ISSN 1647-7898 | JANEIRO 2018 | Nº 01
________________________________________________________________

DESTAQUE

MONOGRAFIAS E OUTROS DOCUMENTOS
MARQUES, Mário Reis (2009) - Introdução ao direito I: programa, conteúdos e
métodos de ensino. Coimbra: Almedina.
RESUMO:

“A crescente porosidade das fronteiras
económicas, financeiras, políticas e jurídicas tem posto em
causa quer a monocentricidade do direito vestefaliano, quer a
dogmática que o tem sustentado. A unidade é posta em causa
pela multiplicidade, a hierarquia pela flexibilidade e a
permanência pela rapidez. Neste novo contexto, só a figura
forte de um jurista que seja um verdadeiro gestor de
complexidades normativas e valorativas poderá repor a
integridade do debilitado direito que o positivismo nos legou.
Como estruturar este jurista? Como deve ele compreender a
natureza do empreendimento jurídico?”

FERRAZ JÚNIOR, Tercio Sampaio (2016) - Introdução ao estudo do direito: técnica,
decisão, dominação. 9ª ed. São Paulo: Atlas.
RESUMO: “Com habilidade, o autor procura percorrer os
labirintos das sistematizações e classificações próprias do
saber dogmático, entremeando-as com explicações históricas
e filosóficas, sociológicas e políticas, de tal modo que o leitor,
ao mesmo tempo em que toma conhecimento de uma
terminologia e de uma metodologia, aprende também a
localizá-las, descobrindo-lhes as funções nos quadros de uma
visão do direito como um fenómeno de dominação.”

ROSÁRIO, Pedro Trovão do (2017) - Introdução ao direito. Reimp. Coimbra: Almedina.
RESUMO: “Resultando de uma preocupação já antiga, esta obra
pretende proporcionar, a quem inicia o estudo do Direito, uma
abordagem atual e dinâmica da realidade jurídica. Os coautores,
docentes de diversas áreas jurídicas, tentaram contribuir para
uma compreensão sistematizada e articulada do Direito,
introduzindo o leitor às diversas matérias que surgirão ao longo
do seu estudo e à compreensão da respectiva integração num
conjunto harmonioso. Crê-se, assim, apresentado um
instrumento de estudo essencial, integrado e multifacetado, no
âmbito da Introdução ao Direito ou dos Princípios Gerais de
Direito, que permite ao estudioso iniciar e desenvolver o seu
conhecimento da Ciência Jurídica, procedendo a uma análise
completa das diversas matérias e ramos do Direito, na
perspectiva da sua integração sistemática.”

BRITO, Miguel Nogueira de (2017) - Introdução ao estudo do direito. Lisboa: AAFDL.
RESUMO: “Com uma propensão de fronteira entre o Direito
Público e a Filosofia do Direito, o autor percorre todas as
principais temáticas de um curso introdutório, com natural
elevação dogmática, mas também com preocupação
pedagógica, apresentando dados estruturantes, suscitando
questões, estimulando à pesquisa crítica de alunos ou, mais
amplamente, estudiosos e práticos do Direito.”

LUÍS, Sandra Lopes (2016) - Introdução ao estudo do direito: sumários das aulas
práticas e hipóteses resolvidas. Lisboa: AAFDL.
RESUMO: “Os presentes Sumários para apoio das aulas práticas,
mas úteis para ajudar a ligações com matérias mais teóricas, são
um exemplo eloquente de humildade científica, para além de
inequívoca preocupação pedagógica e salutar capacidade de
análise de temas e pistas em domínios propedêuticos para alunos
que chegam ao curso de Direito. Não querem arrogar-se uma
roupagem de lições ou de manual. Arrancam da experiência do
convívio com as questões concretas suscitadas pelos alunos e
pretendem proporcionar um vade-mecum complementar na
aventura de descobrir uma nova ciência e, ao mesmo tempo, e
sobretudo, uma nova perspectiva acerca dos valores, dos
interesses, dos poderes e das formulações normativas que regem
a vida em sociedade.”

AGOSTINO, Francesco de (2014) - Direito e justiça: para uma introdução ao estudo
do direito. Parede: Princípia.
RESUMO: “[…] naquilo que diz respeito à experiência do direito,
a identidade católica garante uma abertura ao universal e não um
encerramento no particular, como muitos continuam a defender,
embora com muito poucos argumentos. […] A pretensão
universalista da justiça e a pretensão universalista da verdade
confluem, conferindo plenitude de sentido ao trabalho do jurista.
Enquanto "católico", o jurista não possui cognições ulteriores,
esotéricas e ainda menos ideológicas particulares, inacessíveis ou
ignoradas pelo jurista não católico; simplesmente, enquanto
"católico", é movido pela convicção de que o "justo" se radica no
"bem" e de que o bem não tem um caráter confessional: é sempre
e em todo o caso "bem humano", que cada homem tem o dever
de defender e promover em relação a todos os outros.”

ALEXANDRINO, José Melo (2015) - Direitos fundamentais: introdução geral. 2ª ed.
revista e actualizada, reimp. Parede: Princípia.
RESUMO: “A segunda edição de Direitos Fundamentais:
Introdução Geral procede a uma revisão e actualização da
obra, sobretudo no que respeita à doutrina e jurisprudência
nacionais, com aditamento ou remodelação de aspectos
pontuais suscitados pelos desenvolvimentos doutrinários mais
relevantes entretanto vindos a público, particularmente na
matéria dos direitos sociais.”

ANDRADE, Maria Paula Gouveia (2016) - Prática de introdução ao direito: hipóteses
resolvidas: testes e exames: breve glossário. 2ª ed. revista e actualizada. Lisboa: Quid
Juris.
RESUMO: “Este livro reúne material complementar de apoio
ao estudo. Disponibiliza: breve glossário; atividades; questões
práticas resolvidas; lista de testes e exames diversos; questões
diversas e algumas abreviaturas jurídicas portuguesas mais
comuns.
Não dispensa, nem substitui, os manuais de estudo destinados
ao Ensino.
A autora exerce a docência universitária há cerca de três
décadas, sem prescindir da atividade forense.”

RIBEIRO, Gonçalo Almeida; MARTINS, Patrícia Fragoso; MARQUES, Pedro Garcia
(2016) - Método do caso: uma introdução ao direito. 3ª ed. Lisboa: Universidade
Católica.
RESUMO: “Decorridos dois anos sobre a primeira edição,
pareceu-nos adequado introduzir dois temas novos –
“liberdade de expressão e tutela da personalidade” e
“cidadania e reagrupamento familiar” – que permitem alargar
o catálogo de temas disponibilizados aos nossos alunos nos
domínios da metodologia jurídica e do direito europeu.
Aproveitámos mais uma vez para rever os textos anteriores,
eliminando deles partes que se revelaram excedentárias e
corrigindo gralhas e imprecisões entretanto detectadas.”

RIBEIRO, Manuel de Almeida (2016) - Introdução ao direito para as ciências sociais.
Coimbra: Almedina.
RESUMO: “O programa que adotei não coincide, nem
poderia, com os objetivos da disciplina de Introdução ao
Estudo do Direito nas faculdades de direito. As necessidades
pedagógicas exigem que se concentrem na mesma disciplina
os conceitos fundamentais do Direito e da norma jurídica, com
o estudo, necessariamente sintetizado de matérias que nas
escolas de direito são estudadas em cadeiras específicas.”

BERMANN, George A.; PICARD, Étienne (Ed.) (2011) - Introdução ao direito francês. Rio
de Janeiro: Forense.
RESUMO: “Composta de dezassete capítulos, cada qual
desenvolvido por um catedrático francês, abrange os seguintes
temas, com explicações claras de todos os seus elementos
fundamentais: Direito Constitucional; Direito da União Europeia;
Direito Administrativo; Direito Penal; Direito Processual Penal;
Direito de Propriedade; Direito de Propriedade Intelectual;
Direito Contratual; Responsabilidade Civil por Ato Ilícito; Direito
de Família; Direito das Sucessões; Direito Processual Civil; Direito
Societário; Direito da Concorrência; Direito do Trabalho; Direito
Tributário; Direito Internacional Privado. Um livro que pode ser
considerado um guia prático para alunos interessados e
profissionais que lidam com doutrina estrangeira, além de ser um
levantamento exaustivo da legislação francesa, sem prejudicar o
desenvolvimento de conceitos teóricos indispensáveis à
compreensão do Direito Francês.”

BASTOS, Miguel Brito (2017) - Introdução ao estudo do direito: casos práticos . 2ª ed.
revista e aumentada. Lisboa: AAFDL.
RESUMO: “(...) Com a publicação desta colectânea visa-se,
assim, partilhar com a comunidade académica o produto do
trabalho desenvolvido durante quatro anos de docência de
Introdução ao Estudo do Direito, na Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa, esperando que possam vir a ser de
alguma utilidade aos alunos da disciplina e, bem assim, aos
colegas que a leccionem.(...)”

CARVALHO, Raquel (2017) - Introdução ao direito do urbanismo. Porto: Universidade
Católica.
RESUMO: “Atenta à reforma dos principais diplomas
reguladores do planeamento e da edificação e urbanização,
pareceu fazer sentido aproveitar o ensejo e disponibilizar o
texto, melhorado e atualizado, a um público mais alargado com
o propósito de permitir uma primeira abordagem às fontes do
direito do urbanismo, aos regimes dos instrumentos de gestão
territorial, dos sistemas e instrumentos de execução dos
instrumentos de gestão territorial, afloramento do instituto da
contratualização e algumas especificidades do contencioso.”

CALVÃO, Filipa Urbano; CAMPOS, Manuel Fontaine; BOTELHO, Catarina Santos
(2017) - Introdução ao direito público. 4ª ed. Coimbra: Almedina.
RESUMO: “Esta obra pretende dar uma visão integrada do
Direito Público. Abrange matérias que são classicamente
tratadas de forma separada por diferentes ramos do Direito
português (como o Direito Constitucional e o Direito
Administrativo), pelo Direito da União Europeia e pelo Direito
Internacional.
São explorados os conceitos fundamentais indispensáveis à
compreensão das diversas disciplinas de Direito Público.
Apresentam-se o Estado e outras entidades públicas, nacionais
e internacionais. Depois da sua identificação, descreve-se a
forma como se relacionam com o Direito e o modo como se
encontram organizados.”

ALMEIDA, Carlos Ferreira de; CARVALHO, Jorge Morais (2017) - Introdução ao direito
comparado. 3ª ed., reimp. Coimbra: Almedina.
RESUMO: “Os destinatários visados são, em primeiro lugar, os
estudantes das disciplinas comparativas, incluindo os que
frequentam os ciclos mais avançados. Mas dirige-se também a
todos os profissionais do direito interessados numa iniciação à
comparação jurídica e na melhor compreensão de direitos
estrangeiros. Esta 3ª edição adita o estudo dos direitos islâmicos
e desenvolve as questões de método, além de proceder à
necessária atualização das fontes e de outros elementos dos
sistemas jurídicos romano-germânicos e anglo-saxónicos.”

PINHEIRO, Luís Lima (2016) - Direito internacional privado. 3ª ed. refundida. Coimbra:
Almedina.
RESUMO: “Uma percentagem muito significativa das relações
“jurídico-privadas” apresenta contactos relevantes com mais de
um Estado soberano. A regulação jurídica destas situações
transnacionais pressupõe a resolução de três problemas: a
determinação do Direito aplicável, a definição dos tribunais
internacionalmente competentes e a possibilidade de decisões
estrangeiras (judiciais, administrativas, arbitrais) produzirem
efeitos na ordem jurídica portuguesa. O Direito Internacional
Privado responde a estes três problemas, por meio do Direito
de Conflitos, do Direito da Competência Internacional e do
Direito de Reconhecimento. O vol. I desta obra ocupa-se da
Introdução à disciplina e da Parte Geral do Direito de Conflitos.”

MARQUES, Maria Manuel Leitão; et al. (2017) - Manual de introdução ao direito: saber
direito para entender o mercado. 2ª ed. Coimbra: Almedina.
RESUMO: “O principal objetivo deste livro é o de fornecer a
gestores, economistas, engenheiros e outros profissionais,
ainda estudantes ou já inseridos no mercado de trabalho,
noções gerais de direito úteis para a sua formação e para a sua
atividade profissional. Deliberadamente, esta obra privilegia
uma abordagem didática, permitindo a quem a lê antecipar e
entender as consequências jurídicas dos seus atos (voluntários
e involuntários) e decisões. Ao mesmo tempo, espera-se que
cada leitor se sinta estimulado a aprofundar os seus
conhecimentos jurídicos.”

BOJANIC, David C.; REID, Robert D. (2017) - Hospitality marketing management. 6th
ed. Hoboken: Wiley.
RESUMO: “Hospitality Marketing Management, 6th Edition
explores marketing and themes unique to hospitality and
tourism. The 6th edition presents many new ideas along with
established marketing principles, exploring not only the
foundations of marketing in the hospitality world but also new
trends in the industry.”

SEGNIT, Niki (2010) - The flavour thesaurus: pairings, recipes, and ideas for the
creative cook. London: Bloomsbury.
RESUMO: “Ever wondered why one flavour works with
another? Or lacked inspiration for what to do with a bundle of
beetroot? The Flavour Thesaurus is the first book to examine
what goes with what, pair by pair. The book is divided into
flavour themes including Meaty, Cheesy, Woodland and Floral
Fruity. Within these sections it follows the form of Roget's
Thesaurus, listing 99 popular ingredients alphabetically, and
for each one suggesting flavour matchings that range from the
classic to the bizarre. […]The Flavour Thesaurus is not only a
highly useful, and covetable, reference book for cooking - it
might keep you up at night reading.”

DECO PROTESTE (Ed.)(2017) - Guia de vinhos Proteste: 2018. - Lisboa: Deco Proteste.
RESUMO: “O Guia de Vinhos PROTESTE leva até si uma
seleção bastante variada de vinhos que podem custar menos
de 20 euros. Encontre vinhos para servir à mesa em todas as
ocasiões, desde as refeições do dia-a-dia até às datas festivas...
A edição de 2018 conta com mais de 450 páginas a cores e foi
concebida por uma equipa de especialistas que, com base nos
resultados das análises químicas e provas de degustação,
avaliam 300 vinhos para todos os gostos.”

SANTOS, José Bento dos (2008) - O sentido do gosto. 2ª ed. Alfragide: Livros d'hoje.
RESUMO: “Neste livro apresentamos uma panóplia muito
vasta da cozinha histórica, desde os pratos mais populares e
tradicionais, às receitas que os grandes Mestres criaram e
elaboraram, não esquecendo o «tour de main», a pequena
chispa culinária, que permitirá a qualquer leitor - mesmo com
pouca prática de cozinha - deliciar-se em sua casa a executar
estas receitas. Neste livro pode encontrar, passo a passo, o
desenrolar de cada receita apresentada no programa Sentido
do Gosto, desde as mais simples às mais complexas.”

DORTA, Lurdes Oliveira (Org.) - Fundamentos em técnicas de eventos. Porto Alegre:
Bookman.

RESUMO: “Este lançamento da série Tekne trata das
principais ações que devem ser tomadas durante o pré, trans
e pós-evento, de forma a evitar os efeitos negativos da falta de
planejamento. Os aspectos conceituais e estruturais, bem
como os componentes clássicos na organização de eventos,
são abordados de forma clara e concisa. São apresentados os
cuidados básicos com a gestão, controle e avaliação, bem
como os setores e processos que merecem atenção para que
o participante do evento sinta-se feliz e satisfeito.”

HUNTER, Gary; TINTON, Terry (2017) - Professional chef: level 2 diploma. 2nd ed.
Andove : Cengage.
RESUMO: “New and updated recipes now include
professional photographs of the finished dish to help you
develop your presentation skills on the road to becoming a
Professional Chef. This comprehensive, easy-to use textbook
combines theory and practice and provides a thorough
introduction to all the skills and techniques required to work in
a professional kitchen! For the complete blended learning
solution this book can be used alongside Professional Chef
Online which is designed to support students and tutors and
make theory interactive and engaging. This solution offers a
host of resources including quizzes, online games, a searchable
eBook, bonus recipes, an interactive food map of the British
Isles, and over 140 video master chef classes! “

HUNTER, Gary; TINTON, Terry (2015) - Advanced professional chef: level 3 diploma.
2nd ed. - Andover: Cengage.
RESUMO: “Written to provide complete coverage of both
NVQ and VRQ Level 3 qualifications, this fully revised new
edition will help learners perfect the superior skills needed to
excel in today's challenging kitchens. Advanced Professional
Chef is packed full of recipes covering a comprehensive
selection of exciting and challenging dishes, inspired by
modern, classical and international techniques. With a focus
on developing professional culinary knowledge, the book
provides step-by-step guidance on how to carry out specialist
butchery, larder and fishmonger techniques alongside clear
explanations of all the underpinning theory for assessments.”

TROTTER, Charlie; ZERNICH, Sari (2004) - Workin' more kitchen sessions with Charlie
Trotter . Berkeley : Ten Speed.
RESUMO: “In this follow-up companion to The Kitchen
Sessions, Charlie Trotter celebrates the art of cooking, pulling
inspiration from the 1950s jazz canon, with over 80 unique,
vegetable-based recipes that are both beautiful and
accessible. “

ARMSTRONG, Michael; TAYLOR, Stephen (2017) - Armstrong's handbook of human
resource management practice. 14th ed. London: Kogan Page.
RESUMO: “Providing a complete resource for understanding
and implementing HR in relation to the needs of the business as
a whole, it contains in-depth coverage of all the key areas
essential to the HR function such as employment law, employee
relations, learning and development, performance and reward.
Accessible and to the point as ever, this fully updated 14th
edition includes emerging theory and practice, embracing the
most current thinking on engagement, talent management and
leadership development. With updated case studies and
references to academic journals, professional magazines and
recent research and surveys, it also includes coverage of new
approaches to topics such as job evaluation and pay structures.”

RÖHRICH, Oliver (2014) - Os 11 elementos da motivação. 2ª ed. Lisboa: Lidel.
RESUMO: “Esta obra oferece, numa abordagem pragmática,
os 11 elementos da motivação - ferramentas que podem ser
utilizadas para analisar e melhorar a motivação dentro da sua
equipa ou empresa, sendo cada elemento descrito com
exemplos concretos e reais das empresas que participaram nas
entrevistas feitas pelo autor. Com novas participações, Os 11
Elementos da Motivação inclui nesta 2.ª edição um total de
mais de 150 testemunhos e exemplos práticos de empresas
ligadas a variadas áreas.”

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

Periodicidade
Mensal

Itens recebidos
(Jan. 2018)

Análise social

Trimestral

Vol. 52, nº 225 (4º trim. 2017)

Boletim do contribuinte

Quinzenal

A. 85, nº 24 (2ª quinz. Dez. 2017)
A. 86, nº 01 (1ª quinz. Jan. 2018)
A. 86, nº 02 (2ª quinz. Jan. 2018)

Cadernos de justiça
administrativa

Bimestral

Nº 125 (Set./Out. 2017)

Contabilista

Mensal

A. 17, nº 213 (Dez. 2017)

Diário de Coimbra

Diário

A. 87, nº 29770 (19 Dez. 2017)
a
A. 87, nº 29811 (31 Jan. 2018)

Dirigir & formar

Trimestral

Ensino magazine

Mensal

A. 20, nº 239 (Jan. 2018)

Gazeta do interior

Semanal

A. 28, nº 1514 (20 Dez. 2017)
A. 28, nº 1515 (27 Dez. 2017)
A. 29, nº 1516 (03 Jan. 2018)
A. 29, nº 1517 (10 Jan. 2018)
A. 29, nº 1518 (17 Jan. 2018)
A. 29, nº 1519 (24 Jan. 2018)
A. 29, nº 1520 (31 Jan. 2018)

Gestin

Semestral

Nº 17 (Out./Dez. 2017)

A. 15, nº 14/15 (2017)

Título

Periodicidade

Itens recebidos

Interior(O)

Semanal

A. 15, nº 939 (21 Dez. 2017)
A. 15, nº 940 (28 Dez. 2017)
A. 15, nº 941 (04 Jan. 2018)
A. 15, nº 942 (11 Jan. 2018)
A. 15, nº 973 (18 Jan. 2018)
A. 15, nº 944 (25 Jan. 2018)

Jornal do Fundão

Semanal

A. 72, nº 3723 (21 Dez. 2017)
A. 72, nº 3724 (28 Dez. 2017)
A. 72, nº 3725 (04 Jan. 2018)
A. 72, nº 3726 (11 Jan. 2018)
A. 72, nº 3727 (18 Jan. 2018)
A. 72, nº 3728 (25 Jan. 2018)

Newsletter da Fundação
Calouste Gulbenkian

Mensal

Nº 194 (Jan. 2018)

Newtícias

Semestral

Nº 45 (Dez. 2017)

Povo da Beira

Semanal

A. 24, nº 1239 (20 Dez. 2017)
A. 24, nº 1241 (04 Jan. 2018)
A. 24, nº 1242 (10 Jan. 2018)
A. 24, nº 1243 (17 Jan. 2018)
A. 24, nº 1244 (24 Jan. 2018)
A. 24, nº 1245 (31 Jan. 2018)

Questões atuais de direito
local

trimestral

Nº 16 (Out./Dez. 2017)

Raiano

Mensal

Revista de estudios
económicos y empresariales

Anual

A. 45, nº 489 (18 Jan. 2018)
(2017)

Revista de legislação e
jurisprudência

Bimestral

A. 147, nº 4007 (Nov. Dez. 2017)

Reconquista

Semanal

Nº 3745 (21 Dez. 2017)
Nº 3746 (28 Dez. 2017)
Nº 3747 (04 Jan. 2018)
Nº 3748 (11 Jan. 2018)
Nº 3749 (18 Jan. 2018)
Nº 3750 (25 Jan. 2018)

Trabalho & segurança social

Mensal

Nº 10 (Nov. 2017)
Nº 11 (Dez. 2017)

Voz das Misericórdias

Mensal

A. 32 (Dez. 2017)

