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DESTAQUE

MONOGRAFIAS E OUTROS DOCUMENTOS
CARVALHO, Mário Jorge de (2013) - Sobre a prescindibilidade ou imprescindibilidade
do Φponein : um gedankenexperiment no Filebo e no Protréptico. Porto : Fundação
Eng. António de Almeida.
RESUMO: “O estudo que aqui se apresenta constitui uma
pequena parte de uma investigação muito mais vasta, em
curso de realização. Essa investigação prende-se com a
questão da “precisão de verdade” ou da “vontade de verdade”
ou da possibilidade do “ indiferentismo” e com a determinação
da medida em que o acontecimento de acesso que nos
constitui está ou não vinculado a uma “ precisão de verdade”,
pode ou não prescindir de uma apresentação adequada da
própria situação em que se encontra, é ou pode ser
absolutamente indiferente a ter ou não ter algo dessa ordem.”

CAEIRO, António de Castro (2010) - Por si próprio : com base em Max Scheler. Porto
: Fundação Eng. António de Almeida.
RESUMO: “… O comportamento pessoal é concretizado pelo
modo como cada um é e vive. Cada um é de acordo com o
seu modo específico de ser. Ser a pessoa implica uma maneira
de ser conforme ao modo como se sabe como é consigo. O
que uma pessoa sabe é o modo como consegue ou não ser
quem é. A pessoa confronta-se continuamente com hipóteses,
ocasiões e oportunidades que lhe permitem ser quem é ou
não. …”

OLIVEIRA, Samuel (2015) - Platão e o cavalo de pau : aspetos do problema da síntese
e da constituição do acesso no teeteto. Porto : Fundação Eng. António de Almeida.
RESUMO: “Este estudo procura aprofundar alguns problemas
centrais de interpretação do Teeteto de Platão. Para esse
efeito, concentra-se numa análise de um trecho do meio do
diálogo (184b4-186e12), onde Sócrates introduz a imagem do
cavalo de pau. Discute-se o sentido desta imagem, os
fenómenos a que faz referência e as suas implicações. O
“cavalo de pau” descrito por Sócrates no Teeteto ilustra um
modelo de compreensão: um determinado modo de
interpretar o nosso acesso às coisas.”

BARBOSA, Diogo Morais (2012) - Natura semper in se curva : a vinculação a si e a
possibilidade de desvinculação segundo Duns Escoto. Porto : Fundação Eng. António
de Almeida.
RESUMO: “Está o acontecimento “Homem” votado a ser um
empreendimento de maximização ou majoração de si? Está a
pessoa humana necessitada a agir de acordo com aquilo que,
sempre e de cada vez, se lhe apresenta como a melhor das
possibilidades para o preenchimento de si? Ou será que, por
outro lado, o acontecimento “Homem” é tarefa em aberto?
Será que a pessoa humana é livre de seguir o bem em si
(«bonum in se»), em detrimento do bem de si («bonum sibi
conveniens»)?.”

MARTINEZ, Pedro Romano (2015) - Direito do trabalho. 7ª ed. - Coimbra : Almedina.
RESUMO: “À dificuldade de compreensão deste ramo do
direito acresce a insegurança jurídica que as alterações
legislativas, seguidas por vezes de declarações de
inconstitucionalidade, têm promovido. Pretende-se com este
manual indicar algumas pistas de orientação que possam
dilucidar dúvidas tanto de interpretação das regras, mormente
pelas dificuldades acrescidas por introdução de novas
soluções legais, como indicar vias possíveis na aplicação das
sobreditas regras jurídicas.”

RAMALHO, Maria do Rosário Palma (2014-2015) - Tratado de direito do trabalho.
Coimbra : Almedina. 3 vol.
RESUMO: “Pack dos 3 volumes do Tratado de Direito do
Trabalho, projeto editorial de tratamento sistemático,
integrado e aprofundado das matérias laborais gerais, que
compreende três partes: a Parte I, dedicada à Dogmática Geral
do Direito do Trabalho; a Parte II, dedicada às Situações
Laborais Individuais; e a Parte III, dedicada às Situações
Laborais Coletivas.”

FERNANDES, António Monteiro (2014) - Direito do trabalho. 17ª ed. Coimbra :
Almedina.
RESUMO: “Ao longo de 2013 e já em 2014, continuou a surgir
legislação com incidência relevante no ordenamento
juslaboral português. … Apesar da instabilidade que se tem
feito sentir no sistema legislativo do trabalho, e do notório
golpe de leme que o fez voltar para trás no seu rumo de várias
décadas, pareceu oportuno aproveitar o ensejo de nova
edição deste livro para a revisão de alguns tópicos importantes
que estavam tratados de forma insuficiente e para a inclusão
de alguns temas da actualidade doutrinal ou jurisprudencial.”

VINAGRE, Maria Helena Nogueira Lucas (2015) - Desenvolvimento e implementação
de uma empresa no território do Geopark Naturtejo : o caso da Aromas do Valado.
Idanha-a-Nova : Instituto Politécnico de Castelo Branco. Escola Superior de Gestão.
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 projeto tem como objetivo
apresentar o desenvolvimento e a implementação de uma
empresa no território do Geopark Naturtejo, fazendo uso dos
recursos naturais ai existentes. Para a realização deste
trabalho optou-se por uma metodologia de trabalho projeto,
a qual implica investigação-ação, em que o investigador é,
também, interveniente na ação.”

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

Periodicidade
Mensal

Itens recebidos
(Jan. 2016)

Boletim do contribuinte

Quinzenal

A. 83, nº 24 (2ª quinz. Dez. 2015)
A. 84, nº 1 (1ª quinz. Jan. 2016)
A. 84, nº 2 (2ª quinz. Jan. 2016)

Boletim económico

Trimestral

(Dez. 2015)

Contabilista

Mensal

A. 16, nº 189 (Dez. 2015)

Diário de Coimbra

Diário

A. 85, nº 29042 (18 Dez. 2015)
a
A. 85, nº 29084 (31 Jan. 2016)

Dirigir & formar

Trimestral

Ensino magazine

Mensal

A. 18, nº 214 (Dez. 2015)
A. 18, nº 215 (Jan. 2016)

Exame

Mensal

Nº 382 (Fev. 2015)

Gazeta do interior

Semanal

A. 26, nº 1410 (23 Dez. 2015)
A. 26, nº 1411 (30 Dez. 2015)
A. 27, nº 1412 (06 Jan. 2016)
A. 27, nº 1413 (13 Jan. 2016)
A. 27, nº 1414 (20 Jan. 2016)
A. 27, nº 1415 (27 Jan. 2016)

Jornal de contabilidade

Bimestral

A. 39, nº 447 (Nov./Dez. 2015)

Jornal do Fundão

Semanal

A. 70, nº 3619 (24 Dez. 2015)
A. 70, nº 3620 (31 Dez. 2015)
A. 70, nº 3621 (07 Jan. 2016)
A. 70, nº 3622 (14 Jan. 2016)
A. 70, nº 3623 (21 Jan. 2016)
A. 71, nº 3624 (28 Jan. 2016)

Linhas

Semestral

Newsletter da Fundação C.
Gulbenkian

Nº 11 (Abr./Jun. 2015)

A. 12, nº 24 (Dez. 2015)

Mensal

Nº 172 (Jan. 2016)

Newtícias

Semestral

Nº 41 (Dez. 2015)

O Interior

Semanal

A. 15, nº 835 (23 Dez. 2015)
A. 15, nº 836 (30 Dez. 2015)
A. 15, nº 838 (14 Jan. 2016)
A. 15, nº 839 (21 Jan. 2016)
A. 15, nº 840 (28 Jan. 2016)

Raiano

Mensal

A. 43, nº 467 (14 Jan. 2016

Título

Periodicidade

Itens recebidos

Reconquista

Semanal

Nº 3641 (23 Dez. 2015)
Nº 3642 (31 Dez. 2015)
Nº 3643 (07 Jan. 2016)
Nº 3644 (14 Jan. 2016)
Nº 3645 (21 Jan. 2016)
Nº 3646 (28 Jan. 2016)

Relatório de estabilidade
financeira

Irregular

(Nov. 2015)

Revisores & auditores

Trimestral

Nº 71 (Out./Dez. 2015)

Revista portuguesa de saúde
pública

Semestral

Vol. 33, nº 2 (Jul./Dez. 2015)

Sage life
Solicitadoria e ação
executiva : estudos
Tékhne

Quadrimestral

Nº 13 (Nov. 2015)

Anual

Nº 3 (Dez. 2015)

Semestral

Vol. 13, nº 1 (Jan./Jun. 2015)

Trabalho & segurança social

Mensal

Nº 11 (Dez. 2015)

Voz das Misericórdias

Mensal

A. 30 (Dez. 2015)

