
A Biblioteca Municipal Afonso Duarte 
(BMAD)

Situada no Centro Histórico da vila de Montemor-o-Ve-
lho, instalada no renovado Solar dos Alarcões, edifí cio 
histórico com uma arquitectura magnífi ca datado do sé-
culo XVII, a Biblioteca Municipal Afonso Duarte (BM2), 
nasceu de um esforço conjunto entre a Câmara Munici-
pal de Montemor-o-Velho e o então Insti tuto Português 
do Livro e das Bibliotecas. Este esforço tornou possível 
a criação de um local aberto e dinâmico que pretende 
oferecer no âmbito da acção cultural uma grande varie-
dade de conhecimento. Pretende facultar à população 
do Concelho um fácil e livre acesso aos bens da educa-
ção e da cultura, através de uma diversifi cada panóplia 
de serviços orientados para a divulgação do Livro, da 
Leitura e ainda nas diversas áreas do saber, sejam elas 
literárias ou artí sti ca.

Apesar da celebração de um Contrato-Programa em 2 
de Abril de 2002 entre as duas insti tuições já referidas, 
a nova Biblioteca Municipal abriu as portas em 2007 e 
foi inaugurada em 8 de Setembro de 2013.

HORÁRIO
Verão (Abril a Outubro)

2ª Feira a 6ª Feira: das 10h00 às 20h00

sábado e domingo: Encerrada

Inverno (Novembro a Março)

2ª Feira a 6ª Feira: das 10h00 às 18h00

sábado e domingo: Encerrada

CONTACTOS
Biblioteca Municipal de Montemor-o-Velho

Rua Conselheiro Doutor João de Alarcão

3140-253 Montemor-o-Velho

Telefone: 239687040

E-mail: biblioteca@cm-montemorvelho.pt 



Espaços da Biblioteca
Átrio•	  – (Rés do Chão) zona de recepção por exce-
lência, onde se concentra todo o movimento de 
entrada e saída do edifício. Dotado de um balcão 
de atendimento onde, para além de funcionar 
o Serviço de Informação (pesquisa bibliográfica, 
apoio generalizado ao leitor), se centra o Serviço de 
Empréstimo Domiciliário da biblioteca. Disponibiliza 
ainda equipamento para pequenas exposições.

Sala Infanto-Juvenil •	 – (Rés do Chão) espaço dotado 
de bibliografia e equipamento apropriado à idade, 
com especial atenção para Hora do Conto e Atelier 
de Expressão, computadores para a realização de 
trabalhos, acesso à Internet, visionamento de Dvd’s 
educativos e lúdicos. Esta sala está organizada por 
áreas temáticas, que estarão patentes nas tabelas e 
sinalética a colocar nas estantes. Existência de livre 
acesso para consulta local e empréstimo domiciliário.

Sala Polivalente e Área de Exposições•	  – (Rés do 
Chão) espaços destinados a várias actividades, 
nomeadamente exposições, pequenos encontros, 
cursos de formação etc. Aberto à utilização por par-
te de outras entidades. Tem capacidade para 100 
lugares sentados. Dispõe de equipamento de som, 
leitor de Dvd’s, Cd’s, ecrã gigante e videoprojector. 
Poderá também funcionar como sala de cinema.

Centro de Estudos Inesianos•	  – (actualmente em 
remodelação) espaço destinado à consulta de 
documentação sobre temáticas ligadas à figura de 
Inês de Castro. Podem ser consultados documentos 
como: manuscritos, quadros, gravuras, medalhas e 
livros impressos. Este vasto espólio foi gentilmente 
cedido pelo Dr. Paulino Mota Tavares.

Sala de Leitura de Adultos•	  – (1º Andar) espaço 
dotado de livros, publicações periódicas, fundo 
local, fundo regional, computadores para consulta 
de CDROM´s , PEN’s ,  elaboração de trabalhos e 
acesso à Internet, existe ainda um posto adaptada 
para cegos e amblíopes.

Espaço de Audiovisuais •	 – (1º Andar) local onde 
funciona também a Sala de Leitura de Adultos, 
espaço destinado à audição e visionamento Dvd´s e 
Cd’s-Áudio. Está organizada por géneros musicais e 
tipologia de filmes, patentes na sinalética existente 
nas estantes.

Organização do Fundo Documental
A BMAD oferece aos seus utilizadores um fundo biblio-
gráfico variado, composto por cerca de 30.000 docu-
mentos em vários tipos de suportes e tentando abran-
ger todas as áreas do conhecimento.

Os documentos encontram-se organizados por assunto, 
dentro das nove grandes áreas, segundo a Classificação 
Decimal Universal (CDU). Para uma melhor arrumação 
e identificação por parte do utilizador atribuiu-se a cada 
grande área uma cor, colocada nas etiquetas que pos-
suem as cotas. Cada cor identifica um assunto:

0 - Generalidades (azul claro)

1 - Filosofia. Psicologia (verde claro)

2 - Religião. Teologia (lilás)

3 - Ciências Sociais. Estatística. Política. Economia (cor 
de laranja)

5 - Matemática e Ciências Naturais (cinzento)

6 - Ciências Aplicadas. Medicina. Tecnologia (ciano)

7 - Arte. Recreação. Entretenimento. Desporto (azul)

8 - Língua. Linguística. Literatura (vermelho)

9 - Geografia. Biografia. História (verde)

Serviços disponíveis
Serviço de acolhimento e empréstimo domiciliário;

Empréstimo interbibliotecas

Catalogo em linha

Troca e empréstimo de manuais escolares;

Serviço informativo, educativo e cultural;

Serviço de referência e informação à Comunidade; 

Serviço de apoio às bibliotecas escolares;

Serviço de Reprografia;

Serviço de Animação da Leitura/ Hora do Conto 

Serviço de Auto- Formação e Aprendizagem à distância;

Serviço de rede wireless , todos os espaços públicos 
da Biblioteca estão equipados com pontos de acesso à 
rede sem fios;

Acessos para pessoas com mobilidade reduzida;

Posto adaptado para cegos e pessoas com baixa visão.

Planta da Biblioteca


