
27 maravilhas de origem portuguesa no mundo / Maria João Ribeiro
Cota: 338.48(036)/98

Em 2009 foram votadas as 27 maravilhas arquitetónicas de origem portuguesa no mundo. Este 
volume incide sobre a América do Sul, na qual as marcas da presença de Portugal recaem sobre 
o Brasil e o Uruguai.

Matemática moderna, matemática viva / André Revuz
Cota: 510/34

Matemática Moderna - Matemática Viva é considerada a melhor exposição da matemática de 
hoje e não se destina exclusivamente aos matemáticos, engenheiros e técnicos, que possuem 
uma cultura matemática, mas também ao grande público, aos pais dos estudantes, enfim, a 
todos aqueles que querem estar ao corrente dos progressos e dos problemas do nosso tempo.

O Falso Neutro / Maria Isabel Barreno
Cota: 37.015/08

Maria Isabel Barreno realizou, em 1985, um estudo sobre a discriminação das mulheres em que 
procedeu à análise do discurso escolar e das imagens dos manuais utilizados no ensino 
secundário, concluindo que estes revelam uma assimetria de poder, quer na descrição da vida 
profissional, quer social de mulheres e homens que sumariza na expressão 'falso neutro'.

Sobrei da história dos meus pais?/ Graça Gonçalves
Cota: BI/82-93/1036

"Nos últimos dias, várias vezes tinha percebido o seu desejo de me falar no conflito em que 
vivia. Nunca o fez. Só me abraçava. Abraçava-me muito. Também devia ser muito difícil tentar 
entender que não ia haver lugar para mim naquela sua paixão adiada. No entanto, nessa 
manhã, evitou olhar-me e não me abraçou. Sentia-me a mais, a sobrar. A minha mãe tinha ido 
embora!"

Cesária Évora live à L'Olympia / Cesária Évora
Cota: CDM/000/56

Este concerto de 1993 é uma peça de antologia que permitiu ao mundo de descobrir Cesária 
Évora. De "Sodade" passando por "Mar azul" ou "Angola" à "Miss Perfumado", todos os êxitos 
já constam do alinhamento.

Relaciones históricas a través del océano Índico
Cota: 96/27

Relatório e Documentos de Trabalho da Reunião de Peritos sobre "Los contactos históricos 
entre África oriental por una parte y el sureste asiático por otra, a través del océano Índico".

Cómo habituar al niño a leer / Patricia Delahaie
Cota: 028/15

Um guia para os pais que querem que os seus filhos apreciem a leitura e queiram compartir 
com eles esse prazer. Quase todas as crianças gostam de ler, especialmente quando descobrem 
que não é uma obrigação pesada, mas um jogo maravilhoso. A mini-biblioteca será de grande 
ajuda para o seu filho, em função da sua idade e preferências.

Desesperadamente Giulia / Sveva Casati Modignani
Cota: 821.131.1/16

Giulia é uma escritora de renome. Ermes é um cirurgião famoso. Ambos provêm de mundos 
diferentes e ambos têm passados que os marcaram profundamente: conheceram o sacrifício, o 
fracasso e o sucesso. Quando se reencontram, após vinte anos de afastamento, vão viver 
finalmente o amor que na sua juventude não puderam concretizar. Mas a dor e a angústia 
voltam a invadir as suas vidas.
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