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Introdução

À luz do artigo 30 da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com

Deficiência, o direito de todas estas pessoas a participar, em condições de igualdade com as

demais, na vida cultural, leva a que os Estados Partes adoptem todas as medidas apropriadas

para garantir que as mesmas tenham acesso a locais destinados a actividades ou serviços

culturais, tais como teatros, museus, cinemas, bibliotecas e serviços de turismo e, tanto quanto

possível, a monumentos e locais de importância cultural nacional.

Sendo missão da ANACED defender o direito aqui enunciado e tendo esta instituição verificado

a falta de informação sobre as condições de acessibilidade nos espaços culturais e artísticos

nacionais, surgiu a ideia de criar um Directório informativo da mesma, de modo a facultar às

pessoas com deficiência e a todas as outras que, em virtude do seu percurso de vida, se

apresentem temporariamente condicionadas, como as grávidas, as crianças e os idosos, um

instrumento de busca que facilite a identificação e selecção dos espaços acessíveis à sua

condição física, sensorial e intelectual.

No âmbito deste Projecto, que teve a sua 1ª edição lançada em 2012, a ANACED apresenta o

presente Directório sobre Acessibilidade em Espaços Culturais e Artísticos do Distrito de
Faro, elaborado com o co-financiamento do Instituto Nacional para a Reabilitação, I. P., no

âmbito do Programa de Financiamento a Projectos, que dá a conhecer as condições de

acessibilidade dos equipamentos culturais do Distrito de Faro, que se disponibilizaram para

responderem a um questionário, elaborado pela ANACED para aferir sobre as mesmas. Aqui,

além de prestarmos um serviço de informação de interesse público, destacamos os espaços

culturais que investem para garantir o acesso de toda população.

As informações aqui apresentadas, foram baseadas nas respostas obtidas a esse

questionário, realizado de acordo com a legislação portuguesa sobre esta matéria (Decreto -

Lei nº 163/2006, de 8 de Agosto), pelo que a ANACED não se responsabiliza por qualquer

lacuna ou erro na informação apresentada.
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Biblioteca Municipal de Faro

Rua Carlos Porfírio s/n.º
8000-241 Faro
289 870 000
biblioteca.arquivo@cm-faro.pt
www.cm-faro.pt

Horário:
De terça-feira a sexta-feira das 9h às 19h30
Sábado e segunda-feira das 14h00 às 19h30

Breve Informação sobre o Espaço Cultural

A Biblioteca visa satisfazer as necessidades de informação, cultura, lazer e educação da comunidade, através da
promoção de hábitos de leitura e da prestação de um conjunto de serviços gratuitos, oferecidos com base na
igualdade de acesso para todos.
O seu interior contempla os seguintes espaços: auditório, setores infantojuvenil, audiovisuais e de adultos, balcão
de empréstimos possuindo ainda um serviço de apoio às bibliotecas escolares e equipamento informático
destinado à consulta do catálogo e internet.

Condições de Acessibilidade

Exterior

Sem parque de estacionamento.

2 Lugares de estacionamento reservados na via pública para veículos de pessoas com necessidades
especiais.
Percurso entre o estacionamento e a entrada do espaço livre de obstáculos.

Percurso entre a paragem dos transportes públicos e a entrada do espaço apresenta piso irregular.

Acesso ao edifício realizado através de rampa.
Porta de entrada principal totalmente acessível a pessoas com necessidades especiais.

Interior

Átrio

Livre de obstáculos.

mailto:arquivo@cm-faro.pt
www.cm-faro.pt
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Percurso no Interior

Livre de obstáculos.
Vestíbulos e corredores com dimensões adequadas que permitem a manobra de retorno às pessoas em
cadeira de rodas.

Inexistência de piso táctil e piso antiderrapante em toda a área útil da Biblioteca.

Escadas acessíveis para as pessoas com mobilidade condicionada que conseguem fazer uso das
mesmas.
Elevador acessível a pessoas em cadeira de rodas e a pessoas cegas.

Instalações sanitárias adaptadas.

Espaços de consulta

Portas de entrada que permitem a passagem autónoma a pessoas que se deslocam em cadeira de
rodas.
Dimensões internas adequadas à circulação de pessoas com acessórios de mobilidade (canadianas,
bengalas, cadeiras de rodas, entre outros).
Balcão de empréstimo não permite aproximação frontal para pessoas em cadeira de rodas.

Mesas e cadeiras com altura adequada a pessoas com mobilidade condicionada.
Terminais de consulta adaptados para pessoas com necessidades especiais.
Espaço Educativo acessível a crianças e adultos com mobilidade condicionada.
Corredores entre estantes de livros e de periódicos com dimensões que permitem a circulação de uma
pessoa em cadeira de rodas.
Iluminação adequada a pessoas com necessidades especiais.

Bar/Cafetaria

Acesso livre de obstáculos.
Interior livre de obstáculos, sem balcão de atendimento rebaixado.

Informação

Sinalética

Sem mapa de orientação táctil.

Espaços não identificados de forma clara.

Textos

Inexistência de textos de leitura simplificada.

Inexistência de textos em versão ampliada e em Braille.
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Museu Municipal de Faro
Largo D. Afonso III, n.º 14
8000-167 Faro
289 870 827/9
museu.municipal@cm-faro.pt
http://www.cm-faro.pt/pt/menu/215/museu-municipal-de-
faro.aspx

Horário:
Verão (1/06 a 30/09) – 3ª a 6ª: 10:00 às 19:00 – fim-de-semana:
11:30 às 18:00
Inverno (1/10 a 31/05) – 3ª a 6ª: 10:00 às 18:00 – fim-de-
semana: 10:30 às 17:00
Encerra às segundas-feiras.

Breve Informação sobre o Espaço Cultural
O Museu Municipal de Faro possui um acervo bastante diversificado, na sua maioria proveniente de doações. As
coleções do museu dividem-se essencialmente em duas categorias: as histórico-arqueológicas e as monográficas.
O primeiro tipo contempla essencialmente as coleções de arqueologia e pintura antiga; o segundo tipo é
proveniente de doações de coleções particulares e tem objetos diversificados. Destaca-se a coleção de
Arqueologia proveniente da região algarvia e que abrange um vasto leque cronológico (pré-história ao século
XVIII) e, em especial, o período romano com a epigrafia, a escultura e o mosaico; a coleção de Pintura Antiga dos
séculos XVI a XIX proveniente de edifícios religiosos algarvios e, por fim, uma coleção de Cartazes de cinema,
circo e publicidade de inícios do século XX.

Condições de Acessibilidade

Exterior

Sem parque de estacionamento.

Inexistência de lugares reservados para veículos de pessoas com necessidades especiais na via pública, em

frente ao Museu, uma vez que por estar instalado num antigo Convento do séc. XVI, situado dentro do núcleo

amuralhado, o estacionamento apenas é permitido a residentes.

Percurso entre a paragem dos transportes públicos e a entrada do espaço apresenta degraus, lancis, piso

irregular e muito íngreme.

Acesso ao edifício realizado através de escadas e rampa.
Porta de entrada principal totalmente acessível a pessoas com necessidades especiais.

Interior

Átrio

Livre de obstáculos, sem balcão de atendimento rebaixado.

Percurso no Interior

Realizado através de degraus.

Vestíbulos e corredores com dimensões adequadas que permitem a manobra de retorno às pessoas em
cadeira de rodas.

mailto:municipal@cm-faro.pt
http://www.cm-faro.pt/pt/menu/215/museu-municipal-de-


9
Directório sobre Acessibilidade em Espaços Culturais e Artísticos | Distrito de Faro

_____________________________________________________________________________________

Inexistência de piso táctil e piso antiderrapante em toda a área útil do Museu.

Escadas inacessíveis para pessoas com mobilidade condicionada.

Instalações sanitárias adaptadas a pessoas com necessidades especiais.

Área Expositiva

Portas de entrada que permitem a passagem autónoma a pessoas que se deslocam em cadeira de
rodas.

Acesso às exposições do 1º piso realizado através de escadas, não acessíveis para pessoas com mobilidade

reduzida.

Corredores com largura adequada a pessoas com mobilidade condicionada.
Área de exposição com degraus.

Espaço entre vitrinas e painéis que permite a circulação de uma cadeira de rodas.
Altura das vitrinas e das tabelas adequada a um visitante em cadeira de rodas.
Iluminação ambiente que permite ao maior número possível de visitantes ver todos os objectos.

Acervo

Durante a visita ao espaço os visitantes podem tocar nas peças susceptíveis de serem tocadas.
Durante uma sessão especial, os visitantes não podem tocar a maioria das peças expostas.

Inexistência de réplicas para tocar, de versões simplificadas de quadros e imagens e de imagens em relevo.

Informação

Sinalética

Sem mapa de orientação táctil.

Espaços identificados de forma clara.

Textos

Existência de textos de leitura simplificada nos painéis e folhetos.

Inexistência de textos em versão ampliada.

Existência de textos em Braille.

Multimédia

Inexistência de audioguias, audiodescrição e videoguia em Língua Gestual Portuguesa.

Auditório

4 Lugares reservados para pessoas com mobilidade condicionada, espalhados pelo auditório, lado da
coxia e perto da saída
O auditório funciona no espaço da capela do convento. As cadeiras são amovíveis, o que permite
colocar até 70 cadeiras, quando é preciso criar lugares especiais.

Informações adicionais

O Museu não oferece programação específica para o público com deficiência.
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Museu Regional do Algarve
Rua do Pé da Cruz, n.º 4
8000-404 Faro
289 870893
museu.regional@cm-faro.pt
http://www.cm-faro.pt/pt/menu/1056/museu-regional-do-
algarve.aspx

Horário:
3ª a 6ª das 10h00 às 18h00.
Sábado das 10h00 às 16h30.
Encerra aos domingos, 2ªs e feriados.

Breve Informação sobre o Espaço Cultural
O Museu Regional do Algarve, inaugurado em 1962, é gerido pela Câmara Municipal de Faro, desde 2009, e está
instalado num edifício propriedade da AMAL: Comunidade Intermunicipal do Algarve.
Através de uma interessante amostragem fotográfica podemos revisitar os 16 concelhos do Algarve na primeira
metade do século XX. De referir ainda o acervo de objectos típicos da região (pesca, trabalho agrícola e artesanal,
indústrias domésticas e traje), pintura e a reconstituição de espaços da casa tradicional algarvia e da taberna ou
venda.

Condições de Acessibilidade

Exterior

Parque de estacionamento sem lugares reservados para veículos de pessoas com necessidades especiais.

Inexistência de lugares reservados para veículos de pessoas com necessidades especiais na via pública, em

frente ao Museu.

Percurso entre o estacionamento e a entrada do espaço apresenta degraus e lancis.

Percurso entre a paragem dos transportes públicos e a entrada do espaço apresenta degraus e lancis.

Acesso ao edifício realizado através de degraus.

Porta de entrada principal inacessível à total autonomia de pessoas com necessidades especiais.

Interior

Átrio

Livre de obstáculos, com balcão de atendimento rebaixado.

Percurso no Interior

Realizado através de degraus.

Vestíbulos e corredores com dimensões adequadas que permitem a manobra de retorno às pessoas em
cadeira de rodas.

mailto:regional@cm-faro.pt
http://www.cm-faro.pt/pt/menu/1056/museu-regional-do-
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Inexistência de piso táctil e piso antiderrapante em toda a área útil do Museu.

Escadas inacessíveis para pessoas com mobilidade condicionada.

Instalações sanitárias não adaptadas a pessoas com necessidades especiais.

Área Expositiva

Portas de entrada que permitem a passagem autónoma a pessoas que se deslocam em cadeira de
rodas.
Corredores com largura adequada a pessoas com mobilidade condicionada.

Área de exposição com degraus.

Espaço entre vitrinas e painéis que permite a circulação de uma cadeira de rodas.
Altura das vitrinas e das tabelas adequada a um visitante em cadeira de rodas.
Iluminação ambiente que permite ao maior número possível de visitantes ver todos os objectos.

Acervo

Durante a visita ao espaço os visitantes podem tocar nas peças susceptíveis de serem tocadas.

Durante uma sessão especial, os visitantes não podem tocar a maioria das peças expostas.

Inexistência de réplicas para tocar, de versões simplificadas de quadros e imagens e de imagens em relevo.

Informação

Sinalética

Sem mapa de orientação táctil.

Espaços identificados de forma clara.

Textos

Existência de textos de leitura simplificada nos painéis e folhetos.

Inexistência de textos em versão ampliada.

 Inexistência de textos em Braille.

Multimédia

Inexistência de audioguias, audiodescrição e videoguia em Língua Gestual Portuguesa.

Informações adicionais

O Museu não oferece programação específica para o público com deficiência.
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Biblioteca Municipal de Lagos – Dr. Júlio Dantas

Rua Dr. Júlio Dantas, 4
8600-585 Lagos
286 767 816
biblioteca@cm-lagos.pt

Horário:
De terça-feira a sábado das 10h às 13h e das 14h às 18h

Breve Informação sobre o Espaço Cultural

Situada na Rua Dr. Júlio Dantas, no local onde nasceu o escritor e destacada figura pública que lhe dá nome,
integra a rede de Bibliotecas de Leitura Pública e tem por objetivo a educação, a informação, a cultura e o lazer.
No seu espólio bibliográfico, com cerca de 80 mil livros, figuram 10 mil doados pelo Dr. Júlio Dantas.
A Biblioteca tem ao dispor dos visitantes várias salas tais como a sala de empréstimo domiciliário; sala de leitura
presencial; serviço de Internet; sala infantojuvenil; sala de audiovisuais; entre outros espaços.

Condições de Acessibilidade

Exterior

Sem parque de estacionamento.

Inexistência de lugares reservados para veículos de pessoas com necessidades especiais na via pública, em

frente à Biblioteca.

Percurso entre a paragem dos transportes públicos e a entrada do espaço apresenta pilaretes e piso irregular.

Acesso ao edifício realizado através de rampa.
Porta de entrada principal totalmente acessível a pessoas com necessidades especiais.

Interior

Átrio

Livre de obstáculos.

mailto:biblioteca@cm-lagos.pt
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Percurso no Interior

Livre de obstáculos.
Vestíbulos e corredores com dimensões adequadas que permitem a manobra de retorno às pessoas em
cadeira de rodas.

Inexistência de piso táctil e piso antiderrapante em toda a área útil da Biblioteca.

Escadas acessíveis para as pessoas com mobilidade condicionada que conseguem fazer uso das
mesmas.

Instalações sanitárias adaptadas.

Espaços de consulta

Portas de entrada que permitem a passagem autónoma a pessoas que se deslocam em cadeira de
rodas.
Dimensões internas adequadas à circulação de pessoas com acessórios de mobilidade (canadianas,
bengalas, cadeiras de rodas, entre outros).
Balcão de empréstimo que permite aproximação frontal para pessoas em cadeira de rodas.

Mesas e cadeiras sem acesso a pessoas com mobilidade condicionada no que respeita à altura, formato,

inclinação, entre outros aspectos.

Terminais de consulta não adaptados para pessoas com necessidades especiais.

Espaço Educativo acessível a crianças e adultos com mobilidade condicionada.
Corredores entre estantes de livros e de periódicos com dimensões que permitem a circulação de uma
pessoa em cadeira de rodas.
Iluminação adequada a pessoas com necessidades especiais.

Informação

Sinalética

Sem mapa de orientação táctil.

Espaços não identificados de forma clara.

Textos

Inexistência de textos de leitura simplificada.

Inexistência de textos em versão ampliada e em Braille.
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Biblioteca Municipal de Loulé – Sophia de Mello Breyner Andresen

Rua José Afonso, s/n
8100-593 Loulé
289 400 850
biblioteca@cm-loule.pt
http://www.cm-loule.pt/pt/2543/biblioteca-municipal-de-
loule.aspx

Horário:
Horário de Inverno (de 16 de setembro a 14 de julho)
De terça a sexta-feira: das 09h30 às 19h00
Sábado: das 10h00 às 17h30
Segunda: das 14h30 às 19h00
Horário de Verão (de 15 de julho a 15 de setembro)
De segunda a sexta-feira: das 09h30 às 19h00

Breve Informação sobre o Espaço Cultural

A Biblioteca Pública afirma-se atualmente como Centro de Informação, Educação, Cultura e Lazer, confirmando a
missão proposta pelo Manifesto da UNESCO sobre Bibliotecas Públicas.
A primeira Biblioteca surge em Loulé a 27 de Outubro de 1960, numa colaboração com a Fundação Calouste
Gulbenkian. Após a passagem por vários edifícios, estabeleceu-se em definitivo a 29 de Dezembro de 2001 na
Rua José Afonso, num edifício co-financiado pela Câmara Municipal de Loulé e o Instituto Português do Livro e
das Bibliotecas (actual DGLAB – Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas), ocupando uma área de
3 500 m², abrindo ao público em 8 de Março de 2002.
O fundo que, até então, pertencia à Fundação Calouste Gulbenkian, seria doado à nova Biblioteca Municipal e
integrado na mesma. Com a mudança para o novo edifício, foi deliberado em sessão de câmara atribuir o nome
de Sophia de Mello Breyner Andresen à Biblioteca Municipal, com o objectivo de homenagear esta escritora.
Entretanto, a Biblioteca Municipal tem-se desdobrado por algumas extensões, para se aproximar da população
que serve, encontrando-se em serviço o Pólo de Salir, o Pólo de Quarteira e a Biblioteca Itinerante (Bibliomóvel).

Condições de Acessibilidade

Exterior

Sem parque de estacionamento.

2 Lugares reservados na via pública para veículos de pessoas com necessidades especiais.
Percurso entre o estacionamento e a entrada do espaço livre de obstáculos.
Percurso entre a paragem dos transportes públicos e a entrada do espaço livre de obstáculos.
Acesso ao edifício realizado através de escadas e rampa.

Porta de entrada principal inacessível à total autonomia de pessoas com necessidades especiais.

Interior

Átrio

Livre de obstáculos.

Percurso no Interior

Livre de obstáculos.

mailto:biblioteca@cm-loule.pt
http://www.cm-loule.pt/pt/2543/biblioteca-municipal-de-
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Vestíbulos e corredores com dimensões adequadas que permitem a manobra de retorno às pessoas em
cadeira de rodas.
Escadas acessíveis para as pessoas com mobilidade condicionada que conseguem fazer uso das
mesmas.
Elevador acessível a pessoas em cadeira de rodas e a pessoas cegas.

Instalações sanitárias adaptadas.

Espaços de consulta

Portas de entrada que permitem a passagem autónoma a pessoas que se deslocam em cadeira de
rodas.
Dimensões internas adequadas à circulação de pessoas com acessórios de mobilidade (canadianas,
bengalas, cadeiras de rodas, entre outros).
Balcão de empréstimo que permite aproximação frontal para pessoas em cadeira de rodas.

Mesas e cadeiras sem acesso a pessoas com mobilidade condicionada no que respeita à altura, formato,

inclinação, entre outros aspectos.

Terminais de consulta não adaptados para pessoas com necessidades especiais.

Espaço Educativo acessível a crianças e adultos com mobilidade condicionada.
Corredores entre estantes de livros com dimensões que permitem a circulação de uma pessoa em
cadeira de rodas.

Corredores entre estantes de periódicos sem dimensões que permitem a circulação de uma pessoa em cadeira

de rodas.

Iluminação inadequada a pessoas com necessidades especiais.

Bar/Cafetaria

Acesso livre de obstáculos.

Interior com obstáculos, pilar, mesas e cadeiras. Alguns destes últimos podem ser retirados sempre que

necessário.

Sem balcão de atendimento rebaixado.

Informação

Sinalética

Sem mapa de orientação táctil.

Espaços não identificados de forma clara.

Textos

Existência de textos de leitura simplificada.

Inexistência de textos em versão ampliada e em Braille.

Informações Complementares

A Biblioteca dispõe de um computador para utilização do público, com teclado adaptado a pessoas com
dificuldade visual. Possui ainda uma impressora em braille.
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Cine-Teatro Louletano
Avenida José da Costa Mealha
8100-501 Loulé
289414604 / 289400820
cinereservas@cm-loule.pt
cineteatro.cm-loule.pt

Horário:
Terça a sexta 13h00/18h00 – sábados e feriados quando há
espectáculo 16h00/24h00 – Domingos 15h00/19h00

Breve Informação sobre o Espaço Cultural

A inauguração oficial do teatro deu-se a 19 de Abril de 1930 mas, entre 15 e 23 de Março, já funcionara como
cinema. Durante décadas passaram por este palco grandes figuras da cena, como Alves da Cunha, Berta de
Bívar, Chaby Pinheiro, companhias de revista, etc., e mais recentemente alguns dos melhores atores nacionais
como Maria do Céu Guerra ou Raul Solnado. No que concerne ao cinema, foram ali projetadas películas de fama
mundial que encheram por completo aquela que é considerada a mais importante sala de espetáculos do Algarve.
A Câmara Municipal de Loulé adquiriu, em 2003, este ex-líbris cultural da cidade, do concelho e de toda a região.
Em 1 de Fevereiro de 2011 o Cine-Teatro foi reinaugurado após obras de remodelação. Daí em diante tem
apresentado uma programação permanente, por temporadas artísticas, que abrange as áreas da Música, Teatro,
Dança, Performance, várias rubricas regulares de reflexão e debate, programação direccionada para escolas e
famílias, e propostas criadas pelos vários agentes culturais do concelho, bem como uma vertente formativa e de
envolvimento da comunidade local através de desafios criativos de cariz colaborativo.

Condições de Acessibilidade

Exterior

Sem Parque de Estacionamento.

1 Lugar de estacionamento reservado na via pública para veículos de pessoas com necessidades
especiais.

Percurso entre o estacionamento e a entrada do espaço apresenta degraus, lancis e piso irregular.

Porta de entrada principal inacessível à total autonomia de pessoas com necessidades especiais, existindo, no

entanto, entradas alternativas que facilitam o acesso de pessoas com mobilidade reduzida.

Interior

Átrio

Livre de obstáculos, sem balcão de atendimento rebaixado.

mailto:cinereservas@cm-loule.pt
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Percurso no Interior

Livre de obstáculos.
Vestíbulos e corredores com dimensões adequadas que permitem a manobra de retorno às pessoas em
cadeira de rodas.
Escadas acessíveis para as pessoas com mobilidade condicionada que conseguem fazer uso das
mesmas.
Elevador acessível a pessoas em cadeira de rodas e a pessoas cegas.

Instalações sanitárias adaptadas a pessoas com necessidades especiais.

Auditório

4 Lugares reservados para pessoas com mobilidade condicionada, ao lado da coxia, sendo que 2 deles
estão perto da saída.

Bar/Cafetaria

Acesso realizado através de degraus, suprimidos pela existência de um elevador.
Interior livre de obstáculos, com balcão de atendimento rebaixado.

Informação

Sinalética

Sem mapa de orientação táctil.

Espaços não identificados de forma clara.

Recursos de Acessibilidade em Espectáculos

O Auditório não oferece recursos de acessibilidade para a inclusão cultural das pessoas com deficiências visual

e auditiva nos espectáculos que apresenta.
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Museu Municipal de Loulé
Rua D. Paio Peres Correia, nº 19
8100 – 564 Loulé
289 400 885
museu@cm-loule.pt
www.museudeloule.pt

Horário:
Terça a sexta: 9h30-17h00 / Verão 10h-18h00
Sábado: 9h30-16h00 / Verão 10h-16h30

Breve Informação sobre o Espaço Cultural
O Museu Municipal de Loulé é uma estrutura polinucleada, com a sede (Arqueologia) e cinco polos museológicos:
polo da Cozinha Tradicional e polo dos Frutos Secos, em Loulé; 3 polos – Cândido Guerreiro e Condes de Alte;
Castelo de Salir e Água em Querença e dois monumentos – o Castelo e a Ermida de Nossa Senhora da
Conceição.
Contamos a história do Concelho de Loulé através dos objetos que as suas gentes utilizaram desde a pré-história
até à atualidade e convidamos a percorrer um território – do Alentejo ao Oceano Atlântico – para (re)descobrir
como o espaço foi ocupado, vivido e dividido.
Destacamos o trabalho de sociomuseologia do Polo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte, um espaço
verdadeiramente ao serviço da comunidade, assim como o trabalho de educação pelo património com atividade
em todos os espaços que integram o Museu Municipal de Loulé.

Condições de Acessibilidade

Exterior

Sem parque de estacionamento.

Inexistência de lugares reservados para veículos de pessoas com necessidades especiais na via pública, em

frente ao Museu.

Percurso entre o estacionamento e a entrada do espaço apresenta degraus e piso irregular.

Percurso entre a paragem dos transportes públicos e a entrada do espaço apresenta lancis, piso irregular e

esplanadas.

Acesso ao edifício realizado através de degraus.

Porta de entrada principal inacessível à total autonomia de pessoas com necessidades especiais.

Interior

Átrio

Apresenta piso irregular, com balcão de atendimento rebaixado.

mailto:museu@cm-loule.pt
www.museudeloule.pt
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Percurso no Interior

Realizado através de degraus.

Vestíbulos e corredores sem dimensões adequadas que permitem a manobra de retorno às pessoas em cadeira

de rodas.

Inexistência de piso táctil e piso antiderrapante em toda a área útil do Museu.

Escadas inacessíveis para pessoas com mobilidade condicionada.

Instalações sanitárias adaptadas a pessoas com necessidades especiais.

Área Expositiva

Portas de entrada que permitem a passagem autónoma a pessoas que se deslocam em cadeira de
rodas.
Corredores com largura adequada a pessoas com mobilidade condicionada.
Acesso à área expositiva realizado através de rampa, com presença de peça museológica no meio do
percurso, que não impede a mobilidade de cadeiras de rodas.
Espaço entre vitrinas e painéis que permite a circulação de uma cadeira de rodas.
Altura das vitrinas e das tabelas adequada a um visitante em cadeira de rodas.
Iluminação ambiente que permite ao maior número possível de visitantes ver todos os objectos.

Acervo

Sem acesso táctil às peças expostas.

Existência de réplicas para tocar.

Inexistência de versões simplificadas de quadros e imagens.

Inexistência de imagens em relevo.

Informação

Sinalética

Sem mapa de orientação táctil.

Espaços não identificados de forma clara.

Textos

Inexistência de textos de leitura simplificada.

Inexistência de textos em versão ampliada.

Existência de textos em Braille.

Multimédia

Inexistência de audioguias, audiodescrição e videoguia em Língua Gestual Portuguesa.

Informações adicionais

O Museu não oferece programação específica para o público com deficiência.

Não é possível aceder ao primeiro piso, devido à presença de degraus.
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Museu Municipal de Olhão-Edifício do Compromisso Marítimo
Praça da Restauração
Edifício do Compromisso Marítimo de Olhão
8700-349 Olhão
289 700 103
museu@cm-olhao.pt
http://www.cm-olhao.pt/museu-compromisso-maritimo

Horário:
Museu: de terça a sábado das 10h às 12h30 e das 13h30-17h
Núcleo Bibliográfico: de segunda a sexta das 09h30 às 12h30 e
das 13h30 às 17h
Encerrado aos Domingos e Segundas (excepto Núcleo
Bibliográfico)

Breve Informação sobre o Espaço Cultural
O Museu da Cidade de Olhão situa-se no Edifício do Compromisso Marítimo de Olhão que é, só por si, uma obra
de valor patrimonial inestimável, uma vez que “esta obra foi feita à custa dos mareantes da Nobre Casa do Corpo
Santo deste lugar de Olhão”.
Inaugurado em 2001, acolhe três exposições temporárias de longa duração:
Presença Romana no Concelho em Olhão: Esta exposição vem mostrar a herança mais representativa da
presença latina no território de Olhão, traduzida em aspetos do quotidiano, pesca, comércio sem esquecer a
arquitetura e a morte.
Sal de Olhão: Esta mostra pretende evidenciar a importância da atividade salineira no território de Olhão. Importa,
justamente, divulgar o património cultural associado às marinhas, termo português mais antigo para designar
‘salina’, que se reveste de grande riqueza enquanto testemunho histórico, cultural e natural da região.
Compromissos Marítimos no Algarve: A exposição Compromissos Marítimos no Algarve propõe ao visitante um
trajeto pela história das associações de mareantes no Algarve, também conhecidas por Irmandades ou Confrarias
do Corpo Santo.

Condições de Acessibilidade

Exterior

Sem parque de estacionamento.

Inexistência de lugares reservados para veículos de pessoas com necessidades especiais na via pública, em

frente ao Museu.

Percurso entre o estacionamento e a entrada do espaço apresenta lancis e piso irregular.

Percurso entre a paragem dos transportes públicos e a entrada do espaço apresenta lancis e piso irregular.

Acesso ao edifício realizado através de rampa.
Porta de entrada principal totalmente acessível a pessoas com necessidades especiais.

Interior

Átrio

Livre de obstáculos, sem balcão de atendimento rebaixado.

mailto:museu@cm-olhao.pt
http://www.cm-olhao.pt/museu-compromisso-maritimo
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Percurso no Interior

Livre de obstáculos.
Vestíbulos e corredores com dimensões adequadas que permitem a manobra de retorno às pessoas em
cadeira de rodas.

Inexistência de piso táctil e piso antiderrapante em toda a área útil do Museu.

Elevador acessível a pessoas em cadeira de rodas e a pessoas cegas.

Instalações sanitárias não adaptadas a pessoas com necessidades especiais.

Área Expositiva

Portas de entrada que permitem a passagem autónoma a pessoas que se deslocam em cadeira de
rodas.
Corredores com largura adequada a pessoas com mobilidade condicionada.
Área de exposição livre de obstáculos.
Espaço entre vitrinas e painéis que permite a circulação de uma cadeira de rodas.
Altura das vitrinas e das tabelas adequada a um visitante em cadeira de rodas.
Iluminação ambiente que permite ao maior número possível de visitantes ver todos os objectos.

Acervo

Sem acesso táctil às peças expostas.

Inexistência de réplicas para tocar.

Inexistência de versões simplificadas de quadros e imagens.

Existência de imagens em relevo.

Informação

Sinalética

Sem mapa de orientação táctil.

Espaços identificados de forma clara.

Textos

Existência de textos de leitura simplificada nos painéis e folhetos.
Inexistência de textos em versão ampliada e em Braille.

Multimédia

Existência de audioguias e audiodescrição.
Inexistência de videoguia em Língua Gestual Portuguesa.

Informações adicionais

O Museu não oferece programação específica para o público com deficiência.
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Museu de Portimão
Rua D.Carlos I
8500 – 607 Portimão
282 405 230
museu@cm-portimao.pt
www.museudeportimao.pt

Horário:
3ªfeira – 14h30 às 18h00
4ªfeira a domingo – 10h00 às 18:00
Encerrado às 2ªfeiras
Horário Especial de Verão (1 a 31 de Agosto):
3ªfeira – 19:30 às 23h00
4ªfeira a domingo – 15:00 às 23h00
Encerrado às 2ªfeiras

Breve Informação sobre o Espaço Cultural
A história de Portimão encontra-se profundamente interligada com os recursos naturais da matriz mediterrânica do
seu território e com a forte relação fluvial e marítima.

Neste contexto surgem desde a antiguidade, os processos de transformação e conservação pelo sal da riqueza
piscícola das suas águas e mais tarde, no século XX, uma importante indústria piscatória e conserveira que
ocupou as margens do Arade.

Em 1996, a necessidade de preservar toda esta relação histórica motivou a aquisição, pelo Município de Portimão,
da antiga fábrica de conservas de peixe “São Francisco”, localizada na frente ribeirinha da cidade.
É desse renovado edifício fabril, datado dos finais do séc. XIX, que surge a 17 de Maio de 2008 o Museu de
Portimão, pólo de difusão cultural e espaço de descoberta das origens e da evolução da comunidade, do seu
território e dos aspetos mais marcantes da sua história industrial e marítima.

A sua exposição de referência “Portimão, Território e Identidade”, representa uma síntese histórica do percurso
socioeconómico e cultural das populações que aqui viveram e marcaram a singularidade da sua identidade e
território.

Condições de Acessibilidade

Exterior

Sem parque de estacionamento.

4 Lugares de estacionamento reservados na via pública para veículos de pessoas com necessidades
especiais.
Percurso entre o estacionamento e a entrada do espaço livre de obstáculos.
Percurso entre a paragem dos transportes públicos e a entrada do espaço livre de obstáculos.
Acesso ao edifício nivelado com o pavimento exterior.
Porta de entrada principal totalmente acessível a pessoas com necessidades especiais.

mailto:museu@cm-portimao.pt
www.museudeportimao.pt
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Interior

Átrio

Livre de obstáculos, com balcão de atendimento acessível e nivelado.

Percurso no Interior

Livre de obstáculos.
Vestíbulos e corredores com dimensões adequadas que permitem a manobra de retorno às pessoas em
cadeira de rodas.
Existência de piso táctil e piso antiderrapante em toda a área útil do Museu.
Elevador acessível à total autonomia de pessoas em cadeira de rodas e parcialmente acessível a
pessoas cegas.
Instalações sanitárias adaptadas a pessoas com necessidades especiais.

Área Expositiva

Portas de entrada que permitem a passagem autónoma a pessoas que se deslocam em cadeira de
rodas.
Corredores com largura adequada a pessoas com mobilidade condicionada.
Área de exposição livre de obstáculos. O percurso de acesso à antiga cisterna da fábrica, onde está
patente um núcleo expositivo sobre o projeto Ocean Revival – Parque Subaquático de Portimão, é
realizado através de degraus. Para contornar este obstáculo, são disponibilizados óculos de realidade
aumentada que permitem visualizar esta área subterrânea.
Espaço entre vitrinas e painéis que permite a circulação de uma cadeira de rodas.
Altura das vitrinas e das tabelas adequada a um visitante em cadeira de rodas.
Iluminação ambiente que permite ao maior número possível de visitantes ver todos os objectos.

Bar/Cafetaria

Acesso livre de obstáculos.
Interior livre de obstáculos, sem balcão de atendimento rebaixado.

Acervo

Durante a visita ao espaço os visitantes podem tocar nas peças susceptíveis de serem tocadas, assim
como na maioria das peças expostas, durante uma sessão especial.
Existência de réplicas para tocar.

Informação

Sinalética

Sem mapa de orientação táctil.

Espaços identificados de forma clara.
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Textos

Existência de textos de leitura simplificada nos folhetos e roteiros.
Existência de textos em versão ampliada.
Inexistência de textos em Braille.

Multimédia

Existência de audioguias e audiodescrição.
Inexistência de videoguia em Língua Gestual Portuguesa.

Auditório

4 Lugares reservados para pessoas com mobilidade condicionada perto da saída.

Informações adicionais

O Museu está sempre disponível e recetivo, para acolher e orientar visitas a grupos de pessoas com
deficiências específicas, sendo para tal, contactado periodicamente, por diversas instituições, incluindo
crianças e adultos.
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Cineteatro São Brás
Avenida da Liberdade
8150-101 São Brás de Alportel
289 840 000 / 289 840 211
cultura@cm-sbras.pt
www.cm-sbras.pt

Horário:
Aberto nos dias em que decorrem espetáculos.

Breve Informação sobre o Espaço Cultural

Inaugurado em 1952, «este equipamento cultural tem assistido ao desenvolvimento cultural do concelho década
após década», diz a Câmara de São Brás de Alportel.
Aquele cineteatro «foi construído por um conjunto de amigos enamorados pela sétima arte, constituídos na
empresa “Unidos”, numa época em que a sociedade são-brasense se dividia pelos salões. Ora pelo mais seleto 1º
Dezembro, ora pelo mais popular 1º de Janeiro, e pelas festas privadas das famílias mais abastadas ou pelos
arraiais populares que se organizavam aqui e ali».
Já o Cineteatro, pelo contrário, constituía, «o templo dos sonho: um espaço de comunhão».
A 24 de Julho de 1994, o Cine Teatro reabriu as suas portas e foi (re)inaugurado, depois de uma profunda
requalificação. A antiga sala de Bar viu-se agora transformada e adaptada em Galeria Municipal.

Condições de Acessibilidade

Exterior

Parque de estacionamento sem lugares reservados para veículos de pessoas com necessidades especiais.

Inexistência de lugares reservados para veículos de pessoas com necessidades especiais na via pública, em

frente ao Cineteatro.

Percurso entre o estacionamento e a entrada do espaço livre de obstáculos.

Percurso entre a paragem dos transportes públicos e a entrada do espaço apresenta lancis e piso irregular.

Acesso ao edifício realizado através de escadas e rampa.
Porta de entrada principal totalmente acessível a pessoas com necessidades especiais.

Interior

Átrio

Livre de obstáculos, com balcão de atendimento rebaixado.

mailto:cultura@cm-sbras.pt
www.cm-sbras.pt
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Percurso no Interior

Livre de obstáculos.
Vestíbulos e corredores com dimensões adequadas que permitem a manobra de retorno às pessoas em
cadeira de rodas.
Escadas acessíveis para as pessoas com mobilidade condicionada que conseguem fazer uso das
mesmas.

Instalações sanitárias adaptadas a pessoas com necessidades especiais.

Auditório

6 Lugares reservados para pessoas com mobilidade condicionada, ao lado da coxia, sendo que 4 deles
estão perto da saída.

Bar/Cafetaria

Acesso realizado através de degraus.

Interior livre de obstáculos, sem balcão de atendimento rebaixado.

Informação

Sinalética

Sem mapa de orientação táctil.

Espaços não identificados de forma clara.

Recursos de Acessibilidade em Espectáculos

O Auditório não oferece recursos de acessibilidade para a inclusão cultural das pessoas com deficiências visual

e auditiva nos espectáculos que apresenta.
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Biblioteca Municipal de Silves

Praça Al’Mutamid
8300 Silves
282 440 899
biblioteca@cm-silves.pt
http://www.cm-silves.pt/pt/menu/461/biblioteca-municipal.aspx

Horário:
Verão (15 de junho a 15 de setembro):
Segunda a sexta – 9h30 – 18h30
Inverno:
Segunda a sexta – 9h30 – 18h30 e Sábado – 14h00 – 18h30

Breve Informação sobre o Espaço Cultural

A Biblioteca Municipal de Silves, integrada na Rede Nacional de Bibliotecas de Leitura Pública, abriu as suas
portas ao público no dia 23 de abril de 2008, data em que se celebra o Dia Mundial do Livro.
Na Biblioteca Municipal de Silves poderá encontrar não só as mais recentes novidades do mercado editorial mas
também as obras de referência, o melhor do cinema e da música, jornais e revistas nacionais e internacionais,
espaços multimédia e lugares convidativos para o estudo e a leitura, salas e serviços de leitura especialmente
vocacionados para crianças e projetos culturais para todos os públicos.

Condições de Acessibilidade

Exterior

Sem parque de estacionamento.

Inexistência de lugares reservados para veículos de pessoas com necessidades especiais na via pública, em

frente à Biblioteca, dado tratar-se de uma zona sem circulação automóvel.

Percurso entre o estacionamento e a entrada do espaço livre de obstáculos.
Percurso entre a paragem dos transportes públicos e a entrada do espaço apresenta degraus e lancis.

Acesso ao edifício realizado através de escadas e rampa.
Porta de entrada principal totalmente acessível a pessoas com necessidades especiais.

Interior

Átrio

Livre de obstáculos.

mailto:biblioteca@cm-silves.pt
http://www.cm-silves.pt/pt/menu/461/biblioteca-municipal.aspx
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Percurso no Interior

Realizado através de degraus, suprimidos pela existência de um elevador.
Vestíbulos e corredores com dimensões adequadas que permitem a manobra de retorno às pessoas em
cadeira de rodas.

Inexistência de piso táctil e piso antiderrapante em toda a área útil da Biblioteca.

Escadas acessíveis para as pessoas com mobilidade condicionada que conseguem fazer uso das
mesmas.
Elevador acessível à total autonomia de pessoas em cadeira de rodas e parcialmente acessível a
pessoas cegas.
Instalações sanitárias adaptadas.

Espaços de consulta

Portas de entrada que permitem a passagem autónoma a pessoas que se deslocam em cadeira de
rodas.
Dimensões internas adequadas à circulação de pessoas com acessórios de mobilidade (canadianas,
bengalas, cadeiras de rodas, entre outros).
Balcão de empréstimo que permite aproximação frontal para pessoas em cadeira de rodas.
Mesas e cadeiras com acesso a pessoas com mobilidade condicionada.
Terminais de consulta adaptados para pessoas com necessidades especiais.
Espaço Educativo acessível a crianças e adultos com mobilidade condicionada.
Corredores entre estantes de livros e de periódicos com dimensões que permitem a circulação de uma
pessoa em cadeira de rodas.
Iluminação adequada a pessoas com necessidades especiais.

Informação

Sinalética

Sem mapa de orientação táctil.

Espaços identificados de forma clara.

Textos

Inexistência de textos de leitura simplificada.

Inexistência de textos em versão ampliada e em Braille.
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Museu Municipal de Arqueologia de Silves
Rua da Porta de Loulé, nº14
8300 Silves
282 440 838
museu.municipal@cm-silves.pt
http://www.cm-silves.pt/pt/menu/547/museu-municipal-de-
arqueologia-de-silves.aspx

Horário:
Aberto todos os dias das 10h00 às 18h00
Última entrada às 17h30
Encerra dia 25 de Dezembro e 1 de Janeiro

Breve Informação sobre o Espaço Cultural
Inaugurado em 1990, o Museu Municipal de Arqueologia de Silves foi construído em torno do admirável Poço-
Cisterna Almóada dos séculos XII-XIII – descoberto após escavações arqueológicas decorridas nos anos 80 do
séc. XX e hoje classificado como Monumento Nacional – que se tornou a peça central da coleção e do discurso
expositivo. Cenograficamente integra, também, a muralha da cidade do mesmo período, funcionando, assim, não
só como um museu onde as coleções expostas são muito significativas, mas também como uma joia do
património islâmico em Portugal. O acervo do Museu, na sua maioria proveniente das escavações decorridas na
cidade e no concelho, reúne um conjunto de objetos do Paleolítico, os mais antigos, passando pelo Neolítico, pelo
Calcolítico, pela Idade do Bronze, pela Idade do Ferro, pelo Período Romano e destacam-se, não só pela
quantidade, mas também pela qualidade e exceção, as peças do Período Medieval, com destaque para o Período
Muçulmano – Omíada, Califal, Taifa, Almorávida e Almóada, desde o século VIII ao século XIII, na sua maior parte
do período Almóada, dos séculos XII-XIII –, que são prova da riqueza e da importância da cidade naquele período
histórico.A coleção reúne, ainda, um importante conjunto de objetos do período moderno – séculos XV, XVI e XVII
–, que demonstra a influência das rotas comerciais e a importância das trocas e contactos da cidade com outras
regiões do globo. Dividida em oito núcleos temáticos, a coleção poderá ser visitada cronologicamente desde o
Paleolítico até ao século XVII. É parceiro desde 2005 da organização Museum With no Frontiers, na secção
Discover Islamic Art. www.discoverislamicart.org
É membro, deste Março de 2008, da Rede de Museus do Algarve, juntamente com outros Museus da região,
projeto que visa a cooperação e parceria entre instituições museológicas.

Condições de Acessibilidade

Exterior

Sem parque de estacionamento.

Inexistência de lugares reservados para veículos de pessoas com necessidades especiais na via pública, em

frente ao Museu, uma vez que por estar instalado num antigo Convento do séc. XVI, situado dentro do núcleo

amuralhado, o estacionamento apenas é permitido a residentes.

Acesso ao edifício realizado através de escadas e rampa.
Porta de entrada principal totalmente acessível a pessoas com necessidades especiais.

mailto:municipal@cm-silves.pt
http://www.cm-silves.pt/pt/menu/547/museu-municipal-de-
www.discoverislamicart.org
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Interior

Percurso no Interior

Livre de obstáculos.
Vestíbulos e corredores com dimensões adequadas que permitem a manobra de retorno às pessoas em
cadeira de rodas.

Inexistência de piso táctil e piso antiderrapante em toda a área útil do Museu.

Escadas acessíveis para as pessoas com mobilidade condicionada que conseguem fazer uso das
mesmas.
Elevador acessível a pessoas em cadeira de rodas e a pessoas cegas.

Instalações sanitárias não adaptadas a pessoas com necessidades especiais.

Área Expositiva

Corredores com largura adequada a pessoas com mobilidade condicionada.
Área de exposição com degraus, suprimidos por elevador e rampas.
Espaço entre vitrinas e painéis que permite a circulação de uma cadeira de rodas.
Altura das vitrinas e das tabelas adequada a um visitante em cadeira de rodas.
Iluminação ambiente que permite ao maior número possível de visitantes ver todos os objectos.

Acervo

Durante a visita ao espaço os visitantes podem tocar nas peças susceptíveis de serem tocadas, assim
como na maioria das peças expostas, durante uma sessão especial.
Existência de réplicas para tocar.

Inexistência de versões simplificadas de quadros e imagens.

Inexistência de imagens em relevo.

Informação

Sinalética

Sem mapa de orientação táctil.

Espaços não identificados de forma clara.

Textos

Existência de textos de leitura simplificada nos painéis e folhetos.
Inexistência de textos em versão ampliada.

Inexistência de textos em Braille.

Multimédia

Inexistência de audioguias, audiodescrição e videoguia em Língua Gestual Portuguesa.

Informações adicionais

O Museu não oferece programação específica para o público com deficiência.
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Biblioteca Municipal Álvaro de Campos

Rua da Comunidade Lusíada, 21
8800-397 Tavira
281 320 585
biblioteca@cm-tavira.pt
http://www.cm-tavira.pt/site/content/camara-
biblioteca/biblioteca-municipal-%C3%A1lvaro-de-campos

Horário:
Terça a sexta-feira, das 10h00 às 18h30
Segunda-feira e sábado, das 14h00 às 18h30
Meses de julho e Agosto de segunda-feira a sexta-feira, das
10h00 às 17h30

Breve Informação sobre o Espaço Cultural

A Biblioteca Municipal Álvaro de Campos é uma biblioteca pública e, tal como refere o Manifesto da UNESCO,
uma instituição "aberta a todos os membros da comunidade, sem distinção de raça, cor, nacionalidade, idade,
religião, língua, situação social ou nível de instrução".
A Biblioteca Municipal contribui para assegurar a qualidade de vida da comunidade nos aspetos culturais,
educativos e científicos, fomentando a ideia de uma sociedade aberta e participativa.
As atribuições e normas de funcionamento encontram-se expressas no Regulamento da Biblioteca Municipal,
disponível para consulta no Balcão Virtual.

Condições de Acessibilidade

Exterior

Sem parque de estacionamento.

1 Lugar reservado na via pública para veículos de pessoas com necessidades especiais.
Percurso entre o estacionamento e a entrada do espaço livre de obstáculos.
Percurso entre a paragem dos transportes públicos e a entrada do espaço livre de obstáculos.
Acesso ao edifício realizado através de escadas e rampa.
Porta de entrada principal totalmente acessível a pessoas com necessidades especiais.

Interior

Átrio

Livre de obstáculos.

Percurso no Interior

Livre de obstáculos.
Vestíbulos e corredores com dimensões adequadas que permitem a manobra de retorno às pessoas em
cadeira de rodas.

Inexistência de piso táctil e piso antiderrapante em toda a área útil da Biblioteca.

Elevador acessível à total autonomia de pessoas em cadeira de rodas e parcialmente acessível a
pessoas cegas.

Instalações sanitárias adaptadas.

mailto:biblioteca@cm-tavira.pt
http://www.cm-tavira.pt/site/content/camara-
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Espaços de consulta

Portas de entrada que permitem a passagem autónoma a pessoas que se deslocam em cadeira de
rodas.
Dimensões internas adequadas à circulação de pessoas com acessórios de mobilidade (canadianas,
bengalas, cadeiras de rodas, entre outros).
Balcão de empréstimo que permite aproximação frontal para pessoas em cadeira de rodas.
Mesas com altura regulável e cadeiras para diferentes alturas de mesas.

Terminais de consulta não adaptados para pessoas com necessidades especiais.

Espaço Educativo acessível a crianças e adultos com mobilidade condicionada.
Corredores entre estantes de livros e de periódicos com dimensões que permitem a circulação de uma
pessoa em cadeira de rodas.

Iluminação inadequada a pessoas com necessidades especiais.

Bar/Cafetaria

Acesso livre de obstáculos.
Interior livre de obstáculos, sem balcão de atendimento rebaixado.

Informação

Sinalética

Sem mapa de orientação táctil.

Espaços não identificados de forma clara.

Textos

Existência de textos de leitura simplificada.

Inexistência de textos em versão ampliada e em Braille.
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Museu Municipal – Palácio da Galeria

Calçada da Galeria
8800-306 Tavira
281 320 540
museu@cm-tavira.pt

Horário:
Terça a sábado, das 09h15 às 16h30
Segunda-feira e e domingo: Encerrado

Breve Informação sobre o Espaço Cultural

O Museu Municipal de Tavira é um sistema polinucleado e interdisciplinar, que se traduz numa interpretação
dinâmica, ampla, estruturada, da rede de recursos patrimoniais da cidade e região. O sistema prevê investigação,
valorização e divulgação do património antigo e também a abertura às novas expressões artísticas da
contemporaneidade.
O Museu Municipal de Tavira /Palácio da Galeria apresenta um programa de exposições temporárias e de média
duração, acesso às estruturas fenícias e às arquitecturas do edifício, aos núcleos museológicos Islâmico, de
Cachopo (sobre a cultura e etnografia serranas), da Ermida de Santa Ana (com arte sacra) e o Núcleo Expositivo
de Abastecimento de Água.
O Museu Municipal de Tavira, através do Serviço Educativo, desenvolve actividades de pedagogia e animação,
educação para o património e as artes, visitas guiadas e apoio especializado a grupos, numa perspectiva
inclusiva, de familiarização e abertura a públicos diversos.

Condições de Acessibilidade *

Exterior

Parque de estacionamento perto do Museu.

Lancil do passeio junto à entrada/saída principal rebaixado.

Acesso das pessoas com mobilidade condicionada entre a via pública e o local de entrada/saída principal livre

de obstáculos.

Interior

Porta de entrada/saída principal com largura adequada a pessoas com mobilidade condicionada.

Instalação sanitária adaptada.

Percurso entre o átrio e alguns espaços expositivos viabilizado por elevador.

Vestíbulos e corredores com dimensões adequadas que permitem a manobra de retorno a pessoas em cadeira

de rodas.

Disponibilização de funcionário para acompanhar pessoas com necessidades especiais.

* Informação referente a 2012

mailto:museu@cm-tavira.pt
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Biblioteca Municipal de Vila do Bispo

Paços do Concelho
8650-407 Vila do Bispo
282 630 600
biblioteca@cm-viladobispo.pt

Horário:
Das 10h00-16h30m.

Breve Informação sobre o Espaço Cultural

A Biblioteca de Vila do Bispo foi inaugurada a 22 de Janeiro de 2001.
Este espaço público, moderno e acolhedor, pretende dar respostas às exigências culturais da sociedade de
informação emergente tem como objectivo principal ir ao encontro das necessidades de informação, cultura e
lazer da população do concelho de Vila do Bispo.
A Biblioteca é um espaço público dirigido à comunidade e trabalha cada vez mais como centro local de informação
e cultura. Aberto ao conhecimento e ao diálogo, disponibiliza aos seus utilizadores a informação de todos os
géneros e nos seus vários suportes, com base na igualdade de acesso para todos.
Como serviço público que trabalha para a comunidade, a Biblioteca de Vila do Bispo adopta uma postura atenta e
proactiva, promovendo o desenvolvimento de actividades relacionadas com a promoção do livro, da leitura, do
lazer, da cultura e do conhecimento dentro da comunidade em geral, desde a primeira infância à terceira idade.
Mais do que uma casa de cultura, a Biblioteca de Vila do Bispo assume-se como um ponto de encontro social e
dinâmico e um espaço que promove a auto-formação, o desenvolvimento pessoal, a divulgação da herança
cultural e o acesso da informação à comunidade. Um espaço da comunidade e para a comunidade.

Condições de Acessibilidade

Exterior

Sem parque de estacionamento.

Inexistência de lugares reservados para veículos de pessoas com necessidades especiais na via pública, em

frente à Biblioteca.

Percurso entre o estacionamento e a entrada do espaço apresenta degraus.

Percurso entre a paragem dos transportes públicos e a entrada do espaço apresenta degraus e lancis.

Acesso ao edifício realizado através de degraus.

Porta de entrada principal inacessível à total autonomia de pessoas com necessidades especiais.

Interior

Átrio

Livre de obstáculos.

mailto:biblioteca@cm-viladobispo.pt
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Percurso no Interior

Livre de obstáculos.
Vestíbulos e corredores com dimensões adequadas que permitem a manobra de retorno às pessoas em
cadeira de rodas.
Inexistência de piso táctil e piso antiderrapante em toda a área útil da Biblioteca.

Instalações sanitárias adaptadas a pessoas com necessidades especiais.

Espaços de consulta

Portas de entrada que permitem a passagem autónoma a pessoas que se deslocam em cadeira de
rodas.
Dimensões internas adequadas à circulação de pessoas com acessórios de mobilidade (canadianas,
bengalas, cadeiras de rodas, entre outros).
Balcão de empréstimo que permite aproximação frontal para pessoas em cadeira de rodas.

Mesas e cadeiras sem acesso a pessoas com mobilidade condicionada no que respeita à altura, formato,

inclinação, entre outros aspectos.

Terminais de consulta não adaptados para pessoas com necessidades especiais.

Espaço Educativo acessível a crianças e adultos com mobilidade condicionada.
Corredores entre estantes de livros e de periódicos com dimensões que permitem a circulação de uma
pessoa em cadeira de rodas.
Iluminação adequada a pessoas com necessidades especiais.

Bar/Cafetaria

Acesso livre de obstáculos.
Interior com obstáculos (degraus), com balcão de atendimento rebaixado.

Informação

Sinalética

Sem mapa de orientação táctil.

Espaços não identificados de forma clara.

Textos

Inexistência de textos de leitura simplificada.

Inexistência de textos em versão ampliada e em Braille.
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Biblioteca Municipal Vicente Campinas

Rua Dr. Francisco Sá Carneiro
8900-307 Vila Real de Santo António
281 510 050
biblioteca@cm-vrsa.pt
www.cm-vrsa.pt

Horário:
De 1 de setembro a 30 de junho
Segunda-feira das 14h15 às 19h45; De terça a sexta-feira
das 09h15 às 19h45; Sábado das 14h15 às 19h45;
De 1 a 31 de julho
Segunda a sexta das 9h45 às 19h45.
De 1 a 31 de agosto
Segunda a sexta-feira das 9h15 às 15h.

Breve Informação sobre o Espaço Cultural

A Biblioteca Municipal Vicente Campinas foi inaugurada no dia 15 de Setembro de 2009, é uma biblioteca de
tipologia BM2, construída de raiz, e integra a Rede Nacional de Leitura Pública.
A Biblioteca Municipal é um serviço cultural, informativo e educativo que tem como missão, enquanto Biblioteca
Pública, preservar e divulgar o seu acervo documental e satisfazer as necessidades dos seus utilizadores,
contribuindo para o desenvolvimento pleno da comunidade em que se insere. A sua atividade deverá contribuir
para que a mesma se assuma como um grande pólo da vida cultural do concelho, democratizando o acesso à
informação e promovendo a utilização da Biblioteca como uma forma salutar de ocupação dos tempos livres.
Nesse sentido a Biblioteca Municipal tem vindo a dinamizar diversas atividades em torno do livro e da leitura,
promovendo um leque variado de iniciativas culturais, dirigidas a públicos diferenciados.

Condições de Acessibilidade

Exterior

Parque de Estacionamento sem lugares reservados para veículos de pessoas com necessidades
especiais.
1 Lugar de estacionamento reservado na via pública para veículos de pessoas com necessidades
especiais.
Percurso entre o estacionamento e a entrada do espaço livre de obstáculos.
Percurso entre a paragem dos transportes públicos e a entrada do espaço livre de obstáculos.
Acesso ao edifício realizado através de rampa.
Porta de entrada principal totalmente acessível a pessoas com necessidades especiais.

Interior

Átrio

Livre de obstáculos.

mailto:biblioteca@cm-vrsa.pt
www.cm-vrsa.pt
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Percurso no Interior

Livre de obstáculos.
Vestíbulos e corredores com dimensões adequadas que permitem a manobra de retorno às pessoas em
cadeira de rodas.
Inexistência de piso táctil e piso antiderrapante em toda a área útil da Biblioteca.

Escadas acessíveis para as pessoas com mobilidade condicionada que conseguem fazer uso das
mesmas.
Elevador acessível à total autonomia de pessoas em cadeira de rodas e parcialmente acessível a
pessoas cegas.

Instalações sanitárias adaptadas a pessoas com necessidades especiais.

Espaços de consulta

Portas de entrada que permitem a passagem autónoma a pessoas que se deslocam em cadeira de
rodas.
Dimensões internas adequadas à circulação de pessoas com acessórios de mobilidade (canadianas,
bengalas, cadeiras de rodas, entre outros).
Balcão de empréstimo que permite aproximação frontal para pessoas em cadeira de rodas.
Mesas e cadeiras reguláveis em altura para pessoas com mobilidade condicionada.

Terminais de consulta não adaptados para pessoas com necessidades especiais.

Espaço Educativo acessível a crianças e adultos com mobilidade condicionada.
Corredores entre estantes de livros e de periódicos com dimensões que permitem a circulação de uma
pessoa em cadeira de rodas.

Iluminação inadequada a pessoas com necessidades especiais.

Bar/Cafetaria

Acesso livre de obstáculos.
Interior livre de obstáculos, sem balcão de atendimento rebaixado.

Informação

Sinalética

Sem mapa de orientação táctil.

Espaços não identificados de forma clara.

Textos

Inexistência de textos de leitura simplificada.

Inexistência de textos em versão ampliada e em Braille.

Informações adicionais

A Biblioteca disponibiliza um fundo documental considerável em braille.
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ANACED
Associação Nacional de Arte e Criatividade de e para Pessoas com Deficiência
Rua do Sítio ao Casalinho da Ajuda
1349 -011 Lisboa
Tels. 21 363 68 36
E-Mail: anaced@net.sapo.pt
www.anacedarte.wix.com/anaced

mailto:anaced@net.sapo

