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ENCERRA 
sábado, domingos e feriados

ERA UMA VEZ…
Um sonho de mulher

Excerto

O nosso primeiro encontro poderia parecer anódico e acidental. Mas 
foi o suficiente para produzir em mim um efeito demasiado duradoi‑
ro e devastador. Desde logo, larguei tudo o que fazia, ou pelo menos 
fui adiando as obrigações mais prementes, para a poder procurar e 
despertar o seu interesse. Sabia, contudo, que não seria fácil nem 
uma coisa nem outra, principalmente a última. Não sou alto nem 
atlético, não tenho olhos verdes nem azuis e o meu cabelo, sendo 
liso e fino, anda constantemente despenteado pelo vento, o que me 
dá, quase sempre, um ar de idiota. Fora isso, tenho um mundo den‑
tro de mim, mas raramente o exponho devido à timidez. (…) 

TAGINO, E. S. pseud. – Um sonho de mulher in Nem por sonhos. 1ª ed. Parede : Saída de Emergência, 2007.           
p. 9 ‑15. ISBN 978 ‑989 ‑637 ‑004 ‑6

ATIVIDADES
ABERTURA DA BIBLIOTECA DE PRAIA | 1 de julho a 31 de agosto
Praia da Areia Branca junto ao Foz
Devido à pandemia apenas é permitida a permanência no espaço para requisição de documentos.
Horário Biblioteca de Praia > 11h00 às 16h00

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 arte da startup / Guy Kawasaki, 1954 ‑
Como transformar uma boa ideia numa empresa de sucesso no século XXI Este é o guia 
bestseller de gestão e empreendedorismo de Guy Kawasaki, o conhecido guru da Apple e 
conselheiro de Steve Jobs. Um manual completo para lançar um novo produto ou serviço, 
transformando boas ideias em negócios vencedores. Aspirantes a empresários, proprie‑
tários e gestores de pequenas empresas, empreendedores e líderes de organizações sem 
fins lucrativos: este livro é para vocês! Os conselhos sobre inovação, recrutamento, bran‑
ding e captação de investimento chegam de todos os lados. Há tantos livros, artigos, sites, 
blogues e conferências com dicas desligadas da realidade, que muitas startups acabam 
por concentrar ‑se nas prioridades erradas, encaminhando ‑se para becos sem saída antes 
de terem qualquer hipótese de sucesso. Fonte: Wook

2º > Abandonada por amor / Roxanne Veletzos

3º > Depois de mim / Emily Bleeker


