
A rapariga que roubava livros / Markus Zuzak / Cota: 821.11.8/33

Quando a morte nos conta uma história temos todo o interesse em escutá-la. 
Assumindo o papel de narrador em A Rapariga Que Roubava Livros, vamos ao seu 
encontro na Alemanha, por ocasião da segunda guerra mundial, onde ela tem uma 
função muito activa na recolha de almas vítimas do conflito. E é por esta altura que se 
cruza pela segunda vez com Liesel, uma menina de nove anos de idade, entregue para 
adopção, que já tinha passado pelos olhos da morte no funeral do seu pequeno irmão.
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Fixação portuguesa e história pré-colonial de Moçambique / A. Rita-Ferreira
Cota: D94(469)/410

Estudos sobre Moçambique antes de se tornar colónia portuguesa e sobre a sua fase 
colonial, entre os séculos XVI e XIX.

"O presente trabalho é um interessante apreciativo de uma experiência de 
intervenção sociocomunitária feita no Bairro da Boavista, em Lisboa, por uma equipa 
multidisciplinar em que também participaram os autores. Norteia-se por um novo 
modelo de intervenção médico-social abrangente, o 'modelo antropoanalítico'."

A comunidade como centro / Colette Campiche, Josette C. Hippolyte, João 
Hipólito / 159.9/330

Camões, o super-herói da língua portuguesa / Maria Alberta Menéres
Cota: BI/82-93/1690
Quase nada se sabe, ao certo, sobre a verdadeira vida de Luís de Camões. Mas uma coisa é 
certa: em tudo o que até hoje se disse e escreveu sobre o assunto, a Grandeza da sua 
Poesia prevaleceu sempre como o seu maior legado às gerações vindouras e à Língua 
Portuguesa! E há ainda outra coisa que é certa: Camões bem poderia ter sido um 
super-herói como os que hoje povoam o dia a dia das nossas crianças!

Maurício, que terá vinte anos no ano 2001 / José António Gomes
Cota: 028/02

Nesta curta obra, autodescrita como 'Itinerário da formação de um leitor', seguimos 
passo a passo a infância e adolescência de Maurício, um jovem curioso e interessado, 
que de forma natural, com a ajuda de pais, educadores e professores, se torna um 
leitor em toda a significância dessa palavra.

O altruísmo e a moral / Francesco Alberoni, Salvatore Veca
Cota: 101/297

Na intrincada rede dos relacionamentos individuais e coletivos, a tarefa de 
racionalidade é fundamental. Só existe moral se a racionalidade se encarrega da 
intuição e administra o impulso de amor e generosidade. Alberoni e Veca 
reconstituem, em O altruísmo e a moral, o percurso da moral antiga à moral racional e 
fazem incursões nas obras de seus principais teóricos, como Lutero, Kant e Freud.

Na corrente / Carlos Paredes
Cota: CDM/400/52
"Na Corrente", para apreciadores do som puro da guitarra portuguesa, é uma compilação que 
reúne todo o material inédito que Carlos Paredes gravara para a Valentim de Carvalho até 
1980, ano em que saiu da editora: os seis temas que haviam ficado completos nas sessões de 
gravação de 1973, os dois temas do single "Balada de Coimbra", publicado em 1971 e nunca 
incluídos em LP, e duas gravações inéditas.

News from no man's land / John Simpson
Cota: 070/18

Em novembro de 2001, John Simpson e uma equipe de reportagem da BBC entrou em 
Cabul e a libertação da cidade capital afegã foi transmitida para um mundo 
expectante. Era o fim de uma campanha sustentada contra os talibãs, uma campanha 
que Simpson cobria desde o início, apesar das dificuldades terríveis e, muitas vezes, 
grandes perigos que enfrentou.


