
 

+ de 7 000 jornais e revistas à distância de um CLIQUE  

A Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira oferece aos seus leitores acesso gratuito a 

mais de 7 000 publicações de jornais e revistas nacionais e estrangeiras através da plataforma 

PressReader. 

Para usufruir deste serviço deverá estar inscrito na biblioteca municipal. 

A PressReader é uma plataforma digital que disponibiliza o acesso direto e integral a 

publicações de mais de 150 países, em mais de 60 línguas, permitindo uma experiência de 

leitura através de um interface com várias funcionalidades, como pesquisa, alertas temáticos, 

coleções, download e tradução instantânea em 18 idiomas. 

O acesso a estas publicações é garantido digitalmente, através da APP ( link para 

about.pressreader.com/download-the-latest-app ) e/ou Website (link para 

http://www.pressreader.com/catalog) . 

Esta plataforma também disponibiliza ferramentas de áudio e tradução. Os textos das 

publicações podem ser ouvidos, em vez de lidos. A tradução de texto para outras línguas, a 

mudança do tipo de letra, a partilha ou a seleção de páginas são opções que facilitam a 

adaptação às necessidades específicas de cada utilizador. 

Para aceder à plataforma, os leitores da biblioteca apenas necessitam de introduzir o número 

do cartão de leitor e respetivo pin. 

O utilizador pode personalizar o seu perfil para aceder rapidamente às publicações de 

determinada área temática, especificar assuntos, palavras-chave.  

Algumas das publicações nacionais disponíveis são o Diário de Notícias, o Jornal de Notícias, o 

Correio da Manhã, o Jornal Económico, o Jornal de Negócios, o Record, o Jogo, a PC Guia, a 

Vogue, Sábado e a Volta ao Mundo. 

Além de uma centena das principais publicações nacionais, a PressReader disponibiliza ainda 

milhares de publicações internacionais, de que destacamos: 

Espanha: El País, As, Mundo Deportivo, ABC, La Vanguardia. 

França: L’Equipe, L’Express, Numéro. 

Reino Unido: The Guardian, Daily Mail, The Independent, The Daily Telegraph. 

EUA: The Washington Post, New York Post, Los Angeles Times. 

Brasil: Folha de São Paulo. 

 

A sua biblioteca cada vez mais perto de si! 

https://letstalk.pressreader.com/tools-for-success-libraries/clkg/http/about.pressreader.com/download-the-latest-app
http://www.pressreader.com/catalog


 

Breves Instruções 

- Aceder ao link https://www.pressreader.com/catalog; 

 

 

- Clicar em “Entrar” ou “Acessar” (canto superior direito); 

 

 

- Selecionar Biblioteca ou Grupo; 

 

 

  

https://www.pressreader.com/catalog


- Selecionar Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira; 

 

- Introduzir código de barras e pin (qualquer dúvida, contactar por e-mail  

biblioteca@cm-feira.pt); 

 

 

- Personalizar acesso através do próprio e-mail e password (opcional). 

 

mailto:biblioteca@cm-feira.pt

