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Você não pode lê-lo agora? Ouça a história clicando no player:Para expandir sua experiência de leitura, a Turnstile Free fez uma lista de 15 sites nacionais e internacionais onde é possível baixar livros e ler online de forma legal, sem complicações e, o melhor de tudo, de graça! Leitura
para aprender, ler para expandir a mente, ler para estimular a memória. Não importa por que você deduta tempo para esta atividade, o que conta é desfrutar de todos os benefícios, seja no papel ou nos leitores digitais modernos. Crédito: IStock/ManutaPlatforms para baixar livros e ler
gratuitamenteVer opções de leitura gratuitas:1. A Universal reúne mais de 1.000 arquivos, incluindo a biografia de cineastas, textos científicos de comunicação e clássicos da literatura global.2 O projeto Biblioteca Aberta, que visa catalogar todos os livros publicados no mundo, atualmente
tem 1 milhão de legendas disponíveis para download. Livros podem ser encontrados em vários idiomas.3. O Site da Universidade Brasiliana de São Paulo (USP) oferece cerca de 3.000 livros para download legal. Há livros raros e documentos históricos, manuscritos e imagens.4 A página
do blog Midia8 reúne mais de 200 links de livros associados ao português, inglês e espanhol para ler online e baixar.5. Casa de José de AlencarA Biblioteca Virtual do site do pai da novela brasileira disponibiliza gratuitamente 14 de suas obras, entre novelas e peças.6. Leia este tipo de
impressão de livraria virtual oferece mais de 8.000 títulos de inglês para estudantes, professores e entusiastas clássicos.7. As raras ObrasA biblioteca digital é um site concebido pela Universidade de São Paulo (USP) voltado para pesquisadores. Oferece mais de 30 trabalhos completos
em diferentes idiomas.8. O portal de biblioteca virtual de domínio público criado para a publicação clássica da literatura mundial, oferece downloads gratuitos de mais de 350 obras.9. A gigante norte-americana AmazonThe, que está precificando agressivamente, oferece milhares de e-
books gratuitos.10. A Biblioteca Nacional de Portugal está entre os destaques do portal de um site dedicado ao autor José Saramago. Os manuscritos do autor estão disponíveis nele.11. Machado de Assis Criado pelo MEC, o site fornece o trabalho completo do escritor - em pdf ou html -
para leitura online. Há crônicas, romances, contos, poesia, peças, críticas e traduções.12 A Biblioteca Digital Global oferece milhares de documentos históricos de diferentes partes do mundo. Multilíngue, o material está disponível para leitura online.13 Caro leitor, este é um clube virtual
que envia trechos de livros. Uma vez registrado, o usuário começa a receber trechos diários, cerca de dois a três capítulos do livro.14. eBooks BrasilOffers ebooks gratuitos em vários formatos.15. O projeto Gutenberg tem mais de 100.000 livros digitais que podem ser baixados e lidos em
várias plataformas eletrônicas. Bônus:Unesp AbertaCriated pela Reitoria da Universidade Paulista Júlio Mesquita, o local fornece material pedagógico gratuitamente. Desenvolvido para cursos acadêmicos, o conteúdo está aberto para consulta em diversos formatos. Veja também: 10
Clássicos da Literatura Brasileira para leitura gratuita em nosso site, você pode encontrar uma grande lista de ebooks prontos para download com apenas um clique. Basta navegar na web para encontrar o livro que você está procurando. Para isso, oferece uma variedade de ferramentas
que vão ajudá-lo. Primeiro, você pode usar qualquer um dos mecanismos de busca na web. Você os tem no menu superior e na parte superior da tela inicial. Digite o nome de um livro, autor ou editor, e você verá os resultados da pesquisa. Uma vez nos resultados, clique na pasta de
trabalho desejada e ele irá automaticamente levá-lo para a página para baixar. Outra maneira de navegar é usar páginas de categoria onde você pode ver todos os livros do mesmo tipo, como um romance infantil ou um horror. Você também tem páginas com todos os livros de um escritor
como J.K. Rowling, autor da saga Harry Potter. Finalmente, você pode procurar livros da mesma editora onde você pode ver todos os ebooks que eles publicaram nos últimos anos. Na página inicial da Web, você pode ver várias listagens. Por um lado, há uma lista dos principais ebooks,
onde você tem os livros mais baixados de todos os tempos em nosso site, além de uma lista dos ebooks mais recentes que adicionamos, para que você possa se manter atualizado. Com as notícias atuais e temos uma lista que atualizamos semanalmente com nossas recomendações.
Uma vez que você está na página do livro, procure botões de download. Normalmente, cada livro está disponível para download em 3 formatos, os mais usados no mundo. O Epub é o formato de arquivo mais usado para baixar ebooks para e-readers, mas existem formatos .pdf e .mobi.
Escolha uma que melhor se adapte às suas necessidades e clique no botão em alguns livros, você precisa criar uma conta gratuita no servidor antes de poder baixá-las. Depois de baixá-los, basta baixar o livro para o seu eReader e para que você possa lê-lo facilmente de qualquer lugar.
Mantenha no seu caso que você não encontrará nenhum arquivo ou links para um arquivo protegido por direitos autorais nesta página. Se você estiver interessado em ler livros de direitos autorais, recomendamos que você visite e compre quaisquer e-books online. Dessa forma, você
promove a indústria e os escritores podem continuar a fazer o que fazem de melhor: contar histórias para o prazer de todos. Em tempos de isolamento social, o papel da tecnologia no acesso à cultura torna-se ainda mais relevante. Nesse sentido, aqui estão 17 sites que oferecem livros e
periódicos em formato digital gratuitamente: O Projeto Gotemburgo O Projeto Gotemburgo oferece mais de 38.000 e-books gratuitos: escolha entre livros gratuitos ou livros gratuitos em formato Baixe-os ou leia-os online. Mantemos ebooks de alta qualidade: todos os nossos ebooks já
foram publicados por editores reais antes. Nós os escaneamos e os examinamos cuidadosamente com a ajuda de milhares de voluntários. Apresentar ao Camões o acervo de textos e documentos de grande comunicação cultural e linguística faz parte da missão do Instituto Camões:
promover a língua e a cultura portuguesa, que se ocupa desde 1929. O Digital Camões tem como objetivo transformar o português em um mundo cada vez mais amplo de palestrantes e estudantes de português. Nos próximos meses, receberá novos e diversos parceiros que irão
enriquecê-lo com sua ajuda e colaborar na preparação do Instituto Camões para o século XIX. XXI. A Biblioteca Digital Nacional (BND) tem como objetivo fornecer acesso online, universal e gratuito, a conteúdos digitais a partir de manuscritos e impressos – sejam livros, periódicos,
iconografia, cartografia ou música – das coleções do BNP, da Biblioteca Pública de Évora e da pederologia, da biblioteca assistida. Nesse sentido, a prioridade máxima do BND é promover coleções patrimoniais, democratizar seu alcance, servir a uma comunidade cada vez mais ampla de
usuários, ao mesmo tempo em que ajuda a preservar princípios, especialmente os mais antigos, raros ou mais frágeis, entre outras prioridades que também incluem a oportunidade de digitalizar conteúdos para projetos culturais ou científicos, nacionais, comunitários ou internacionais.
Nossa biblioteca digital é uma das poucas no Brasil que é uma fonte primária e gratuita de textos literários na versão completa na internet. São obras do Brasil e de Portugal, uma das melhores versões disponíveis. O projeto nascido em NUPILL - Centro de Pesquisa em Informática,
Literatura e Linguística e LAPESD - é um laboratório de pesquisa em sistemas distribuídos, a Biblioteca Digital de Literatura de Língua Portuguesa é o maior banco de dados da história literária da literatura brasileira e portuguesa que existe, aberta a usuários com interesses muito
diversos, desde o leitor Diltante até o pesquisador especialista. Além da consulta a obras digitalizadas, pode ser acessado um catálogo com dados biobie belográficos de escritores brasileiros e portugueses; documentos também estão disponíveis a partir do acervo pessoal de alguns
autores do estado de Santa Katrina. Nosso banco é uma rica fonte de pesquisa sobre história literária, permitindo pesquisas sobre escritores, obras publicadas, datas publicadas, editoras, obras de gênero, entre outros. O BDA é um fundo documental regional em apoio eletrônico que se
propõe a se tornar um formato digital de obras, impressas ou manuscritas, relacionadas à área do Alentejo (temas ou escritores do Alentejo). Dois conceitos se unem: a Biblioteca do Patrimônio e a publicação de conhecimento sobre a área. O BDA coloca obras de domínio literário,
científico, comemorativo ou periódico online. Os objetivos da Biblioteca Portuguesa oferecem acesso gratuito, gratuito e online à leitura em português; apoiar a publicação de novos autores, com exceção daqueles que hoje estão santificados, publicados em edição em português não
selado e científica oportunamente; promover a reflexão sobre a prática da edição em português. Porque a linguagem que para para servir à produção da ciência e da literatura tende a se condenar; Livros europeus em português que estão atualmente em domínio público para dispositivos
móveis que você pode ler em seu dispositivo iPad/iPhone ou Android. A página tem como objetivo servir como apoio documental ao Projeto Aborígine Digital Leem Mais, uma iniciativa para promover a leitura digital entre os alunos do ensino médio, apoiado pela Rede de Bibliotecas
Escolares sob o programa Ideias com mérito. Obras literárias serão encaminhadas e disponibilizadas na forma de livros, na esfera pública, produção própria ou produção estrangeira e qualidade comprovada. Os trabalhos também serão referenciados, embora fora do domínio público,
disponibilizados gratuitamente pelo editor e/ou autor. O portal de domínio público, lançado em novembro de 2004 (com um acervo inicial de 500 obras), propõe compartilhar conhecimento de forma justa, disponibilizando a todos os usuários de redes de computadores em todo o mundo -- a



Internet -- uma biblioteca virtual que deve ser referência para professores, estudantes, pesquisadores e a população em geral. O portal é um ambiente virtual que permite o acervo, integração, preservação e compartilhamento de conhecimento, e seu principal objetivo é promover amplo
acesso a obras literárias, artísticas e científicas (na forma de textos, sons, imagens e vídeos), atualmente na esfera pública ou que sua publicação seja permitida no tempo, o que constitui o patrimônio cultural brasileiro e global. Dessa forma, também visa contribuir para o desenvolvimento
da educação e da cultura, bem como melhorar a construção da consciência social, da cidadania e da democracia no Brasil. Além disso, o portal de domínio público, oferecendo informações e conhecimentos gratuitos, busca incentivar a aprendizagem, a inovação e a colaboração entre
geradores de conteúdo e seus usuários, ao mesmo tempo em que pretende incutir um amplo debate sobre legislação relacionada a direitos autorais – para que mantenha alguns direitos incentivando outros usos – e se adapte aos novos paradigmas de mudança tecnológica, produção e
uso do conhecimento por lá. Em 2018, a National Press-Mint cumpriu dois séculos e meio de atividade de edição de livros, uma jornada iniciada em 1768 com a fundação da Royal Press, que passa em 1833. Em nome da imprensa nacional, herdeiro de uma vasta experiência editorial e
extenso catálogo. Preservar e disseminar a memória compartilhada e o patrimônio da cultura portuguesa, juntamente com a renovação contínua, constitui a missão do campo editorial da Unidade de Edição e Cultura do INCM. Renovação com memória: Juntamente com obras e autores
de santificação, temas e coleções tradicionais, novos escritores surgem e coleções são abertas que serão abertas à linha editorial da Editora Pública de Madeira, que a mantém alinhada com o mesmo tempo. Alma MATER é a biblioteca digital do Fundo Antigo da Universidade de
Coimbra, composta por um vasto acervo de obras geralmente publicadas antes de 1940, valorizando núcleos importantes que integram a rica compulsão e herança documental de bibliotecas de várias faculdades, como faculdade de direito, faculdade de letras, departamento botânico da
Faculdade de Ciência e Tecnologia e biblioteca pública. Nesta biblioteca digital, encontramos livros antigos, manuscritos, cartas, fotografias, pinturas, etc., e parte dos despojos de escritores formados pela Universidade de Coimbra e outros que passam por Coimbra, e aqui deixaram sua
produção intelectual. A Biblioteca Digital é um serviço da Biblioteca Central, que é o principal objetivo da edição, em formato digital, das publicações da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Além das séries de revistas flup e de todas as outras publicidades periódicas, a
biblioteca digital também oferece cópias monográficas, ou seja, anexos de revistas, atas do Congresso, homenagens e outros acervos. A base para a criação desse serviço é a filosofia de abertura, visibilidade e acesso aberto à informação, que se dá no campo das atividades acadêmicas
e científicas desenvolvidas na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. A Hemeroteca Digital, site da Biblioteca Municipal de Lisboa (HML), tem como objetivo construir uma biblioteca digital de jornais e revistas tombado em domínio público. O projeto tem como objetivo criar um site
de referência para consulta online e divulgação pública da fascinante imprensa periódica de Portugal. Dessa forma, somos disponibilizados via Internet, em formato HTML e PDF, diversas publicações periódicas, com ênfase em coleções digitais de revistas de fundos locais e históricos,
com registros históricos de jornais e revistas, livros didáticos bit b relacionados à imprensa escrita e compulsologia de referência para o estudo e consulta da coleção de compulsão do HML. Também fornecemos outros recursos informativos que decorrem da atividade cultural e científica
da biblioteca, bem como do acesso a serviços eletrônicos que simplificam muito a comunicação do usuário com o HML. BNDigital realiza duas das missões tradicionais das bibliotecas nacionais: memorização de memória e fornecer amplo acesso às informações em sua coleção. Quando
criado, o BNDigital tem metas bem definidas que ainda permanecem como objetivos de sua existência, são: - como fonte de excelência para informação e pesquisa; – disseminar a memória cultural do Brasil; - Fornecer conteúdo atualizado dos interesses dos usuários; – alcançar um
público crescente, neutralizar barreiras físicas; – atendendo aos interesses de um público diferente (pesquisadores profissionais, estudantes, leigos públicos); – preservando informações por meio de sua publicação; – Auxiliar instituições parceiras na manutenção e acesso à memória
documentada do Brasil; – Coleta virtual e conclusão de coleções e fundos fisicamente dispersos em diversas instituições, - aumento de conteúdo em português na web, e – repetição às instituições interessadas por meio de cursos, estágios e treinamento de tecnologias, padrões e
padrões adotados na gestão de conteúdo digital. A Biblioteca Digital de Obras Raras, Especiais e Históricas da USP 2 foi revisada e ampliada a partir da Biblioteca Digital de Obras Raras da USP inaugurada em 29 de outubro de 2003, com patrocínio do CNPq por meio de projeto sibiusp
e da Comissão Central de Informática, coordenada pelo Profa. Desde então, o SIBiUSP vem trabalhando para facilitar e acelerar o acesso a um acervo significativo e de alto valor histórico sob a detenção da Universidade de São Paulo, conhecendo seu papel na formação e
desenvolvimento do espírito científico e crítico da comunidade uspian e na democratização do acesso à informação. Lançado em 2013, a Biblioteca Digital é responsável pela seção de biblioteca de obras raras e especiais do departamento técnico do SIBiUSP, composta por uma
variedade de materiais bitológicos - livros, folhetos, revistas, jornais entre outros tipôs que abrangem dos séculos XV ao XX - e selecionadas de acordo com os parâmetros que eles vêem como raros ou preciosos, definidos pelo SIBiUSP podem sempre incluir obras antigas, mas também
obras únicas, com o conselho de especialistas na área. Não selado, ou parte de edições especiais, conexões de luxo, ilustrações especiais ou mesmo com a magia de auto-escrita de personagens famosos. Além disso, inclui a documentação histórica da própria universidade, que afeta
tanto a vida e os costumes de diferentes tempos do nosso governo e país, quanto o desenvolvimento nacional de diferentes áreas do conhecimento. A biblioteca formada por José Méndlin foi organizada ao longo de sua vida em quatro aspectos temáticos principais: temas brasileiros,
literatura em geral, livros de arte e livros como objeto de arte devido às suas características tipográficas, diagramação, ilustração, vinculação, etc., acervo dado à USP em 2006. Conteúdos sobre o Brasil ou que, após serem escritos e/ou publicados pelos brasileiros, são importantes para
entender a história e a cultura do país. O acervo inclui obras de literatura, história, relatos de viajantes, manuscritos históricos e literários, trabalhos periódicos, mapas, livros científicos e didáticos, iconografia e livros de artistas. Com o objetivo de expandir seu acervo - transformá-lo em
uma biblioteca viva, de acordo com as aspirações de José Méndlin - a Biblioteca de Brasiliana Geeta e José Méndlin são a aquisição de novos títulos e coleções que discutem os primeiros aspectos do acervo. Com base em suas regras processuais, a biblioteca se compromete a manter,
publicar e facilitar o acesso de estudantes, pesquisadores e público ao acervo, e promover a publicação de estudos de disciplinas brasileiras por meio de programas e projetos específicos. Nesse sentido, atuou como centro interdisciplinar de documentação, pesquisa e publicação científica
de estudos brasileiros, cultura de livros, tecnologia da informação e humanidades digitais, e tornou-se membro da integração de diversas iniciativas acadêmicas, interesses interdisciplinares e transdisciplinares. A Biblioteca Digital do Senado Federal (BDSF) armazena, mantém, publica e
acessa, em formato digital, mais de 250 mil documentos de interesse do legislativo, para proteger e reter informações, mais visibilidade na internet, mais rastreamento nos mecanismos de busca e rápida disseminação do conhecimento. O acervo digital é diversificado, dividido entre livros,
obras raras, artigos de revistas, notícias de jornais, produção intelectual de senadores e servidores do Senado Federal, legislação em texto e som, entre outros documentos. Os trabalhos publicados na BDSF são de domínio público ou possuem direitos autorais alocados por proprietários
que permitem acesso gratuito e download de obras. Funciona.
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