Normas de Funcionamento
Enquadramento
Criado para dar um destino às doações de livros usados que são feitas
ao Núcleo de Documentação e também para que os munícipes, e/ou
visitantes da cidade, interessados possam adquirir livros
gratuitamente, o Projecto Gira-Livros foi iniciado a 29 de Abril de 2011.

Objectivos
- Promoção do livro e da leitura
- Prolongar a vida útil de livros que de outra forma seriam destruídos
- Fomentar hábitos de partilha e reaproveitamento de bens de
consumo

Livros
Os livros aceites, e oferecidos, no âmbito do projecto, são de todos os
géneros e temas (Literatura: Romance, Poesia, Conto, Teatro;
História; Banda Desenhada, entre muitos outros, incluindo dicionários
e/ou enciclopédias), exceptuando livros escolares e livros técnicos, e
devem estar em bom estado de conservação, de modo a que ainda
possam ser lidos e/ou guardados.

Entregas/Doações
- 2.ª a 6.ª feira
- 10h00/12h30 e 14h00/17h30
- Núcleo de Documentação (Edifício dos Paços do Concelho)
As entregas de livros doados pelas pessoas ao projecto enquanto acto
isolado, sem que haja intenção de levar uma oferta correspondente,

podem ser feitas em mão, por correio ou através de recolha directa
do serviço junto do dador, isto nos casos em que este não tenha, de
todo, possibilidade de se deslocar para a realização da oferta e que
seja possível ao serviço proceder a essa recolha.
No caso de entregas com intenção de levar em troca livros de
oferta, essas serão sempre feitas no local de funcionamento do
projecto, em número proporcional às ofertas pretendidas e nas
condições descritas abaixo. *

Ofertas
- 2.ª a 6.ª feira
- 14h00/17h30
Os livros serão disponibilizados para oferta pelo no Núcleo de
Documentação, nas suas instalações, através de uma
correspondente doação pelos interessados e mediante a
apresentação de um cartão de identificação pessoal válido,
procedendo este serviço ao registo destas ofertas e doações,
(revestindo-se de excepção as ofertas feitas a escolas, bibliotecas
e outras instituições de cariz social e cultural).
* Exemplo: Pode usufruir de uma oferta de três livros a pessoa que
doar três livros ao projecto.

Destinatários
- Público em geral

Coordenação
Núcleo de Documentação
Divisão do Centro Histórico, Património, Cultura e Turismo

