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Divertidamente / Peter Docter
Cota: DVD/791/108
Das mentes criativas da Disney/Pixar chega-nos uma história verdadeiramente 
repleta de emoções, como nunca antes se viu. Este é um divertido e afetuoso filme 
que Peter Travers da Rolling Stone intitulou como sendo uma "verdadeira obra prima". 
Já alguma vez olhaste para alguém e te perguntaste o que se passaria dentro da sua 
cabeça?

O que é uma sondagem? Como devemos olhar para os seus resultados? Quais os seus 
limites e as suas potencialidades? Para que servem as sondagens? São nocivas ou 
benéficas para a nossa democracia? Este livro é uma introdução não técnica ao mundo 
das sondagens e, ao mesmo tempo, uma reflexão sobre o panorama das sondagens em 
Portugal: como são feitas e, especialmente, como são encarados os seus resultados.

Este livro pretende suscitar a reflexão e o debate em torno de algumas das 
implicações éticas e morais de avanços tecnológicos e científicos na área da genética, 
da biotecnologia e da tecnologia médica. Trata-se de um livro escrito por um 
professor e dirigido a professores, alunos ou cidadãos que gostem de reflectir, de 
avaliar criticamente e de discutir as potencialidades e as limitações de temas como 
engenharia genética, análise do genoma humano, terapia génica, eugenia e clonagem.

O "admirável mundo novo" em discussão / Pedro Rocha dos Reis / Cota: 61/25

Lucinda / Frederico Schlegel
Cota: 821.112.2/03
Friedrich Schlegel foi um linguísta, crítico literário, filósofo, hispanista e poeta alemão, 
um dos fundadores do Romantismo. Na sua novela Lucinda (1799), onde se misturam os 
géneros literários mais diversos, pretende "reservar-se o privilégio de uma sedutora 
confusão", percorrer "todos os degraus da humanidade, da sensualidade mais exuberante 
à espiritualidade mais espiritualizada".

O caminho que nenhum homem trilhou / Carl Sagan, Richard Turco
Cota: 530.1/56
A Carl Sagan e a Richard Turco atribuiu a Sociedade Americana de Física o Prémio Leo 
Szilard pela descoberta do inverno nuclear, uma descoberta científica que teve 
profundas consequências nos planos político, militar e estratégico, suscitando uma 
tomada de consciência dos especialistas de todo o mundo relativamente aos riscos da 
disseminação do armamento nuclear. É precisamente a história dessa descoberta e o 

Histórias de Sete-Sonos / Hannah Johansen
Cota: BI/82-93/1097
O mais importante para um Sete-Sonos é o 7. Por isso é preciso contar-lhes todas as 
noites uma história de sete-sonos. Ou 7 outras histórias. Isso também serve.

A decisão política em educação / Maria Margarida Marques
Cota: 377/51
A democratização da sociedade portuguesa conduziu, no campo da intervenção política, à 
emergência da responsabilização de novos actores e à institucionalização de espaços de 
diálogo e negociação organizados na base do tripartismo. Assiste-se, assim, a uma procura de 
participação de diferentes actores na definição de políticas sectoriais.

Mathematics and democracy / The National Council on Education and the 
Disciplines / Cota: 372.851/355
O mundo está inundado de números, mas muitos adultos educados permanecem 
funcionalmente 'inumerados'. Para abordar esta questão, a Fundação Nacional de 
Companheirismo Woodrow Wilson anunciou esta publicação, que pretende criar uma 
discussão nacional sobre as ligações cada vez mais importantes entre matemática, 
numeracia e democracia no mundo em mudança do século XXI..


