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SALA DE LEITURA

Fica no piso 1 do Centro de Reuniões (Sala Jorge de Sena) e é um espaço aberto à cultura no Centro 
Cultural de Belém (CCB). Um espaço consagrado ao livro, aos escritores e à leitura, como ainda não havia no 
CCB, mas como não podia também deixar de haver. Chamámos-lhe, simplesmente, Sala de Leitura, porque é 
isso que ela é: uma sala para ler, para estar com os livros. E, tal como cada livro pode ser e é sempre mais do 
que um simples objeto físico de papel e tinta, queremos vê-la crescer… agora, também, através do empréstimo 
de livros para ler em casa (consulte os serviços da Sala de Leitura ou o site do CCB, para conhecer as condições 
de empréstimo).

Dispondo de um fundo bibliográfico generalista, com enfoque nas áreas da Literatura e Artes Visuais, a Sala 
de Leitura constitui o primeiro passo para a criação, no futuro, de uma Biblioteca / Centro de Documentação 
que venha completar o leque de valências oferecidas ao público pelo maior centro cultural português. Local de 
estudo, leitura e reflexão, a Sala de Leitura é, também, o espaço especialmente vocacionado para acolher lança-
mentos, conferências ou outras manifestações relacionadas com a Literatura, os seus autores e o seu público. A 
Sala possui 32 lugares sentados, destinados à leitura, e uma zona de leitura de jornais, de livre acesso.

Adaptação a partir do texto publicado no 

Programa de actividades do Centro Cultural de Belém, n.º 126 (março-maio 2008)

Després de llegir el text, contesteu les preguntes seguint les instruccions que es donen en cada cas. Cada pregunta 
val un punt. En les qüestions d’elecció múltiple, es descomptaran 0,33 punts per error; en la resta, es descomp-
taran 0,05 punts per cada falta d’ortografia, de morfologia, de lèxic o de sintaxi. Si una falta es repeteix, només 
es descomptarà una vegada.

Después de leer el texto, conteste las preguntas siguiendo las instrucciones que se dan en cada caso. 
Todas las preguntas valen un punto. En las cuestiones de elección múltiple, se descontarán 0,33 puntos 
por error; en el resto, se descontarán 0,05 puntos por cada falta de ortografía, de morfología, de léxico 
o de sintaxis. Si una falta se repite, solo se descontará una vez.

De acordo com o texto, indique a opção correta:

1. O Centro Cultural de Belém
a) teve sempre uma sala dedicada à leitura.
b) vai ter brevemente uma sala dedicada à leitura.
c) abriu recentemente uma sala dedicada à leitura.
d) abrirá, daqui a alguns anos, uma sala de leitura.

2. Os livros da Sala de Leitura podem ser lidos
a) no site do Centro Cultural de Belém.
b) na Sala de Leitura e em casa.
c) na Biblioteca / Centro de Documentação.
d) no piso 2 do Centro Cultural de Belém.

3. O fundo bibliográfico da Sala de Leitura é constituído, sobretudo, por
a) obras de Literatura e de Artes Visuais.
b) enciclopédias de História e de Artes Visuais.
c) livros editados pelo Centro Cultural de Belém.
d) textos oferecidos pelos próprios autores.

4. Com a Sala de Leitura, o Centro Cultural de Belém pretende
a) aumentar a sua oferta cultural.
b) criar um espaço de debate político.
c) arranjar dinheiro para espetáculos.
d) promover o uso das novas tecnologias.
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5. A forma verbal “chamámos” é a primeira pessoa do plural do
a) presente de indicativo.
b) pretérito perfeito simples.
c) presente de conjuntivo.
d) imperativo.

6. Os 32 assentos que possui a Sala contabilizam
a) apenas os assentos para ler livros.
b) apenas os assentos para ler jornais.
c) os assentos para ler livros e jornais indistintamente.
d) os assentos na área de espera.

7. Na frase “a Sala de Leitura constitui o primeiro passo para a criação, no futuro, de uma Biblioteca / Centro 
de Documentação que venha completar o leque de valências”, qual é o antecedente do pronome relativo 
que?
a) A Sala de Leitura.
b) Uma Biblioteca / Centro de Documentação.
c) O primeiro passo.
d) O leque de valências.

8. A Sala de Leitura oferece
a) uns objetos de papel chamados livros.
b) livros de papel e livros eletrónicos.
c) manuscritos de couro.
d) só livros passíveis de serem consultados na Internet.

Responda brevemente às questões seguintes, em português (entre quarenta e sessenta palavras para cada 
resposta).

9. O que acha do papel que representa na sociedade uma biblioteca com as condições descritas no texto? Por 
que acha que é necessário preservar livros numa biblioteca?

10. Acha que o livro impresso irá desaparecer em prol dos livros eletrónicos? 
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