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Benvindo à biblioteca!
A biblioteca está feliz da sua visita. Durante as horas de abertura o acesso a todas as médias é libre.
A biblioteca pode emprestar-lhe:
 livros
 periódicos
 livros escritos en letras grandes
 mapas geogràficos
 CD-ROM, games
 cassetes
 CD auditivos
 DVD
Condições de empréstimo
Uma quota de 55.- Fr., permete-lhe de emprestar ao máximo 20 livros/outras médias à disposição.
O empréstimo (máximo 10 livros/outras médias) é gratuito até aos 18 anos.
A biblioteca cobra uma taxa de reservação de 4.- Fr. Você será avisado por escrito, assim que o livro/a
média desejada, estiver disponivel.
Inscrição
Para efectuar a inscrição, a biblioteca exige a apresentação de uma peça de identidade válida com o
nome, endereço e fotografia.
Para los leitores menores até aos 18 anos, a biblioteca precisa da autorização (assinatura) dos pais ou
do representante legal.
Agradecemos que cuide dos livros/de todas as médias. A biblioteca vê-se na obrigação de facturar todas as perdas ou estragos.
Restituição
Pode guardar os média/livros até à data fixada na ficha de entrega.
Seja pontual na restituição, ou peça uma prolongação. Todo atraso será facturado.
Autorisação dos pais
O seu filho/a sua filha deseja frequentar a biblioteca e emprestar livros/médias. Para isso a biblioteca
gostaria de obter a sua autorisação.
O empréstimo na biblioteca é gratuito para os seus filhos. Mas se ele ou ela restitue os livros/as médias com atraso nós seremos obrigados de facturar uma taxa. Por favor tenha cuidado com os livros/as
médias pois se houver perda ou estrago dos objectos, a biblioteca ver-se-à na obrigação de os facturar.

A biblioteca espera oferecer-lhe um serviço que lhe agrade, e ela seria feliz de poder
contar, com a sua ajuda, na divulgação da existência da biblioteca junto dos seus
amigos e associações.
Receber a sua visita será, para nós, um grande prazer!
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