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Inés Suárez é uma jovem e humilde costureira, oriunda da Extremadura, que embarca em 
direcção ao Novo Mundo para procurar o marido, extraviado com os seus sonhos de glória do 
outro lado do Atlântico. Na América, Inés não encontra o marido, mas sim uma grande paixão: 
Pedro de Valdivia, mestre-de-campo de Francisco Pizarro, ao lado de quem Inés enfrenta os 
riscos e as incertezas da conquista e fundação do reino do Chile.

Mulheres em discurso / Ana Vicente
Cota: D396/91

Numa altura em que se discute o muito que está por fazer em torno da Educação para a Saúde 
e, nomeadamente, para uma sexualidade responsável e para uma educação para os afectos, Ana 
Vicente apresenta um panorama da realidade portuguesa de finais da década de 70 e inícios da 
década de 80 do século XX, altura das primeiras tentativas sérias de montagem de uma ideia 
de promoção do Planeamento Familiar.

Lambarena, Bach to Africa
Cota: 821.134.2(7/8)/38

O que acontece quando misturamos a música barroca de Bach com os ritmos africanos do 
Gabão? É o desafio que Hughes de Courson e Pierre Akendengue aceitam neste registo, rico em 
sonoridades diversas e contrastantes. É também uma homenagem a Albert Schweitzer, Prémio 
Nobel da Paz de 1952.

Aida / Giuseppe Verdi
Cota: DVD/78/02

A ópera conta a história de Radamés, um jovem capitão da guarda do faraó que é escolhido pela 
deusa Ísis para comandar o exército egípcio na guerra contra os etíopes, cujo rei ameaçava 
invadir Tebas. O jovem soldado é apaixonado por Aida, escrava de Amneris, filha do faraó, a 
qual, por sua vez, ama Radamés. Ao perceber o amor correspondido de Radamés por Aida, 
Amneris enche-se de ciúmes. 

Pananandata guide to sport blowguns / Amante P. Marinas
Cota: 796.015/51

Pananandata Guide to Sport Blowguns é o mais recente e mais completo guia para 
compreender como funciona e o que condiciona zarabatanas em meio desportivo.

Histórias naturais / Manuel Mouta Faria
Cota: BD/82-9/83

Livro de banda desenhada magistralmente concebido por Manuel Mouta Faria, que retrata de 
uma forma quase documental as vivências de vários animais do bosque, da praia e do mar, bem 
como daqueles que se dedicam a estudá-los e fotografá-los.

O Zbiriguidófilo e outras histórias / Pitum Keil do Amaral
Cota: BI/82-93/331

Da convivência com as crianças e de algumas experiências mediáticas resultou O Zbiriguidófilo 
e outras histórias (1991), sem dúvida um dos mais divertidos livros da literatura portuguesa 
para crianças das últimas décadas do século XX.

Actos de significado / Jerome Bruner
Cota: 159.95/225

"Este livro foi escrito em contraste com o ambiente básico da psicologia actual, com todas as 
suas confusões, as suas deslocações e as suas recentes simplificações. Dei-lhe o título de Acts 
of Meaning (Actos de Significado) de modo a realçar o seu tema principal: a natureza e a 
modelagem cultural da criação de significado, e o lugar central que esta ocupa na acção 
humana."


