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DESTAQUE

“Feliz Natal, prendas no sapatinho e muito boas entradas no
novo ano de 2018
são os votos da equipa da vossa Biblioteca”

MONOGRAFIAS E OUTROS DOCUMENTOS
SILVA, Vítor Paulo Gomes da; REIS, Felipa Lopes dos (2014) – Capital humano: temas
para uma boa gestão das organizações. Lisboa: Sílabo.
RESUMO: “Neste livro, dirigido a um público essencialmente
ligado à gestão das organizações, quer seja em termos
estudantis, quer seja em termos profissionais, os autores
apresentam, numa linguagem simples e clara, e de uma forma
metodologicamente cuidada, um conjunto de temas com o
objetivo de que docentes, gestores, formadores, estudantes e
até simples leitores motivados para os temas apresentados, os
compreendam melhor e se tornem interventores mais
qualificados.”

COSTA, José de Faria (2015) – Noções fundamentais de direito penal: fragmenta iuris
poenalis. 4ª ed. Coimbra: Coimbra Editora.
RESUMO: “A presente edição dos Fragmenta, na linha do
desenvolvimento programado, contém todo um capítulo, o
10.º, relativo à problemática da culpa. Sem dúvida um ponto
axial da teoria geral da infracção criminal, sobretudo para
quem, tal como eu, não quer esvaziar a culpa do seu mais
profundo sentido material. Sobretudo para todos os penalistas
que, como eu — repete-se, não à guiza de estéril autoafirmação mas antes como lema para memória futura — não
querem transformar o juízo de culpa no mais seco e árido dos
desertos, enquanto em seu redor medram luxuriantes e
artificiais, absolutamente artificiais, oásis de ilícitos pessoais
ou até pessoalíssimos.”

TORRÃO, Fernando (2017) – Casos práticos de direito penal e direito processual penal:
com dez casos modelo resolvidos. 6ª ed., reimp. Coimbra: Almedina.
RESUMO: “O livro que aqui se publica apresenta dez casos
modelo resolvidos com o intuito de potenciar essas
competências, nomeadamente no que toca à metodologia de
resolução e à obtenção de rendimento prático da
aprendizagem teórica. Mas tais aptidões exigem igualmente do
estudante uma participação ativa. Os casos não resolvidos
sugerem, assim, um esforço de dilucidação dos problemas
pelo próprio (nas aulas e fora delas, individualmente ou em
grupo) que lhe permita adquirir maior capacidade de trabalho
e independência, favorecendo, nessa medida, a futura
adaptação à praxis jurídica.”

SILVA, Germano Marques da (2017) – Direito processual penal. 2ª ed. Lisboa:
Universidade Católica. Apenas se possui o volume 1

RESUMO: “A obra foi engrossando nas sucessivas edições
para responder a sugestões dos leitores e preenchimento de
lacunas. Por razões editoriais é publicado agora com um outro
título, mas no essencial é a continuação das edições anteriores
do Curso com as atualizações que o decurso do tempo, as
alterações legislativas e o labor da doutrina e da jurisprudência
aconselharam. Continua a ser, como foi sempre o meu
propósito, um texto didático para serviço estudantes que dele
se servem como instrumento de estudo.”

GOUVEIA, Mariana França (2015) – Curso de resolução alternativa de litígios. 3ª ed.,
2ª reimp. Coimbra: Almedina.

RESUMO: “O Curso de Resolução Alternativa de Litígios, já
na sua terceira edição, pretende oferecer essa informação
atualizada. Elaborado para a disciplina de Resolução
Alternativa de Litígios da Faculdade de Direito da
Universidade Nova de Lisboa, trata introdutoriamente mas
com profundidade as matérias da negociação, mediação,
conciliação,
arbitragem
e
julgados
de
paz.
É, assim, um elemento de consulta e de estudo indispensável
a estudantes e profissionais que queiram aprofundar os seus
conhecimentos em Resolução Alternativa de Litígios.”

MOSER, Francisco (2010) – Manual de gestão de alimentação e bebidas. 2ª ed. Mem
Martins: CETOP.

RESUMO: “Esta obra procura suprir uma lacuna quer ao nível
da formação de novos gestores hoteleiros quer com a
actualização e procura de informação básica ou
complementar dos profissionais do sector. Organizado de
forma segmentada, como manual prático global, com
exemplos complementares simples e muito descritivos,
permite uma compreensão clara da gestão, marketing, venda,
distribuição, controlo, produção e elaboração orçamental do
setor de Food and Beverage na indústria hoteleira.”

JOHNSON, Hugh (1999) – História universal do vinho. [Lisboa] : Litexa.

RESUMO: “Não foi o ‘bouquet’ subtil do vinho, nem o seu
gosto persistente a violetas e framboesas que cativaram, de
início, a atenção dos nossos antepassados. Receio bem que
tenha sido o seu efeito! Numa vida dura, breve e agreste, os
primeiros a sentir os efeitos do álcool, julgaram que o estado
que atingiram, era uma antevisão do Paraíso!...”

PEYNAUD, Émile; BLOUIN, Jacques (1997) – O gosto do vinho: o grande livro da prova.
Lisboa; Porto: Litexa.

RESUMO: “Esta obra é dirigida a todos aqueles que, nas
respectivas especialidades, têm necessidade de praticar a
prova, quer pertençam ao sector produtivo, ao sector da
técnica, do controlo regulamentar, da comercialização ou da
restauração. É também dirigida ao apreciador, desejoso de
educar o seu palato e o seu olfato, ou seja, dois sentidos que
a vida moderna tem tendência a negligenciar talvez por
excesso de cultura; permitir-lhe-á aceder a um melhor
conhecimento do vinho, a uma melhor apreciação, à
possibilidade de saber falar do vinho.”

MODESTO, Maria de Lurdes; PRAÇA, Afonso (1999) – Festas e comeres do povo
português. Lisboa: Verbo. 2 vol.
RESUMO: “Esta obra segue o calendário das festas cíclicas é
composta por dois volumes. Os autores referem na
apresentação do livro que não é «Nem conjunto de ensaios,
nem recolha de receitas de cozinha, nem álbum de fotografias,
(mas que) acaba por ser um pouco de tudo isso». Numa prosa
deliciosa, "Festas e Comeres do Povo Português" dá-nos uma
visão das festas cíclicas, seguindo-lhes o calendário, dos
Santos ao Natal, a matança do porco, o Entrudo, a Páscoa, os
Santos Populares, as romarias. As histórias e tradições de norte
e a sul, no continente e ilhas, nas cidades ou aldeias.”

FERNANDES, Berta (1989) – Cogumelos: na natureza: na mesa. Mem Martins: EuropaAmérica.
RESUMO: “Resultante de vários anos de investigações
exaustivas, 'Cogumelos - na Natureza, na Mesa' é uma obra
única em Portugal no domínio da micologia. A biologia, a
toxicologia e a descrição das diferentes famílias e espécies de
cogumelos compõem este livro profusamente ilustrado, que
inclui ainda uma selecção de receitas, onde se desvendam os
segredos sobre a forma de preparar as mais saborosas
refeições à base de cogumelos.”

MODESTO, Maria de Lurdes; FERREIRA, João Luís Batista (2010) – Cogumelos: do
campo até à mesa. Lisboa: Verbo.
RESUMO: “Se o leitor pertence ao grupo dos que até hoje só
se interessaram pelos cogumelos no prato, considere-se desde
já um micófago. Aos que os conhecem, amam, respeitam e
estudam é dado, com mérito, o nome de micólogos. Estes dois
grupos, porém, não vivem sempre em harmonia. É da súmula
de dúvidas e perguntas que os nada esclarecidos, e até
profanos, fizeram ao longo do percurso que nasceu a ideia de
dar este livro ao público. Como conhecer e distinguir os
cogumelos comestíveis dos tóxicos, como prepará-los, como
conservá-los e, finalmente, qual a melhor forma de os
degustar.”

MOURA, Fátima (2011) – Portugal: o melhor peixe do mundo. Lisboa: Assírio & Alvim.
RESUMO: “A qualidade e a frescura com que o peixe
português chega à nossa mesa encontram a sua justificação
científica na conjugação de uma série de caraterísticas
próprias e singulares do nosso mar. Enquadrado na desejável
dieta mediterrânica, o peixe das nossas costas empresta-lhe
uma vertente atlântica que torna a nossa alimentação saudável
e extremamente saborosa. Mas, se este livro é uma
homenagem ao nosso peixe e ao nosso marisco, ele constitui
também e calorosamente uma homenagem a todos os nossos
generosos pescadores que, hoje e ao longo dos séculos, andam
diariamente na faina, arrostando com tantos perigos para nos
proporcionarem à mesa este delicioso e abençoado produto.”

CLARK, Tim; HAZEN, Bruce (2017) – Modelos de negócio para equipas: saiba como a
sua organização realmente funciona e o lugar de cada um nela. Alfragide: Dom
Quixote.
RESUMO: “Sente-se frustrado por…Ter de explicar
uma e outra vez à sua equipa o que ela tem de
fazer? Resolver problemas que outros deveriam
saber resolver sem ajuda? Supervisionar e fazer
microgestão, em vez de criar estratégias e liderar?
Modelos de Negócios para Equipas ajuda-o a
ultrapassar esses problemas. Utiliza o mesmo tipo de
ferramentas e ilustrações de Criar Modelos de
Negócio e de Modelo de Negócio Eu tão populares
e bem-sucedidos em todo o mundo. De facto, este
livro pode ser a última ferramenta de trabalho de
equipa de que alguma vez precisará!”
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