Fundação PT transforma antiga cabina telefónica em
microbiblioteca para o Centro de Ciência Viva em Coimbra
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A Fundação Portugal Telecom (Fundação PT), em parceria com a associação Exploratório – Centro de Ciência Viva
de Coimbra, inaugura a Cabina do Livro Vadio, a sexta microbiblioteca instalada em Portugal que renasce da
reativação e reconversão de uma antiga cabina telefónica para fins pedagógicos e culturais.

Depois das anteriores inaugurações protagonizadas pela Fundação PT na Ponta do Sol na Madeira (2016), em Vila
Nova de Milfontes (2016), em Ponta Delgada nos Açores (2015), na Praça de Londres em Lisboa (2014) e em
Barcelinhos-Barcelos (2012), é agora a vez de Coimbra receber uma microbiblioteca.

Localizada no Parque Verde do Mondego, junto à entrada principal do Exploratório – Centro de Ciência Viva de
Coimbra, a nova cabina faz parte integrante do projeto “Livro Vadio” desta organização, que se propõe promover
hábitos de leitura, fundamentalmente nas áreas de ciência e tecnologia, potenciar a cultura e a literacia científica
em todas as faixas etárias, para as diversas camadas sociais e em diferentes espaços territoriais. A microbiblioteca
disponibiliza livros cedidos por diversas entidades e editoras, numa ótica de acesso livre aos leitores, que podem
consultá-los no local, levá-los para casa ou trocá-los por outros.
A inauguração da nova microbiblioteca decorre hoje, pelas 18 horas, no âmbito da Noite Europeia dos
Investigadores 2016, evento que reúne diversas personalidades ligadas às áreas da literatura, ciência e artes. A
microbiblioteca Livro Vadio estará aberta de terça a sexta-feira, das 09h30 às 17h30 e aos fins-de-semana e
feriados das 10h00 às 18h00.

As cabines de leitura já inauguradas um pouco por todo o país são dinamizadas pela Fundação PT, que reaproveita
as antigas cabinas telefónicas e estabelece parcerias com entidades autárquicas ou outras, para adaptação,
colocação e dinamização das microbibliotecas que têm por objetivo estreitar laços comunitários, exercitar a
cidadania, fomentar a leitura e promover o gosto pelos livros num espaço totalmente inesperado.
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