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DESTAQUE

MONOGRAFIAS E OUTROS DOCUMENTOS
SEILACHER, Adolf (2005) - Arte fóssil. Idanha-a-Nova : Câmara Municipal de Idanhaa-Nova. Centro Cultural Raiano.
RESUMO: Publicação que fez parte integrante da “Exposição
Arte Fóssil” promovida pelo Instituto de Geologia da
Universidade de Tübingen (Alemanha) e patente ao público
no Centro Cultural Raiano em Idanha-a-Nova em Fevereiro
de 2005.

CATANA, Maria Manuela (2009) - Rota dos fósseis : perguntas e respostas : Parque
Icnológico de Penha Garcia. - Idanha-a-Nova : Município de Idanha-a-Nova.

RESUMO: Manual de instruções ilustrando como está
estruturada a “Rota dos Fósseis” em Penha Garcia.

INFOBIB

1

CORDEIRO, João (2010) - Idanha-a-Nova : fragmentos da sua história. Idanha-a-Nova
: Câmara Municipal de Idanha-a-Nova.

RESUMO: Breve monografia da vila de Idanha-a-Nova.

MARTINS, Emilio Magro (2009) - Contrabando na raia em verso dita-dura-vida em
memória. Idanha-a-Nova : Câmara Municipal de Idanha-a-Nova.

RESUMO: Passado do autor contado em poesia.

AZEVEDO, António ; MAGALHÃES, Duarte ; PEREIRA, Joaquim (2011) - City
marketing : myplace in XXI : gestão estratégica e marketing de cidades. 2ª ed. - Porto :
Vida Económica.
RESUMO: “ É no seio das pessoas que encontramos a
importância da integração do marketing no novo modelo de
gestão urbana. Para todos registamos, neste livro, novas
tendências, novos caminhos que aglutinam o capital
intelectual a inovação e criatividade local e global, para que
em uníssono potenciem um novo modelo de gestão urbana
que nos implique a todos a olhar para as cidades e lugares com
outros olhos, os olhos do século XXI.”

INFOBIB

2

SILVA, Eduardo Sá ; QUEIRÓS, Mário (2013) - Gestão financeira : análise de
investimentos : actualizada com o SNC. 2ª ed. rev. e actualizada, reimp. - Porto : Vida
Económica.

RESUMO: “A obra aborda com grande rigor e profundidade
aspectos fundamentais da gestão financeira das empresas e,
particularmente, pelo impacto que pode ter na sua vida
financeira, os investimentos. Com o intuito de facilitar a
transição para o SNC, é apresentada na obra uma tabela de
conversão do POC para aquele.”

NUNES, António Lopes Pires (2005) - Pedro visita um castelo. Idanha-a-Nova :
Câmara Municipal de Idanha-a-Nova.

RESUMO: Texto didáctico destinado aos jovens, em que se
aborda a importância dos castelos e o seu funcionamento.

CELESTINO, Joaquina Salgueiro da Silva (2012) - De Igaedo à Senhora do Almotão.
Idanha-a-Nova : Câmara Municipal de Idanha-a-Nova.

RESUMO: Estudo sobre a religiosidade associada à Senhora do
Almurtão, sendo a segunda parte da obra preenchida por
poemas dedicados à mesma Santa da autoria da autora.

INFOBIB

3

PINHEIRINHO, José António dos Santos (2010) - Carta de foral de 1510 da vila do
Rosmaninhal : 500º aniversário. Idanha-a-Nova : Câmara Municipal de Idanha-aNova.

RESUMO: Transcrição e interpretação do foral da vila do
Rosmaninhal datado de 1510.

SANTOS, Albino Pires dos (2011) - Um poeta de Penha Garcia II. Idanha-a-Nova :
Câmara Municipal de Idanha-a-Nova.

RESUMO: Colectânea de poemas de Albino Pires dos Santos,
poeta popular, natural de Penha Garcia, concelho de Idanhaa-Nova.

MOTACO, Francisco (2000) - Rastos e restos de um tempo intermédio. Idanha-aNova : Francisco Motaco.

RESUMO: Conjunto de poemas
acompanhados de ilustrações.
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4

SALVADO, António (2003) - Rochas. Idanha-a-Nova : Câmara Municipal de Idanhaa-Nova.

RESUMO: Livro composto por sete poemas tendo como tema
central o monte de Monanto da Beira.

LONGO, Paulo (1997) - Oleiros de Idanha : exposição. Idanha-a-Nova : Centro
Cultural Raiano.

RESUMO: Catálogo da exposição permanente presente no
Centro Cultural Raiano em Idanha-a-Nova.

JERÓNIMO, Rita (1997) - Agricultura nos campos de Idanha : exposição. Idanha-aNova : Centro Cultural Raiano.

RESUMO: Catálogo da exposição permanente presente no
Centro Cultural Raiano em Idanha-a-Nova.

INFOBIB

5

SALGUEIRO, Luís dos Santos Robalo (2009) - Zebreira a minha paixão : prosa e
poesia. Idanha-a-Nova : Câmara Municipal de Idanha-a-Nova.

RESUMO: A Zebreira em poesia e prosa pela “pena” de Luís
Salgueiro. Profusamente ilustrado.

CORREIA, Fernando (2011) - Retratos raianos em risco : as florestas, seus habitantes e
outros seres em ilustração científica. Idanha-a-Nova : Câmara Municipal de Idanha-aNova.

RESUMO: O quotidiano de uma floresta contado em breves
relatos e em ilustrações de alta qualidade.

CEBALLOS-ZÚÑICA RODRÍGUEZ, Fernando [coord] (2013) - Otalex C : resultados
del proyecto : resultados do projeto. [Badajoz] : Junta de Extremadura. Dirección
General de Transportes, Ordenación del Território y Urbanismo.

RESUMO: “Na presente publicação recolhe-se e sintetiza-se
o trabalho desenvolvido pelos diferentes grupos criados
dentro do projecto OTALEX, fruto do esforço de
harmonização realizado por parte das distintas entidades
participantes.”

INFOBIB

6

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, ORDENACIÓN DEL TERRITÓRIO Y
URBANISMO [Coord.] (2013) - Atlas Otalex C. [Badajoz] : Junta de Extremadura.
Dirección General de Transportes, Ordenación del Território y Urbanismo. 1 CD
ROM

RESUMO: Conjunto de mapas abrangendo a área englobada
no projecto OTALEX, em suporte digital.

PORTUGAL. Leis, decretos, etc. (2014) - Código do IRC 2014. Porto : Vida
Económica.

RESUMO: Compilação de legislação actualizada.

CABALLERO CÁCERES, Carmen; et al. (2013) - Atlas Otalex C. [Badajoz] : Junta de
Extremadura. Dirección General de Transportes, Ordenación del Territorio y
Urbanismo.
RESUMO: Conjunto de mapas abrangendo a área englobada
no projecto OTALEX.

INFOBIB

7

SERRA, Miguel Dinis Pestana (2013) - El ejercicio de la abogacía en Portugal y España :
estudio comparado. - Salamanca : Universidad de Salamanca. Tese de Doutoramento
apresentada à Universidade de Salamanca

RESUMO: Pretende-se com este trabalho fazer uma análise
comparativa sobre o exercício da advocacia em Portugal e na
Espanha, particularmente, sobre os recursos dos advogados,
na sua intervenção em todo o tipo de processos judiciais,
assim como nos casos com solução extrajudicial.

MARQUES, João Vasco dos Santos (2013) - Desenvolvimento de um sistema de
gestão baseado em atividades na Rustinventur : projeto aplicado. Idanha-a-Nova :
Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova. Projeto apresentado à Escola Superior
de Gestão do Instituto Politécnico de Castelo Branco para obtenção do grau de
Mestre em Gestão de Empresas

RESUMO: “Este projeto apresenta e explica os elementos
necessários ao desenvolvimento de um sistema de gestão
baseado em atividades (ABC/M), expõe técnicas avançadas
de gestão de custos baseados nas atividades, mostra de que
forma a informação obtida através de um sistema de custeio
baseado em atividades (ABC) pode ser relevante para a
tomada de decisões operacional e estratégica da empresa
através da gestão baseada em atividades (ABM) na empresa
Rustinventur. Definiu-se os objetivos de curto prazo e,
consequentemente para cada uma das perspetivas no
Balanced Scorecard (BSC). No final do projeto apresenta-se o
mapa estratégico.”

INFOBIB

8

TABORDA, Carla da Silva Bonito (2013) - A gestão da inovação nas empresas da Beira
Interior : práticas e representações dos gestores. Idanha-a-Nova : Escola Superior de
Gestão de Idanha-a-Nova. Dissertação apresentada à Escola Superior de Gestão do
Instituto Politécnico de Castelo Branco para obtenção do grau de Mestre em Gestão
de Empresas

RESUMO: “Este trabalho pretende fazer um estudo às
representações e perceções dos empresários (gestores), das
empresas da Beira Interior, no sentido de identificar os
principais fatores que influenciam a implementação da
inovação nas empresas. Para alcançar tais objetivos
desenvolveu-se um estudo empírico, tendo por base as
informações obtidas das análises estatísticas dos
questionários realizados a 204 empresas da Beira Interior.”

HILÁRIO, Marília Miguel (2013) - Projeto de criação da "Rota do Granito" no âmbito
da Liga dos Amigos de Alpedrinha. Idanha-a-Nova : Escola Superior de Gestão de
Idanha-a-Nova. Projeto aplicado apresentado à Escola Superior de Gestão do
Instituto Politécnico de Castelo Branco para obtenção do grau de Mestre em Gestão
de Empresas

RESUMO: “Este projeto tem como objetivo principal apresentar
uma proposta para revitalizar a Liga dos Amigos de Alpedrinha
e perspetivar-lhe um futuro através da colaboração com
outras entidades e pessoas para que todos possam beneficiar
de um projeto comum. Usar os recursos da associação e da
vila de Alpedrinha para criar uma medida que vai de encontro
ao que o PENT define como um dos produtos em que Portugal
deve apostar, Touring Cultural e Paisagístico, para criar uma
Rota Turística que aproveite não só os pontos fortes da
associação como também os da vila de Alpedrinha, da Serra da
Gardunha e de Castelo Novo é o que se pretende com a
criação da “Rota do Granito”.”

INFOBIB

9

QUEIRÓS, Maria de Fátima (2013) - Avaliação à posteriori : aplicação a uma empresa
hoteleira / Maria de Fátima Queirós. - Idanha-a-Nova : Escola Superior de Gestão de
Idanha-a-Nova. Projeto aplicado apresentado ao Instituto Politécnico de Castelo
Branco para obtenção do grau de Mestre em Gestão de Empresas

RESUMO: “Todas as empresas para adotarem a melhor
decisão sobre um investimento realizam avaliações do
mesmo. Assim, através da elaboração de projetos, baseados
em estimativas que se estruturam num conjunto de
pressupostos, dão origem a demonstrações, indicadores e
relatórios, que de forma rigorosa, satisfazem o investidor, com
grande independência.
Neste contexto, a avaliação à posteriori de uma Empresa
Hoteleira sistematiza com elevado grau de razoabilidade e
precisão a comparação do valor da mesma. Devido às opções
que foram confirmadas através da análise económicofinanceira, a avaliação à posteriori pode então encontrar
mecanismos de responsabilização por essas opções na decisão
de investimento.”

SERRA, Miguel Dinis Pestana (2010) - O despacho liminar na acção executiva
portuguesa : enquadramento no sistema, com ênfase na reforma de 2003 e na
reforma de 2008. Salamanca : Universidad de Salamanca.

RESUMO: Trabalho apresentado na Faculdade de Direito –
Departamento de Direito Privado da Universidade de
Salamanca. Análise crítica das mudanças recentes (DL
226/2008, de 20 de Novembro) ao regime do Despacho
Liminar, no âmbito da Acção Executiva Portuguesa.

INFOBIB
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SILVA, Ana Sofia Antunes da (2013) - Deontologia profissional : abordagem ética e
jurídica. Idanha-a-Nova : Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova. Trabalho para
a obtenção do grau de especialista em direito

RESUMO: “ Pretende-se contribuir com uma reflexão sobre a
deontologia profissional, privilegiando uma abordagem ética
e jurídica decorrente da minha experiência profissional.”

ISIDORO, Ana Margarida; et al. (2013) - Manual de organização e gestão de eventos.
Lisboa : Sílabo.
RESUMO: “De forma clara e concisa vamos entendendo ao
longo da leitura que uma boa gestão dos meios ajuda a
enfrentar a crise e deixa espaço para ideias criativas que
permitem que se supere as diferentes limitações.
A obra em apreço constituirá um indispensável suporte
pedagógico para aqueles que já se apaixonaram pela área dos
eventos, para os que colaboram em eventos e para aqueles
que especificamente se interessam pela comunicação em
eventos!”

MOTA, António Gomes; et al. (2013) - Introdução às finanças : fundamentos de
finanças com casos práticos resolvidos e propostos. Lisboa : Sílabo.

RESUMO: “Este livro pretende explicar a resolução de uma
série de casos práticos que abrangem as principais matérias de
finanças, desde a análise das empresas e mercados, passando
pelas ferramentas de avaliação de novos projetos de
investimento, até ao detalhe da mecânica do cálculo
financeiro.”
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PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
Título

Periodicidade

Itens recebidos

Agroforum

Semestral

Nº 31 (Dez. 2013)

Análise Social

Trimestral

Nº 209 (4º trim. 2014)

Boletim do Contribuinte

Quinzenal

Nº 2 (2ª quinz. Jan. 2014)
Nº 3 (1ª quinz. Fev. 2014)

Ciência e Técnica Fiscal

Semestral

Nº 430 (Jan./Jun. 2013)

Contabilidade & Empresas

Bimestral

Nº 25 (Jan./Fev. 2014)

Diário de Coimbra

Diário

Nº 28361 (03 Fev. 2014)
a
Nº 28365 (07 Fev. 2014)
Nº 28368 (10 Fev. 2014)
a
Nº 28372 (14 Fev. 2014)
Nº 28375 (17 Fev. 2014)
a
Nº 28379 (21 Fev. 2014)
Nº 28382 (24 Fev. 2014)
a
Nº 28386 (28 Fev. 2014)

Ensino Magazine

Mensal

Nº 190 (Dez. 2013)
Nº 191 (Jan. 2014)

Ensino Superior

Trimestral

Nº 46 (Out./Dez. 2013)

Exame

Mensal

Nº 359 (Mar. 2014)

Gazeta do Interior

Semanal

Nº 1312 (05 Fev. 2014)
Nº 1313 (12 Fev. 2014)
Nº 1314 (19 Fev. 2014)
Nº 1315 (26 Fev. 2014)

Forum Estudante

Mensal

Nº 263 (Fev. 2014)

Jornal de Contabilidade

Bimestral

Nº 436 (Jan./Fev. 2014)

Jornal do Fundão

Semanal

Nº 3521 (06 Fev. 2014)
Nº 3522 (13 Fev. 2014)
Nº 3523 (20 Fev. 2014)
Nº 3524 (27 Fev. 2014)

Newsletter da Fundação C. Gulbenkian

Mensal

Nº 151 (Fev. 2014)

Notícias ACICB

Irregular

Nº 122 (Fev. 2014)

O Interior

Semanal

Nº 737 (06 Fev. 2014)
Nº 738 (13 Fev. 2014)
Nº 739 (20 Fev. 2014)
Nº 740 (27 Fev. 2014)
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Título
Questões Laborais

Periodicidade
Semestral

Itens recebidos
Nº 42 – especial (Dez. 2013)

Raiano

Mensal

Nº 446 (13 Fev. 2014)

Reconquista

Semanal

Nº 3543 (06 Fev. 2014)
Nº 3544 (13 Fev. 2014)
Nº 3545 (20 Fev. 2014)
Nº 3546 (27 Fev. 2014)

Relatório de Estabilidade Financeira

Irregular

(Nov. 2013)

Revisores & Auditores

Trimestral

Nº 63 (Out./Dez. 2013)

TOC

Mensal

Nº 166 (Jan. 2014)

Trabalho & Segurança Social

Mensal

Nº 2 (Fev. 2014)

Voz das Misericórdias

Mensal

(Jan. 2014)

INFOBIB

13

