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ton, onde visitou a Biblioteca do Congres-
so, “que já tinha um serviço para cegos”,
explica Carlos. O que Estevens fez foi trans-
portar a ideia para Lisboa, pondo em prá-
tica o serviço de apoio a leitores cegos, que
opera cada vez melhor.

Quatro anos depois da sua fundação, o
serviço começou a receber os primeiros
voluntários, pessoas sem deficiência que
ajudam a reproduzir os livros impressos
em vários suportes. Neste momento, há
28 voluntários no departamento, “essen-
cialmente a trabalhar no registo sonoro
de livros, mas também a rever e a corri-
gir livros digitalizados para que depois
possam ser impressos em braille ou lidos
por eles”. Carlos apelida-os carinhosa-
mente “leitores”, a “jóia da coroa” do
departamento.

Marta Azenha, figurinista de 25 anos, é
um deles. Quando saímos do escritório
para conhecer as instalações do departa-
mento, Marta instala-se no estúdio de lei-
tura, abre “O Décimo Quarto Zero”, de
Enzo Russo, aproxima a boca do micro-
fone e começa por dizer o número da pági-
na. É uma das muitas diferenças entre os
audiolivros para cegos e os regulares, que
editoras como a LeYa já disponibilizam
para o leitor comum. “Quando a Marta
está a ler”, explica-nos Carlos, “uma das
preocupações que tem de ter, para além
de ler o texto, é indicar o número da pági-
na. Outra, no caso de ter imagens, é des-

crevê-las, e quando há palavras em lín-
gua estrangeira soletrá-las, para que o
livro não fique pela metade”.

Do outro lado do vidro, um dos funcio-
nários do departamento vai assistindo à
leitura, “não porque queira conhecer logo
o livro”, brinca Carlos, “mas para assegu-
rar o registo em formato digital, identifi-
car eventuais falhas e introduzir marcas
para depois editar o som e tentar que o
produto final fique o melhor possível”.

É esse produto final que é disponibiliza-
do aos mais de 600 leitores inscritos. Os
livros em braille – neste momento mais de
3400, além de 4 mil obras musicais – só
podem ser emprestados. “Enviamos pelo
correio numas pastas com um cartão que
tem a morada do leitor de um lado e, no
verso, a nossa morada aqui”, para facilitar
a devolução.

Os audiolivros que Marta e os outros
voluntários gravam (mais de 2100) e os
livros digitais (938) são oferecidos. Estes
últimos são enviados por email, depois de
o leitor consultar o catálogo actualizado
anualmenteefazeropedido.Paraosoutros,
o departamento está a tentar pôr em prá-
tica um sistema de autenticação no site da
BN para que os leitores possam ter acesso
a eles sem sair de casa. Até o processo estar
concluído, o departamento usa a Drop Box
como “solução intermédia”, onde através
da internetos leitoresdescarregamoslivros
no conforto das suas casas.

05 Além de Carlos, o depar-
tamento emprega cinco
funcionários, todos eles
cegos ou amblíopes (pes-
soas com sensibilidade
visual reduzida)

06 O sistema de leitura para
cegos foi criado por Louis
Braille em 1827. Cego
desde os três anos
depois de uma brincadei-
ra na oficina do pai, Brail-
le pegou na sonografia e
simplificou o código de
pontos em relevo para o
sistema hoje usado por
cegos, e que foi baptiza-
do com o seu nome

07 Nestas estantes, fecha-
das ao público em geral,
repousam mais de 7 mil
livros em braille

163
mil portugueses sofrem de
deficiência visual, 25 mil dos
quais são totalmente cegos.

15%
é a estimativa de cegos que
dominam o sistema braille,
cerca de 3500 pessoas.

639
leitores cegos estão inscritos
na BN. 28 voluntários ajudam
a preparar audiolivros.

Números

10557
livros em braille, digitais e
áudio compõem o actual
acervo do departamento.


