
“Se você ama os seus livros, deixe-os ir” 

The New York Times 

Cada livro tem um diário, onde os utilizadores podem 
deixar a sua opinião sobre a leitura. A única forma de 
escrever nesse diário é sabendo o número de identifica-
ção do livro, BCID. 
Encontrado um livro, basta escrever o BCID no local indi-
cado na página inicial do Bookcrossing. 
 
 
 
 
 
 
Preenchendo os dados indicados, fica ao cargo do utili-
zador, no passo três, dizer onde encontrou o livro, o que 
achou dele, e o que pensa fazer com o livro depois de 
terminada a leitura.  
Carregando em "Submit Journal Entry", a nova contribui-
ção no diário fica registada, e todos os utilizadores que o 
tiveram em mãos antes recebem um aviso nos seus 
emails. 
O circuito do livro apenas termina apenas no dia em que 
o livro desaparecer nas suas viagens. Mas nunca se sabe, 
se anos depois, não voltará a dar notícias.  
 

ZOL (Zonas Oficiais de Libertação) em Faro 
 

 Associação de Solidariedade Social dos Professores 
(Delegação do Algarve) 

 Biblioteca António Ramos Rosa 

 Bibliotecas da Universidade do Algarve (Gambelas e 
Penha) 

 Centro Azul (Praia de Faro) 

 Escola Secundária João de Deus (Biblioteca) 

 Espaço Internet (Sto. António do Alto) 

 Espaço C 

 Faro 1540 

 Hagabê Informática (Loja Faro) 

 Nordik Bar 

 Sociedade Recreativa Artística Farense (“Os Artis-
tas”).  

www.bookcrossing-portugal.com 

Junta-te a uma das maiores 
comunidades activas da Internet! 

Guia do Utilizador 

http://www.bookcrossing.com/


O Bookcrossing é um clube de livros global, que atraves-
sa o tempo e o espaço. É um grupo de leitura que não 
conhece limites geográficos. Os seus membros gostam 
tanto de livros que não se importam de se separar deles, 
libertando-os, para que possam ser encontrados por 
outros.  
O objectivo do Bookcrossing é transformar o mundo 
inteiro numa biblioteca. 

O que é o Bookcrossing? 

Como funciona? 

1. Etiquetar 2. Libertar 3. Seguir 

O Bookcrossing tem mais de 900 000 utilizadores de 132 
países  e 7 milhões de livros registados em todo o mun-
do, sendo uma das comunidades mais activas na Inter-
net. 
Em Portugal, a comunidade Bookcrosser conta já com 
mais de 11 000 membros, sendo uma das maiores 
comunidades da Europa e a décima em termos mun-
diais. De cafés a bibliotecas, escolas a serviços públicos, 
o Bookcrossing em Portugal está mais activo do que 
nunca, e promete continuar a espalhar livros por esses 
caminhos fora. 

Registo no site 
 
O primeiro passo a dar é fazer o registo no site 
www.bookcrossing.com, preenchendo os dados de 
acordo com o indicado. 
Após efectuado o registo, cada membro recebe automa-
ticamente uma prateleira (bookshelf), a que pode ace-
der clicando no menu do lado esquerdo ("My Book-
shelf”). A Bookshelf é a página onde aparece o perfil do 

utilizador e os livros por ele registados e encontrados.  
No cimo da bookshelf encontra-se um link para editar o perfil. De 
seguida, encontram-se as informações relativas aos livros regis-
tados no Bookcrossing. 
 

Registar Livros 
 
Para que se consiga seguir a viagem de um livro, saber as pes-
soas que encontra pelo caminho e qual a sua opinião sobre a 
leitura, é preciso primeiro registar o livro no sistema. 
Escolhe-se a opção "Register Book", para iniciar o processo. Para 
registar livros portugueses, deve-se saltar automaticamente 
para o passo 2, e preencher manualmente o Título, Autor, Cate-
goria e Classificação. 
No passo 6, para além de um pequeno resumo do livro e uma 
opinião pessoal sobre ele (caso já tenha sido lido), deve-se indi-
car a situação do livro: 
 

 Available - Disponível 

 To Be Read - Ainda não foi lido 

 Permanent Collection - Não está disponível 

 Reserved - A aguardar um destino 

 Traveling - A viajar 
 
Ao carregar no botão "Register Book", está terminado o proces-
so. Ao livro registado é atribuído um número de identificação 
(BCID), que deverá ser escrito no livro antes deste ser libertado. 

Libertar Livros 
 

Porque o objectivo principal do Bookcrossing é permitir 
aos livros encontrar novos leitores, a libertação é o pas-
so principal. 
Antes de libertar um livro, convém identificá-lo correcta-
mente, para que o próximo leitor saiba que se trata de 
um livro do Bookcrossing, e que deve vir ao site dar notí-
cias dele. 
Depois de devidamente identificado, basta escolher, no 
menu lateral, a opção "Release Book". 
Caso já se tenha libertado um livro, é possível usar a 
localização anterior. Caso contrário, torna-se necessário 
percorrer todos os passos:  
 

  País 

  Estado/Província 

  Cidade 

  Local específico 

  Data 

  Hora 

  Notas 
 

Clicando na opção "Release This Book", o livro fica auto-
maticamente disponível para que outras pessoas o pos-
sam encontrar. 

Processo terminado, falta apenas deixar o livro no local 
indicado, à hora indicada, e esperar que percorra o seu 
caminho, até que alguém o encontre e dê notícias. 
 

Escrever uma Journal Entry 
 

E porque os livros andam por aí, percorrendo o mundo à 
procura de novos leitores, convém indicar quando se 
encontra algum. A forma mais indicada é através das 
Journal Entries, ou entradas no diário. 

http://www.bookcrossing.com
http://www.bookcrossing-portugal.com/glossario.htm

