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ERA UMA VEZ…
Terra estranha
Excerto
Depois da morte da mãe de Ruma, o pai reformou
se da empresa farmacêutica em que trabalhava
durante muitas décadas e começou a viajar pela
Europa, um continente que não conhecia. No ano
anterior tinha visitado a França, a Holanda e, mais
recentemente, a Itália. Eram viagens organizadas
por agências, feitas na companhia de estranhos,
com trajetos de autocarro pelo campo, e onde
cada refeição, entrada em museu e estadia em
hotel já estava prédeterminada. Ele ausentava
se durante duas, três, por vezes até quatro se
manas de cada vez. Quando estava em viagem,
Ruma não recebia notícias do pai. De cada vez
que ele andava em viagem, ela mantinha um pla
no dos seus voos preso na porta do frigorifico,
com um íman, e nos dias em que ele viajava de
avião, Ruma via as notícias, para se certificar de
que nenhum avião se tinha despenhado, algures
no mundo. (…)
LAHIRI, Jhumpa – Terra estranha in Numa terra estranha. Barcarena : Presença, 2010. p. 1568

SUGESTÕES DE LEITURA

TOP 3 DOS DOCUMENTOS
MAIS REQUISITADOS DO MÊS
1º > A rapariga apanhada na teia da aranha / David Lagercrantz

Neste thriller carregado de adrenalina, a genial hacker Lisbeth Salander e o jornalista
Mikael Blomkvist enfrentam uma nova e perigosa ameaça que os leva mais uma vez
a unir as suas forças.
Uma noite, Blomkvist recebe um telefonema de uma fonte confiável declarando ter
informação vital para os Estados Unidos. A fonte tinha estado em contacto com uma
jovem mulher, uma superhacker que se parecia com alguém que Blomkvit conhecia
bem de mais. As consequências são surpreendentes. Blomkvist, a precisar urgente
mente de um furo jornalístico para a Millennium, pede ajuda a Lisbeth, que, como ha
bitualmente, tem a sua agenda própria.
Fonte: Livro

2º > À procura de Alaska : primeiro amigo, primeiro amor, últimas
palavras / John Green
3º > A metade sombria / Stephen King

ATIVIDADES PERMANENTES
Devido à pandemia, a permanência nos espaços da biblioteca é condicionada e deve
ser realizada pelo tempo estritamente necessário.
Computadores com acesso à internet – É privilegiada a utilização dos computadores
para realização de trabalhos, pesquisas, consulta de emails e situações urgentes.
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segunda a sexta
10h00 às 17h30
Encerra
sábado, domingos e feriados

