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Mais de 7.000 títulos de jornais e revistas à distância de um clique
A partir de agosto de 2021, no âmbito da cooperação das Bibliotecas Públicas do Médio Tejo
(BPMT), a Biblioteca Municipal Dr. António Baião de Ferreira do Zêzere disponibiliza gratuitamente
aos seus utilizadores o serviço PressReader.
A PressReader é uma plataforma digital que disponibiliza o acesso direto e integral a jornais e
revistas de mais de 120 países, em mais de 60 línguas, permitindo uma experiência de leitura
envolvente através de uma plataforma com várias funcionalidades, como por exemplo a leitura em
voz alta, a tradução de textos para português ou outras línguas, a cópia e partilha de artigos, entre
outras.
Existem diversas publicações em língua portuguesa tais como o Correio da Manhã, Record, PC
Guia, Bikes World, Cães & Companhia, TV Guia, Men's Health, Volta ao Mundo, entre outras.
Ainda não é utilizador da Biblioteca Pública?
Inscreva-se e poderá pesquisar e desfrutar dos seus títulos favoritos.
Como aceder através da página do catálogo da biblioteca?
1. Aceda ao catálogo da biblioteca em https://catalogo.cm-ferreiradozezere.pt/
2. Após autenticação no catálogo com as credenciais do leitor (n.º cartão e palavra chave), irá ter
uma ligação no menu superior para aceder ao portal do PressReader;
3. Clique no ícone
4. Feito! Boas leituras!
Como aceder através da App?
1. Aceda à Play Store ou App Store, pesquise “PressReader” e instale a aplicação
2. Abra a aplicação PressReader e escolha a opção “Entrar”
3. Escolha a opção “Bibliotecas e Grupos”
4. Pesquise “Biblioteca Municipal Dr. António Baião” e escolha a biblioteca
5. Coloque as mesmas credenciais que utiliza para aceder ao catálogo online da biblioteca
6. Feito! Boas leituras!
Como aceder através da Web?
1. Aceda a PressReader através do endereço https://www.pressreader.com/catalog
2. Clique no icon do utilizador no canto superior direito
2. Escolha a opção “Bibliotecas e Grupos”
3. Pesquise “Biblioteca Municipal Dr. António Baião” e escolha a biblioteca
4. Coloque as mesmas credenciais que utiliza para aceder ao catálogo online da biblioteca
5. Feito! Boas leituras!
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