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ERA UMA VEZ …
O rapaz que desenhava nas pedras
Excerto
I
No rumor da noite fantasmas deslizam
pelas pedras, roçam -se nas giestas,
confundem -se com as árvores da colina e,
furtivamente, espreitam o vasto estaleiro
que agora parece querer adormecer, ape sar de fogueiras que, aqui, ali e mais além,
alongam as sombras de pedras erguidas
em direção à madrugada, onde dorme o
céu.
II
Aqui, e aponta com a calma necessária,
aqui, agora um pouco mais alto para que os
distraídos se calem e atentem na história,
aqui podem ver claramente as diferenças
entre as abóbadas de Mestre Afonso
Domingues, o primeiro mestre -arquiteto
do Mosteiro da Batalha e as de Mestre Hu guet. (…)
RODRIGUES, Fernando José –
101 -123

O rapaz que desenhava nas pedras in Contos imperfeitos.
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1º > A noite não é eterna / Ana Cristina Silva
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SUGESTÕES DE LEITURA

A Roménia, sob o jugo do ditador Nicolae Ceausescu, atravessa um dos piores períodos
da sua historia, com a população a enfrentar a fome e dominada pelo terror. Seguindo as
orientações do Presidente para a criação de um exército do povo no qual os soldados se
riam treinados desde crianças, Paul, um ambicioso funcionário do partido, decide levar de
-lo aos cuidados do Estado.
Quando a mãe se apercebe do desaparecimento do pequeno Drago, o desespero já não a
Correndo riscos tremendos, Nadia não desistira, porem, de procurar o menino, ainda que
para isso tenha de forjar uma nova identidade, de fazer falsas denuncias, de correr os or
fanatos cujas imagens terríveis chocaram o mundo e ate de integrar uma rede que trans
porta clandestinamente crianças romenas seropositivas para o Ocidente. Mas será que o
seu sofrimento pode ser apaziguado enquanto Paul for vivo? Enquanto o ditador for vivo?
Fonte: Livro
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2º > A rapariga do calendário : abril, maio e junho : volume 2 / Andrey
Carlan
3º > Ensaio sobre a cegueira / José Saramago

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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