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A Biblioteca Electrónica do Instituto Cervantes.  

Serviços e recursos. 

 
O Instituto Cervantes é a instituição pública criada por Espanha em 1991 para a promoção e ensino da 

língua espanhola e das outras línguas co-oficiais - galego, catalão e basco - em todo o mundo e para 

contribuir na divulgação das culturas hispânicas no estrangeiro.  

A Biblioteca do Instituto Cervantes de Lisboa pertence à Rede de Bibliotecas do Instituto Cervantes (RBIC), 

que é atualmente constituída por 61 bibliotecas, a maior rede de bibliotecas espanholas. 

Todas as bibliotecas Cervantes recebem o nome de um Prémio Cervantes, o mais alto prémio literário na 

língua espanhola. A Biblioteca do Instituto Cervantes em Lisboa foi criada em 1993 e recebeu o nome de 

Gonzalo Torrente Ballester em 2005. José Saramago participou na cerimónia. 

Dispõe de uma coleção bibliográfica de cerca de 40.000 livros. É uma referência fundamental em Portugal 

para aqueles que desejam ter acesso a toda a informação e em qualquer suporte (livros, revistas, materiais 

audiovisuais, etc.) sobre Espanha e América Latina, bem como servir de apoio ao ensino e aprendizagem 

do espanhol. 

A biblioteca número 61 é a biblioteca digital, a biblioteca electrónica. 

A biblioteca electrónica é um conjunto de recursos e serviços online do Instituto Cervantes. Encontra-se 

acessível 24 horas por dia, 365 dias por ano, de qualquer lugar, em qualquer altura, em qualquer 

dispositivo, sendo apenas necessário uma ligação à Internet. 

Através da biblioteca electrónica podem ser emprestados e podem ser lidos livros digitais, pode-se ouvir 

música e livros áudio, e aceder a recursos electrónicos tais como bases de dados, dicionários, imprensa, 

enciclopédias e diretórios.  

A biblioteca electrónica oferece também, entre os seus serviços, um clube de cinema virtual, e dois clubes 

de leitura online virtuais, sendo um sobre obras de destaque da literatura espanhola e latino-americana, e 

o outro para estudantes e professores de literatura espanhola. 

Nesta breve palestra iremos mostrar os links a estes recursos e serviços e iremos convidá-lo/a a consultar 

os nossos cursos de espanhol, a conhecer as coleções da nossa Biblioteca e as nossas atividades culturais. 

Esperamos que nos visitem novamente e que solicitem o nosso cartão da Biblioteca e/ou o cartão da 

Biblioteca Digital do Instituto Cervantes. 
 

 


