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ANADIA ADERIU AO PROJETO “LITTLE FREE LIBRARY” 
 

O Município de Anadia aderiu ao projeto internacional “Little Free Library”, disponibilizando a sua 

primeira pequena biblioteca, com cerca de uma centena de documentos, no novo Parque Urbano de 

Anadia, junto à Espumanteria. O acesso a livros, revistas e outros documentos é livre para toda a 

comunidade, funcionando 24 horas por dia, sete dias por semana. A manutenção do equipamento e dos 

documentos é da responsabilidade do projeto “Ser + em Anadia”, em parceria com a Biblioteca 

Municipal de Anadia. 

O “Little Free Library” visa estimular o gosto pela leitura e pelo conhecimento, e oferece a possibilidade 

de troca de livros entre leitores, através de uma rede mundial de pequenas bibliotecas, situadas em 

jardins, praças, bairros e aldeias. Este projeto possui um mapa mundial de registo de “Little Free 

Library” para ajudar as pessoas a encontrar e partilhar livros onde quer que estejam, existindo já 36 mil 

bibliotecas espalhadas pelo mundo. Portugal conta com nove projetos inscritos na lista: a primeira 

biblioteca foi instalada na ilha Terceira, nos Açores. 

A criação do “Little Free Library” teve em conta conclusões de estudos nacionais e internacionais 

relativos à diminuição da leitura extensiva e da leitura por prazer. Porque as boas competências de 

leitura, o sucesso educativo e a leitura por prazer estão indissociavelmente ligados, é fundamental 

encorajar crianças e jovens a tornarem-se leitores autónomos, independentemente do suporte de 

leitura que escolham. A aquisição de hábitos e do gosto pela leitura exigem a prática sistemática e 

regular da mesma, o envolvimento emocional e a motivação intrínseca dos leitores, através de um 

exercício livre e voluntário que estimule os indivíduos a, progressivamente, lerem cada vez mais e 

melhor. 
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