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Átrio – surge como o grande espaço de entrada da biblioteca, articulando o acesso a todas as 

secções da biblioteca. 

 

Cafetaria  - Partilhando o átrio da Biblioteca Municipal Ferreira de Castro foi instalada uma 

pequena cafetaria de apoio, destinada a servir o público leitor. Esta cafetaria pode funcionar 

num horário alargado, permitindo ao público frequentador da biblioteca e da sala polivalente 

marcar encontro antes de iniciar a sua incursão pelo universos da leitura e da informação ou 

recrear-se no intervalo de todas as leituras. 

 

Sala Polivalente  – espaço que acolhe um conjunto heterogéneo de actividade, tendo em vista 

quer a animação da biblioteca, quer a inserção desta na comunidade local. Se a biblioteca 

pode e deve actuar no sentido de ampliar o “acto de ler”, este espaço visa a realização de 

actividades de promoção do livro e da leitura, bem como encontros com escritores, 

espectáculos culturais e outras manifestações artísticas. Dado o seu carácter polivalente, este 

espaço também pode acolher outras realizações culturais, como exposições ou encontros. 

 

Anfiteatro ao ar livre  – localizado no jardim interior da biblioteca, é um espaço privilegiado 

para a realização de eventos de índole cultural, sobretudo durante a época estival. 

 

Empréstimo e informações  – Balcão situado no átrio da biblioteca, é um espaço de recepção 

ao leitor e onde se localiza o atendimento geral, a inscrição do leitor, a gestão do empréstimo 

domiciliário e empréstimo interbibliotecas, a informação e orientação ao leitor onde é possível 

obter todas as informações úteis acerca do funcionamento da biblioteca, as suas actividades e 

serviços. 

 

Secção infanto-juvenil  – espaço amplo, com zonas volumetricamente diferenciadas que 

definem duas áreas distintas: a área de empréstimo e consulta local e a área destinada à 

animação onde se desenvolvem actividades diversas. Pode-se encontrar música e filmes, além 

dos livros, computadores multimédia ligados à Internet, CD-ROM pedagógicos e lúdicos, jogos, 

televisões e vídeos. É um espaço destinado a crianças e jovens que, individualmente ou 

acompanhadas pelos pais, professores ou educadores, podem usufruir de todos os recursos 

disponíveis e partem assim, à descoberta do mundo entre as páginas dos livros, os segredos 

dos jogos e a audição dos contos. 

Tem zonas de leitura distintas com dois fundos distintos – um Fundo Infantil e um Fundo 

Juvenil que abarcam todas as áreas do conhecimento, uma zona multimédia, um atelier de 

linguagem expressiva e uma sala do conto, destinadas a actividades de animação do livro e da 

leitura para grupos e de modo a recriar ambientes ligados ao imaginário infantil. 
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Secção de Adultos  – esta secção é constituída pela zona dos periódicos, consulta de 

catálogos ou de livre acesso às estantes, espaço para estudo e investigação e consulta da 

colecção do Fundo Local. Tem também integrado um espaço de audiovisuais e recurso às TIC. 

Tem uma vasta colecção de documentos em diversos suportes sobre os mais variados 

assuntos. 

Integrado neste espaço tem também a secção de Fundo Local, onde pode escontrar 

documentos sobre o concelho e de autores locais e o serviço de Referência e Informação 

“Pergunte à BMFC” destinado a apoios específicos de pesquisa e resposta às questões dos 

leitores. 

Está ainda dotada de uma sala de consulta, que está disponível para trabalhos em grupo ou 

consultas de Reservados e Colecções Especiais. Está igualmente disponível, sob reserva, para 

trabalhos de formação a grupos específicos, bem como para grupos e actividades temáticas 

organizadas pela Biblioteca. 

 

 


