
O BIBLIOMÓVEL –
BIBLIOTECA ITINERANTE DE 

MONTALEGRE

SERVIÇOS DE PROXIMIDADE: 
POR SI E PARA SI!



A biblioteca itinerante é um serviço de extensão
bibliotecária da biblioteca pública;

Complementa a rede concelhia de leitura pública;

Mediador cultural descentralizado;

Salto qualitativo na oferta cultural no concelho;

Agente facilitador e motivador de aprendizagens,
entre elas, a literacia digital.



Tem como missão contribuir para a promoção do acesso
à : informação, educação, cultura, lazer e a muitas e
boas leituras.

Política cultural inclusiva;

É uma biblioteca de proximidade, democratizadora de
bens e serviços culturais.



Carrinha devidamente
adaptada, para a
prestação de serviços;

Gratuidade de serviços.

Fig.1



A Biblioteca Itinerante percorre as 
diversas localidades do concelho.

Fig.2



A biblioteca itinerante é promotora de uma

aprendizagem ao longo da vida, de socialização, de

estímulo à criatividade, de inovação, de participação,

desempenhando, deste modo um papel ativo, no

combate à iliteracia e à exclusão social.



ALGUNS REGISTOS 
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BIBLIOTECA ITINERANTE
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EU SOU DIGITAL
PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DIGITAL PARA ADULTOS

CENTROS DIGITAIS EM MONTALEGRE:

CENTRO FIXO-BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MONTALEGRE

CENTRO MÓVEL-BIBLIOTECA ITINERANTE

https://www.eusoudigital.pt

https://www.eusoudigital.pt/


LITERACIA DIGITAL EM MONTALEGRE

 Inclusão digital para todos, em parceria com as Juntas de 
Freguesia;

Centros digitais (fixos - BMM e móveis – Biblioteca 
Itinerante);

Mentores sociais/ digitais;

Conjunto de sessões de capacitação;

Competências digitais.



CONTACTOS:
biblioteca@cm-montalegre.pt
itineranciasseniores@gmail.com

mailto:biblioteca@cm-montalegre.pt
mailto:itineranciasseniores@gmail.com
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