




A RIBO foi criada em 2017, resultante de
uma parceria entre a Direção-Geral do Livro, dos 
Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB), a Comunidade 
Intermunicipal do Oeste (OesteCim) e os doze 
Municípios que a integram, com o objetivo de 
fomentar a cooperação e a partilha entre todas as 
bibliotecas do seu território e assegurar o acesso à 
informação, à leitura e a espaços privilegiados de 
convívio e lazer para todos os habitantes. 

Se habita em qualquer um dos concelhos do Oeste, 
a sua inscrição numa das bibliotecas permite 
frequentar todas as bibliotecas e utilizar os serviços de 
empréstimo de toda a rede RIBO.

SABER COM PRAZERSABER COM PRAZER
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ESPAÇOS ACOLHEDORES 
Aceder a espaços confortáveis e desenhados para si, onde 
pode ler, navegar na web, conviver, estudar, trabalhar, 
aprender e relaxar.

COLEÇÃO DIVERSIFICADA 
Aceder gratuitamente a livros, jornais, revistas, cds áudio, 
dvds, audiolivros, jogos de computador e tabuleiro.

CARTÃO DE LEITOR GRATUITO 
Aceder aos recursos desta rede, solicitando um cartão de 
leitor individual ou de instituição.

EMPRÉSTIMO INTERBIBLIOTECAS 
Poder levar para casa emprestados livros, cds áudio, dvds e 
audiolivros de qualquer uma das 12 bibliotecas, utilizando o 
seu cartão de leitor.

WI-FI GRATUITA 
Aceder gratuitamente à Internet, através dos computadores 
da biblioteca municipal ou por wi-fi.
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COMPUTADORES PÚBLICOS 
Realizar os seus trabalhos e pesquisas nos computadores 
disponíveis para o efeito.

FOTOCOPIADORAS, IMPRESSORAS E SCANNERS 
Imprimir, gravar ou digitalizar os documentos que precisa.

APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
Contar com o apoio de colaboradores especializados que o 
vão ajudar a encontrar o livro que procura ou a informação 
que necessita.

ATIVIDADES PARA TODOS 
Participar nas atividades culturais e pedagógicas que as 
bibliotecas oferecem para públicos de todas as idades, desde 
sessões de conto, oficinas, ações de formação, exposições, 
encontros com autores, espetáculos de teatro, concursos de 
leitura, comunidades de leitores, conferências e muito mais.

HISTÓRIA LOCAL
Aprender mais sobre a história do seu concelho e concelhos 
vizinhos.      
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+ de 500.000 Documentos // + de 446.000 Livros  

+ de 18.000 Dvds // + de 11.000 Cds Áudio               

122 Computadores com acesso à Internet
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12
Bibliotecas
Públicas

1
por cada 
concelho

3
Pólos 
Leitura

5
Bibliotecas
Praia

2
Bibliotecas
Jardim 1

Biblioteca
Itinerante

10
Pontos de 
Serviço Externo
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Rede Intermunicipal de Bibliotecas do Oeste
      ribo@oestecim.pt

 Rede InterMunicipal de Bibliotecas do
       Oeste - RIBO

Biblioteca Municipal de Alcobaça
 262 580 880 
 biblioteca@cm-alcobaca.pt 

Biblioteca Municipal de Alenquer
      263 730 940 

 biblioteca@cm-alenquer.pt

Biblioteca Municipal de Arruda dos Vinhos
      263 977 008 
      biblioteca@cm-arruda.pt

Biblioteca Municipal do Bombarral
      262 609 052 
      biblioteca@cm-bombarral.pt

Biblioteca Municipal do Cadaval
      262 690 160 
      biblioteca@cm-cadaval.pt

Biblioteca Municipal das Caldas da Rainha
      262 841 728 
      biblioteca.municipal@cm-caldas-rainha.pt 

Biblioteca Municipal da Lourinhã
      261 410 133 
      biblioteca@cm-lourinha.pt

Biblioteca Municipal da Nazaré
      262 562 388 
      biblioteca.municipal@cm-nazare.pt

Biblioteca Municipal de Óbidos
      262 955 556 

 biblioteca@cm-obidos.pt

Biblioteca Municipal de Peniche
      262 780 124 | 262 780 122
      biblioteca.municipal@cm-peniche.pt

Biblioteca Municipal de Sobral de M. Agraço
      261 940 090 

  bibliotecaservicos@cm-sobral.pt

Biblioteca Municipal de Torres Vedras
      261 310 460 
      biblioteca@cm-tvedras.pt
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