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    PLANEAR A MINHA VISITA 

 

 ACESSIBILIDADE E RECURSOS ESPECÍFICOS 

Este documento contém informações úteis sobre acessibilidade, 

recursos específicos para pessoas S/surdas ou parcialmente 

surdas, ou com perda de audição, cegas ou parcialmente cegas, 

portadoras de deficiências físicas e neuro-divergentes (referentes a 

saúde mental). No geral, reúne informação sobre os locais de 

exposição, recursos e serviços específicos relacionados com o 

PERSONA (projeto e exposição). Queremos garantir que todas as 

pessoas desfrutem de forma equivalente.  

 

 

 COMO CHEGAR À BIBLIOTECA 

De autocarro: existe uma nova numeração de linhas, da Carris 

Metropolitana (CM). Os números que foram “adaptados” 

apresentam, de acordo com a CM, percursos e paragens 

otimizados. Poderá obter informações através da Linha de Apoio 

210 418 800 (chamada rede fixa nacional) ou no site 

www.navegante.pt . Escolha a melhor hora e dia para assistir, à sua 

medida. Se necessitar de apoio na escolha, contacte-nos nas 

formas indicadas no final do documento. A entrada é gratuita.    

http://www.navegante.pt/
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PARA PESSOAS S/surdas OU COM PERDA 
DE AUDIÇÃO 

Cães de assistência são bem-vindos nos locais de exposição. 

Durante a visita ao espaço, os cães de assistência devem 

permanecer com os seus donos ou donas. Durante alguma 

performance, workshop ou exibição, sugerimos que os cães de 

assistência fiquem ao cuidado de assistentes do espaço de 

exposição. Caso venha com um cão de assistência, 

preferencialmente, agradecemos que nos avise com 24h de 

antecedência.  

 

 LÍNGUA GESTUAL PORTUGUESA: 
SESSÕES ESPECÍFICAS 

Em datas a anunciar, serão agendadas sessões com interpretação 

em língua gestual portuguesa. Encontrará aqui informações sobre 

as futuras sessões.  

 

 LEGENDAS 

Os conteúdos vídeos exibidos contêm legendagem.  
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   PARA PESSOAS CEGAS OU 
PARCIALMENTE CEGAS 

A pedido, estará disponível uma cópia da folha de sala da 

exposição impressa com letra em formato grande e com contraste 

elevado.  

Os cães-guia são bem-vindos. Durante a visita, os cães-guia 

devem permanecer com os seus donos ou donas. Sugerimos que 

durante performances, workshops ou exibições os cães-guias 

fiquem ao cuidado de assistentes do espaço de exposição. Caso 

venha com um cão-guia, preferencialmente, agradecemos que nos 

avise com 24h de antecedência.  

 

 VISITA COM AUDIODESCRIÇÃO (AD) 

Antes da exposição começar, terá à sua disposição uma “Touch 

Tour” (visita com toque) antes da audiodescrição da exposição. 

Contacte-nos para mais detalhes Cães-guia, acompanhantes, 

familiares e amigos são bem-vindos durante a “Touch Tour”. Serão 

realizadas nos dias 7 e 9 de julho, com marcação prévia. A 

audiodescrição contém notas sobe a exposição e pode ser 

escutada uma áudio-introdução antes da visita à exposição.  
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A áudio-introdução é providenciada através de headphones e pode 

ser descarregada, previamente, da seguinte forma:  

clicar no documento Persona Áudio Introdução, na página do 

município da Moita, no link que aparece neste documento:  

https://www.cm-moita.pt/conhecer/agenda-de-

eventos/evento/exposicao-persona-retrato-vivo-de-nina-vigon-

manso ou na palavra aqui.  

 

 UTILIZADORES DE CADEIRAS DE 
RODAS 

Os locais de exposição são acessíveis a cadeiras de rodas. Se 

necessitar de assistência, contacte-nos, preferencialmente, com 

24h de antecedência. Faremos o possível para garantir que tenha 

uma visita com os recursos necessários. O acesso é feito pela Rua 

Dr. Alexandre Bento Sequeira n. 36 2860-458. 

Existem sanitários adaptados.  

 

 ESTACIONAMENTO 

O local de exposição tem estacionamento reservado para pessoas 

portadoras de deficiência. Localizam-se na Rua Dr. Alexandre 

Sequeira nº 36 2860-458. Porém, não estão de acordo com as 

https://www.cm-moita.pt/conhecer/agenda-de-eventos/evento/exposicao-persona-retrato-vivo-de-nina-vigon-manso
https://www.cm-moita.pt/conhecer/agenda-de-eventos/evento/exposicao-persona-retrato-vivo-de-nina-vigon-manso
https://www.cm-moita.pt/conhecer/agenda-de-eventos/evento/exposicao-persona-retrato-vivo-de-nina-vigon-manso
https://www.cm-moita.pt/conhecer/agenda-de-eventos/evento/exposicao-persona-retrato-vivo-de-nina-vigon-manso
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regras da acessibilidade, não existem em número suficiente. Há 

constrangimento no estacionamento.  

 

EXPOSIÇÕES/EXIBIÇÕES 
RELAXANTES 

É possível agendar sessões mais relaxadas, isto é, que levem em 

conta questões como conforto físico, saúde mental, etc. 

Agradecíamos que marcasse, com antecedência. Organizaremos 

todos os recursos específicos para tornar a sua visita o mais 

agradável possível.   

 

CONTACTE-NOS 

Ligue para a Biblioteca Bento de Jesus Caraça para o número: 21 

081 7040 ou para 935014073.  

Ou envie email para: projetopersona2022@gmail.com  

Pode também solicitar o guia de acesso via os contatos acima 

referidos.  

 

 

https://www.google.com/search?q=biblioteca+municipal+bento+de+jesus+cara%C3%A7a&source=lmns&bih=837&biw=1707&hl=pt-PT&sa=X&ved=2ahUKEwimwZCbq874AhXugc4BHTs_DI0Q_AUoAHoECAEQAA
https://www.google.com/search?q=biblioteca+municipal+bento+de+jesus+cara%C3%A7a&source=lmns&bih=837&biw=1707&hl=pt-PT&sa=X&ved=2ahUKEwimwZCbq874AhXugc4BHTs_DI0Q_AUoAHoECAEQAA
mailto:projetopersona2022@gmail.com

