
3000 livros grátis
em biblioteca na net
Literatura Portal
Bibliotrónica

disponibiliza obras

em português
• Uma biblioteca online disponibiliza gra
tuitamente mais de 3000 livros em portu-
guês, além de ter 25 reedições de títulos que
estavam desaparecidos e um espaço de edi-
ção de originais de novos autores.

O projeto www.bibliotronicaportugue-
sa.pt nasceu em 2007, no Departamento de
Literaturas Românticas da Faculdade de Le-
tras da Universidade de Lisboa, pela profes-
sora Angela Correia e alunos, mas autono-
mizou-se no ano passado para um endereço
próprio.

A generalidade destes livros está dispo-
nível em formatos que permitem impres-
são ou que podem ser descarregados gra-
tuitamente para leitura em dispositivos
pessoais.

A secção dos cerca de 3000 "livrónicos"

funciona como um portal para os livros em
língua portuguesa que estão presentes onli-
ne, é a zona mais utilizada pelos leitores e

pretende ser exaustiva. "Há livros que os

motores de busca não apanham e o objetivo
é que estejam todos aqui listados, de modo

que quem queira consultar um livro na in-
ternet venha aqui ver se tem uma hiperliga-
ção", explicou Angela Correia, professora da
Faculdade de Letras de Lisboa e diretora da
Bibliotrónica Portuguesa.

São livros de todo o género, sem qual-
quer critério de qualidade associado.
Cada publicação é classificada por nome
do autor e pelo título, tendo associada
uma classificação que indica se é pesqui-
sável, se está sob a forma de fotografias
(ou seja, com fotos de cada página) ou se
tem alguma restrição de acesso. O site
também já reeditou 25 livros que deixa-
ram de existir em papel, obras antigas ou
difíceis de encontrar por não serem ape-
tecíveis comercialmente para as editoras
convencionais, mas que "mantêm o inte-
resse público" e que estão libertos de di-
reitos de autor. •

Livros estão disponíveis em formatos que permitem a

impressão ou que podem ser descarregados


