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 A Biblioteca Municipal que visitei foi a Biblioteca Orlando Ribeiro, situada em 

Lisboa, no bairro de Telheiras. Trata-se de uma instituição pertencente à Rede de 

Bibliotecas de Lisboa, tutelada pela respectiva Câmara Municipal. 

 Inserida numa comunidade que possui um nível cultural geral médio, este espaço 

revela-se moderno e bem equipado, preparado para ser um pólo activo cuja missão geral 

é criar cidadãos conscientes e integrados. Evidentemente que a promoção da leitura 

concorre para a consecução deste objectivo e é neste ponto que reside a razão de ser de 

um equipamento desta natureza. De acordo com as directrizes referidas na obra sobre 

bibliotecas públicas, esta também proporciona “o acesso ao conhecimento, à informação 

e a obras criativas através de um leque variado de recursos e serviços e encontra-se à 

disposição de todos os membros da comunidade, sem distinção de raça, nacionalidade, 

idade, sexo, religião, língua, deficiência, condição económica e laboral e qualificações 

académicas.
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 Ocupando um antigo Solar, o espaço da biblioteca de que agora nos ocupamos 

foi recuperado e concebido especificamente para este fim. Assim, encontramos 

distribuídas, pelos seus 3 pisos, várias áreas de leitura e de trabalho que permitem aos 

utilizadores diferentes formas de usufruírem daquele local. No rés-do-chão, depois da 

zona de acolhimento, há uma pequena sala concebida para exposições temporárias, 

seguindo-se um recinto destinado ao estudo, dispondo os utilizadores de obras de 

referência de apoio a tarefas de cariz mais académico. No 1º andar, num lugar mais 

aberto, disponibilizam-se jornais e revistas actualizadas, de lazer, muito frequentado por 

cidadãos da 3ª idade. Numa outra sala estão alojados os computadores com ligação à 

Internet, à disposição de todos os utilizadores, contando com o apoio de uma 

funcionária. O último piso dedica-se às artes do espectáculo, possuindo documentos 

noutros suportes para além do livro. Ao nível deste 2º piso, mas em sítio diferenciado, 

encontra-se uma zona destinada às crianças e pais, com actividades e apoio 

especializado. 

 Na verdade, o edifício na sua totalidade é o resultado da concepção e construção 

de ambientes vários que propiciam utilizações diversas: estudo individual, leitura, 
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trabalho de grupo, audição de música, visionamento de filmes e, até, convívio numa 

cafetaria que também ocupa o exterior. 

 

 Como se sabe, a razão de ser de uma biblioteca é servir os utilizadores. Apesar 

de a consulta ser de livre acesso, ou seja, os materiais estarem nas prateleiras à vista dos 

leitores, na zona de acolhimento há funcionários que orientam os visitantes na forma 

como podem utilizar os recursos e no modo de os descobrir e identificar. Para tal, é 

fundamental o apoio na consulta do catálogo informatizado, onde se encontrarão não só 

os recursos disponíveis nesta biblioteca como os que poderão ser consultados, 

recorrendo-se ao empréstimo inter-bibliotecas. A leitura pode ser feita no local ou por 

empréstimo domiciliário, havendo, naturalmente, condições para tal (obrigatoriedade de 

se possuir o Cartão de utilizador). Essa mesma zona de acolhimento dispõe de um 

serviço de reprografia, na estrita observância pela legislação referente aos direitos de 

autor. 

 Para além do normal funcionamento da biblioteca com a prestação de serviços 

que entendemos como “regulares”, há actividades várias que concorrem para uma das 

vertentes mais importantes de uma biblioteca – a leitura --, promovendo visitas guiadas, 

apresentação de livros, sessões de leitura de contos ou poesia, ou dramatização de 

textos, existindo um auditório com capacidade para cerca de 150 pessoas. 

 No que respeita ao processo de selecção e aquisição de recursos, este é da 

responsabilidade de um serviço centralizado, sendo o tratamento documental feito por 

uma mesma equipa para todas as bibliotecas que integram esta rede. Assim, a 

catalogação, a classificação e a indexação funcionam de forma concertada, sujeitando 

todas as aquisições aos mesmos critérios de tratamento documental. 

 Esta biblioteca é, sem dúvida, um espaço que aconselhamos a frequentar. 

 

 

Universidade Aberta, Outubro 2011 


