
 

Nível: B1 

Biblioteca original 

1. Lê o texto. 

Cabine telefónica velha vai ser transformada em biblioteca

Uma iniciativa do Movimento Comerciantes Avenida Guerra Junqueiro, Praça de 

que levou.  

O objetivo é fomentar

pelos livros num espaço inesperado

origens. 

Todos os livros terão um 

informando acerca da origem do livro

requisitante em manter aquele espaço através das devoluções e trocas.

Esta iniciativa é semelhante ao fenómeno mundial

(http://www.bookcrossing.com/

 

 

 

 

 

Cabine telefónica velha vai ser transformada em biblioteca

Movimento Comerciantes Avenida Guerra Junqueiro, Praça de 

Londres e Avenida de Roma vai promover a leitura 

através do reaproveitamento de uma velha cabine 

telefónica como minibiblioteca self-service

Londres, em Lisboa. 

A iniciativa parte dos comerciantes e da 

Portugal Telecom, começando no dia 23 de 

Mundial do Livro e dos Direitos de Autor. Quer 

participar? Vá à cabine, tire o livro que quer, escreva o 

nome num papel e deixe lá outro em substituição do 

fomentar a leitura, sobretudo junto dos mais novos, e promover o gosto 

inesperado. É um modo criativo de fazer circular obras de várias 

Todos os livros terão um marcador onde estão escritos os objetivos do projeto, 

informando acerca da origem do livro e alertando para a responsabilidade 

em manter aquele espaço através das devoluções e trocas. 

Esta iniciativa é semelhante ao fenómeno mundial bookcrossing: 

http://www.bookcrossing.com/) . 

www.publico.pt

Cabine telefónica velha vai ser transformada em biblioteca 

Movimento Comerciantes Avenida Guerra Junqueiro, Praça de 

vai promover a leitura 

de uma velha cabine 

service na Praça de 

parte dos comerciantes e da 

Portugal Telecom, começando no dia 23 de abril, Dia 

Mundial do Livro e dos Direitos de Autor. Quer 

participar? Vá à cabine, tire o livro que quer, escreva o 

nome num papel e deixe lá outro em substituição do 

a leitura, sobretudo junto dos mais novos, e promover o gosto 

. É um modo criativo de fazer circular obras de várias 

scritos os objetivos do projeto, 

responsabilidade do leitor- 

 (Texto adaptado) 



 

 

GLOSSÁRIO: 

Reaproveitamento: efeito de reutilizar.  

Iniciativa: ação de fazer alguma coisa nova. 

Fomentar: estimular; desenvolver; promover o desenvolvimento. 

Inesperado: que não é esperado; imprevisto.  

Marcador: objeto, normalmente em papel, que serve para marcar o local onde paramos a 

leitura.  

 

2. Preenche o texto abaixo com os verbos, no Presente do Indicativo ou 
Presente do Conjuntivo, de acordo com o sentido das frases.  

 

ir • ter • levantar • desenvolver 
partilhar •escrever • poder 

 

A partir de 23 de abril, caso (1) _______________ (tu) à Praça de Londres, em Lisboa, 

(2) _______________ (tu) trazer um livro sem ter prazo para o devolver. É verdade! Vai ser 

inaugurada uma pequena biblioteca dentro de uma cabine telefónica. A única obrigação que o 

leitor (3) _______________ é a de deixar outro livro em substituição daquele que leva consigo.  

«É uma biblioteca livre, onde vão estar cerca de 50 ou 60 livros. A pessoa (4) 

_______________um livro, (5) _______________o seu nome num papel e tem de deixar 

outro. Não tem prazo e ninguém que o aborreça», explicou um dos promotores desta 

iniciativa. 

«Com esta iniciativa talvez o sentido de responsabilidade se (6) _______________nos 

mais jovens, assim como o sentimento de partilha. É importante que as pessoas (7) 

_______________!» acrescentou.   

 

 

 

Soluções: 2. 1) vás; 2) podes; 3) tem; 4) levanta; 5) escreve; 6) desenvolva; 7) partilhem.  


