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ROlTAL 

l\r u ~ c ·c t P 1 o D E L I .S B Q -A 

EDITAL N.0 68/82 

Alh:~a roes ao R.e gu:arnento da Chave de Hon ra 
da Ci dade de Lisboa 

Faz-se sab.er que, por meu despacho de 11 de Maio 
de 1982, foram alterados os artigos VIII , IX e XI do 
Regulamento da Chave rl.: Honra eta Cidade de Lisboa 
constante do Edital n.0 30 / 82, publicado no Diario Mu: 
nicipal n.0 13851 , de 18 de Marc;o, que passam a ter .a 
seguinte t~edacyao: 

ARTIGO VIII 

( Da · anota~iio do se,u Dipl~m ~ ) 

Cada Diploma, ap6s c: assinatura presidencial, levara 
averbado, at~·as , a menc;ao do registo no liyro proprio 
e o seu numero correspondera ao gravado no reverse 
(lo palhetao da Chave atribufda. 

Ess,e assento e datado e assinado 'pelo ·Director dos 
Serviyos Centrais e Culturais e levara, a autentiCar~ o· selo 
branco. do Municipio . 

ARTIGO IX 

( Do seu Livro de Registo ) 
' 

Existini, confiado ao Protocolo, um livro proprio 
para o registo de atribu iyao da Chave de Honra da 
Cidade, com as folhas numeradas, onde conste o numero 
do exemplar; entidade que o recebeu; data da reuiliao 
que votou a sua atribuic;:ao; data da sua entrega e assi
natura ieglvel de ·quem o escriturou. 

ART IGO XI . , · 

( D(; . se u . exchrsivo ) 

Os . cunnos e matriz da Chave de Honra da Cidade 
sao propriedade municipal e nao podem ser .usados sem 
autorizac;ao expressa da Presidencia . da ·Camara Muni
cipal de Lisboa. A guarda e conservac;:ao desse!) artigos, 
inclusive do . sinete de bronze com as Armas da Cidade, 
destinado a aplicar na tampa dos estojos, hem como dos 
exemplares executados, enquanto niio atribufdos, · ficam 
confiados a 4." Repartic;:ao da D. S. C. C. , a quem o 
Protocolo requisitara , por documerit-o devidamente assi
nado, cada ex~mplar de que necessitar·, referindo o seu 
'numero de ordem e mencionando sempre, nessa requ"i
sic;ao , o nome da entidade e a data da reuniao .em que 
foi decidido outorgar-Jhe a distinc;:ao . 

l'a<;os do Concelho de Lisboa, em 20 de Maio de 
1982. 

0 Presiden te, 

(a) Nuno Krus .Abecasis 

BIBLIOTECAS DA CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA 

BIBLIOTECAS FIXAS 

BIBLIOTE(:A M{)NICIPAL CENTRAL (1) 

BIBLIOTECA MUNICIPAL CENTRAL- HEMEROTECA 

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SA.O LAZARO (2) 

BIBLIOTECA MUNICIPAL DO ALVITO (2) 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DO POVO DO BISPO (2) 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALV ALADE (2) 
BIBLIOTECA MUNICIPAL D.O BAIRRO DAS FURNAS (2) 

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CARNIDE· (2) 

BIBLIOTECA l\1UNICIPAL DA PENHA DE FRAN<;A (') 

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE BEL~M (2) 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DO BAIRRO DA CRUZ VERMELHA 

BIBLIOTECA MUNICIPAL DOS OLIVAIS (') 

BIBLIOTECA MUNICIPAL CAMOES (2) (a) 

Horaaio das bibliotecas de 2.• a 6.•-!eira : 

Das 9 as 20 horas. 

·' Dbserv~oes: ·. · · 

.,..-- Palacio Ga,lveias - Cam.po . P~queno- Telefones 
77 13 28 e 77 42 SO 

- Rua de Sao Pedro de AlcAntara··n. 0 S- Telefones 
32 15 66 e 36 77 ·415 - · 

- Rua do Saco n. 0 1, e<lificio da Escola Pritnaria 
n. o 1 - Telefone 57 26 72 

- Bairro Dr. Oliveira Salazar- Telefone 63 13 68 
- Azinbaga do Vale Fundao - Te1efone 85 38' 01 
- Rua Tei."<eira de Pascoa.is ·.: _ _. Telefone 89 2-5 50 
- Rua Raul Cam.pinha- Bairro ·das·' ·Fumas. (Sete 

Rios) - Teliefone 78 42 64 . 
- Rua Rio Tejo- Bairro Padre Cruz. (~e) -

TeJefooc . 78 15 35 . · . . . · . . 
- Cal~ada do Pocro dos ·Mouros li .0 2- T elefone 

83 32 87 
- Rua da Junqueira n.0 297- Telefone 68 6118 

(~) .- Rua das 5 Marias- Bamo da Cru.z Vennelha. :
Tt"lefone 79 47 64 

- Rua General Silva Freire, late C, Oliva:is· Norte 
(edi ffcio onde funciona · a junta de freguesia) -'-
Telefone 83 00 07 

·- Largo do Calhariz .n .o 17, 1."-Telelones 3'.1 21 67 
e 32 21 58 

(1) Beneficia.ria de dep6sito legal desde Junho de 1931. ~ p611ll itida a entrada de livros de estudo dos leitores. S6 tor. 
nece livros para leitura domicilia.ria aos funciona.rios da CAmara Municipal <;le Lisboa Possui _ duas salas de leitura para crian\ as 
que funciO!nam com leitura de presen~ das 10 as 12 e das 14 as 18 boras. . . 

(2) Fomece livros para le1tura domiciliaria. ~ permitida a ·entrada de !ivros de estudo dos leitores. . 
{3) Possui obras em Braille e um serviyo de transcricao e de gravalr5-o para penniti.r aQQ ' utilizadores· oegos, o dpido 

1!-.cesso. a.o seu ace~o.. docum~tal.iJnpress()., a ~ta. . . 

COMPOSTO R IMPRESSO NA IMPRENSA wtJNICIPAL DR LISBOA 
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