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Apresentação da Biblioteca Pública de Macau
Biblioteca de Mong Há
A Biblioteca de Mong Há antiga foi encerrada
em 10 de Abril de 2011, devido à reconstrução da
Habitação Social de Mong Há. Depois de 6 meses, a
sua nova instalação estabelecida na 3ª andar do Edf.
de Mong Sin da nova Habitação Social de Mong Há,
e a sua reabertura ao público será no Dezembro do
corrente ano.
A estrutura da construção da nova Biblioteca
transferiu-se de vários pisos a um piso, tornando-se assim um espaço da Biblioteca
mais ampliado. Onde divide-se em 4 árias das leituras incluindo: infantil, de
jornais e revistas, adulta e Sala de multimédia. A Biblioteca de Mong Há com 360
m2 de dimensão, proporciona 90 lugares para leitura, 6 computadores para acesso à
Internet e prestar o serviço de audiovisual, e 2 computadores para servir de
pesquisa em WebPAC.
Para acompanhamento do desenvolvimento do Bairro Social de Mong Há, e
satisfação da exigência dos leitores neste Bairro tais como os alunos, os
encarregados de educação e os idosos, a Biblioteca preparou ricas colecções de
livros infantis, de didáctica familiar e de protecção da saúde de idosos.
Actualmente, as quantidades de colecções da Biblioteca atingem 26,699 volumes
de monografias, 30 títulos de jornais e 77 títulos de revistas.
Os serviços prestados ao público pela Biblioteca são os seguintes: emissão de
Cartão de Leitor, Circuito de Leitura, fotocópias de documentações, leitura das
publicações periódicas, acesso à Internet, pesquisa as Bases de Dados electrónicas
etc.
Endereço: Av. Venceslau de Morais N.os 178-182, Edf. de Mong Sin da Nova Habitação Social de Mong
Há, 3o andar B3, Macau
Horário de Abertura: De 2ª feira 14:00 - 20:00, De 3ª feira a Domingo 08:00 - 20:00 (Encerra na véspera
do Ano Novo Lunar Chinês pleas 14:00, e aos feriados públicos)
Tel: (853) 2831 7288

Fax: (853) 2848 1963

Biblioteca Infantil Wong Ieng Kuan no Jardim da Areia Preta
Sendo a primeira biblioteca infantil em
Macau, a Biblioteca Infantil Wong Ieng Kuan no
Jardim da Areia Preta situa-se a norte do Jardim da
Areia Preta, em frente à Biblioteca de Wong Ieng
Kuan no Jardim da Areia Preta. Antes do restauro,
o edifício era anteriormente ocupado pelo Centro
de Prestação de Serviços ao Público da Zona Norte
do IACM. A biblioteca foi aberta ao público no dia
2 de Julho de 2011, com uma decoração inspirada no conto infantil Alice no País
das Maravilhas, tendo sido redecorada com figuras de animação da série O
Cordeiro Gracioso e o Grande Lobo Cinzento no dia 1 de Dezembro de 2012.
Com uma área de 210 m2 e um total de 65 lugares sentados, a biblioteca
abrange uma área circular de recreio infantil, onde as crianças podem brincar com
os seus jogos favoritos e realizar actividades lúdicas. O acervo inclui 7,805
volumes, 960 materiais audiovisuais e 40 revistas de diversos géneros.
Endereço: Av. 1o de Maio, Parque Urbano da Areia Preta (Norte), Macau
Horário de Abertura: De 2ª feira 14:00 - 20:00, De 3ª feira a Domingo 08:00 - 20:00 (Encerra na véspera
do Ano Novo Lunar Chinês pleas 14:00, e aos feriados públicos)
Tel: (853) 2843 7077

Fax: (853) 2845 0353

Biblioteca de Wong Ieng Kuan no Jardim da Areia Preta
Construída com o apoio financeiro do Sr. Wong Ieng Kuan, esta biblioteca
foi inaugurada em 2004. Situada no Jardim da Areia Preta, a biblioteca ocupa uma
área de 220 m2, dispondo de um total de 61 lugares sentados e compreendendo
uma área de leitura, uma sala de multimédia e
uma área de leitura de publicações periódicas
destinadas ao repouso, ao lazer e ao estudo.
O acervo inclui 7,958 volumes, 1,112
materiais audiovisuais, 41 jornais e 68 revistas
de várias regiões do mundo. (A 2 de Julho de
2011, a área de leitura infantil foi transferida
para a Biblioteca Infantil de Wong Ieng Kuan
no Jardim da Areia Preta).
Endereço: Av. 1o de Maio, Parque Urbano da Areia Preta (Sul), Macau
Horário de Abertura: De 2ª feira 14:00 - 24:00, De 3ª feira a Domingo 8:00 - 24:00 (Encerra na véspera
de Ano Novo Lunar Chinês pleas 14:00, bem como no primeiro, segundo e terceiro dia do
primeiro mês do calendário lunar)
Tel: (853) 2845 1830

Fax: (853) 2845 0353
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Biblioteca da Ilha Verde
Situada no 4º andar do Edf. May Fair Garden, esta biblioteca abriu ao público
em 1995, tendo-se rapidamente tornado um centro cultural, educativo e recreativo
de difusão de informação no bairro. Foi a primeira biblioteca em Macau a adoptar
um sistema anti-roubo de livros.
A biblioteca, com uma área total de 482 m2 e dispondo de 85 lugares
sentados, divide-se em várias áreas, incluindo uma área de leitura, uma área de
leitura de publicações periódicas, uma sala de multimédia, uma área infantil, uma
área de estudo, entre outras. O acervo, sobretudo à base de materiais audiovisuais,
livros infantis e livros sobre saúde e bem-estar, inclui aproximadamente 30,801
volumes, 2,219 materiais de multimédia e 45 jornais
e 173 revistas de várias regiões do mundo. Os
serviços prestados incluem a emissão do Cartão de
Leitor, requisição de livros e materiais audiovisuais,
fotocópias, consulta do Boletim Oficial da Região
Administrativa Especial de Macau, leitura de jornais
e revistas, acesso à Internet de banda larga e
pesquisa de bases de dados electrónicas.
Endereço: Av. Concórdia N.o 281, Edf. May Fair Garden II Fase, 4o andar, Macau
Horário de Abertura: De 2ª feira 14:00 - 20:00, De 3ª feira a Domingo 08:00 - 20:00 (Encerra na véspera
do Ano Novo Lunar Chinês pleas 14:00, e aos feriados públicos)
Tel: (853) 2822 5783, 2838 1767

Fax: (853) 2822 5474

Biblioteca de Wong Ieng Kuan no Parque Dr. Sun Yat Sen
Situada no Parque Municipal Dr. Sun
Yat-Sen (também conhecido como Parque do
Canal dos Patos), esta biblioteca foi
estabelecida com o apoio financeiro de Wong
Ieng Kuan, tendo sido inaugurada em 1996.
No dia 24 de Janeiro de 2014, a
biblioteca foi transferida para o local actual,
nas imediações do antigo local, sendo
convertida a partir de um restaurante que
existia no parque, com vista a proporcionar um
ambiente de leitura mais confortável para o público. A nova biblioteca, com uma
área de 459 m2 e 68 lugares sentados, dispõe de uma área de leitura, uma sala de
multimédia, uma área de leitura infantil e uma área de leitura de publicações
periódicas. O acervo inclui 13,495 volumes, 1,067 materiais de multimédia e 28
jornais e 64 revistas de várias regiões do mundo.

Endereço: Av. Comendador Ho Yin, Parque Municipal do Dr. Sun Yat Sen, Macau
Horário de Abertura: De 2ª feira 14:00 - 20:00, De 3ª feira a Domingo 08:00 - 20:00 (Encerra na véspera
do Ano Novo Lunar Chinês pleas 14:00, e aos feriados públicos)
Tel: (853) 2855 9020

Fax: (853) 2855 9021

Biblioteca do Patane
A Biblioteca do Patane foi inaugurada em 9 de Dezembro de 2016, é
composta por um conjunto de sete edifícios antigos com mais de 80 anos de
história, que foram construídos nos anos 30 do século XX em estilo ‘arcada’, um
estilo arquitectónico típico dos antigos edifícios costeiros do Porto Interior de
Macau. Os edifícios em arcada têm uma forma arquitectónica que combina
elementos tanto europeus como do sudeste asiático e actualmente existem apenas
alguns exemplos destes edifícios em Macau. O Instituto Cultural reabilitou estes
edifícios e converteu-os na Biblioteca do Patane. O objectivo não é apenas
disponibilizar mais espaço de leitura para os residentes de Macau mas também
preservar e proteger os edifícios de especial valor e significado dentro do
desenvolvimento urbano, garantindo que as próximas gerações possam conhecer
mais sobre os preciosos edifícios históricos de Macau. Além de melhorar o bairro
do Porto Interior, o projecto de revitalização transformou estes edifícios num local
privilegiado para a transmissão da cultura e do conhecimento.
Contando com uma área de cerca de 1,130 m², a Biblioteca do Patane, com
três andares, irá oferecer cerca de 165 lugares de leitura. Para além de serviços de
leitura de jornais e revistas, a biblioteca também oferece outros serviços básicos
como o acesso às colecções geral e para crianças. A biblioteca é subordinada aos
temas do cinema e da música, contando ainda uma zona de multimédia sobre
cinema e música para a realização regular
de concertos e projecção de filmes e, entre
outras actividades. A biblioteca tem uma
capacidade para armazenar cerca de 24,160
volumes, 5,241 materiais audiovisuais, 55
tipos de jornais e 288 tipos de revistas, a
fim de satisfazer as necessidades dos
leitores da zona do Patane e redondezas,
esperando assim criar um ambiente de
leitura para os residentes.
Endereço: Rua da Ribeira do Patane, N.os 69-81, Macau
Horário de Abertura: De 2ª feira 14:00 - 24:00, De 3ª feira a Domingo 8:00 - 24:00 (Encerra na véspera
de Ano Novo Lunar Chinês pleas 14:00, bem como no primeiro, segundo e terceiro dia do
primeiro mês do calendário lunar)
Tel: (853) 2825 9220, 2825 9221

Fax: (853) 2825 0161
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Biblioteca de Wong Ieng Kuan no Jardim Luis de Camões

Biblioteca Central de Macau

Situada no Jardim de Luís de Camões, esta
biblioteca foi construída com o apoio financeiro do Sr.
Wong Ieng Kuan, um chinês emigrado no Peru, tendo
sido inaugurada em 1999. Com uma área total de 675 m²
e dispondo de 161 lugares sentados, a biblioteca
distribui-se em dois pisos: o piso superior inclui uma
área de leitura infantil e uma área de lazer infantil e o
piso térreo inclui uma área de leitura de livros e uma
área de leitura de publicações periódicas. O acervo
contém cerca de 20,196 volumes, 32 jornais e 60 revistas de várias regiões do
undo.

A Biblioteca Central, designação actual
da antiga Biblioteca Nacional de Macau,
anexa desde 1895 ao Liceu, começou por
funcionar numa sala do decrépito Convento
de Santo Agostinho, início de um percurso
que não foi nada fácil. Durante o período de
1917 a 1929, a Biblioteca Nacional de
Macau funcionou no edifício do Hotel Bela
Vista, mais tarde nas instalações que
serviram de asilo às inválidas e finalmente
no Edifício do Leal Senado. Em 1983 a Sede
mudou para a Avenida Conselheiro Ferreira de Almeida. Acompanhando os novos
tempos, a evolução social, as alterações das designações, a transferência de sede, a
restruturação das colecções e até o perfil dos leitores, a missão da Biblioteca,
continua, no entanto, a mesma do princípio ao fim, isto é formar recursos humanos.
Actualmente os serviços prestados pela Biblioteca Central são cada vez mais
diversificados, além de prestar os serviços de emissão do Cartão de Leitor,
duplicação de documentação, circuito de leitura incluindo consulta do Boletim
Oficial da RAEM, pesquisa em microfilme e serviço de referência de
documentação sobre Macau, ainda fornece os serviços de acesso à Internet, leitura
electrónica de jornais, Base de dados electrónicos da Internet etc..
Com objectivo de satisfazer as necessidades dos leitores, a Biblioteca Central
realizou as obras de remodelação em princípio de 2007, aumentou a área de leitura
e melhorou os equipamentos de leitura. Actualmente nesta Biblioteca a área
ocupada é de 1,371 m2, 271 lugares para leitura, 97,439 livros de colecção
incluindo 34,685 documentações de Macau, principais características da colecção:
bastante variada com livros e revistas de todos os géneros incluindo livros sobre as
documentação sobre Macau, espécies em inglês e português e a presença
portuguesa no Extremo Oriente. Neste ano ainda estão disponíveis aos leitores 63
títulos de jornais e 334 títulos de revistas.

Endereço: Praça de Luís de Camões, Jardim Luís de Camões, Macau
Horário de Abertura: De 2ª feira 14:00 - 20:00, De 3ª feira a Domingo 08:00 - 20:00 (Encerra na véspera
do Ano Novo Lunar Chinês pleas 14:00, e aos feriados públicos)
Tel: (853) 2895 3079

Fax: (853) 2895 3305

Biblioteca do Mercado Vermelho
A Biblioteca do Mercado Vermelho foi
inaugurada em 25 de Julho de 2012, no sítio
conhecido anteriormente como Correios. A
Biblioteca manteve parte da decoração original as
grades de ferro, para mostrar os objectos antigos dos
Correios,
coleccionados
pelo
Museu
das
Comunicações, tais como o marco postal antigo, o telefone antigo e a maqueta de
dormitórios dos empregados do correios etc. Através da manutenção das
características arquitectónicas e dos aparelhos antigos procura-se mostrar o valor
histórico e cultural, e deixar o público apreciar a memória colectiva do local.
A Biblioteca do Mercado Vermelho tem cerca de 260 m2 de área, 65 lugares
para leitura e 6 computadores para acesso à internet. A colecção total da Biblioteca
tem capacidade para cerca de 8,674 volumes de monografias, sobretudo livros de
gestão doméstica, 55 títulos de jornais e 93 títulos de revistas. Os serviços
prestados ao público incluem: emissão de Cartão de Leitor, circuito de leitura,
leitura de jornais e revistas, fotocópias, acesso à Internet gratuita e pesquisa de
Bases de Dados.
Endereço: Av. Ouvidor Arriaga N.o 147, R/C, Macau
Horário de Abertura: De 2ª feira a Domingo 07:00 - 02:00
Tel: (853) 2821 7348

Fax: (853) 2821 7099

Endereço: Av. Conselheiro Ferreira de Almeida N.o 89 A-B, Macau
Horário de Abertura: De 2ª feira 14:00 - 24:00, De 3ª feira a Domingo 8:00 - 24:00 (Encerra na véspera
de Ano Novo Lunar Chinês pleas 14:00, bem como no primeiro, segundo e terceiro dia do
primeiro mês do calendário lunar)
Tel: (853) 2856 7576, 2855 8049

Fax: (853) 2831 8756
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Biblioteca no Jardim Comendador Ho Yin
Esta biblioteca foi aberta ao público em 1993.
Em 2005, foi encerrada durante algum tempo, em
conformidade com o plano de renovação do NAPE,
sendo reaberta ao público a 10 de Fevereiro de 2009,
após uma intervenção de restauro.
O novo edifício, com uma área total de 368 m2 e
um total de 75 lugares sentados, situa-se no Jardim do
Comendador Ho Yin, distribuindo-se em dois pisos:
no piso térreo, encontra-se a área de leitura de jornais
e a área de multimédia, sendo o 1º piso reservado à área de leitura. O acervo inclui
13,238 volumes, 739 materiais audiovisuais e 37 jornais e 58 revistas de várias
regiões do mundo.
Endereço: Alameda Dr. Carlos d'Assumpção do Jardim do Comendador Ho Yin, Macau
Horário de Abertura: De 2ª feira 14:00 - 20:00, De 3ª feira a Domingo 08:00 - 20:00 (Encerra na véspera
do Ano Novo Lunar Chinês pleas 14:00, e aos feriados públicos)
Tel: (853) 2870 6940

Fax: (853) 28 706 939

Biblioteca Sir Robert Ho Tung
O antigo edifício da Biblioteca Sir Robert Ho Tung foi construído no fim do
século XIX, sendo proprietária Carolina Antónia da Cunha. Depois passou por
vários proprietários. Em 1918, este edifício foi comprado pelo ilustre comerciante
de Hong Kong, Sir Robert Ho Tung para servir de casa de verão em Macau, sendo
a partir de então designado por edifício Ho Tung. Depois de falecimento do Sir
Robert Ho Tung, por testamento, foi legado ao Governo de Macau o prédio, o seu
recheio e a importância de $25,000 dólares de Hong
Kong para compra de livros a fim de estabelecer uma
biblioteca pública chinesa.
A Biblioteca abriu as suas portas ao público no dia
1 de Agosto de 1958, com 3,000 livros da colecção,
sendo a maior biblioteca pública chinesa naquela altura,
e é única com o estilo arquitectónico de “Yuan Ling”.
A Biblioteca de Sir Robert Ho Tung presta serviços
ao público há quase 50 anos, para atender ao aumento
do número de leitores, o Instituto Cultural da Região
Administrativa Especial de Macau atribuiu mais de 10

milhões da patacas para a construção de um novo edifício nas traseiras da
Biblioteca Sir Robert Ho Tung. O qual começou a funcionar no dia 13 de
Novembro de 2006.
Actualmente a dimensão da Biblioteca aumentou para 3,195 m2, a área do
Jardim tem 1,583 m2, há cerca de 500 lugares para leitura, mais de 100,000
exemplares de livros depositados, concentram-se diversos âmbitos na Biblioteca,
tais como: informações, estudos, ciências humanas e lazer. Pode-se dizer que a
Biblioteca é a maior biblioteca pública em Macau, bem como é a primeira
biblioteca ajardinada. A Biblioteca dispõe de Sala de Obras Antigas e Raras
Chinesas, sala polivalente, zonas para leitura, quer dentro da Biblioteca, quer ao ar
livre, sala de leitura para crianças, salas de mediateca, de lazer, e de estudo, jardim,
proporcionando diversos serviços, tais como: empréstimo domiciliário e devolução
dos livros e dos materiais audiovisuais, leitura das revistas, consulta na Internet de
banda larga, apreciação de música e de filmes, exposições e palestras, e atribuição
do ISBN, apoio no encaminhamento do requerimento do ISSN e apoio no
encaminhamento do requerimento do ISRC.
No 2° andar do edifício, na Sala de Obras Antigas e Raras Chinesas, encontrase uma colecção de mais de 5,000 livros antigos chineses. O seu acervo é
constituído sobretudo por um espólio documental da Dinastia Ming, dezasseis
tipos de colecções de livros chineses antigos incluindo o “Extracto Manuscrito de
Weng Fanggang sobre Si Ku Quan Shu” de grande valor bibliográfico que
pertenceu ao espólio da Biblioteca Ka Ip Tong, coligidos pelo Senhor Lao Seng
Kun, conceituado coleccionador da história moderna da China.As principais
características da colecção da Biblioteca Sir Robert Ho Tung são livros antigos, e
outros mais recentes de literatura, história, filosofia, arte e arquitectura; materiais
multimédia. Incluindo 4,154 livros antigos chineses, outros livros 94,455 volumes,
6,060 materiais multimédia, 55 títulos de jornal, 243 títulos de revista e 49 títulos
de jornal encadernado.
Endereço: Largo de Santo Agostinho N.o 3, Macau
Horário de Abertura: De 2ª feira 14:00 - 20:00, De 3ª feira a Domingo 08:00 - 20:00 (Encerra na véspera
do Ano Novo Lunar Chinês pleas 14:00, e aos feriados públicos)
Tel: (853) 2837 7117, 2893 0077, 2893 0966

Fax: (853) 2831 4456
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Biblioteca de S. Lourenço
Estabelecida no âmbito do projecto de restauro
do Mercado de S. Lourenço, a Biblioteca de S.
Lourenço entrou em funcionamento em Dezembro de
2009.
Situada no 3º andar do Mercado, a biblioteca
abrange uma área de 1,245 m2 e é constituída por uma
área de leitura, uma sala de multimédia, uma sala de
leitura infantil, uma sala de actividades e uma área de leitura de publicações
periódicas, para fins de estudo e lazer. O acervo contém 18,286 volumes, 1,197
materiais audiovisuais e 36 jornais e 57 revistas de várias regiões do mundo. A
biblioteca dispõe de 150 lugares sentados, tendo a sala de actividades capacidade
para 40 pessoas.
Endereço: Rua de João Lecaros, Mercado de S. Lourenço, 3o andar, Macau
Horário de Abertura: De 2ª feira 14:00 - 24:00, De 3ª feira a Domingo 8:00 - 24:00 (Encerra na véspera
de Ano Novo Lunar Chinês pleas 14:00, bem como no primeiro, segundo e terceiro dia do
primeiro mês do calendário lunar)
Tel: (853) 8294 7931

Fax: (853) 82947 944

Biblioteca da Taipa
Situada no piso - 1 do Parque Central da
Taipa, esta biblioteca foi oficialmente aberta ao
público a 1 de Setembro de 2015, após um
período experimental, o qual teve início no dia
15 de Abril do mesmo ano. Ocupando uma área
total de 2,200 m2, é actualmente a biblioteca
pública com o maior espaço para uso público. A
fim de potenciar a luz natural no interior, foi
utilizado um grande número de portas e janelas divisórias com vidro translúcido.
A biblioteca abrange quatro secções principais, incluindo uma área de leitura,
uma biblioteca infantil, uma área de leitura de publicações periódicas e uma sala
de multimédia. O espaço inclui ainda um teatro infantil, um jardim ao ar livre, uma
sala polivalente, uma sala de apoio à amamentação e um posto de auto-devolução
de livros no piso do jardim. A biblioteca dispõe de cerca de 419 lugares sentados,
albergando um acervo com cerca de 80,273 volumes (incluindo 28,395 livros
infantis), 5,320 materiais de multimédia, bem como 54 jornais e 340 revistas de

várias regiões do mundo, estimando-se que o edifício tenha uma capacidade
máxima para 150,000 itens.
Endereço: Rua de Seng Tou, Parque Central da Taipa, 1a Cave, Taipa
Horário de Abertura: De 2ª feira 14:00 - 24:00, De 3ª feira a Domingo 8:00 - 24:00 (Encerra na véspera
de Ano Novo Lunar Chinês pleas 14:00, bem como no primeiro, segundo e terceiro dia do
primeiro mês do calendário lunar)
Tel: (853) 2884 3105, 2884 3172

Fax: (853) 2884 3607

Biblioteca de Wong Ieng Kuan da Taipa
Situada no Edf. Hei Loi Tang Plaza, na Rua do
Regedor, na Taipa, esta biblioteca foi oficialmente
inaugurada em Janeiro de 2005, tendo sido
construída com o apoio financeiro da Fundação
Wong Ieng Kuan.
Com uma área total de 660 m2 e dispondo de
115 lugares sentados, onde divide-se em 4 árias das
leituras incluindo: à sala de multimédia, à área de
leitura, uma sala infantil e sala de estudos, onde são
regularmente realizados eventos de promoção da leitura. O acervo contém 8,306
volumes, 933 materiais de multimédia, 32 jornais e 46 revistas de várias regiões do
mundo.
Endereço: Rua do Regedor, Hei Loi Tang Plaza, 2o andar, Taipa
Horário de Abertura: De 2ª feira 14:00 - 20:00, De 3ª feira a Domingo 08:00 - 20:00 (Encerra na véspera
do Ano Novo Lunar Chinês pleas 14:00, e aos feriados públicos)
Tel: (853) 8893 1223

Fax: (853) 2882 7602
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Biblioteca de Coloane
A Biblioteca de Coloane foi estabelecida em
1983, numa casa de estilo arquitectónico neoclássico,
construída em 1911, sita na Rua de 5 de Outubro da
Coloane, onde serviu anteriormente de escola
primária.
A área ocupada da Biblioteca é de 170 m2, 22
lugares para leitura, coloca ao dispor dos leitores
7,420 volumes de monografias, principalmente, livros
infantis, romances populares, 21 títulos de jornais e 31 títulos de revistas.

Endereço: Avenida de Vale das Borboletas, Complexo Comunitário de Seac Pai Van, 6.˚ andar,
Coloane
Horário de Abertura: De 2ª feira 14:00 - 24:00, De 3ª feira a Domingo 8:00 - 24:00 (Encerra na véspera
de Ano Novo Lunar Chinês pleas 14:00, bem como no primeiro, segundo e terceiro dia do
primeiro mês do calendário lunar)
Tel: (853) 2826 1631, 2826 1633

Fax: (853) 2826 1635

Endereço: Av. Cinco de Outubro, Coloane
Horário de Abertura: De 2ª feira 14:00 - 20:00, De 3ª feira a Domingo 08:00 - 20:00 (Encerra na véspera
do Ano Novo Lunar Chinês pleas 14:00, e aos feriados públicos)
Tel: (853) 2888 2254

Fax: (853) 2888 2254

Biblioteca de Seac Pai Van
A biblioteca de Seac Pai Van, situada na
Av.
Vale
das
Borboletas, Complexo
Comunitário de Seac Pai Van, 6˚ andar, Coloane,
entra oficialmente em funcionamento no dia 24
de Setembro de 2019. Com uma área de 2,074
m2 e mais de 300 lugares para leitura, a
biblioteca de Seac Pai Van é uma biblioteca
pública da zona que integra funções de
aprendizagem, lazer e relações sociais. Actualmente, A Biblioteca possui uma
colecção cerca de 54,403 livros e 6,299 materiais audiovisuais, prevendo-se que
tenha capacidade para armazenar até 75,000 volumes.
No que se refere ao design espacial, a Biblioteca de Seac Pai Van concentrase na criação de espaço e ambiente, possuindo espaço de leitura pessoal e áreas de
interacção social, bem como sala de multimédia, sala de discussão em grupo e
zona familiar, tornando-se um local público importante na zona. Para além das
áreas funcionais comuns de uma biblioteca, como zona de leitura de periódicos,
zona de leitura, zona de auto-estudo, zona de leitura infantil e zona de recursos
audiovisuais, a Biblioteca também possui um berçário e uma estação de autoatendimento, fornecendo uma experiência de leitura e espaço para leitura de
qualidade e conveniente.
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