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ENCERRA 
sábado, domingos e feriados

ERA UMA VEZ…
Uma mensagem através da vedação 
Capítulo um

Excerto
Ele estava a sofrer de uma violenta ressaca. Bruce Murray demorou 
vários minutos a orientar ‑se. A cabana foi ganhando gradualmente 
foco – a madeira rude das paredes, as tábuas enlameadas do chão, 
a janela suja da porta.
Era domingo. Isso era uma coisa boa. Isso era uma coisa muito boa, 
tendo em consideração o estado em que se encontrava. Imaginou 
como seria se os guardas alemães viessem bater à porta, como fa‑
ziam quase todos os dias, ordenando ‑lhes que se colocassem em 
formação para os trabalhos forçados numa qualquer fábrica eslo‑
vena, ou pior, numa das instalações ferroviárias perto do campo de 
prisioneiros de guerra de Maribor. 
Estremeceu. Pedaços desconexos da noite anterior assaltaram ‑lhe a mente. Gargalhadas gritadas. 
A neblina do fumo, claro. O ardor, que lhe levava lágrimas aos olhos, do álcool caseiro ‑ uma poção 
infernal que os rapazes tinham preparado em segredo a partir de batatas roubadas e açúcar acu‑
mulado, tanto quanto conseguiu perceber. (…)

GOLD, Doug, 1948 ‑  ‑ Uma mensagem através da vedação. 1ª ed. Porto Salvo : Desassossego, 2020. 282, [2] p. 
ISBN 978 ‑989 ‑8892 ‑47 ‑8. p. 13

ATIVIDADES PERMANENTES
Devido à pandemia, o acesso e a circulação dos utilizadores, no espaço da Biblioteca 
Municipal, encontra ‑se limitado a 25 pessoas.
12 pessoas para pesquisa e estudo no local;
7 pessoas nos computadores por 30 minutos  ‑ É privilegiada a utilização dos computadores 
para realização de trabalhos, pesquisas, consulta de emails e situações urgentes.
6 pessoas para seleção de documentos a requisitar.

Uso obrigatório de máscara e desinfeção das mãos.

SUGESTÕES DE LEITURA

PRESSREADER
A Biblioteca Municipal da Lourinhã possui um novo serviço para oferecer aos seus utiliza‑
dores, o Pressreader, consiste numa plataforma digital que disponibiliza, gratuitamente, jor‑
nais e revistas online. O serviço inovador permite ao leitor ler imediatamente, ou descarregar 
para ler mais tarde, mais de 7.000 publicações nacionais e estrangeiras.
Para poder usufruir do serviço, terá ser leitor da biblioteca e caso já esteja inscrito, deverá 
solicitar as credenciais na Biblioteca Municipal.
A disponibilização do serviço de PressReader é apoiada pela Comunidade Intermunicipal 
do Oeste, no âmbito da Candidatura Turismo de Portugal – “Be Taste and Feel Sustainable 
Oeste – Turismo Sustentável”.

TOP 3 DOS LIVROS MAIS REQUISITADOS DO MÊS
1º > A faca / Jo Nesbø
Harry Hole está em maus lençóis. Rakel, a única mulher que algum dia amou, deixou ‑o 
de vez. A Polícia de Oslo ofereceu ‑lhe uma nova oportunidade, mas para resolver casos 
menores, quando na realidade o que ele pretendia era investigar Svein Finne, o violador 
e assassino em série que, em tempos, pusera atrás das grades. E agora, Finne está livre 
depois de mais de uma década na prisão, e Harry determinado a investigar todas as sus‑
peitas que continuam a recair sobre ele. Mas nada lhe corre como gostaria e a cada dia 
que passa só vê piorar a sua situação. Quando, depois de uma noite de embriaguez total, 
Harry acorda de manhã completamente desmemoriado e com sangue nas mãos, percebe 
que algo de estranho se passou. Porém, o que nessa altura Harry ainda não sabe, é que 
acordou apenas para viver o pior pesadelo de toda a sua vida.
Fonte: O livro 

2º > O diário de um banana 4: um dia de cão / Jeff Kinney

3º > O egomaníaco / Vi Keeland


