
 

 

Reabertura das Bibliotecas da UFP  

de forma condicionada e com novas regras 
 

A partir do dia 18 de maio, a Biblioteca Fernando Pessoa (BFP) e a Biblioteca 

Ricardo Reis (BRR) vão reabrir ao público com um horário das 10 às 12h00 e 

das 15 às 17h00. 

 

Novas regras de frequência e utilização dos serviços das bibliotecas: 

 requisitar/devolver livros (na BFP e na BRR) ou marcar lugar na sala 

de leitura (na BRR) só é possível depois de marcar por telefone/email 

(ver contactos em baixo); 

 usar máscara e, se possível, viseira; 

 desinfetar as mãos à entrada da biblioteca; 

 mostrar o cartão de estudante/da Biblioteca; 

 ter paciência: se o funcionário estiver a atender alguém, deve-se  

manter a distância de segurança e esperar que o/a mandem entrar. 

 

 

BIBLIOTECA RICARDO REIS 

ATENDIMENTO À DISTÂNCIA 

As Bibliotecas continuarão disponíveis online para prestar serviços de apoio 

personalizado como orientação nas pesquisas, envio de artigos, digitalização 

de artigos e de partes de obras. Neste último caso, o pedido deverá ser 

enviado para o e-mail biblioteca@ufp.edu.pt, com as indicações exatas do 

título e autor da obra, cota e páginas a digitalizar, e a Biblioteca cumprirá 

escrupulosamente o estipulado no Código do Direito de Autor. 

 

mailto:biblioteca@ufp.edu.pt


Indicações aos utentes: 

 

ACESSO À SALA DE LEITURA (o número de lugares disponíveis foi reduzido 

para 1/3 e os Gabinetes de Trabalho em Grupo estão fechados): 

 Só por marcação através do telefone (+351 22 5071300) ou do email 

(bibrr@ufp.edu.pt), indicando o dia e a hora que pretende (máximo de 

2 horas por dia).  

 Depois de se sentar, evite circular na sala, sair e regressar à 

biblioteca. 

 Não mude a cadeira ou as mesas de sítio. 

 Não tire livros das estantes! Se precisar de fazer alguma consulta, siga 

estes passos: 

1. consulte o nosso Catálogo e copie a referência; 

2. dirija-se ao balcão de atendimento, mantendo a distância de 

segurança; 

3. diga ao funcionário a referência e espere que ele vá buscar o 

livro; 

4. se não quiser requisitar o livro, não o coloque na estante – deixe-

o numa das mesas indicadas. 

 Antes de usar a fotocopiadora, peça ao funcionário para a desinfetar. 

 

PARA REQUISITAR LIVROS: 

1. consulte o nosso Catálogo;  

2. identifique o livro que lhe interessa;  

3. agende a sua ida à Biblioteca: telefone ou mande um email (+351 22 

5071300/bibrr@ufp.edu.pt) com o seu nome completo + n.º de 

aluno/leitor + título e o autor do livro; 

4. esteja na biblioteca à hora marcada e traga a máscara posta, o seu 

cartão de estudante/da Biblioteca e uma caneta para assinar a ficha de 

empréstimo; 

5. se o livro que procura não está no nosso catálogo, infelizmente não o 

poderemos solicitar através do Empréstimo Interbibliotecas, pois este 

serviço está suspenso. 

 

mailto:bibrr@ufp.edu.pt
http://catalogobibliografico.ufp.pt/pacweb/
http://catalogobibliografico.ufp.pt/pacweb/


PARA DEVOLVER LIVROS: 

Pode fazê-lo de 2 maneiras: 

Pessoalmente: 

1. agende a sua ida à Biblioteca: telefone ou mande um email (+351 22 

5071300/bibrr@ufp.edu.pt) com o seu nome completo + n.º de 

aluno/leitor;  

2. coloque o livro dentro de um saco plástico transparente e selado (se for 

mais do que um livro, têm de vir em sacos separados); 

3. esteja na biblioteca à hora marcada; 

4. mostre o seu cartão de estudante/da Biblioteca ao funcionário e 

deposite o livro na caixa própria que se encontra à entrada da 

biblioteca onde o requisitou. 

 

Por correio registado: 

Neste caso, tem de mandar os livros por correio registado para a morada da 

biblioteca onde os requisitou:  

 Biblioteca Ricardo Reis - Rua Delfim Maia, 334, 4200-253 Porto ou  

 Biblioteca Fernando Pessoa - Praça 9 de Abril, 349, 4249-004 Porto  

 

 

BIBLIOTECA FERNANDO PESSOA 

ACESSO À SALA DE LEITURA interdito 

 

ATENDIMENTO À DISTÂNCIA 

As Bibliotecas continuarão disponíveis online para prestar serviços de apoio 

personalizado como orientação nas pesquisas, envio de artigos, digitalização 

de artigos e de partes de obras. Neste último caso, o pedido deverá ser 

enviado para o e-mail biblioteca@ufp.edu.pt, com as indicações exatas do 

título e autor da obra, cota e páginas a digitalizar, e a Biblioteca cumprirá 

escrupulosamente o estipulado no Código do Direito de Autor. 

 

Indicações aos utentes: 

 

PARA REQUISITAR LIVROS: 

1. consulte o nosso Catálogo;  

2. identifique o livro que lhe interessa;  
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3. agende a sua ida à Biblioteca: telefone ou mande um email (+351 22 

5071301 / bibfp@ufp.edu.pt) com o seu nome completo + n.º de 

aluno/leitor + título e o autor do livro; 

4. esteja na biblioteca à hora marcada e traga a máscara posta, o seu 

cartão de estudante/da Biblioteca e uma caneta para assinar a ficha de 

empréstimo; 

5. se o livro que procura não está no nosso catálogo, infelizmente não o 

poderemos solicitar através do Empréstimo Interbibliotecas, pois este 

serviço está suspenso. 

 

PARA DEVOLVER LIVROS: 

Pode fazê-lo de 2 maneiras: 

Pessoalmente: 

1. agende a sua ida à Biblioteca: telefone ou mande um email (+351 22 

5071301 / bibfp@ufp.edu.pt) com o seu nome completo + n.º de 

aluno/leitor;  

2. coloque o livro dentro de um saco plástico transparente e selado (se for 

mais do que um livro, têm de vir em sacos separados); 

3. esteja na biblioteca à hora marcada; 

4. mostre o seu cartão de estudante/da Biblioteca ao funcionário e 

deposite o livro na caixa própria que se encontra à entrada da 

biblioteca onde o requisitou. 

 

Por correio registado: 

Neste caso, tem de mandar os livros por correio registado para a morada da 

biblioteca onde os requisitou:  

• Biblioteca Ricardo Reis - Rua Delfim Maia, 334, 4200-253 Porto ou  

• Biblioteca Fernando Pessoa - Praça 9 de Abril, 349, 4249-004 Porto 

 

O cumprimento escrupuloso das regras de segurança nas Bibliotecas será 

avaliado diariamente e, se necessário, serão alterados os procedimentos que 

possam colocar em risco colaboradores e utilizadores. 

 

Última atualização: 12-05-2020 


