
Migrantes idosos em Portugal / Maria Alexandra Marques e Ruxandra Oana 
Cota: 316.3/.4/259

Reflexão sobre a articulação entre as migrações e envelhecimento, com atenção especial às 
políticas públicas dirigidas às populações migrantes residentes em Portugal.

Gil Eanes e o Bojador / José Pires
Cota: BD/82-9/85

Escudeiro da casa do Infante D. Henrique, o navegador algarvio Gil Eanes dobrou o cabo Bojador 
em 1434, após uma quinzena de tentativas infrutíferas. Este livro de banda desenhada, da 
autoria de José Pires, conta a última e atribulada viagem de Gil Eanes e da sua tripulação a 
caminho de dobrar essa etapa de arranque da Expansão Portuguesa.

Educação para a justiça / Brian Wren
Cota: D37.01/956

Brian Wren trata, neste livro sempre atual, da preparação do indivíduo em crescimento, e na 
sua fase adulta, para as questão da justiça e da sua procura no meio que o rodeia, aos mais 
diversos níveis. Wren aconselha a criação de consciências na tenra idade e o seu desenvolvi-
mento ao longo da vida, para sustentar cidadãos ativos e motivados para a mudança.

Macaenses em Lisboa / Missão de Macau em Lisboa
Cota: 37.035/64

Interessante catálogo da Exposição "Macaenses em Lisboa - Memórias do Oriente". Muito 
descritivo e ilustrado.

Palavras em bicha com todos os bichos / Richard Scarry
Cota: BI/030/81

Uma nova maneira de aprender palavras a rir. Mais de 1000 ilustrações a cor. Cerca de 2500 
palavras. Um dicionário infantil diferente.

Leão, o Africano/ Amin Maalouf
Cota: 821.1/8/13

 A autobiografia imaginada de uma apaixonante figura histórica: o geógrafo Hasan as-Wazzan, 
que ficou conhecido como Jean-Léon de Médicis, ou Leão, o Africano. Em 1518, no regresso de 
uma peregrinação a Meca, é capturado por piratas sicilianos que o oferecem de presente a Leão 
X, o grande papa da Renascença. A sua vida, feita de aventuras, paixões e perigos, é marcada 
pelos grandes acontecimentos do seu tempo.

O imperialismo / Philippe Braillard, Pierre de Senarclens
Cota: 32/32

Torna-se bastante difícil delimitar o conceito de imperialismo. O seu emprego é em grande 
parte polémico. Na verdade, o termo imperialismo tem sido utilizado para servir objectivos 
políticos. Basta abrir um jornal para surpreender ao vivo a natureza polémica deste conceito. 
Recorre-se a ele frequentemente para fins de propaganda, para classificar a política 
internacional do adversário. 

Uma história crítica do fotojornalismo ocidental / Jorge Pedro Sousa
Cota: 070/34

"Neste trabalho, propomo-nos encarar as fotografias jornalísticas como artefactos de génese 
pessoal, social, cultural, ideológica e tecnológica. É um ponto de vista que parcialmente alarga 
o modelo com que Michael Schudson (1988) procurava explicar por que é que as notícias são 
como são e parcialmente se opõe à visão schudsodiana, uma vez que esse autor afirmou 
taxativamente que as notícias são cultura, não ideologia (Schudson, 1995, 31)."
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