
 

  

Sócios 

A inscrição na biblioteca é 

grátis! 

Tudo o que você precisa para se 

associar é um documento com foto e 

comprovante de residência. 

Pais/responsáveis devem fornecer o 

próprio documento com foto e 

comprovante de endereço quando 

inscreverem crianças com menos de 

18 anos. 

Empréstimos 

Temos coleções de: 

 ficção; 

 não-ficção; 

 livros infantis, desde crianças 

pequenas até 12 anos; 

 adolescente; 

 jovem adulto; 

 DVDs; 

 audiolivros. 

Você pode pegar 12 itens 

emprestado por 3 semanas. 

Pedidos 

Você agora pode pedir itens de 

qualquer biblioteca pública do país. 

Jornais: locais e nacionais 

 

Internet 

Membros da biblioteca têm acesso 

aos computadores PÚBLICOS. 

Custo de impressão: 

1 lado, em preto e branco: €0,15 

por página. 

1 lado, colorida: €0,60 por página. 

 

Fotocópia 

1 lado A4, em preto e branco: €0,15 

Frente e verso A4: €0,25 

1 lado A3: €0,30 

Pergunte no balcão. 

  

Atividades e eventos 

A maioria das filiais oferece uma 

variedade de atividades: leitura, 

artes, brincadeiras, contação de 

histórias etc. Pergunte na biblioteca. 

A maioria das filiais tem Wi-fi. 

 

 

Serviços on-line 

Quando você se associa, tem acesso a 

todos os nossos serviços on-line 

gratuitos. 

Livros digitais e audiolivros 

digitais 

Você pode baixar e aproveitar os livros 

e audiolivros digitais no seu 

computador ou no seu celular/tablet. 

Revistas digitais 

Você pode baixar algumas das suas 

revistas favoritas. 

Jornais digitais 

Acesse os arquivos que contêm décadas 

de jornais irlandeses antigos usando 

um dos nossos computadores públicos. 

Cursos de educação à distância 

Acesse centenas de cursos on-line 

gratuitos. 

Aprendizagem de línguas à 

distância 

Acesse o nosso Mango Languages on-

line e aprenda uma língua nova! 

 

Você pode encontrar mais serviços on-line 

em www.corkcoco.ie/library-services. 

 

 

http://www.corkcoco.ie/library-services


 

Filiais 

Ballyvourney   026-45767 

Bandon   021-8844830 

Bantry   027-50460 

Cape Clear   028-41006 

Carrigaline  021-4371888 

Castletownbere  027-70233 

Charleville   063-89769 

Clonakilty   023-8834275 

Cobh    021-4811130 

Dunmanway   023-8855411 

Fermoy   025-31318 

Kanturk  085-8714237 

Kinsale  021-4774266 

Lending HQ [Central de empréstimos]  

                        021-4546499 

Macroom   026-42483 

Mallow   022-21821 

Midleton  021-4613929 

Millstreet  029-21920 

Mitchelstown  25-41939 

Newmarket  029-61090 

Passage West  021-4863727 

Schull   028-28290 

Sherkin Island  028-20009 

Skibbereen  028-22400 

Youghal   024-93459 

 

 

 

Cork County Council 

(Administração do Condado de Cork) 

Library & Arts Service 

(Serviço de Biblioteca e Artes) 

Carrigrohane Road 

Cork 

Telefone: 021 4546499 

E-mail: corkcountylibrary@corkcoco.ie 

Site: www.corkcoco.ie/library-services 

Twitter: www.twitter.com/corkcolibrary 

Facebook: 

www.facebook.com/corkcocolibrary 
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Cork County Council 
(Administração do Condado de Cork) 

Seja bem-vindo 

 

ao serviço 

 

de Biblioteca 

 

e Artes! 

Português 
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