AVISO
ENCERRAMENTO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS DE LEITURA
NO ÂMBITO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DA TORRE DE
DEPÓSITOS DA BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL

Encontra-se em conclusão a primeira fase da obra em curso na Torre de
Depósitos da BNP, constituída pela ampliação do edifício, acrescentando 33
metros de comprimento a cada um dos pisos existentes e dois pisos
subterrâneos adicionais na nova ala, destinados a casa forte e a instalações
técnicas.
A fase seguinte, constituída pela remodelação dos 11 pisos da Torre existente,
implica a sua total disponibilização para obra, exigindo o empacotamento e
deslocação de mais de 3 milhões de espécies dos acervos de Leitura Geral e de
Reservados.
Com a finalidade de minimizar os inconvenientes para os Leitores, os trabalhos
foram programados de forma faseada, de modo a reduzir ao estritamente
indispensável o tempo de indisponibilidade do serviço público de leitura, e com
máxima antecedência possível face à evolução da obra. Os trabalhos iniciam-se
com os Pisos superiores, que têm a menor frequência de Leitura, e terminam
com os Reservados, que terão o período de encerramento mais curto, sendo esta
a colecção com menos alternativas noutras bibliotecas.
Assim, é o seguinte o planeamento dos trabalhos e da suspensão parcial
de serviço e encerramento temporário de Salas de Leitura:
Dep.

Colecções /Cotas

9

BAD, AHS; CE, Cont.Gerais
Religião; Bíblias; Truncados,
Poligrafia
Ciências e Artes, Bibliografia
Revistas estrangeiras; BPP
Publicações periódicas
Ciências Civis, Belas Artes
Literatura
Hist. e Geografia; Brito Rato
Numismática

8
7
6
5
4
3
2
1

Reservados

Suspensão parcial / total da leitura
Suspensão da Leitura destas colecções
em 01.10.2010
Suspensão da Leitura destas colecções
em 30.10.2010
Suspensão total da Leitura e
fecho da Sala de Leitura Geral
em 15.11.2010
Fecho da Sala de Leitura de Reservados
em 01.04.2011

Resumo do plano de encerramento parcial e total dos serviços de Leitura Geral e
de Reservados:
Serviço de leitura
parcial
Encerramento da Sala
Reabertura da Sala

Leitura Geral
01.10.2010 – 15.11.2010
15.11.2010
01.09.2011

Leitura de Reservados
Em funcionamento
normal até 01.04.2011
01.04.2011
01.09.2011

Para proporcionar aos Leitores o melhor aproveitamento possível do período
anterior ao encerramento, a BNP não praticará em 2010 o horário de Verão,
mantendo a Sala de Leitura Geral aberta até às 19h30, nos dias de semana, e
até às 17h30 aos Sábados.
Durante o período de encerramento da Sala de Leitura Geral, o Serviço de
Referência da BNP, que continuará aberto, irá manter, nessa zona, a leitura de
microfilmes. Providenciará, igualmente, todo o apoio possível aos Leitores para
encontrarem bibliotecas alternativas para a consulta de publicações de que
necessitem.
Os serviços de leitura das restantes colecções – Música, Cartografia,
Iconografia e Leitura para Deficientes Visuais – manter-se-ão em
funcionamento, uma vez que as suas colecções não se encontram integradas na
Torre de Depósitos.
A ampliação, iniciada em Outubro de 2008, representa um acréscimo de cerca de
6.300 m2, possibilitando acolher mais de um milhão de livros, bem como uma
nova sala de leitura vocacionada para colecções especiais (Cartografia,
Iconografia e Música).
A remodelação da Torre existente, com 99 metros de comprimento por 15 de
largura, incide sobre todas as infra-estruturas técnicas - sistemas eléctrico, antiintrusão, anti-incêndio, incluindo a instalação de portas corta-fogo (não
existentes), refrigeração e controlo das condições de temperatura e humidade datadas de há mais de 40 anos e já desactualizadas e degradadas. Esta
renovação constitui a parte mais importante do investimento da Obra e permitirá
dotar a maior colecção bibliográfica nacional das mais exigentes condições de
conservação a longo prazo.
A reabertura dos serviços de Leitura está prevista para Setembro de
2011.
Agradecemos, antecipadamente, a melhor compreensão dos Leitores.
Lisboa, 8 de Junho de 2010

A Direcção

