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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ANADIA REABRE PORTAS 

Serviço presencial é retomado de forma condicionada 

 

A Biblioteca Municipal de Anadia (BMA) reabriu ao público esta segunda-feira (18 de maio), 

após um período de encerramento, que teve início a 13 de março, motivado pela pandemia de COVID-

19. Agora o serviço presencial será prestado de segunda a sexta-feira, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 

às 18h00. 

A reabertura cumpre um conjunto de regras e recomendações de segurança, emanadas pela 

Direção-Geral da Saúde e pela Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, que visam evitar a 

propagação do coronavírus SARS-COV-2. Assim, os utilizadores devem aguardar autorização de entrada 

no exterior do edifício, usar máscara, desinfetar as mãos e respeitar o distanciamento físico mínimo de 

dois metros. No átrio, apenas poderá permanecer um utilizador, mas crianças menores de 12 anos 

poderão fazer-se acompanhar por um adulto. 

O número de utilizadores, em cada período do dia (manhã e tarde), será limitado: 15 na Sala de 

Adultos e cinco na Sala Infantil e na Sala de Leitura ao Ar Livre. A contagem será feita no balcão de 

atendimento, onde ficam registadas as entradas e saídas. Os utilizadores não poderão tocar nos 

documentos (livros, DVD’s e CD’s) expostos, e o acesso e devolução serão mediados pelos funcionários 

da BMA. Os computadores apenas estarão disponíveis para quatro utilizadores na Sala de Adultos e 

para outros quatro na Sala Infantil. 

Também o empréstimo domiciliário estará sujeito a novas regras. A escolha dos documentos 

deverá, de preferência, ser feita previamente, mediante consulta do catálogo online da Rede de 

Bibliotecas de Anadia (www.bm-anadia.pt). Os pedidos de reserva podem ser feitos online ou por 

telefone (231 519 090), durante o horário da BMA, ou através de correio eletrónico, para o endereço 

geral@bm-anadia.pt.  

O levantamento e a devolução de documentos passam a ser feitos de forma presencial. No caso 

das devoluções, os documentos deverão ser deixados numa caixa, devidamente identificada, colocada à 

entrada da biblioteca. Os documentos serão depois reencaminhados para um espaço, reservado para o 

efeito, onde permanecerão durante 10 dias. Findo este período de quarentena, os mesmos serão 

higienizados e devolvidos às respetivas estantes, e, passando a estar novamente disponíveis para 

empréstimo. A leitura de publicações periódicas em suporte papel (jornais e revistas) não é permitida, 

estando também interdito, temporariamente, o acesso à Cafetaria e à Bebeteca. 

Atendendo à reabertura da BMA, o serviço “Biblioteca à porta” deixa de estar ativo. As sessões 

de promoção do livro e da leitura para o público em geral – Hora do Livro, Contos & Fraldas e Teatro de 

Fantoches – continuarão a ser realizadas através das plataformas digitais (canal de YouTube e página de 

Facebook do Município de Anadia), sendo disponibilizados ao sábado. 
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