
Biblioteca Municipal Silvestre Ribeiro

Edifício da Casa das Tias de Nemésio

Rua da Misericórdia

9760–500 Praia da Vitória

Horário de Funcionamento

De segunda a sexta-feira: 9:00—17:00

Contactos

Serviço de Empréstimo: 295 542 119

Coordenação:                 295 542 781

Ler e Reler
Campanha de Recolha e de Reutilização de manuais escolares



biblioteca@cmpv.pt

Regulamento

1. Objeto:
A Constituição da República Portuguesa consagra no seu artigo 74º, ponto
1, que "todos têm direito ao ensino com garantia do direito à igualdade de
oportunidades de acesso e êxito escolar". Foi com este propósito que este
ano a Biblioteca Municipal Silvestre Ribeiro cria o  projeto  Ler e Reler,
fundamentando-se numa campanha de reutilização de manuais escolares.
Pretende-se criar  um banco de manuais  escolares que serão reutilizados
pelos  alunos  carenciados  do  concelho. Destaque-se  ainda  o  contributo
ambiental desta ação, combatendo o desperdício de papel.

2. Objetivo:
 Promover a reutilização e o valor dos manuais escolares;
 Diminuir os custos de aquisição de manuais escolares por parte das
famílias carenciadas;
 Incentivar boas práticas de proteção e educação ambiental;
 Desenvolver o sentido de partilha e solidariedade social.

3. Condições de acesso  :
Serão aceites manuais que reúnam as seguintes características:
Os manuais deverão estar completos em número de páginas e/ou fascículos
e deverão estar em condições de utilização mediante verificação:

a) Capa devidamente presa ao livro sem rasgões e escritos ou
rabiscos que impeçam a leitura de todos os elementos informativos
nela constantes;

b) Livro sem sujidade injustificada e páginas riscadas a tinta que impeçam
a sua leitura integral;

c) Os livros deverão ter uma data de edição igual ou posterior a 2009, de
forma a garantir a atualidade e a pertinência das matérias.
Os manuais que não cumpram os requisitos mínimos referidos não devem
ser recebidos.

4. Destinatários:
Os  manuais  escolares  destinam-se  a  crianças  e  jovens  carenciados  do
concelho. 

5. Local de entrega  :
Os  manuais  deverão  ser  entregues  na  Biblioteca  Municipal  Silvestre
Ribeiro, no edifício da Casa das Tias de Nemésio.

6. Prazos  :
- Até 30 de agosto – entrega dos manuais escolares;
-  A  partir  de  setembro  –  afixação  das  listas  de  manuais  escolares
recebidos, por faixa etária no placar da Biblioteca e no site do Município,
em www.cmpv.pt;
- A partir de setembro – empréstimo dos livros escolares oferecidos para o
ano lectivo 2015-2016.

Para mais informações contacte a Biblioteca Municipal Silvestre Ribeiro.
295 542 781
295 542 119
biblioteca@cmpv.pt
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