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LIVRO Tem livros a mais em
casa e não sabe o que fazer com
eles? Gosta de livros mas não
tem dinheiro para os comprar?
Pois bem, a Feira do Livro Dado,
que a Casa da Esquina promove
no próximo domingo, pode ser
a solução. 

De acordo com Sandra Jorge,
as pessoas podem deixar livros
que já não querem e levar os
que bem entenderem, sem gas-
tar seja o que for. Aliás, na pri-
meira edição, que decorreu em
Outubro de 2016, houve quem
ali encontrasse colecções intei-
ras de determinadas obras e
saísse da Casa da Esquina com
o saco cheio de novidades. No
total, realça a responsável, na
edição inaugural da Feira do Li-
vro Dado, passaram pela Casa
da Esquina «mais de 200 pes-
soas e foram trocados milhares
de livros».

Sendo a Casa da Esquina um
espaço que aloja vários projec-
tos, a ideia para a realização
desta iniciativa surgiu da neces-
sidade de muitos dos promo-

tores necessitarem de se desfa-
zer de algumas obras de que dis-
punham porque já não tinham
onde as guardar, lembra Sandra
Jorge, explicando que a adesão
acabou por surpreender.

Tal como em Outubro, o Cen-
tro de Documentação 25 de
Abril volta a participar com al-
guns livros, juntando-se, desta
vez, com publicações o Centro
de Estudos Sociais da Universi-
dade de Coimbra e a Imprensa
da Universidade de Coimbra. 

«Achamos que promover a
troca e aumentar a vida útil dos
livros contribuirá para um fu-
turo mais sustentável, além de
que consideramos que é impor-
tante criar acções que envolvam
a comunidade e promovam o
convívio», refere a nota de im-
presa da Casa da Esquina. 

A Feira do Livro Dado – uma
organização da Casa da Es-
quina, Banco do Tempo, Casa
do Sal da Figueira da Foz, Coim-
bra em Transição, Graal e The
Portfolio Project - decorre entre
as 10h00 e as 19h00. P.I.S.

Feira do Livro Dado 
na Casa da Esquina

Primeira edição decorreu em Outubro de 2016


