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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
Aveiro, 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 Aveiro, 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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Cine Teatro S. Pedro
Largo Dr. António Breda, 27
3750-106 Águeda
234 622 837
cine.s.pedroagueda@sapo.pt

Horário:
Variável, dependendo da programação para cada um dos
meses.

Breve Informação sobre o Espaço Cultural

Espaço cultural para exibição de filmes, e diversos eventos culturais.
Sala com plateia e balcão, com 687 lugares. Vários espaços para exposições, café concerto, bar, etc.

Condições de Acessibilidade

Exterior

Sem Parque de Estacionamento.

6 Lugares de estacionamento reservados na via pública para veículos de pessoas com necessidades especiais.

Os percursos entre o estacionamento e a entrada do espaço e entre a paragem dos transportes públicos e a

entrada do mesmo, são livres de obstáculos.

Lancis das passagens de peões rebaixados a toda a largura.

Porta de entrada principal acessível.

Interior

Átrio

Livre de obstáculos, com balcão de atendimento rebaixado.

Instalações sanitárias adaptadas.

Percurso entre o Átrio e a Sala de Espectáculos

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.

mailto:pedroagueda@sapo.pt
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Sala de Espectáculos

8 Lugares reservados para pessoas com mobilidade condicionada, ao lado da coxia, perto da saída.

Informação

Sinalética

As saídas e entradas estão bem identificadas.

Os mapas de orientação são simples e claros.

Os percursos estão indicados com símbolos visuais e tácteis de fácil compreensão.
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Biblioteca Municipal de Albergaria-a-Velha
Praça D. Teresa, nº 7
3850-137 Albergaria-a-Velha
234 529 755
biblioteca@cm-albergaria.pt
http://biblioteca.cm-albergaria.pt/

Horário:
2.ª A 6.ª -10.00h-19.00h SAB 10.00h-13.00h e das 14.00h-18.00h.

Breve Informação sobre o Espaço Cultural

A Biblioteca Municipal de Albergaria-a-Velha é o centro local de acesso à informação e ao conhecimento. É um
espaço de educação formal e informal, de socialização e de criatividade que, através da promoção da leitura e da
disponibilização da informação de todos os géneros e suportes, fomenta e consolida a capacidade de educar e
guiar as pessoas na avaliação e seleção de fontes informação.
Sendo um espaço de cultura para a cultura, para a promoção do livro e da leitura, recorre a estratégias de
promoção de todas as linguagens artísticas (as plásticas, as performativas, as cénicas, as musicais, as visuais,
etc.) criando fortes ligações com todo o conhecimento humano e promovendo conexões especiais com a Rede
Cultural, Educativa e Criativa do Município.

Condições de Acessibilidade

Exterior

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

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.

Lancis das passagens de peões rebaixados a toda a largura.

Porta de entrada principal acessível.

Interior

Átrio

Livre de obstáculos, com balcão de atendimento rebaixado.

Instalações sanitárias adaptadas.

Percurso entre o Átrio e a Sala de Leitura e o Auditório

Presença de obstáculos, 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.

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

Elevador acessível a pessoas em cadeira de rodas e sem total autonomia para pessoas cegas.

mailto:biblioteca@cm-albergaria.pt
http://biblioteca.cm-albergaria.pt/
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Sala de Leitura e Área Expositiva

Acessíveis com desníveis bem assinalados.

Auditório

Todas as cadeiras podem ser retiradas quando é necessário criar lugares especiais para pessoas com

mobilidade condicionada.

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.

Informação

Sinalética

As saídas e entradas estão bem identificadas.

Os mapas de orientação são simples e claros.

Os percursos estão indicados com símbolos visuais e tácteis de fácil compreensão.

Textos e Legendas

Há textos de leitura fácil nos painéis, folhetos e roteiros.

Há textos em versão ampliada.
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Biblioteca Municipal de Anadia
Rua das Sobreiras
3780-297 Anadia
231 519 090
geral@bm-anadia.pt
www.bm-anadia.pt

Horário:
2.ª a 6.ª – das 10h às 13h e das 14h às 19h | Sábado das 10h às 13h e
das 14h às 17h.

Breve Informação sobre o Espaço Cultural

A Biblioteca Municipal de Anadia inaugurada a 3 de Julho de 2008, é um espaço moderno, harmonioso e equipado
com tecnologias que permitem uma fácil pesquisa do espólio existente.Possui um espaço com acesso à Internet
sendo um apoio de comunicação para os locais e visitantes do município.Existe uma sala de exposição e um
auditório para a realização de conferencias, seminários ou outros eventos que se enquadrem neste espaço.
Regularmente realizam-se actividades, com inscrições abertas, para os utilizadores com idades a partir dos 6
meses.

Condições de Acessibilidade

Exterior

Parque de estacionamento com 1 lugar reservado para veículos de pessoas com necessidades especiais.

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

Lancis das passagens de peões rebaixados a toda a largura.

Porta de entrada principal acessível.

Interior

Átrio

Livre de obstáculos, com balcão de atendimento rebaixado.

Instalações sanitárias adaptadas.

Percurso entre o Átrio e a Área Expositiva e a Sala de Leitura

Livre de obstáculos.

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

de rodas.

mailto:geral@bm-anadia.pt
www.bm-anadia.pt
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Sala de Leitura e Área Expositiva

Acessíveis.

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.

Quando o contacto com o original é impossível, existem réplicas para tocar.

Informação

Sinalética

Embora as saídas e entradas estejam bem identificadas, os mapas de orientação não são simples e claros e os

percursos não estão indicados com símbolos visuais e tácteis de fácil compreensão.
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Cineteatro de Anadia
Montouro
3780-243 Anadia
231 519 040
cul.turismo.anadia@gmail.com
www.cm-anadia.pt

Horário:
Sextas e Sábadas das 20h às 00h.

Breve Informação sobre o Espaço Cultural

O Cineteatro de Anadia foi inaugurado a 6 de fevereiro de 2009.
Situado na zona do Montouro - Anadia é um espaço cultural moderno que promove com qualidade o cinema, o
teatro, a música, a dança, os colóquios, os congressos, as conferências, entre outros.

Condições de Acessibilidade

Exterior

Parque de estacionamento com 2 lugares reservados para veículos de pessoas com necessidades especiais.

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

Lancis das passagens de peões rebaixados a toda a largura.

Porta de entrada principal acessível.

Interior

Átrio

Livre de obstáculos, sem balcão de atendimento rebaixado.

Instalações sanitárias adaptadas.

Percurso entre o Átrio e a Área Expositiva e a Sala de Espectáculos

Preseça de obstáculos, degraus na área expositiva, suprimidos pela existência de um elevador.

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 sem total autonomia para pessoas cegas.

Área Expositiva

Acessível.

mailto:anadia@gmail.com
www.cm-anadia.pt
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Sala de Espectáculos

4 Lugares reservados para pessoas com mobilidade condicionada espalhados pela sala, ao lado da coxia,

sendo 2 deles perto da saída.

Bar/Cafetaria

Acesso livre de obstáculos.

Interior livre de obstáculos, sem balcão de atendimento rebaixado.

Acervo

O contacto com as peças expostas é Inacessível.

Informação

Sinalética

As saídas e entradas estão bem identificadas.

Os mapas de orientação são simples e claros.

Os percursos estão indicados com símbolos visuais e tácteis de fácil compreensão.

Textos e Legendas

Há textos de leitura fácil nos painéis.
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Museu do Vinho Bairrada
Av. Engenheiro Tavares da Silca
3780-203 Anadia
231 519 780
museuvinhobairrada.m.anadia@gmail.com
www.cm-anadia.pt

Horário:
De terça a sexta das 10h às 13h e das 14h às 18h. Fins-de-semana e
feriados das 11h às 19h.

Breve Informação sobre o Espaço Cultural

O Museu do Vinho Bairrada, inaugurado a 27 de Setembro de 2003, conta no seu acervo com espólio de cariz
industrial, técnico e arqueológico associado à Bairrada Vitivinícola.
Tutelado pela Câmara Municipal de Anadia, o Museu do Vinho da Bairrada encontra-se instalado num edifício
construído de raiz para o efeito, dotado de mobiliário adequado aos espaços e funções, com equipamentos
informáticos e audiovisuais.
A Exposição Permanente, designada por Percursos do Vinho, é constituída por peças de valor arqueológico,
etnográfico e técnico, reunidas com a colaboração de diversos vitivinicultores, entidades locais e nacionais.
No núcleo de Exposições Temporárias, o museu aposta fortemente em projectos criativos originais associados às
grandes referências das Artes Plásticas Nacionais e Internacionais. Nomes como Júlio Pomar; Cruzeiro Seixas;
Carlos Lança; José Rodrigues, João Cutileiro; Fernanda Fragateiro, entre muitos outros, deixaram já neste espaço
o registo da sua linguagem plástica.
O Museu incorpora também espólio que pertenceu à casa particular do antigo estadista António de Oliveira
Salazar além das duas maiores telas alusivas ao vinho em Portugal. Nas salas interactivas dos chamados
percursos do vinho percorrem-se todas as fases do processo vitivinícola terminando-se a visita com a exposição
de uma das mais importantes colecções de saca-rolhas do mundo.

Condições de Acessibilidade

Exterior

Parque de estacionamento com 2 lugares reservados 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.

Lancis das passagens de peões rebaixados a toda a largura.

Porta de entrada principal acessível.

Interior

Átrio

Livre de obstáculos, sem balcão de atendimento rebaixado.

Instalações sanitárias adaptadas.

mailto:anadia@gmail.com
www.cm-anadia.pt
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Percurso entre o Átrio e a Área Expositiva e o Auditório

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.

Área Expositiva

Acessível, com desníveis bem assinalados.

Auditório

6 Lugares reservados para pessoas com mobilidade condicionada espalhados pela sala, ao lado da coxia e

perto da saída.

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.

Informação

Sinalética

As saídas e entradas estão bem identificadas.

Os mapas de orientação são simples e claros.

Os percursos estão indicados com símbolos visuais e tácteis de fácil compreensão.

Textos e Legendas

Há textos de leitura fácil nos painéis, nos folhetos e nos roteiros.

Há textos em versão ampliada.

Programação específica para Pessoas com Deficiência

Algumas salas dispõem de legendagem simbólica para cidadãos com deficiência mental.

Realização de visitas com experiência sensorial/táctil.
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Biblioteca Municipal de Arouca
Largo de Santa Mafalda
4540-108 Arouca
256 940 400
biblioteca@cm-arouca.pt
http://62.28.43.91/pacweb/

Horário:
Segunda a sexta-feira, das 10h às 18h

Breve Informação sobre o Espaço Cultural

O edifício onde está inserida a Biblioteca Municipal de Arouca é um edifício de assinalável valor patrimonial, cuja
construção se supõe remontar ao séc. XVI ou mesmo ao séc. XV. Tendo começado por ser uma dependência do
Mosteiro onde se hospedavam os padres que ali exerciam, bem como outros visitantes, nele foi mais tarde
instalado o Hospital da Misericórdia de Arouca que aí funcionou até meados do século passado. O Centro
Paroquial de Promoção Social Rainha Santa Mafalda, instituição local que ainda hoje acolhe crianças desvalidas,
ocupou também este mesmo edifício de 1960 a 1975.
A Biblioteca Municipal de Arouca, inaugurada em 1991, é resultado da celebração de um primeiro contrato
programa realizado em 1987, entre a Secretaria de Estado da Cultura e o ex. Instituto Português do Livro e da
Leitura (actual Direcção Geral do Livro e das Bibliotecas) e a Câmara Municipal de Arouca. Em 2001 é inaugurada
a 2ª fase da constituição da Biblioteca Municipal com abertura ao público de novos espaços, a implementação de
novos serviços e a ocupação total do edifício. Em 2002 é celebrado um novo contrato programa entre o Instituto
Português do Livro e das Bibliotecas e a Câmara Municipal de Arouca no sentido de dar continuidade ao projecto
de cooperação técnica e financeira entre ambas as partes, visando o desenvolvimento da Biblioteca Municipal de
Arouca.

Condições de Acessibilidade

Exterior

Parque de Estacionamento com 2 lugares reservados para veículos de pessoas com necessidades especiais.

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

Lancis das passagens de peões rebaixados a toda a largura.

Porta de entrada principal acessível.

Interior

Átrio

Livre de obstáculos, com balcão de atendimento rebaixado.

Instalações sanitárias adaptadas.

mailto:biblioteca@cm-arouca.pt
http://62.28.43.91/pacweb/
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Percurso entre o Átrio e a Galeria de Exposições, a Sala de Leitura e o Auditório

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 sem total autonomia para pessoas cegas.

Galeria de Exposições

Acessíve, com desníveis bem assinalados.

Sala de Leitura

Acessível, com desníveis bem assinalados.

Auditório

Não possui lugares sentados fixos. Estando equipado com cadeiras independentes, permite a configuração da

plateia conforme as necessidas podendo, desta forma, criar-se lugares especiais para cadeiras de rodas.

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.

Informação

Sinalética

As saídas e entradas estão bem identificadas.

Os mapas de orientação são simples e claros.

Os percursos estão indicados com símbolos visuais e tácteis de fácil compreensão.

Textos e Legendas

Há textos de leitura fácil nos painéis.
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Polo da Biblioteca Municipal de Arouca em Cabeçais
Casa da Cultura de Fermedo
4540-367 Arouca
256 928 332
biblioteca@cm-arouca.pt ; casadaculturafermedo@gmail.com
http://62.28.43.91/pacweb/

Horário:
Segunda a sexta-feira, das 9h às 13h e das 13h30-17h30

Condições de Acessibilidade

Exterior

Sem Parque de Estacionamento nem lugares reservados para veículos de pessoas com necessidades

especiais na via pública.

Percurso entre a paragem dos transportes públicos e a entrada do espaço livre de obstáculos.

Lancis das passagens de peões rebaixados a toda a largura.

Porta de entrada principal acessível.

Interior

Átrio

Livre de obstáculos, com balcão de atendimento rebaixado.

Instalações sanitárias não adaptadas.

Percurso entre o Átrio e a Sala de Leitura e o Auditório

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.

Sala de Leitura

Acessível.

mailto:biblioteca@cm-arouca.pt
mailto:casadaculturafermedo@gmail.com
http://62.28.43.91/pacweb/
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Auditório

Não tendo cadeiras fixas, e na eventualidade de ser necessário, as cadeiras de rodas terão de ficar situadas no

corredor de passagem, à frente ou atrás das cadeiras, uma vez que o corredor é amplo.

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.

Informação

Sinalética

As saídas e entradas estão bem identificadas.

Os mapas de orientação são simples e claros.

Os percursos estão indicados com símbolos visuais e tácteis de fácil compreensão.

Textos e Legendas

Há textos de leitura fácil nos painéis.
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Loja Interativa de Turismo do Arouca Geopark
Rua Abel Botelho, n.º 4
4540 – 114 Arouca
256 940 258
turismo@aroucageopark.pt

Horário:
Semana: das 9:00h às 17:30h
Fim-de-semana: das 9:30h às 13:00h e das 14:00h às 17:30h

Breve Informação sobre o Espaço Cultural

A loja interativa de turismo do Arouca Geopark, inaugurada oficialmente a 19 de setembro de 2013, é uma
verdadeira «porta de entrada» para o turismo de natureza. Integrada na rede de espaços da Entidade Regional de
Turismo do Porto e Norte de Portugal, e equipada com um auditório, esta loja assume-se como o espaço ideal
para dar as boas vindas aos turistas.

Condições de Acessibilidade

Exterior

Sem Parque de Estacionamento.

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

O percurso entre o estacionamento e a entrada do espaço apresenta degraus e lancis, sem solução para os

ultrapassar.

Lancis das passagens de peões rebaixados.

Porta de entrada principal acessível.

Interior

Átrio

Livre de obstáculos, sem balcão de atendimento rebaixado.

Instalações sanitárias adaptadas.

Percurso entre o Átrio e a Área Expositiva e o Auditório

Livre de obstáculos.

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

de rodas.

Escadas inacessíveis para pessoas com mobilidade condicionada.

Elevador com entrada acessível e interior inacessível à total autonomia de pessoas em cadeira de rodas e

pessoas cegas.

mailto:turismo@aroucageopark.pt
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Área Expositiva

Desníveis não assinalados, não permitindo o acesso autónomo a pessoas que se desloquem em cadeira de

rodas.

Auditório

Sem lugares reservados para pessoas com mobilidade condicionada.

Acervo

O contacto com as peças expostas é inacessível.

Informação

Sinalética

As saídas e entradas estão bem identificadas.

Os mapas de orientação são simples e claros.

Os percursos estão indicados com símbolos visuais e tácteis de fácil compreensão.

Textos e Legendas

Há textos de leitura fácil nos painéis, folhetos e roteiros.
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Museu Municipal de Arouca
Rua Eça de Queirós, s/n
4540 194 Arouca
256 940 250
museu@cm-arouca.pt

Horário:
Inverno: 9h-12h30/14h-17h30
Verão: 9h30-12h30/14h-18h

Breve Informação sobre o Espaço Cultural

O Museu Municipal de Arouca foi simbolicamente inaugurado no Dia Internacional dos Museus, e procura
preservar as memórias e tradições de um povo marcadamente rural, mas também dar nota do vasto património
arqueológico e geológico do nosso concelho. Situado próximo de uma das entradas na vila, tem um espaço
dedicado à exposição permanente «Memória de uma ruralidade», onde se podem encontrar peças utilizadas no
cultivo da terra. Em simultâneo, tem um espaço de exposições temporárias, inaugurado com a exposição «14
artistas da Colecção Manuel de Brito», da responsabilidade das Galerias 111. Em suma, o Museu Municipal é um
espaço onde se pode conhecer mais profundamente Arouca e o percurso das suas gentes, os seus hábitos e
tradições, num espaço vivo, que aguarda a sua visita.

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.

Lancis das passagens de peões rebaixados.

Soleira da porta de entrada principal com altura superior a 2 cm, não permitindo o acesso autónomo a pessoas

que se desloquem em cadeira de rodas.

Interior

Átrio

Livre de obstáculos, sem balcão de atendimento rebaixado.

Instalações sanitárias adaptadas.

mailto:museu@cm-arouca.pt
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Percurso entre o Átrio e a Área Expositiva

Livre de obstáculos.

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

de rodas.

Inacessíveis para pessoas com mobilidade condicionada.

Elevador acessível a pessoas em cadeira de rodas e sem total autonomia para pessoas cegas.

Área Expositiva

Acessível, com desníveis bem assinalados.

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.

Informação

Sinalética

Embora as saídas e entradas estejam bem identificadas, os mapas de orientação não são simples e claros e os

percursos não estão indicados com símbolos visuais e tácteis de fácil compreensão.

Textos e Legendas

Há textos de leitura fácil nos painéis.
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Cento Cultural de Esgueira
Rua General Costa Cascais
3800 Aveiro
234 311 170
jfesgueira@gmail.com

Horário:
Segunda a Sexta-Feira: 14h30 às 18h00

Breve Informação sobre o Espaço Cultural
Situado num edifício que data do século XVII, aloja a biblioteca local, um espaço dedicado a exposições e aloja as
associações culturais da localidade.

Condições de Acessibilidade

Exterior

Percurso entre o estacionamento e a entrada livre de obstáculos.

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

viabilizado por rampa.

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

Interior

Átrio

Livre de obstáculos.

Instalações sanitárias adaptadas.

Percurso entre o Átrio e os Espaços Culturais

Livre de obstáculos no piso térreo.

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

de rodas.

mailto:jfesgueira@gmail.com


29
Directório sobre Acessibilidade em Espaços Culturais e Artísticos | Distrito de Aveiro

_____________________________________________________________________________________

Casa Municipal da Cultura – Edifício Fernando Távora
Praça da República
Apartado 990
3801-156 Aveiro
234 377 763
cultura@cm-aveiro.pt
www.cm-aveiro.pt

Breve Informação sobre o Espaço Cultural

Imóvel desenhado por Fernando Távora serve de sede administrativa a 15 associações e disponibiliza dois
espaços polivalentes para a realização de eventos culturais.

Condições de Acessibilidade

Exterior

Lancil do passeio junto à entrada principal rebaixado.

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

obstáculos.

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

Interior

Átrio

Livre de obstáculos, com balcão de atendimento rebaixado.

Percurso entre o Átrio e os Espaços Culturais

Viabilizado por elevador.

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

de rodas.

Informação Adicional

Disponibilização de funcionário para acompanhar pessoas com necessidades especiais.

mailto:cultura@cm-aveiro.pt
www.cm-aveiro.pt
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Centro Cultural e de Congressos de Aveiro
Cais da Fonte Nova
3810-200 Aveiro
234 406 481
ccongressos@cm-aveiro.pt
www.cm-aveiro.pt

Horário:
De segunda a sábado: 08h30m às 22h00
Encerra ao domingo

Breve Informação sobre o Espaço Cultural
O Centro Cultural e de Congressos é parte de um edifício emblemático da arquitetura industrial aveirense. Fábrica
Jerónimo Pereira de Campos é a antiga designação deste edifício, construído entre 1915 e 1917, segundo projeto
do Arqtº José Olímpio.
Desde a sua abertura, em 1995, passou a ser um espaço por excelência de congressos, reuniões de trabalho,
exposições, concertos e peças de teatro.

Condições de Acessibilidade

Exterior

Parque de estacionamento.

Percurso entre o estacionamento e a entrada livre de obstáculos.

Lancil do passeio junto à entrada principal rebaixado.

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

obstáculos.

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

Interior

Átrio

Livre de obstáculos, com balcão de atendimento rebaixado.

Instalações sanitárias adaptadas.

Percurso entre o Átrio e o Auditório

Viabilizado por elevador.

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

de rodas.

mailto:ccongressos@cm-aveiro.pt
www.cm-aveiro.pt
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Auditório

6 Lugares reservados para pessoas com mobilidade condicionada.

Percurso entre o Bar e o Auditório

Livre de obstáculos.

Informação Adicional

Disponibilização de funcionário para acompanhar pessoas com necessidades especiais
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Museu de Aveiro (Museu Santa Joana)
Av. Santa Joana
3810-329 Aveiro
234 423 297
museucidade@cm-aveiro.pt

Horário:
Terça-feira a domingo: 10h-18h

Breve Informação sobre o Espaço Cultural

Este Museu encontra-se instalado no antigo Convento de Jesus, Aveiro, que conta com cerca de cinco séculos de
história e de arte, destacando-se a arte do período Barroco, de que são exemplo a Igreja de Jesus e a Sala do
Túmulo da Princesa Santa Joana. O convento dominicano feminino foi classificado como Monumento Nacional
pela Lei de 16 de Junho de 1910, tendo sido, em 1911, determinada a instalação de um museu (decreto de 23 de
Agosto de 1911, DG nº198, de 25.08.1911); por Portaria de 7 de Junho de 1912 (DG de 11.06.1912), foi criado o
Museu de Aveiro. Ao longo do século XX sofreu modificações estruturais e expositivas, sendo de destacar as
efetuadas pelo Diretor Alberto Souto, na década de 40. Entre 2006 e 2008 teve obras de ampliação e
requalificação, tendo reaberto a 18.12.2008. O edifício antigo propõe uma visita segundo duas vertentes: o
percurso monumental – dependências do antigo Convento como Igreja, Coro Alto, Sala de Lavor e capelas
devocionais; e a exposição permanente – coleções de história e de arte do Museu, dos séculos XIV-XV ao século
XIX, designadamente de pintura, escultura, talha, documentos, paramentos e ourivesaria.

Condições de Acessibilidade

Exterior

Sem Parque de Estacionamento nem lugares reservados para veículos de pessoas com necessidades

especiais na via pública.

Percurso entre a paragem dos transportes públicos e a entrada do espaço livre de obstáculos.

Lancis das passagens de peões rebaixados a toda a largura.

Soleira da porta de entrada principal com altura superior a 2 cm, não permitindo o acesso autónomo a pessoas

que se desloquem em cadeira de rodas.

Interior

Átrio

Livre de obstáculos, sem balcão de atendimento rebaixado.

Instalações sanitárias adaptadas.

mailto:museucidade@cm-aveiro.pt
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Percurso entre o Átrio e a Área Expositiva e o Auditório

Parte do percurso de visita é efetuado em Monumento Nacional, com a presença de degraus. Sempre que

necessário são colocadas rampas amovíveis.

O acesso à Igreja é efetuado por caminho alternativo com rampa, sempre que necessário.

O percurso entre o átrio e o Auditório é 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 com entrada acessível e interior inacessível à total autonomia de pessoas em cadeira de rodas e

acessível a pessoas cegas.

Área Expositiva

Inacessível a pessoas que se desloquem em cadeira de rodas.

Auditório

70 Cadeiras podem ser retiradas quando é necessário criar lugares especiais.

Bar/Cafetaria

Acesso livre de obstáculos.

Interior livre de obstáculos, sem balcão de atendimento rebaixado.

Acervo

O contacto com as peças expostas é inacessível.

Informação

Sinalética

Embora as saídas e entradas estejam bem identificadas e os mapas de orientação sejam simples e claros, os

percursos não estão indicados com símbolos visuais e tácteis de fácil compreensão.

Textos e Legendas

Há textos de leitura fácil nos painéis.

Há textos em versão ampliada.

Multimédia

Existem Audioguias e Audiodescrição, para pessoas com baixa visão.

Informações adicionais

Oferta de programação específica para público com deficiência.
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Teatro Aveirense
Rua Belém do Pará
3810-066 Aveiro
234 400 920
bilheteira@teatroaveirense.pt
www.teatroaveirense.pt

Horário:
Bilheteira: Segunda 9h-13h 14h-18hTerça a Sexta, 9h-20h Sábado
14h-20h Domingo e feriados duas horas antes espectaculo

Breve Informação sobre o Espaço Cultural
O Teatro Aveirense é uma estrutura municipal de programação regular nas várias áreas artísticas, destacando-se
como entidade de acolhimento por excelência e como um palco para o conhecimento, para o saber e para a
actualidade da criação.
Tem como filosofia de actuação a prestação de um serviço público, estando por isso atento aos públicos locais e à
sua diversidade sócio-cultural, desenvolvendo a sua actividade de sensibilização, de formação e de criação de
novos públicos.
É um espaço de recreio e entretenimento, de fruição estética, de formação e pedagogia, a par com a sua função
de difusor e promotor de identidade e de cultura.

Condições de Acessibilidade

Exterior

Percurso entre o estacionamento e a entrada livre de obstáculos.

Lancil do passeio junto à entrada/saída principal rebaixado.

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

por rampa com inclinação adequada.

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

Interior

Átrio

Livre de obstáculos.

Instalações sanitárias adaptadas.

Percurso entre o Átrio e as Salas de Espectáculo

Percurso entre o átrio e a plateia da sala principal livre de obstáculos.

Percurso entre o átrio e as outras salas viabilizado por elevador.

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

de rodas.

mailto:bilheteira@teatroaveirense.pt
www.teatroaveirense.pt
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Salas de Espectáculo

Plateia da sala principal com 6 lugares reservados para pessoas com mobilidade condicionada.

Plateia da sala estúdio com 2 lugares reservados para pessoas com mobilidade condicionada.

Percurso entre o bar e a sala de espectáculos

Viabilizado por elevador.

Informação Adicional

Rampa de acesso ao palco para artistas com mobilidade reduzida.

Disponibilização de funcionário para acompanhar pessoas com necessidades especiais.
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Biblioteca Municipal de Castelo de Paiva
Rua Emídio Navarro
Nº 101
Sobrado
4550 Castelo de Paiva
255 698 502
biblioteca.municipal@cm-castelo-paiva.pt

Horário:
Segunda a Sexta-feira: Das 9:00h às 12:30h e das 14:00h às 18:30h
Sábados: Das 9:00h às 12:30h e das 14:00h às 18:30h

Breve Informação sobre o Espaço Cultural

Serviços: Leitura e consulta presencial de documentos (geral/adultos, periódicos, infantil,...); Serviço de
atendimento; Acesso a recursos multimédia (filmes, discos, cd-roms, etc); Livre acesso a computadores
multimédia (informática e internet); Ludoteca e Biblioteca itinerante.

Condições de Acessibilidade

Exterior

Parque de estacionamento sem lugares reservados 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 entre a via pública e a porta de entrada principal livre de obstáculos.

Porta acessível a pessoas com mobilidade condicionada.

Soleira da porta acessível.

Interior

Átrio

Livre de obstáculos, com balcão de atendimento rebaixado.

Instalações sanitárias adaptadas.

Percurso entre o Átrio e a Área Expositiva e o Auditório

Livre de obstáculos.

Desníveis rampeados ou rebaixados.

Escadas largas com guardas, degraus bem iluminados e piso com boa aderência.

Elevador acessível com botões de comando com sinal luminoso e marcados em Braille e com informação áudio

e visual sobre o andar em que a pessoa se encontra.

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

de rodas.

mailto:municipal@cm-castelo-paiva.pt
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Sala de Leitura

Acessível, com portas e corredores largos e com espaço entre vitrinas e painéis, dispostos na altura adequada,

que permite a circulação de um visitante em cadeira de rodas, embora os desníveis não estejam bem assinalados.

Bar/Cafetaria

Acesso livre de obstáculos.

Interior livre de obstáculos.

Acervo

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

Os visitantes podem tocar a maioria das peças expostas, durante uma sessão especial.

Informação

Sinalética

Embora as saídas e entradas estejam bem identificadas e os mapas de orientação sejam simples e claros, os

percursos não estão indicados com símbolos visuais e tácteis de fácil compreensão.

Textos e Legendas

Há textos de leitura fácil.
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Biblioteca Municipal de Ovar
Rua Arqtº Januário Godinho
3880-152 Ovar
256 586 478
biblioteca@cm-ovar.pt

Horário:
2ª a 6ª feira 10h00/19h00; Sábado 9h30/13h00

Breve Informação sobre o Espaço Cultural

Serviços: Leitura e consulta presencial de documentos (geral/adultos, periódicos, infantil,...); Serviço de
atendimento; Acesso a recursos multimédia (filmes, discos, cd-roms, etc); Livre acesso a computadores
multimédia (informática e internet); Ludoteca e Biblioteca itinerante.

Condições de Acessibilidade

Exterior

Parque de estacionamento com 2 lugares reservados para veículos de pessoas com necessidades especiais.

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

Acesso entre a via pública e a porta de entrada principal apresenta obstáculos (degraus).

Porta acessível a pessoas com mobilidade condicionada.

Soleira da porta acessível.

Interior

Átrio

Livre de obstáculos.

Instalações sanitárias adaptadas.

Percurso entre o Átrio e a Área Expositiva e a Sala de Leitura

Livre de obstáculos.

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

de rodas.

Sala de Leitura

Livre de obstáculos.

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

de rodas.

mailto:biblioteca@cm-ovar.pt
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Bar/Cafetaria

Acesso livre de obstáculos.

Interior livre de obstáculos.

Acervo

Durante a visita ao espaço os visitantes podem tocar nas peças susceptíveis de serem tocadas.
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Centro de Arte de Ovar
Rua Arquitecto Januário Godinho
3880-152 Ovar
256 509 160
caovar@cm-ovar.pt
http://cao.cm-ovar.pt

Horário:
Ter. a Sex. | 10h-18h | Sáb.| 10h-13h30 |14h30-18h
Dias de espetáculos: Sex. e Sáb. | 20h-24h | Dom.15h-19h
(mensalmente, com exceção do mês de Agosto)

Breve Informação sobre o Espaço Cultural

O Centro de Arte de Ovar é um equipamento cultural que contempla valências diversificadas, sendo manifesta a
sua aptidão para a promoção e o desenvolvimento integrado da cultura, das artes e do turismo no concelho de
Ovar e na região.
Os diversos espaços do Centro de Arte (auditório, sala polivalente - Galeria de Exposições, salas de ensaios,
actividades educativas, áreas de convívio) foram pensados com o propósito de reforçar e dar crescimento às
atividades culturais no concelho, tornam acessível o acesso a um universo diversificado de iniciativas culturais,
permitindo o pleno desenvolvimento e a fruição cultural a todos os públicos.

Condições de Acessibilidade

Exterior

Parque de estacionamento com 4 lugares reservados 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.

Lancis das passagens de peões rebaixados.

Porta de entrada principal acessível.

Interior

Átrio

Livre de obstáculos, com balcão de atendimento rebaixado.

Instalações sanitárias adaptadas.

Percurso entre o Átrio e a Área Expositiva e o Auditório

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 com entrada acessível e interior inacessível à total autonomia de pessoas em cadeira de rodas e

acessível a pessoas cegas.

mailto:caovar@cm-ovar.pt
http://cao.cm-ovar.pt
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Área Expositiva

Desníveis não assinalados, não permitindo o acesso autónomo a pessoas que se desloquem em cadeira de

rodas.

Auditório

8 Lugares reservados para pessoas com mobilidade condicionada, espalhados pela sala/auditório, embora

sempre ao lado da coxia, sendo que um ou mais lugares ficam perto da saída.

Bar/Cafetaria

Acesso livre de obstáculos.

Interior livre de obstáculos, com balcão rebaixado.

Informação

Sinalética

As saídas e entradas estão bem identificadas.

Os mapas de orientação são simples e claros.

Os percursos estão indicados com símbolos visuais e tácteis de fácil compreensão.
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Escola de Artes e Ofícios de Ovar
Rua Fonte do Casal
3880-220 Ovar
965 220 425
divicultovar@cm-ovar.pt

Horário:
Segunda a Sexta-feira: 8h30-13h00 / 14h00-17h30

Breve Informação sobre o Espaço Cultural
Na Escola de Artes e Ofícios de Ovar funcionam o Ateliê de Conservação e Restauro de Azulejo e a Oficina de
Restauro Museológico.
Instalado junto ao rio Cáster, este estabelecimento de ensino funciona como um lugar de experimentação e
desenvolvimento de competências na área das artes e ofícios tradicionais, proporcionando à comunidade um
espaço não apenas de produção, investigação e conservação, mas também de exposição e divulgação.

Condições de Acessibilidade

Exterior

Acesso entre a via pública e a porta de entrada principal livre de obstáculos.

Porta de entrada principal acessível.

Interior

Átrio

Livre de obstáculos, com balcão de atendimento rebaixado.

Instalações sanitárias adaptadas.

Percurso entre o átrio e a Área Expositiva

Livre de obstáculos.

Desníveis rampeados ou rebaixados.

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.

mailto:divicultovar@cm-ovar.pt
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Área Expositiva

Desníveis não assinalados, não permitindo o acesso autónomo a pessoas que se desloquem em cadeira de

rodas.

Auditório

Existem lugares reservados para pessoas com mobilidade condicionada, espalhados pela sala/auditório,

embora sempre ao lado da coxia, sendo que um ou mais lugares ficam perto da saída.

Algumas cadeiras podem ser retiradas quando for preciso criar lugares especiais.

Acervo

Os visitantes podem tocar a maioria das peças expostas, durante uma sessão especial.

Informação

Sinalética

Embora as saídas e entradas estejam bem identificadas e os mapas de orientação sejam simples e claros, os

percursos não estão indicados com símbolos visuais e tácteis de fácil compreensão.

Textos e Legendas

Há textos de leitura fácil nos painéis.

Há textos em versão ampliada e textos em Braille.
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Museu Júlio Dinis – Uma Casa Ovarense
Rua Júlio Dinis n.º 87
3880 Ovar
256 581 300/78
museujuliodinis@cm-ovar.pt
http://www.cm-ovar.pt

Horário:
De 3ª feira a sábado, das 9,30h às 12,30h e das 14h às 17h.
Encerra: domingo, 2ª feira e feriados.

Breve Informação sobre o Espaço Cultural
O Museu Júlio Dinis – Uma Casa Ovarense tem como missão valorizar a passagem do famoso escritor português
por Ovar, dando destaque à influência que esse período teve na sua obra literária, associando-lhe a preservação
da típica casa vareira que ele habitou em 1863 – a Casa dos Campos. Pretende-se salvaguardar uma herança
cultural local de repercussão nacional, focalizada no séc. XIX, criando condições museológicas adequadas às
suas especificidades e conferindo-lhe uma leitura contemporânea. Exposição Permanente – Casa dos Campos
Corresponde ao espaço ocupado pela habitação primitiva, do qual se destacam a cozinha, o quarto principal e a
sala. O espólio é constituído pelo recheio original da casa, por acervo doado a título particular, por peças cedidas
pelos membros da Rede Museológica de Ovar, dos quais se destaca o Museu de Ovar, e por objetos adquiridos
pela Câmara Municipal. Biblioteca Dinisiana Considerando-se Júlio Dinis um dos autores de referência da história
da literatura portuguesa, refletindo a transição entre o estilo romântico e o realismo, reuniu-se aqui um valioso
fundo de bibliografia ativa e passiva, o qual, por um lado, dá a conhecer todos os títulos que publicou, em
inúmeras edições - algumas de grande valor histórico e patrimonial e, por isso, de acesso condicionado e, por
outro, diversos estudos sobre a sua vida e obra, enquadrando plenamente o séc. XIX.

Condições de Acessibilidade

Exterior

Existem dois parques de estacionamento a 150 metros do museu com lugares reservados para veículos de

pessoas com necessidades especiais.

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

Percurso entre a paragem dos transportes públicos e a entrada do espaço livre de obstáculos.

Lancis das passagens de peões rebaixados.

Porta de entrada principal acessível.

Interior

Átrio

Livre de obstáculos, com balcão de atendimento rebaixado.

Instalações sanitárias adaptadas.

mailto:museujuliodinis@cm-ovar.pt
http://www.cm-ovar.pt
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Percurso entre o átrio e a Área Expositiva

Livre de obstáculos.

Desníveis rampeados ou rebaixados.

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

de rodas.

Área Expositiva

Desníveis não assinalados, não permitindo o acesso autónomo a pessoas que se desloquem em cadeira de

rodas.

Auditório

Existem lugares reservados para pessoas com mobilidade condicionada, espalhados pelo auditório, embora

sempre ao lado da coxia, sendo que um ou mais lugares ficam perto da saída.

Algumas cadeiras podem ser retiradas quando for preciso criar lugares especiais.

Acervo

O contacto com as peças expostas é inacessível.

Informação

Textos e Legendas

Há textos de leitura fácil.
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Posto de Atendimento Turístico do Centro Histórico de Ovar
Rua Elias Garcia
3880 - Ovar
256 581 300/256 572 215
turismo@cm-ovar.pt
http://www.cm-ovar.pt

Horário:
Seg: 14h-19h | Ter a Sáb: 10h30-12-30h e das 14h-18h

Condições de Acessibilidade

Exterior

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

obstáculos.

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

Interior

Átrio

Livre de obstáculos, com balcão de atendimento rebaixado.

Instalações sanitárias adaptadas.

Percurso entre o Átrio e a sala de Atendimento

Livre de obstáculos.

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

de rodas.

Informação Adicional

Disponibilização de funcionário para acompanhar pessoas com necessidades especiais.

mailto:turismo@cm-ovar.pt
http://www.cm-ovar.pt
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Posto de Atendimento Turístico do Furadouro
Avenida Infante D. Henrique
Furadouro
3880-355 Ovar
256 581 300/256 387 410
turismo@cm-ovar.pt
http://www.cm-ovar.pt

Horário:
Ter: 09h30-12h30 / 14h-16h45 | Qua a Dom: 10h-12h / 14h-19h

Condições de Acessibilidade

Exterior

Parque de estacionamento com dois lugares reservados para pessoas com deficiência.

Percurso entre o estacionamento e a entrada livre de obstáculos.

Lancil do passeio junto à entrada principal rebaixado.

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

obstáculos.

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

Interior

Átrio

Livre de obstáculos, com balcão de atendimento rebaixado.

Instalações sanitárias adaptadas.

Percurso entre o Átrio e a sala de Atendimento

Livre de obstáculos.

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

de rodas.

Informação Adicional

Disponibilização de funcionário para acompanhar pessoas com necessidades especiais.

mailto:turismo@cm-ovar.pt
http://www.cm-ovar.pt
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Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira
Av. Belchior Cardoso Costa
4520-606 Santa Maria da Feira
256 377 030
biblioteca@cm-feira.pt
www.biblioteca.cm-feira.pt

Horário:
Segunda-feira: 10h30 às 19h00 | terça a sexta-feira: 09h30 às 19h00
Sábado: 10h00 às 17h00
Horário de Verão
Agosto – segunda a sexta-feira: 10h00 às 17h00

Breve Informação sobre o Espaço Cultural
Serviços:
- Leitura e consulta (formal e informal) presencial (geral/adultos, periódicos, infantil, fundo local)
– Empréstimo domiciliário e auto-empréstimo
– Serviço de atendimento, informação e de referência
– Serviço de animação e extensão cultural (exposições, hora do conto, etc.)
– Acesso a recursos multimédia (filmes, discos, cd-roms, etc.)
– Livre acesso a computadores multimédia  (informática e Internet) com um posto para cegos e amblíopes
– Serviços de Impressão, Reprografia e Digitalização
– Promoção do livro e da leitura
– Empréstimo interbibliotecas
– Formação e auto-informação de utilizadores  (geral, TICs, etc.)
– Serviço de Apoio a Bibliotecas Escolares (SABE)

Condições de Acessibilidade

Exterior

Percurso entre o estacionamento e a entrada livre de obstáculos.

Lancil do passeio junto à entrada principal rebaixado.

Porta de entrada principal acessível.

Interior

Átrio

Livre de obstáculos, com balcão de atendimento rebaixado.

Instalações sanitárias adaptadas.

Percurso entre o Átrio e a Sala de Leitura

Livre de obstáculos.

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

de rodas.

mailto:biblioteca@cm-feira.pt
www.biblioteca.cm-feira.pt
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Sala de Leitura

18 Lugares reservados para pessoas com mobilidade condicionada.

Percurso entre o Bar e a Sala de Leitura

Livre de obstáculos.

Informação

Sinalética

Sinalética que faculta informação sobre o tipo de acessibilidade disponibilizado pelo espaço.

Informação Adicional

Disponibilização de funcionário para acompanhar pessoas com necessidades especiais.
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Cineteatro António Lamoso
Rua Professor Egas Moniz, 11
4524-244 Santa Maria da Feira
256 337 060
cineteatro@cm-feira.pt

Horário:
Das 9h às 24h

Breve Informação sobre o Espaço Cultural
O Cineteatro António Lamoso assume a missão de se constituir como um agente de criação e produção artística
transdisciplinar e um espaço potenciador e difusor da dimensão criativa.
Pretende-se que mantenha ação permanente na construção de hábitos de consumo de bens culturais assim como
na construção, na captação e na fidelização de públicos, com particular responsabilidade na formação de
valores estéticos às gerações futuras. Incorporando na sua matriz e ideário valores de identidade e território,
heterogeneidade, presença e regularidade, contemporaneidade e construção, desenvolverá a sua ação nos
seguintes espaços:
- Auditório [espetáculos de música, dança, teatro e intermédia]
- Café Concerto [tertúlias, concertos, jam sessions, workshops, danças do mundo, performances]
- Sala de Dança [criação, serviço educativo, atividades formativas e lúdicas]
O Cineteatro António Lamoso, enquanto equipamento cultural, acolhe como principal missão constituir-se um
espaço de encontro de públicos heterógenos, com uma programação regular de qualidade representativa das
manifestações criativas do nosso tempo, para o desenvolvimento integrado da cultura.

Condições de Acessibilidade

Exterior

Sem Parque de Estacionamento nem lugares reservados para veículos de pessoas com necessidades

especiais na via pública.

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.

Lancis das passagens de peões rebaixados a toda a largura.

Porta de entrada principal acessível.

Interior

Átrio

Livre de obstáculos, com balcão de atendimento rebaixado.

Instalações sanitárias não adaptadas.

mailto:cineteatro@cm-feira.pt
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Percurso entre o Átrio e a Sala de Espectáculos

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.

Área Expositiva

Acessível, com desníveis bem assinalados.

Sala de Espectáculos

4 Lugares reservados para pessoas com mobilidade condicionada, ao lado da coxia, perto da saída.

Bar/Cafetaria

Acesso livre de obstáculos.

Interior livre de obstáculos, sem balcão de atendimento rebaixado.

Acervo

O contacto com as peças expostas é inacessível.

Informação

Sinalética

As saídas e entradas estão bem identificadas.

Os mapas de orientação são simples e claros.

Os percursos estão indicados com símbolos visuais e tácteis de fácil compreensão.

Textos e Legendas

Há textos de leitura fácil nos painéis.
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Museu Convento dos Lóios
Praça Dr. Guilherme Alves Moreira
4520 Santa Maria da Feira
256 331 070
museuconventodosloios@cm-feira.pt
www.cm-feira.pt

Horário:
Terça a sexta das 9h30m às 17h
Sábado e Domingo das 14h30m às 17h30m

Breve Informação sobre o Espaço Cultural
O acervo do Museu Convento dos Lóios é constituído por coleções de Arqueologia, de História local e de
Etnografia representativas da ocupação do território, da construção da sua história, das artes, dos ofícios, das
tradições e costumes, civis e religiosos, que marcaram a identidade e cultura desta região que, na fundação da
nacionalidade portuguesa, se designava por Terra de Santa Maria e que, no séc. XV, se transformou em condado
da Feira.
Em Sessão de Câmara de 5 de Fevereiro de 1938, foi criada a Biblioteca-Museu Municipal de Vila da Feira e
inaugurada oficialmente a 20 de Janeiro de 1940, dia da Festa das Fogaceiras, ficando estabelecida no edifício
contíguo aos Paços do Concelho.
Em 1992, o Museu autonomizou-se da Biblioteca e foi instalado no devoluto Convento dos Lóios. Nesta altura, a
Câmara Municipal elege uma Comissão Instaladora com o objetivo de criar as condições necessárias para a
definitiva instalação do museu. No virar do séc. XX, com a criação da Rede Municipal de Museus de Santa Maria
da Feira, o Museu Municipal adquire um novo impulso, passando a constituir um espaço de conteúdo municipal e
até regional, reabilitando também o nome do edifício que o acolheu, passando a ser designado Museu Convento
dos Lóios.

Condições de Acessibilidade

Exterior

Parque de Estacionamento com 2 lugares reservados para veículos de pessoas com necessidades especiais.

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

Porta de entrada principal acessível.

Interior

Átrio

Livre de obstáculos, com balcão de atendimento rebaixado.

Instalações sanitárias adaptadas.

mailto:museuconventodosloios@cm-feira.pt
www.cm-feira.pt
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Percurso entre o Átrio e a Área Expositiva e o Auditório

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.

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

Elevador acessível a pessoas em cadeira de rodas.

Área Expositiva

Acessível.

Auditório

6 Lugares reservados para pessoas com mobilidade condicionada, sendo que 2 deles ficam perto da saída.

100 Cadeiras podem ser retiradas quando é necessário criar lugares especiais para pessoas com mobilidade

condicionada.

Bar/Cafetaria

Acesso livre de obstáculos.

Interior livre de obstáculos, sem balcão de atendimento rebaixado.

Acervo

O contacto com as peças expostas é inacessível.

Informação

Sinalética

As saídas e entradas não estão bem identificadas, os mapas de orientação não são simples e claros e os

percursos não estão indicados com símbolos visuais e tácteis de fácil compreensão.

Textos e Legendas

Há textos de leitura fácil nos painéis e folhetos.

Programação específica para público com deficiência

Exposição temporária tátil com texto em Braille e língua gestual.
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Museu do Papel Terras de Santa Maria
Rua de Riomaior, 338
4535-305 Paços de Brandão
256 370 850
geral@museudopapel.org
www.museudopapel.org

Horário:
Terça a sexta das 9h30m às 17h
Sábado e Domingo das 14h30m às 17h30m

Breve Informação sobre o Espaço Cultural
O Museu do Papel Terras de Santa Maria encontra-se instalado em duas antigas fábricas de papel do início do
século XIX, exemplos da arquitetura do papel da região das Terras de Santa Maria, a sua grande marca
identificadora reside no facto de ser um museu manufatureiro e industrial em atividade, integrando um espaço de
produção manual de papel – antigo Engenho da Lourença – e um espaço industrial – Casa da Máquina – onde se
mostra o processo de fabrico em contínuo. Para além desta exposição permanente ligada ao fabrico do papel,
saliente-se a coleção de Marcas de Água e de um espólio constituído por peças oriundas de diferentes fábricas de
papel do país.
O Museu do Papel Terras de Santa Maria integra duas antigas fábricas de papel, do início do século XIX, que
constituem edifícios exemplares da arquitetura do papel da região das Terras de Santa Maria.
A primeira fase do projeto museológico incluiu a compra, pela Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, da
Fábrica de Custódio Pais, fundada em 1822 e em laboração até 1989, abrindo ao público a 26 de Outubro de
2001. Este espaço integra a exposição permanente dedicada ao fabrico manual e industrial do papel.
Em 2005 iniciaram-se as obras de recuperação da Fábrica dos Azevedos, criando novas estruturas inerentes a
uma boa funcionalidade museológica, nomeadamente, serviços de acolhimento, loja, centro documental
(biblioteca sobre História do Papel e arquivo), áreas de serviço educativo, auditório e áreas de exposição
temporária, tendo sido concluídas em 2009, abrindo ao público a 26 de junho.

Condições de Acessibilidade

Exterior

Parque de Estacionamento com 1 lugar reservado para veículos de pessoas com necessidades especiais.

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

Porta de entrada principal acessível.

Interior

Átrio

Livre de obstáculos, com balcão de atendimento rebaixado.

Instalações sanitárias adaptadas.

mailto:geral@museudopapel.org
www.museudopapel.org
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Percurso entre o Átrio e a Área Expositiva e o Auditório

Realizado através de degraus e de percursos exteriores ajardinados, que constituem obstáculos, suprimidos

pela existência de elevadores, plataformas elevatórias e rampas.

Existência de desníveis com mais de 2 cm de altura, rampeados.

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 sem total autonomia para pessoas cegas.

Área Expositiva

Acessível.

Auditório

2 Lugares reservados para pessoas com mobilidade condicionada, sendo que 1 deles fica perto da saída.

12 Cadeiras podem ser retiradas quando é necessário criar lugares especiais para pessoas com mobilidade

condicionada.

Bar/Cafetaria

Acesso livre de obstáculos.

Interior com obstáculos, mesas e cadeiras, que podem ser acondicionadas.

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.

Informação

Sinalética

Embora as saídas e entradas estejam bem identificadas e os mapas de orientação sejam simples e claros, os

percursos não estão indicados com símbolos visuais e tácteis de fácil compreensão.

Programação específica para público com deficiência

Oficinas dedicadas aos públicos com deficiências visual, auditiva e mental.

Todas as actividades do Museu são inclusivas.
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Museu da Chapelaria
Rua Oliveira Júnior, 501
3700-204 S. João da Madeira
256 201 680
museu.chapelaria@gmail.com
www.museudachapelaria.pt | museudachapelaria.blogspot.com

Horário:
Terça a sexta | 9h00-12h30 | 14h00 – 18h00
Sábado | 10h00-13h00 | 14h00 – 18h00
Domingos e feriados | 10h30-12h30 | 14h30 – 18h00

Breve Informação sobre o Espaço Cultural
De uma antiga fábrica de chapéus, nasceu em 2005 o Museu da Chapelaria. Único na Península Ibérica, o museu
é uma homenagem aos homens e mulheres que fizeram da indústria chapeleira uma das actividades de maior
importância na história do concelho. Encontre no espaço museológico as imagens e peças que ilustram o modo de
produção dos chapéus, mas também a dimensão humana, social e cultural de uma comunidade para a qual esta
actividade assumiu, desde sempre, papel de relevo.
Explore as exposições de longa duração e fique a conhecer a vida dos trabalhadores desta indústria. Aprenda
como se faz um chapéu. Recue no tempo até uma época em que ninguém saía à rua sem chapéu.

Condições de Acessibilidade

Exterior

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

Percurso entre o estacionamento e a entrada do espaço apresenta lancis, suprimidos pela existência de um

elevador.

Percurso entre a paragem dos transportes públicos e a entrada do espaço livre de obstáculos.

Lancis das passagens de peões rebaixados a toda a largura.

Soleira da porta de entrada principal adaptada com rampa, permitindo o acesso autónomo a pessoas que se

desloquem em cadeira de rodas.

Interior

Átrio

Livre de obstáculos, com balcão de atendimento rebaixado.

Instalações sanitárias adaptadas.

mailto:chapelaria@gmail.com
www.museudachapelaria.pt
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Percurso entre o Átrio e a Área Expositiva e o Auditório

Livre de obstáculos.

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

de rodas.

Escadas inacessíveis para as pessoas com mobilidade condicionada.

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

Área Expositiva

Acessível.

Auditório

6 Cadeiras podem ser retiradas quando é necessário criar lugares especiais.

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.

Informação

Sinalética

Embora as saídas e entradas estejam bem identificadas, os mapas de orientação não são simples e claros e os

percursos não estão indicados com símbolos visuais e tácteis de fácil compreensão.

Textos e Legendas

Há textos de leitura fácil nos painéis e folhetos.

Multimédia

Existem Audioguias e Audiodescrição, para pessoas com baixa visão.

Programação específica para público com deficiência

O Serviço Educativo desenvolve um conjunto de visitas orientadas e atividades dirigidas a públicos com

necessidades especiais que exploram os diferentes sentidos, recorrendo a oficinas de expressão corporal e

trabalhando a motricidade fina. As oficinas recorrem à expressão corporal, à pintura e aos sons, levando os

participantes a descobrirem e superarem os seus próprios limites. Para mais informações, contactar o Serviço

Educativo do Museu.
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Biblioteca Municipal João Grave
Rua Dr. Mendes Correia (Pai) - Estrada
Nacional 109
3840-443 Vagos
234 799 605
biblioteca@cm-vagos.pt

Horário:
De terça-feira a sábado das 10h às 20h.

Breve Informação sobre o Espaço Cultural

Este espaço cultural, que mantém a fachada original da antiga Escola Preparatória João Grave, é composto por
uma sala polivalente/pequeno auditório, espaços dedicados à leitura de lazer ou de estudo, locais para
visionamento de filmes ou audição de música e, ainda, pontos de acesso à internet. A biblioteca conta, também,
com uma secção de leitura infantojuvenil e uma sala para a “Hora do Conto”.
O fundo documental possui cerca de 20000 livros e 1100 em outros formatos, tais como CD, DVD, CD-ROM e
livros eletrónicos.
As temáticas existentes na biblioteca abrangem todas as áreas do conhecimento.

Condições de Acessibilidade

Exterior

Parque de Estacionamento com 1 lugar reservado para veículos de pessoas com necessidades especiais.

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

O percurso entre o estacionamento e a entrada do espaço é realizado através de degraus, suprimidos por

rampa.

Percurso entre a paragem dos transportes públicos e a entrada do espaço livre de obstáculos.

Lancis das passagens de peões rebaixados a toda a largura.

Porta de entrada principal acessível.

Interior

Átrio

Livre de obstáculos, com balcão de atendimento rebaixado.

Instalações sanitárias adaptadas.

Percurso entre o Átrio e a Sala de Leitura e o Auditório

Presença de obstáculos, 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.

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

Elevador acessível a pessoas em cadeira de rodas e sem total autonomia para pessoas cegas.

mailto:biblioteca@cm-vagos.pt
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Área Expositiva

Acessível.

Auditório

Não tendo cadeiras fixas, podem criar-se lugares especiais para cadeiras de rodas.

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.

Informação

Sinalética

As saídas e entradas estão bem identificadas.

Os mapas de orientação são simples e claros.

Os percursos estão indicados com símbolos visuais e tácteis de fácil compreensão.

Textos e Legendas

Há textos de leitura fácil nos painéis.

Há textos 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 – 21 361 69 10
Fax 21 364 86 39
www. anacedarte.wix.com/anaced


