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A REDE DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS E ESCOLARES DE CASCAIS 
 
TEMÁTICA 
Bibliotecas Municipais de Cascais 
 
UNIDADE CURRICULAR 
A vida quotidiana e a organização da comunidade 
 
INTRODUÇÃO 
 
Biblioteca, do grego βιβλίον (biblion = livro) e ϑήκη (theca = depósito), literalmente 
«depósito de livros», tem hoje, após séculos de evolução, um significado mais 
abrangente, sendo consensual que designa, qualquer que seja a sua tipologia, um 
espaço de disponibilização e acesso ao conhecimento, à informação e ao lazer, fazendo 
uso de todos os tipos de suporte e de tecnologias apropriadas. O papel do bibliotecário 
tornou-se, assim, mais complexo, pelo que para além de conhecimentos técnicos de 
biblioteconomia, que permitem o tratamento e organização das coleções, tem vindo a 
aperfeiçoar competências nas áreas da gestão, da comunicação e das tecnologias da 
informação. 
 
Organizações internacionais, como a IFLA e a UNESCO, emitem regularmente diretrizes 
sobre os serviços a disponibilizar pelos diversos tipos de biblioteca, diretrizes 
concebidas de forma a orientar o bibliotecário «no desenvolvimento de serviços 
eficazes, coleções relevantes e formatos acessíveis e de acordo com as necessidades 
específicas da comunidade» que servem. A IFLA e a UNESCO são ainda responsáveis 
pela redação do Manifesto IFLA/UNESCO sobre Bibliotecas Públicas e do Manifesto 
IFLA/UNESCO sobre as Bibliotecas Escolares, em que se estabelecem as missões destes 
tipos de biblioteca. É à luz destes documentos e em conformidade com as diretrizes 
emitidas pelas organizações nacionais responsáveis que a Câmara Municipal de Cascais 
tem vindo a desenvolver as suas Redes de Bibliotecas Municipais e de Bibliotecas 
Escolares. 
 
DESCRIÇÃO 
  
Rede de Bibliotecas Municipais de Cascais 
 
O Museu-Biblioteca Condes de Castro de Guimarães, que abriu portas em 1931, na 
sequência da doação ao município pelo Conde de Castro Guimarães da Torre de S. 
Sebastião, do seu acervo documental e de verba para aquisição de mais livros, foi 
durante quatro décadas a única biblioteca pública municipal de Cascais, facultando aos 
seus utilizadores a consulta local e, a partir de 1941, o empréstimo domiciliário de 

https://www.ifla.org/
http://en.unesco.org/
https://www.ifla.org/files/assets/public-libraries/publications/PL-manifesto/pl-manifesto-pt.pdf
https://www.ifla.org/publications/ifla-unesco-school-library-manifesto-1999
https://www.ifla.org/publications/ifla-unesco-school-library-manifesto-1999


                                                      
         RECURSOS EDUCATIVOS – HISTÓRIA E PATRIMÓNIO 
         FICHA DE CONTEÚDOS 
 

   

   
Página 2 de 8 

cascaiscultura.pt 

 

livros, por iniciativa do então conservador e grande dinamizador da biblioteca, o 
escritor Branquinho da Fonseca. 
 
Em 2018, a Câmara Municipal de Cascais dispõe de três bibliotecas que integram a 
Rede Nacional de Bibliotecas de Leitura Pública: a Biblioteca Infantil e Juvenil, a 
Biblioteca Municipal de Cascais e a Biblioteca Municipal de S. Domingos de Rana. 
 
A Biblioteca Infantil e Juvenil, em atividade desde 1971, foi criada no Museu-Biblioteca 
Condes de Castro Guimarães, transitando, depois, para as atuais instalações, no 
Parque Marechal Carmona, que em breve serão totalmente remodeladas. Integrou a 
Rede de Bibliotecas Fixas da Fundação Calouste Gulbenkian até 2003, ano em que 
passou a ser gerida pela Câmara Municipal de Cascais. 
 

 
Biblioteca Infantil e Juvenil de Cascais 
Veja a imagem no Flickr 

 

A Biblioteca Municipal de Cascais – Casa da Horta da Quinta de Santa Clara, a primeira 
do concelho a integrar a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, encontra-se instalada 
num edifício datado do século XVIII no centro de Cascais, junto ao Mercado da Vila, 
tendo sido inaugurada a 25 de janeiro de 2001. 
 

https://cultura.cascais.pt/list/biblioteca/biblioteca-infantil-e-juvenil
https://www.flickr.com/photos/96897289@N02/39676875762/in/album-72157687731000080/
https://cultura.cascais.pt/list/biblioteca/biblioteca-municipal-de-cascais-casa-da-horta-da-quinta-de-santa-clara
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Biblioteca Municipal de Cascais – Casa da Horta da Quinta de Santa Clara 
Veja a imagem no Flickr 
 

A Biblioteca Municipal de S. Domingos de Rana, em Massapés (Tires), junto ao 
Complexo Polidesportivo de S. Domingos de Rana e à Escola Secundária Frei Gonçalo 
de Azevedo, funciona num edifício da autoria do arquiteto João Lucas Dias, inaugurado 
a 23 de abril de 2005. 
 

 
Biblioteca Municipal de S. Domingos de Rana 
Veja a imagem no Flickr 

 

A Rede de Bibliotecas Municipais de Cascais tem por missão promover o acesso à 
Informação, Educação, Cultura e Lazer, em consonância com os princípios fixados pelo 

https://www.flickr.com/photos/96897289@N02/39676875832/in/album-72157687731000080/
https://cultura.cascais.pt/list/biblioteca/biblioteca-municipal-de-s-domingos-de-rana
https://www.flickr.com/photos/96897289@N02/38998912814/in/album-72157687731000080/
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Manifesto da UNESCO para as Bibliotecas Públicas. Estes objetivos são prosseguidos 
mediante a disponibilização de fontes de informação e referência de qualidade e de 
coleções de documentos que vão ao encontro das necessidades da comunidade, pelo 
apoio à autoformação e aprendizagem ao longo da vida e pela promoção de atividades 
de cultura e lazer. 
 
Todos os cidadãos podem utilizar os espaços das bibliotecas da Rede de Bibliotecas 
Municipais de Cascais e efetuar a consulta local de livros, periódicos e multimédia; 
recorrer ao serviço de referência (ajuda especializada na pesquisa de informação) ou à 
consulta especializada do Fundo Local; efetuar pesquisas no catálogo em linha; utilizar 
o serviço de fotocópias (sujeito à tabela de taxas e licenças); aceder gratuitamente aos 
computadores públicos, com ligação à internet e software de edição e processamento 
de texto, assim como utilizar gratuitamente a internet sem fios e usufruir dos projetos 
de promoção do livro e da leitura, assistindo às Horas do Conto, ateliês, exposições, 
apresentação de obras e atividades de exterior. Para além destes serviços, caso se 
pretenda usufruir do empréstimo domiciliário e interbibliotecas (livros e multimédia), 
conforme Regulamento da RBMC, é necessário efetuar a inscrição gratuita ou a 
ativação do cartão de estudante no concelho, como utilizador da Rede de Bibliotecas 
Municipais de Cascais.  
 
Inaugurada em 2015, a Bedeteca José de Matos-Cruz constitui a mais recente oferta da 
Rede de Bibliotecas Municipais de Cascais em termos de serviços especializados. 
Localizada no átrio da Biblioteca de S. Domingos de Rana, concentra o essencial da 
coleção de banda desenhada, cartoon e ilustração da Rede. 
 
Desde fevereiro de 2017, as salas de leitura das Bibliotecas de Cascais e de S. 
Domingos de Rana viram o seu horário prolongado até às 24h00, permitindo aos 
utilizadores usufruir destes espaços como salas de estudo. 
 
Biblioteca Digital de Cascais 
 
As Bibliotecas Municipais de Cascais destacam-se pelo seu rico e diversificado fundo 
local, que reúne todo o tipo de publicações referente ao concelho de Cascais, 
integrando alguns títulos de assinalável raridade. Através da Biblioteca Digital de 
Cascais, a Rede de Bibliotecas Municipais de Cascais pretende divulgar e tornar mais 
acessível este vasto conjunto de documentos de particular importância para o estudo 
e conhecimento do concelho, disponibilizando em linha digitalizações integrais 
pesquisáveis em formato PDF e/ou formato JPEG de elevada qualidade.  
 

http://www.cm-cascais.pt/catalogobibliotecas
http://www.cm-cascais.pt/sites/default/files/anexos/gerais/regulamento_rede_bibliotecas_-_2012.pdf
https://cultura.cascais.pt/list/biblioteca/biblioteca-municipal-de-s-domingos-de-rana?section=4
http://www.cm-cascais.pt/pacweb3/SearchResult.aspx?search=_OB%3a*_QT%3aCT__T%3a_Q%3aFL_EQ%3aT_D%3aF___&SF=%3BBMCD
http://www.cm-cascais.pt/pacweb3/SearchResult.aspx?search=_OB%3a*_QT%3aCT__T%3a_Q%3aFL_EQ%3aT_D%3aF___&SF=%3BBMCD
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Registo Bibliográfico da Biblioteca Digital de Cascais [clicar para aceder à obra] 

 

Rede de Bibliotecas Escolares de Cascais 
 
Através do Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares (SABE), a Câmara Municipal de 
Cascais proporciona apoio técnico especializado e recursos de informação específicos 
às bibliotecas escolares, tendo como principal objetivo a constituição de uma rede 
concelhia, com especial enfoque nas escolas de 1º ciclo do ensino básico. Presta ainda 
apoio na candidatura ao Programa Rede de Bibliotecas Escolares, lançado em 1996, 
pelos Ministérios da Educação e da Cultura, com o objetivo de instalar e desenvolver 
bibliotecas em escolas públicas de todos os níveis de ensino, disponibilizando aos 
utilizadores os recursos necessários à leitura, ao acesso, uso e produção da informação 
em suporte analógico, eletrónico e digital, em consonância com os princípios fixados 
pelo Manifesto da IFLA/UNESCO para as Bibliotecas Escolares. 
 
Atualmente (2018), a Rede de Bibliotecas Escolares de Cascais é constituída por 39 
escolas: 23 do 1.º ciclo do ensino básico, 3 do 2º ciclo, 6 do 2.º e 3.º ciclos e 7 do 
ensino secundário.  
 
 

 
 

 
 

https://cultura.cascais.pt/list/outro/servico-de-apoio-bibliotecas-escolares-sabe
https://cultura.cascais.pt/list/outro/servico-de-apoio-bibliotecas-escolares-sabe?section=1
http://www.cm-cascais.pt/bibliotecadigital/71065/71065_0000_Obra completa_t24-C-R0300.pdf
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OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 
 
Saber o que é uma biblioteca e um bibliotecário. 
Identificar os recursos e os serviços prestados pelas Redes de Bibliotecas Municipais e 
Escolares de Cascais. 

 
RECURSOS 
Álbum Bibliotecas Municipais e Escolares de Cascais em Imagens (Flickr), 
Biblioteca Digital de Cascais 
Catálogo em linha da Rede de Bibliotecas Municipais de Cascais  
Catálogo em linha da Rede de Bibliotecas Escolares de Cascais 
Visita à Biblioteca Municipal de Cascais – Casa da Horta da Quinta de Santa Clara 
Visita à Biblioteca Municipal de S. Domingos de Ranae Bedeteca José de Matos-Cruz 
Visita à Biblioteca Infantil e Juvenil 
Visita ao Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares 
 
FICHA DE EXPLORAÇÃO 
 
1. O que faz o bibliotecário? Risca o que está errado! 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendo 

livros 

Trato e 

organizo 

coleções  

Ajudo a 

encontrar 

livros 

Ponho 

música 

https://www.flickr.com/photos/96897289@N02/albums/72157687731000080
https://biblioteca.cascais.pt/pacweb3/SearchResult.aspx?search=_OB%3a*_QT%3aCT__T%3a_Q%3aFL_EQ%3aT_D%3aF___&SF=%3BBMCD
http://www.cm-cascais.pt/catalogobibliotecas
http://www.cm-cascais.pt/catalogobibliotecas
https://cultura.cascais.pt/list/biblioteca/biblioteca-municipal-de-cascais-casa-da-horta-da-quinta-de-santa-clara
https://cultura.cascais.pt/list/biblioteca/biblioteca-municipal-de-s-domingos-de-rana
https://cultura.cascais.pt/list/biblioteca/biblioteca-municipal-de-s-domingos-de-rana?section=4
https://cultura.cascais.pt/list/biblioteca/biblioteca-infantil-e-juvenil
https://cultura.cascais.pt/list/outro/servico-de-apoio-bibliotecas-escolares-sabe
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2. Coloca o número correspondente a cada Biblioteca Municipal nas freguesias onde 

estão implantadas: 

1 – Museu-Biblioteca Condes de Castro Guimarães 

2 – Biblioteca Infantil e Juvenil 

3 – Biblioteca Municipal de Cascais – Casa da Horta da Quinta de Santa Clara 

4 – Biblioteca Municipal de S. Domingos de Rana  

PARA SABER MAIS 
 
CASCAIS. Câmara Municipal. Departamento de Cultura. Divisão de Bibliotecas e 
Arquivos - Branquinho da Fonseca: um escritor na biblioteca. Cascais: Câmara 
Municipal, D.L. 2012. 111, [1] p. ISBN 978-972-637-247-9; 
Consulte aqui a cópia pública da obra nas Bibliotecas Municipais de Cascais  

 
IFLA – Diretrizes da IFLA para a Biblioteca Escolar. Trad. Rede de Bibliotecas Escolares 
2ª ed. rev. Den Haag: IFLA, 2016, 79 p. 
Consulte aqui a cópia pública da obra na página da Rede de Bibliotecas Escolares  

 
_Diretrizes da IFLA sobre os serviços da Biblioteca Pública. Trad. HEITOR, Célia. 2ª ed. 
rev. Lisboa: Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, 2013, 120 p. 
Consulte aqui a cópia digital da obra na página da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das 
Bibliotecas  
 

IFLA; UNESCO - IFLA/UNESCO Public Library Manifesto. The Hague: IFLA, 1994 
Consulte aqui a cópia digital da obra na página da IFLA 

 
_IFLA/UNESCO School Library Manifesto. The Hague: IFLA, 1999;  
Consulte aqui a cópia digital da obra na página da IFLA 

http://www.cm-cascais.pt/bibliotecadigital/146014
http://www.rbe.min-edu.pt/np4/1853.html
http://www.dglb.pt/sites/DGLB/Portugues/noticiasEventos/arquivo/Paginas/DiretrizesdaIFLA.aspx
http://www.ifla.org/publications/iflaunesco-public-library-manifesto-1994
http://www.ifla.org/en/publications/iflaunesco-school-library-manifesto-1999
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_IFLA School Library Guidelines. The Hague: IFLA, 2005; 
Consulte aqui a cópia digital da obra na página da IFLA 
 

NUNES, Joana Saldanha; NEVES, José Soares - As bibliotecas municipais de Cascais. 
Lisboa: Observatório das Actividades Culturais; Cascais: Câmara Municipal, 2005. 120 
p. ISBN 972-8488-33-5. 
Consulte aqui a disponibilidade da obra nas Bibliotecas Municipais de Cascais 

 

https://www.ifla.org/files/assets/school-libraries-resource-centers/publications/ifla-school-library-guidelines.pdf
https://biblioteca.cascais.pt/pacweb3/SearchResultDetail.aspx?mfn=44734&DDB=BD1&pageformat=isbd

