
Objetivos 
 
A Biblioteca Municipal de Faro proporciona a todos os 
munícipes um espaço público aberto ao diálogo e a 
oportunidade de acesso livre ao conhecimento, à cultura 
e à informação. 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 a 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, nomeadamente com a universidade, 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 animação e extensão cultural 
para todos os públicos; 

• Entre outros. 

 
Empréstimo domiciliário 

 
Para aceder a este serviço, os utilizadores da biblioteca 
devem possuir um cartão de leitor válido, cuja 
apresentação é obrigatória no ato de requisição de 
documentos. 
O empréstimo domiciliário de documentos é pessoal e 
intransmissível, com exceção dos leitores menores de 16 
anos, em que os respetivos encarregados de educação, 

desde que devidamente identificados poderão realizar o 

empréstimo com o cartão de leitor do seu educando.  
O empréstimo de documentos audiovisuais estará sujeito 
à classificação etária indicada nos mesmos pelos 
organismos competentes. 
Cada leitor pode ter, em simultâneo, até 11 documentos 
em sua casa:  

 
Limite máximo de 
documentos 

Duração do 
empréstimo 

3 livros 15 dias 
2 revistas 8 dias 
1 jogo 8 dias 
2 registos sonoros 5 dias 
2 filmes: VHS ou DVD 5 dias 
1 CD-ROM 5 dias 

 
Renovações 
 
A renovação do prazo de empréstimo dos livros pode ser 
feita duas vezes, por igual período de tempo, se não 
estiver pendente um pedido de reserva sobre o livro 
a renovar e se o leitor não possuir outros documentos 
em situação irregular. A renovação de um empréstimo 
poderá ser solicitada localmente, por via telefónica e e- 
-mail através do endereço bemprestimo@cm-faro.pt  
O balcão de empréstimo encerra às 19:15h. 

 
 
 

 
Devoluções 
 
As devoluções de documentos poderão ser feitas por 
outros, que não o leitor requisitante. 
O não cumprimento do prazo de entrega de cada 
documento implica o impedimento de acesso a 
novos empréstimos, por um número de dias igual ao 
do atraso. 
A persistência na não devolução ou reposição de 
documentos danificados ou extraviados (e dos seus 
respetivos invólucros), pode implicar a suspensão, 
provisória ou definitiva, do direito a ser utilizador da 
Biblioteca e dos seus serviços. 
A Biblioteca Municipal tem dois polos localizados na 
Conceição de Faro e na ilha da Culatra pelo que poderão 
ser feitas devoluções em qualquer um destes locais. 

 

Empréstimo coletivo 
 
Regime especial para professores do pré-escolar e 1º 
ciclo do ensino básico 
Os professores e educadores, do pré-escolar e 1º ciclo 
do ensino básico, interessados em utilizar este serviço 
devem, no início de cada ano letivo, apresentar 
credencial de estabelecimento de ensino do concelho de 
Faro ao qual se encontram vinculados, comprovativa de 
que aí prestam funções. Poderão requisitar do setor 
infanto-juvenil, para empréstimo coletivo às suas turmas: 

 
- 15 documentos em suporte papel (livros e revistas), 
por um período de 15 dias, não renovável; 
- 5 documentos em outros suportes (CD, VHS, DVD, 
CD-ROM, MD), por um período de 8 dias, não 
renovável; 
Estes empréstimos, são feitos através do cartão de leitor 
do professor ou educador, que é responsável pela 
devolução e incluem os documentos para seu uso 
pessoal. 
 
Instituições 
Escolas, instituições e outras bibliotecas deverão solicitar 
o seu cartão de leitor através do preenchimento de 
impresso próprio para o efeito. Cabe à instituição a 
inteira responsabilidade pela documentação requisitada, 
de acordo com os prazos e quantidades. 



 
 
 
 
 
 

Cartão de leitor 
 
O cartão de leitor é emitido pela Biblioteca, a pedido do 
interessado, mediante o preenchimento de uma folha de 
inscrição, apresentação de um documento de 
identificação e entrega de um comprovativo de residência 
(fatura da água, luz, gás ou telefone, etc. com referência 
expressa ao titular e à morada). Atualize os seus dados 
pessoais no balcão de empréstimo sempre que alterar o 
seu nome, morada, número de telefone ou e-mail. 

 
O cartão de leitor é pessoal e intransmissível.  
 
É obrigatória a apresentação do cartão para usufruir 
do serviço de empréstimo domiciliário e sempre que 
solicitado pelos funcionários da Biblioteca, para 
utilização dos equipamentos informáticos e audiovisuais. 

 
Em caso de extravio ou dano, o leitor deve solicitar 
uma 2ª via do cartão, que será emitida mediante o 
pagamento de 2,65 € 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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 
dba.dc@cm-faro.pt 
www.cm-faro.pt 

 www.facebook.com/CMFaro 

www.youtube.com/municipiodefaro 
 
Polo da Ilha da Culatra 
Horário: Manhãs: 2ª,5ª e 6ª feira 10:30h às 12:30h 
/ 3ª feira 08:30h às 12:30h / 4ªfeira 10:30h às 13:00h 
Tardes: 2ª e 5ª feira das 16:00h às 17:00h / 3ª e 6ª 
 feiras das 14:00h às 17:00h 
Sábado: 14:00h às 17:00h 
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: encerrado 
Domingo e Feriados – encerrado 
 

 

 
Biblioteca Municipal de Faro 
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Serviço de Empréstimo 
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