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DESTAQUE

MONOGRAFIAS E OUTROS DOCUMENTOS
SILVA, Eduardo Sá (2017) - A concessão de crédito na lógica de um projeto de
investimento. - Porto : Vida Económica.
RESUMO: “Este livro apresenta-se como um primeiro
contacto com a análise e decisão de crédito. Numa linguagem
simples e acessível, alia as componentes teóricas e práticas
com exemplos reais que ajudam ao acompanhamento dos
diversos conceitos.”

VILELA, Francisco (2016) - Guia de análise e decisões de crédito. Porto : Vida
Económica.
RESUMO: “A concessão de crédito a um cliente pode ser
equiparado a um projeto de investimento, quando se aplica
um determinado montante monetário (fluxo de saída), na
expectativa de obtenção de montantes monetários futuros
(fluxos de entrada) que, descontados para o momento
presente, superem o crédito concedido. Deste modo, esta
obra tem por objetivo evidenciar que os critérios de avaliação
de projetos de investimentos podem ser aplicados na análise
do risco de crédito.”

FERRER, Diogo (2016) - A génese do significado : introdução ao pensamento de Hegel.
Porto : Fundação Eng. António de Almeida.

RESUMO: “A filosofia de Hegel descreve a génese do
significado, mostrando que este é uma função da vida, e que
esta geração de significado é conceito, ou seja, o que se pode
conceber e que se concebe a si mesmo. A génese do
significado encontra-se, pois, não só como questão no
desenvolvimento biográfico do indivíduo, mas também nas
condições em que este pode exercer reflexivamente o
pensamento sobre si mesmo.”

SOARES, Martinho Tomé Martins (2013) - Tempo, mythos e praxis : o diálogo entre
Ricoeur, Agostinho e Aristóteles. Porto : Fundação Eng. António de Almeida.
RESUMO: “O autor deste volume percorre um itinerário
reflexivo sobre as experiências do tempo vivido e do agir
humano, representáveis e representados no mythos narrativo.
Serviu de suporte a esse itinerário o diálogo hermenêutico
entre Paulo Ricoeur (Temps et Récit) e Aristóteles (Poética),
tendo Ricouer partido das aporias da meditação augustiniana
sobre o tempo.”

SOARES, Martinho Tomé Martins (2014) - História e ficção em Paul Ricoeur e
Tucídides. Porto : Fundação Eng. António de Almeida.
RESUMO: “A grande questão que alimenta todo este trabalho
científico é a seguinte: sendo a poética histórica uma mimese
da ação humana, será que ela se reduz, contra as teses do
positivismo histórico, a mero artefacto literário? Qual o
verdadeiro contributo de Paul Ricouer para a mediação entre
as duas teses mais célebres sobre o discurso histórico: ciência
ideográfica ou nomotética?“

BERNARDO, Fernanda ; BENSUSSAN, Gérard (2013) - Os equívocos da ética : a
propósito dos Carnets de Captivité de Levinas. Porto : Fundação Eng. António de
Almeida.
RESUMO: “… na atenção ao brotar e à manifestação da
singularidade desta outra e novíssima «orientação» que se
desenrola o diálogo que percorre este livro a mais de uma voz
– a do filósofo Gérard Nensussan (Uni. Strasbourg) e a minha
– apostado em salientar, numa travessia por toda a obra do
filósofo, o inaudito contributo dos «Carnets de Captivité» para
a gestação do idioma filosófico de Emmanuel Levinas através
da revisitação de alguns dos motivos (mais do que temas) que
ali despontam e vêm a entretecer a sua «obra imensa» (Derrida
dixit para apontar para o seu «meridiano»: o outro …”

PEREIRA, José Esteves (2016) - A última lição. [Porto] : Fundação Eng. António de
Almeida.
RESUMO: “Quando me coloquei, a mim próprio, a difícil
questão de saber como poderia ser esta “última lição” a
primeira ideia foi a de tratar de um tema que talvez vos possa
parecer estranho: a Humildade. Não como algo conotado
como submissão, mas denotando, antes, plena afirmação da
humildade.”

PORTUGAL. Leis, decretos, etc. (2015) - Código de processo civil. 35ª ed. - Coimbra :
Almedina.

RESUMO: Compilação e atualização da legislação.

PORTUGAL. Leis, decretos, etc (2017) - Novo código de processo civil : anotado. 4ª
ed. rev. e ampliada. - Lisboa : Ediforum.

RESUMO: Compilação e atualização da legislação.

URRY, John (2007) - O olhar do turista : lazer e viagens nas sociedades
contemporâneas. 3ª ed. - São Paulo : Serviço Social do Comércio : Studio Nobel.

RESUMO: “Turismo não é somente um aspecto fundamental
da vida moderna, mas uma indústria expressiva. A sua
importância, no entanto, não tem sido devidamente
reconhecida nos meios universitários. Neste livro John Urry se
propõe a construir uma sociologia do turismo diferente. Ele
demonstra que o turismo merece atenção pelas suas próprias
características, mas também enquanto elemento central de
diversas mudanças culturais na sociedade contemporânea.”

LICKORISH, Leonard J. ; JENKINS, Carson L. (2000) - Introdução ao turismo. 6ª tir. Rio de Janeiro : Elsevier : Campus.
RESUMO: “O turismo é reconhecido hoje em dia como uma
actividade económica de importância global. Vem crescendo
a atenção dada ao turismo pelos governos, organizações,
tanto do sector público como do privado, e académicos. Este
livro é uma introdução a esta indústria complexa e
multifacetada e destina-se principalmente a dois tipos de
público: estudantes de turismo e pessoas que trabalham na
indústria e que desejam saber mais sobre a estrutura, as
actividades dos seus componentes e o ambiente em que
trabalham.”

SOUSA, José Pedro Rebola Ferreira de (2016) - Destituição "ad nutum" : a indemnização
devida ao gerente de sociedades por quotas por destituição sem justa causa. Idanhaa-Nova : [Escola Superior de Gestão]. Dissertação para provas públicas
RESUMO: Trabalho de natureza profissional respeitante
às provas públicas para atribuição do título de
especialista.

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

Periodicidade
Mensal

Itens recebidos
(Mar. 2017)

Agroforum

Semestral

A. 23, nº 37 (Dez. 2016)

Boletim do contribuinte

Quinzenal

A. 85, nº 5 (1ª quinz. Mar. 2017)
A. 85, nº 6 (2ª quinz. Mar. 2017)

Contabilista

Mensal

A. 17, nº 204 (Mar. 2017)

Diário de Coimbra

Diário

A. 86, nº 29477 (01 Mar. 2017)
a
A. 86, nº 29507 (31 Mar. 2017)

Dirigir & formar

Trimestral

Nº 14 (Jan./Mar. 2017)

Gazeta do interior

Semanal

GESTIN

Semestral

Interior(O)

Semanal

A. 15, nº 897 (02 Mar. 2017)
A. 15, nº 898 (09 Mar. 2017)
A. 15, nº 899 (16 Mar. 2017)
A. 15, nº 900 (23 Mar. 2017)
A. 15, nº 901 (30 Mar. 2017)

Jornal de contabilidade

Bimestral

A. 40, nº 454 (Jan./Fev. 2017)

A. 28, nº 1472 (01 Mar. 2017)
A. 28, nº 1473 (08 Mar. 2017)
A. 28, nº 1474 (15 Mar. 2017)
A. 28, nº 1475 (22 Mar. 2017)
A. 28, nº 1476 (29 Mar. 2017)
A. 14, nº 13 (Dez. 2016)

Título

Periodicidade

Itens recebidos

Jornal do Fundão

Semanal

A. 72, nº 3681 (02 Mar. 2017)
A. 72, nº 3682 (09 Mar. 2017)
A. 72, nº 3683 (16 Mar. 2017)
A. 72, nº 3684 (23 Mar. 2017)
A. 72, nº3685 (30 Mar. 2017)

Newsletter da Fundação C.
Gulbenkian

Mensal

Nº 185 (Mar. 2017)

Notícias ACICB

Irregular

A. 20, nº 128 (Mar. 2017)

Povo da Beira

Semanal

A. 24, nº 1199 (01 Mar. 2017)
A. 24, nº 1200 (08 Mar. 2017)
A. 24, nº 1201 (15 Mar. 2017)
A. 24, nº 1202 (22 Mar. 2017)
A. 24, nº 1203 (29 Mar. 2017)

Raiano

Mensal

A. 44, nº 480 (09 Mar. 2017)

RCI : região centro
informação

Mensal

A. 34, nº 184 (Mar. 2017)

Reconquista

Semanal

Nº 3703 (02 Mar. 2017)
Nº 3704 (09 Mar. 2017)
Nº 3705 (16 Mar. 2017)
Nº 3706 (23 Mar. 2017)
Nº 3707 (30 Mar. 2017)

Revisores & auditores

Trimestral

Nº 75 (Out./Dez. 2016)

Revista filisófica de Coimbra

Semestral

Tékhne

Semestral

Vol. 24, nº 47 (Mar. 2015)
Vol. 24, nº 48 (Out. 2015)
Vol. 25, nº 49 (Mar. 2016)
Vol. 25, nº 50 (Out. 2016)
Vol. 14, nº 2 (Jul./Dez. 2016)

Trabalho & segurança social

Mensal

Nº 2 (Fev. 2017)

Voz das Misericórdias

Mensal

A. 32 (Fev. 2017)

