ISSN 1647-7898 |FEVEREIRO 2016 | Nº 2
________________________________________________________________

DESTAQUE

MONOGRAFIAS E OUTROS DOCUMENTOS
RUIVO, João ; CARREGA, João (Coord.) (2015) - Rogério Fernandes : in memoriam.
Castelo Branco : RVJ.

RESUMO: “Rogério Fernandes fez parte do segundo Governo
Provisório, no pós abril de 1974. Autor de uma vasta obra científica,
e também literária, Rogério Fernandes, foi voz fundamental na
reflexão sobre os sistemas educativos e a formação de professores,
tendo sido uma das principais referências para a construção do
pensamento "de arranque" do movimento sindical dos professores”.

RODRIGUES, Manuel Ferreira (2010) - Empresas e empresários das indústrias
transformadoras na sub-região da ria de Aveiro, 1864-1931. Lisboa : Fundação Calouste
Gulbenkian : Fundação para a Ciência e a Tecnologia.

RESUMO: “A presente obra é o resultado de vários anos de
meticulosa e cuidada investigação e foi apresentada por Manuel
Ferreira Rodrigues à Universidade de Aveiro, como tese de
Doutoramento. Numa extensa e bem elaborada introdução e no
capítulo 1, o autor faz uma reflexão pertinente sobre a evolução
recente das ciências sociais, bem como acerca das questões teóricas
e metodológicas. Nos capítulos 2, 3 e 4 estudam-se minuciosamente
as várias indústrias desenvolvidas na área da ria de Aveiro,
nomeadamente as alimentares, tecelagem, curtumes, madeira,
cortiça e papel e os produtos químicos, vidro, cerâmica e
metalurgia”.

MARQUES, António Manuel (2011) - Masculinidade e profissões : discursos e
resistências. Lisboa : Fundação Calouste Gulbenkian : Fundação para a Ciência e a
Tecnologia.
RESUMO: “Resultado da tese de doutoramento de António Manuel
Marques em psicologia social e organizacional pelo ISCTE-IUL, este
livro de invulgar qualidade confere centralidade à psicologia social
do género, analisando as dinâmicas processuais de edificação
sociocultural, ideológica, relacional e subjetiva da masculinidade,
comparando quatro profissões – a cirurgia geral, a magistratura
judicial, a montagem de offset e a condução de táxis – onde tais
dinâmicas encontram palco discursivo e se intersetam com a cultura
organizacional própria de cada um destes lugares ocupacionais”.

JESUS, Maria Antónia Jorge de (2010) - A contabilidade pública e a contabilidade
nacional : principais divergências e implicações no défice público em Portugal. Lisboa
: Fundação Calouste Gulbenkian : Fundação para a Ciência e a Tecnologia.
RESUMO: “Nesta obra são identificadas as principais diferenças
entre a Contabilidade Pública (CP – perspetiva micro económica) e
a Contabilidade Nacional (CN – macroeconómica), com enfoque em
Portugal, tendo sido analisados empiricamente os principais
ajustamentos na transposição dos dados do sector das
Administrações Públicas (APUS) das Contas Públicas para as Contas
Nacionais. É, também, avaliado o impacto das diferenças
contabilísticas no cálculo do défice público, um dos rácios que
permite aferir o cumprimento dos critérios de Maastricht, os quais
têm como suporte dados provenientes da Contabilidade Pública”.

ROVISCO, Eduarda (2013) - Não queirais ser castelhana : fronteira e contrabando na
raia da Beira Baixa. Lisboa : Fundação Calouste Gulbenkian : Fundação para a Ciência
e a Tecnologia.
RESUMO: “Neste texto são examinados os vínculos estabelecidos
entre as populações raianas dos dois flancos da fronteira lusoespanhola, com base num trabalho de campo efetuado em Salvaterra
do Extremo, Penha Garcia (duas freguesias fronteiriças do concelho
de Idanha-a-Nova e Zarza la Mayor (Cáceres) entre 2003 e 2005.
Com este propósito, e ainda com o objetivo de avaliar a relevância
material e simbólica desta fronteira e as modalidades locais de
experienciar Estado e nação, foi atribuída primazia à análise do
contrabando por ter constituído, no passado, o grande motor das
deslocações ao país vizinho e por constituir, no presente, o tema
central dos discursos sobre fronteira e alternidade especialmente no
flanco português”.

PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
Título
Agenda Cultural Município
de Proença-a-Nova

Periodicidade
Mensal

Itens recebidos
(Fev. 2016)

Agroforum

Semestral

A. 23, nº 35 (Dez. 2015)

Boletim do Contribuinte

Quinzenal

A. 84, nº 3 (1ª quinz. Fev. 2016)
A. 84, nº 4 (2ª quinz. Fev. 2016)

Contabilidade & gestão

Irregular

Nº 17 (Nov. 2015)

Contabilista

Mensal

A. 16, nº 190 (Jan. 2016)

Diário de Coimbra

Diário

A. 85, nº 29085 (01 Fev. 2016)
a
A. 85, nº 29113 (29 Fev. 2016)

Ensino magazine

Mensal

A. 18, nº 216 (Fev. 2016)

Exame

Mensal

Nº 383 (Mar. 2016)

Forum estudante

Mensal

Nº 283 (Fev. 2016)

Gazeta do interior

Semanal

A. 27, nº 1416 (03 Fev. 2016)
A. 27, nº 1417 (10 Fev. 2016)
A. 27, nº 1418 (17 Fev. 2016)
A. 27, nº 1419 (24 Fev. 2016)

Gestin

Semestral

Interior (O)

Semanal

A. 15, nº 841 (04 Fev. 2016)
A. 15, nº 842 (11 Fev. 2016)
A. 15, nº 843 (18 Fev. 2016)
A. 15, nº 844 (25 Fev. 2016)

Jornal de contabilidade

Bimestral

A.40, nº 448 (Jan./Fev. 2016)

Jornal do Fundão

Semanal

A. 71, nº 3625 (04 Fev. 2016)
A. 71, nº 3626 (11 Fev. 2016)
A. 71, nº 3627 (18 Fev. 2016)
A. 71, nº 3628 (25 Fev. 2016)

Newsletter da Fundação C.
Gulbenkian

Mensal

Nº 173 (Fev. 2016)

Notícias ACICB

Irregular

A. 20, nº 126 (Fev. 2016)

Penamacor : boletim
informativo

Semestral

Nº 39 (Jan./Jun. 2016)

Questões atuais de direito
local

Trimestral

Nº 8 (Out./Dez. 2015)

Questões laborais

Semestral

A. 22, nº 47 (Jul./Dez. 2015)

A. 13, nº 11 (Dez. 2015)

Título

Periodicidade

Itens recebidos

Raiano

Mensal

A. 43, nº 468 (11 Fev. 2016)

Reconquista

Semanal

Nº 3647 (04 Fev. 2016)
Nº 3648 (11 Fev. 2016)
Nº 3649 (18 Fev. 2016)
Nº 3650 (25 Fev. 2016)

Revista de ciências
empresariais e jurídicas

Anual

Trabalho & Segurança Social

Mensal

Nº 12 (Jan. 2016)

Voz das Misericórdias

Mensal

A. 31 (Jan. 2016)

Nº 26 (2015)

