
BIBLIOTECA ABERTA
DURANTE A NOITE

02 JAN' A 03 FEV' 2023

Caros utilizadores,
A Biblioteca ICBAS/FFUP informa que, de 02 de janeiro a 03 de fevereiro de 2023, a Sala de
Leitura 2 (sala de exames) estará aberta para estudo durante a noite. 
ACESSO EXCLUSIVO À COMUNIDADE ACADÉMICA ICBAS/ FFUP E CURSOS PARTILHADOS.
De segunda-feira a sexta-feira estará aberta num período que se inicia às 19.30 horas de
um dia e termina às 2.00 horas do dia seguinte, aos sábados e aos domingos estará
encerrada entre as 02.00 horas e as 14.00 horas.
Mais se informa que é expressamente proibido durante este período fazer barulho, lixo
e/ou alterar a disposição do mobiliário, comer ou beber (exceto garrafas de água).

Recordamos também o serviço que facilita aos estudantes o acesso aos livros durante o
período de abertura noturna.
Assim, os estudantes que necessitem de consultar alguma das obras da biblioteca deverão
solicitar, junto ao funcionário que assegura o serviço noturno, acesso à sala 1 para recolha
das obras necessárias.

Este acesso será feito nos seguintes moldes:
   • os estudantes poderão entrar na sala 1 para aceder aos livros e voltar para a sala 2     
 ....com o livro para o poderem aí utilizar;
   • o acesso à sala 1 será feito por um utilizador de cada vez, mediante a apresentação 
 ....do  cartão de estudante;
     • o utilizador não deverá levar nem sacos nem mochilas;
   • o utilizador poderá ter no máximo dois livros consigo e, se necessitar de um terceiro
....livro, deverá entregar um;
   • o funcionário controlará as entradas dos estudantes na sala 1, registando numa folha
....o nome e número do estudante, bem com os dados do livro que retira para a sala 2;
   • antes do fecho da biblioteca, todos os livros deverão ser devolvidos.

A Direção da Biblioteca ICBAS/FFUP
Prof. Laura Oliveira e Prof. Honorina Cidade



LIBRARY
OPEN AT NIGHT

2ND JAN TO 3RD FEB 2023

Dear Users,
The ICBAS/FFUP Library informs that from the 2nd January to the 7rd February 2023
study/reading room 2 (exams room) will be open at night.
ACCESS IS RESTRICTED TO ICBAS AND FFUP ACADEMIC COMMUNITIES AND SHARED
PROGRAMMES.
Monday to Friday, it will be open from 19:30 to 02:00 of the next day; Saturdays and
Sundays it will be closed between 02:00 and 14:00.
During this time it is strictly forbidden to make noise, litter the room, change the layout of
the tables and eat or drink (except bottled water).

We remind you that during this time access to books in study/reading room 1 is allowed.
Users who need books will have to ask the Library staff member at room 2 to give access to
room 1

Access will be given under the following conditions:
   • Users are allowed to access room 1 to fetch books and return to room 2;
   • Access to room 1 will be done by one user at a time, who needs to show the user card;
   •  Users shall not access room 1 with bags or backpacks;
   •  Users can borrow maximum 2 books at the same time;
   • The Library staff member will control the access in room 1, writing down the name and
aa number of the User, as well as the data of the borrowed book(s); 
   • All books must be returned before the Library’s closing time.

The ICBAS/FFUP Library Direction
Prof. Laura Oliveira and Prof. Honorina Cidade


