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Dia Mundial da Música 
1 de Outubro 

Lagoa do Fogo. Formas negras descem a cratera 
para delinear o espelho do céu. Sabem os que lá 
passam a noite que assim é, como também sabem 
que antes do desvendar das formas pelo espelho 
do céu se ouvem melodias a avisar de uma 
brevidade. 
 
Lagoa do Fogo. Invisível e negra. Ensurdecedora 
de silêncio. Terrivelmente inarmónica. Enganadora 
até à brevidade reveladora. 
 
Lentamente, do interior do nada existente, ouvem-
se muito tenuemente sons estruturados que vão 
ficando gravados na pauta do tempo, breve, que 
vão ficando ouvidos no espanto do ser, breve, que 
vão… porque breve, preparar o mundo para 
receber a primeira linha dourada reveladora da 
diversidade. 
 
Dos tons menores, os reveladores do mundo 
passam aos tons maiores, variando a dinâmica da 
interpretação musical ao ritmo da multiplicação das 
linhas radiosas. 
 
 

Lagoa do Fogo. Intensa de música. 
Ensurdecedora de melodias. Belamente 
harmónica. Reveladora de cores. 
 
A cratera revelada, ou o mundo, materializa a 
melodia avisadora em notas musicais de água, 
fauna e flora plasmadas nas impressões dos 
sentidos. 

Fernando Melo Ribeiro (Serviço de Biblioteca e Arquivo) 
2015 SBA no DIA MUNDIAL da MÚSICA 

O vaso dá uma forma ao vazio e a música ao 
silêncio. 
Georges Braque 

 
A música exprime a mais alta filosofia numa 
linguagem que a razão não compreende. 
Arthur Schopenhauer 

 

http://biblioteca.uac.pt/
mailto:dsba@uac.pt
http://pensador.uol.com.br/autor/georges_braque/
http://pensador.uol.com.br/autor/arthur_schopenhauer/


 

In: 
Open Access Week Portugal [Em linha]. [Consult. 04 de Outubro de 2015]. Disponível em WWW: <URL 
http://www.acessolivre.pt/semana/?page_id=1503> 
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OpenAIRE (Open Access In f rast ructure  for  
Research i n Europe ) e  HORIZONTE 2020 
O OpenAIRE tem como objetivo apoiar a implementação do Open 
Access na Europa. Fornece os meios para promover e realizar a 
adoção generalizada da Política de Open Access, conforme 
estabelecido nas orientações para o Open Access do Conselho 
Científico do ERC, no projeto piloto Open Access da Comissão 
Europeia (FP7) e no Programa HORIZONTE 2020. 
Mais informações aqui. 
  

  

http://www.acessolivre.pt/semana/?page_id=1503
https://www.openaire.eu/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

        

Página 3 Notas da Biblioteca 
 

 

 
O Mês Europeu de Cibersegurança (European Cyber 
Security Month - ECSM) é comemorado durante o corrente 
mês de outubro, pelo terceiro ano consecutivo, com mais 
de 100 eventos e atividades em 28 países europeus. O 
tema definido - "A cibersegurança é uma responsabilidade 
partilhada - Pare. Pense. Conecte-se." - convida todos a 
saberem mais sobre segurança online por forma a 
poderem ajudar outros a protegerem-se de ameaças 
cibernéticas. 

Esta iniciativa é organizada, em parceria, pela Agência 
Europeia para a Segurança das Redes e Informação 
(ENISA) e a Comissão Europeia e conta com a participação 
de mais de cem parceiros (autoridades locais, governos, 
universidades, ONGs, associações profissionais) de toda a 
Europa. 

Mais in formação: 

• ECSM - European Cyber Security Month  

• European Cyber Security Month: during October, find 
out how to be safe online  

• CNCS - Centro Nacional de Cibersegurança 

In: ANACOM, Autoridade Nacional de Comunicações [Em linha]. [Consult. 04 de 
Outubro de 2015]. Disponível em WWW:<URL 
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1367994#.VhEXeiujvVI 

OUTUBRO, mês Europeu de  Ciber segurança 

 

In: Exame Informática [Em linha]. [Consult. 04 de Outubro de 2015]. Disponível em WWW:<URL http://images-
cdn.impresa.pt/exameinformatica/2015-03-02-cybersecurity_11jpg-1?v=w620h395 

https://cybersecuritymonth.eu/
https://www.enisa.europa.eu/media/press-releases/european-cyber-security-month-during-october-find-out-how-to-be-safe-online
https://www.enisa.europa.eu/media/press-releases/european-cyber-security-month-during-october-find-out-how-to-be-safe-online
http://www.cncs.gov.pt/pagina-inicial/index.html
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1367994#.VhEXeiujvVI
http://images-cdn.impresa.pt/exameinformatica/2015-03-02-cybersecurity_11jpg-1?v=w620h395
http://images-cdn.impresa.pt/exameinformatica/2015-03-02-cybersecurity_11jpg-1?v=w620h395


Madeline Hart é uma estrela ascendente no partido britânico no poder: bonita, 
inteligente, motivada para o sucesso por uma infância pobre. Mas Madeleine 
tem também um segredo sombrio: é amante do primeiro-ministro, Jonathan 
Lancaster. Os seus raptores descobriram o romance e decidiram que 
Lancaster deve pagar pelos seus pecados. Receoso de um escândalo que lhe 
destrua a carreira, ele decide lidar com o caso em privado, sem o envolvimento 
da polícia britânica. Trata-se de uma decisão arriscada, não só para si próprio, 
como para o agente que conduzirá as buscas. 
Tens sete dias, depois a rapariga morre. 
 

Entra em cena Gabriel Allon — assassino implacável, restaurador de arte e 
espião —, para quem as missões perigosas e a intriga política não são 
novidade. Com o relógio a contar, Gabriel tenta desesperadamente trazer 
Madeleine de volta a casa em segurança. A sua missão leva-o do mundo 
criminoso de Marselha a um vale isolado nas montanhas da Provença, depois 
aos bastidores do poder londrino e, finalmente, a um clímax em Moscovo, uma 
cidade de espiões e violência, onde há uma longa lista de homens que 
desejam ver Gabriel morto. 
 

Desde as páginas de abertura até ao chocante final, em que se revelam os 
verdadeiros motivos por detrás do desaparecimento de Madeleine, A Rapariga 
Inglesa irá deixar os leitores completamente mergulhados na história. 
 
In: Bertrand Editora [Em linha]. [Consult. 04 de Outubro de 2015]. Disponível em WWW:<URL 
http://www.bertrandeditora.pt/livros/ficha/a-rapariga-inglesa?id=15692840 

O Tempo entre Costuras é a história de Sira Quiroga, uma jovem modista 
empurrada pelo destino para um arriscado compromisso; sem aviso, os 
pespontos e alinhavos do seu ofício convertem-se na fachada para missões 
obscuras que a enleiam num mundo de glamour e paixões, riqueza e miséria 
mas também de vitórias e derrotas, de conspirações históricas e políticas, de 
espias. 
 

Um romance de ritmo imparável, costurado de encontros e desencontros, que 
nos transporta, em descrições fiéis, pelos cenários de uma Madrid pró-
Alemanha, dos enclaves de Tânger e Tetuán e de uma Lisboa cosmopolita 
repleta de oportunistas e refugiados sem rumo. 
 
In: Clube dos Livros: Blog about Books [Em linha]. [Consult. 04 de Outubro de 2015]. Disponível 
em WWW:<URL http://www.clubedoslivros.org/2010/08/o-tempo-entre-costuras-de-maria-
duenas.html 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leitura Sazonal OUTONO 

O Tempo Ent r e  Costu ras 
María Dueñas 
 
Biografia: http://www.mariaduenas.es/maria-duenas.php?op=biografia 
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A Rapar iga Inglesa 
Daniel Silva 
 
Biografia: http://www.portaldaliteratura.com/autores.php?autor=493 

Se gosta de livros de intriga, espionagem, crime, com muita ação e adrenalina, de histórias intrigantes e aventura que nos prendem; de livros 
que nos deixam com vontade de ler sempre mais um bocado, que não nos deixam descansar enquanto não se termina a leitura, que 
suscitam a curiosidade e o interesse pela história, em que o suspense nos prende até à última página, então sugerimos as seguintes leituras. 
Proposta de Leituras de DELFINA MOTA (Serviço de Biblioteca e Arquivo) 

http://www.bertrandeditora.pt/livros/ficha/a-rapariga-inglesa?id=15692840
http://www.clubedoslivros.org/2010/08/o-tempo-entre-costuras-de-maria-duenas.html
http://www.clubedoslivros.org/2010/08/o-tempo-entre-costuras-de-maria-duenas.html
http://www.mariaduenas.es/maria-duenas.php?op=biografia
http://www.portaldaliteratura.com/autores.php?autor=493
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A Biblioteca da Universidade dos Açores organiza cursos de formação de utilizadores, a fim de 
divulgar os seus serviços e recursos oferecidos e o seu funcionamento básico. Os cursos são 
calendarizados pelo Serviço de Biblioteca e Arquivo (SBA) ou ministrados e calendarizados 
mediante solicitação dos docentes e/ou Diretores de Curso. 

Esta formação é dada durante o 1.º semestre e de fevereiro a abril, de acordo com a progra-
mação calendarizada ou a calendarizar. No 1.º semestre têm prioridade as sessões destinadas a 
alunos do primeiro ano. 

As características específicas das sessões para as formações devem ser apresentadas aos 
Serviços de Apoio e Formação da Biblioteca em FORMULÁRIO existente para o efeito. 

É importante que os Diretores de Curso e/ou professores colaborem na preparação do módulo, 
propondo temas de busca (palavras-chave) de acordo com a cadeira que lecionam. A presença 
do professor durante a formação é muito positiva para o desenvolvimento da mesma. 

É conveniente que estas sessões durem pelo menos uma hora e meia. 

Estas formações destinam-se a toda a comunidade académica, sendo concedidos certificados 
de participação. 

Mais informação em http://biblioteca.uac.pt/pt-pt/apoio-formacao-utilizadores 

 

http://biblioteca.uac.pt/sites/default/files/formularioformacaonivelinicial.pdf
http://biblioteca.uac.pt/pt-pt/apoio-formacao-utilizadores
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 Na Bibl i oteca… 
PASSADO 
AMERICAN CORNER  

https://www.nasa.gov/mission_pages/newhorizons/main/index.html 

Na Bibl i oteca… 
FUTURO 
AMERICAN CORNER  
 
 
 

26 de  outubro 
Conferência Literatura e a 
dupla ancestralidade dos 
luso-americanos, pelo Dr. 
Vamberto Freitas, docente 
do DLLM (Anf. B, 10h30) 

CIENTISTA DA NASA NA UAc 
Al i ce  Bowm an 

"REACHING FOR NEW HORIZONS": À 
CONVERSA COM ALICE BOWMAN 
 
No âmbito das atividades do American Corner, e numa 
parceria com o Consulado dos Estados Unidos da América em 
Ponta Delgada e com o Observatório Astronómico de Santana 
(OASA), a Universidade dos Açores recebeu Alice Bowman, 
gestora de operações da NASA para a missão "New 
Horizons", para duas palestras sobre exploração espacial com 
especial atenção à própria "New Horizons" que se tornou, no 
passado dia 14 julho, a primeira sonda a chegar a Plutão. 
Com o título “Reaching For New Horizons”, ambas as palestras 
tiveram lugar no dia 9 de Outubro, tendo a primeira, dirigida a 
estudantes, decorrido na Universidade dos Açores. A segunda 
sessão, à noite no OASA, foi aberta a todo o público 
interessado. 
Nestas palestras, Alice Bowman mostrou de que forma esta 
sua última missão foi o culminar de uma carreira que sempre 
quis excitante, tecnicamente desafiante e desprovida de rotina. 
Apaixonada desde criança pela exploração espacial, Alice 
Bowman falou da missão “New Horizons”, procurando 
transmitir à próxima geração de cientistas e engenheiros que o 
trabalho árduo compensa e que devem sempre procurar uma 
carreira que os apaixone. 

 
Alice Bowman, responsável operacional da missão New 
Horizons, trabalha no Laboratório de Física Aplicada da 
Universidade de John Hopkins (John Hopkins University 
Applied Physics Laboratory). Envolveu-se no projeto da 
“New Horizons” da NASA em 2001: uma missão não-
tripulada projetada para voar para além de Plutão. 
A 14 de julho de 2015, após uma viagem de 4800 
milhões de quilómetros que durou quase 10 anos, a 
sonda “New Horizons” fez a sua máxima aproximação 
ao mais famoso planeta-anão do Sistema Solar, até 
então nunca visitado. Após esta visita, a sonda seguirá 
para a cintura de Kuiper, na fronteira do sistema solar, 
uma zona cheia de asteróides, que começa para lá de 
Neptuno, que foi descoberta em 1992 e da qual Plutão é 
o representante mais próximo da Terra. 
 
 
 

 

27 e  28 de  outubro 
Workshop “Desvendar os 
segredos da fotografia”, 
pelo Prof. Dr. Paulo 
Medeiros, docente do DM 
(Anf. B, 14h-16h) 

https://www.nasa.gov/mission_pages/newhorizons/main/index.html
https://www.facebook.com/bibliotecaearquivouniversidadedosacores


 

ENCADERNAÇÃO TRADICIONAL 
(capa dura) 
 
A área de Conservação e Restauro do 
Serviço de Biblioteca e Arquivo da 
Universidade dos Açores tem por 
missão conservar e restaurar 
publicações em risco de se degradar ou 
degradadas. A Encadernação 
Tradicional enquadra-se, entre outras, 
nas intervenções levadas a cabo por 
este serviço. 

 

A publicação Album Michaelense, de 
Joaquim Candido Abranches, 
encontrava-se num estado avançado 
de degradação, pelo que foi necessário 
intervir para a sua recuperação. A 
encadernação da publicação foi sujeita 
a técnicas e materiais adequados à 
época em que a mesma foi editada, 
permitindo uma garantia em termos de 
conservação de mais de 200 anos. 

 

A intervenção técnica, assim como a 
reportagem fotográfica das várias fases 
do processo de restauro, são da 
responsabilidade de Vasco Migue l  Far i a 

(Serviço de Biblioteca e Arquivo). 

PROCESSO 1 

 
CHULEIO 
Consiste em transformar folhas 
soltas em cadernos, através da 
junção de 8-10 folhas com 
cosedura vertical à lombada. 

PROCESSO 2 

 
FORMATAÇÃO DE TEAR 
COM CORDAS 
Cosedura manual para unir os 
cadernos e assim se transformar 
as folhas em livro. 

PROCESSO 3 

  
ARREDONDAR 
Arredonda-se a zona lombar e realizam-se encaixes para receber a 
capa dura. 
Efeito na frente do miolo arredondado em forma de C. 

PROCESSO 5 

   
REVESTIMENTO Encadernação francesa (meia lombada com cantos). 

PROCESSO 6 

  

 
Colocação das guardas do 
livro. 
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PROCESSO 4 

  
CRIAÇÃO de capa de cartão e junção livro por meio de cordas. 

PROCESSO CONCLUÍDO 
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Aqu isi ções Recentes 

MONOGRAFIAS 

 
ENCONTRO LITERATURA: PRESENTE, FUTURO, 1, Li sboa 2014 
 
Presente e futuro : 1º Encontro Literatura : presente, futuro : a urgência da literatura : ler melhor, compreender o 
humano, preparar o futuro / textos de Vasco Graça Moura... [et al.] ; colab. Fundação Júlio Pomar. - Lisboa : 
DECA, D. L. 2014. - 150 p. : il. ; 22 cm 
 
ISBN 978-972-8944-21-6 (Encadernado) 
 
Encontro Literatura: Presente, Futuro, 1, Lisboa 11, 12 de Janeiro de 2014 / Estudos Literários / Literatura 
Portuguesa 
 
CDU 869.0.09 
CDU 821.134.3.09 
 
SD 869.0.09 E46p (UACSD) - 126079E1/E2/E3. - Sala 2 (rosa) 

 

GRAMÁTICA DO PORTUGUÊS 
 
Gramática do português / [org.] Eduardo Buzaglo Paiva Raposo ... [et al.] ; colab. de Graça Vicente e Rita Veloso. - 
[Lisboa] : Fundação Caloust Gulbenkian, -2013. - v. 25 cm 
 
ISBN 978-972-31-1457-7 
 
Gramática portuguesa / Língua portuguesa / Linguística 
 
CDU 811.134.3'36 
CDU 806.90-5 
 
SD 806.90-5 Gr771 (UACSD) - 123170V2. - Sala 2 (rosa) 

 

ESTÉTICA E  ÉTICA EM SÁ DE MIRANDA 
 
Estética e ética em Sá de Miranda / org. José Cândido de Oliveira Martins, Sérgio Guimarães de Sousa. - 
Guimarães : Opera Omnia, 2015. - 222 p. : il. ; 22 cm. - (Margens da Palavra). - Oferta de Maria do Céu Fraga 
[AGO 2015] 
 
ISBN 978-989-8309-14-3 
 
Miranda, Francisco Sá de, 1481?-1558--estudo crítico / Ensaios / Escritores Portugueses / Literatura Portuguesa--
estudo crítico--século XV 
 
CDU 869.0.09 
CDU 821.134.3-4 Miranda, Sá de .09 
 
SD 869.0.09MIR E83 (UACSD) - 126136. - Sala 2 (rosa) 

Continua na Pág. 9 



 

PINTO, Agost inho  
 
Duas almas gémeas : Santa Margarida Maria, Teresa da Anunciada : autobiografia de Santa Margarida : ensaio 
comparativo entre as duas místicas / Agostinho Pinto. - Ponta Delgada : ECCE, 2015. - 159 p. ; 22 cm. - Oferta 
de Rui de Sousa Martins [13-08-2015] 
 
Alacoque, Margarida Maria, Santa, 1647-1690--vida e obra / Teresa de Anunciada, Madre, 1658-1738--vida e 
obra / Autobiografia / Ensaio 
 
CDU 92:2 
 
SD 92:2 P726d (UACSD) - 126078. - Sala 2 (rosa) 

 
 
ESTRELA, Manuel  Fa lcão Vi ve i r os  
 
Festas da caridade : alvoradas de luz / Manuel Falcão Viveiros Estrela. - [Rabo de Peixe] : Irmandade das 
Festas da Caridade da Vila de Rabo de Peixe, 2015. - 198, [2] p. : il. ; 24 cm. - Oferta de António Pedro Costa 
[2015-08-10] 
 
Culto do Espírito Santo / Cultura / Espírito Santo--Açores / Fé Religiosa / Festa da Caridade / Festa do Espírito 
Santo / Foliões do Espírito Santo--Açores 
 
CDU 39(469.9) 
 
SD 39(469.9 ) E85f  (UACSD) - 126073. - Mezzanine (azul) 

 

LES MUSÉES D'ETHNOLOGIE 
 
Les musées d'ethnologie : culture, politique et changement institutionnel / sous la dir. de Camille Mazé, Frédéric 
Poulard e Christelle Ventura. - [S. l.] : Ed. du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques, 2013. - 304 p. ; 
22 cm. - (Orientations et méthodes ; 24). - Institutions culturelles et scientifiques éminemment liées au politique, 
les musées d'ethnologie ont constitué des instruments de prédilection pour penser l'altérité et représenter la 
Nation. Historiquement convoqués dans l'affirmation des identités locales et nationales, ils connaissent depuis le 
début des années 1990 une importante vague de transformations. Privilégiant l'analyse du changement 
institutionnel, cet ouvrage révèle la manière dont le contexte historique influe sur les orientations culturelles de 
ces musées et combien ces derniers sont liés entre eux. Dans un contexte post-colonial où la diversité culturelle 
est promue comme nouveau paradigme des politiques publiques, ils sont désormais mis au défi de se 
conformer aux processus d'internationalisation et aux nouvelles dynamiques territoriales, phénomène qui 
s'accompagne d'un renforcement du message politique sur le contenu scientifique. (Description chez l'éditeur) 
 
ISBN 978-2-7355-0789-4 
 
Museologia / Museus etnológicos--história--França / Política cultural--França 
 
CDU 069.02:39(44) 
 
SD 069.02 M972 (UACSD) - 123198. - Mezzanine (azul) 

 
 
           Continua na Pág. 10 
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VAN LENGEN, Johan  
 
Manual do arquitecto descalço / Johan Van Lengen ; adapt. da versão portuguesa Suzana Ramos. - 1ª ed. 
reimp. - Lisboa : Dinalivro, 2014. - 695, [13] p. : il. ; 21 cm. - Oferta do Curso de Arquitectura através da 
Empresa Furnas e Companhia, Lda 
 
ISBN 978-972-576-565-4 
 
Arquitectura de Habitação / Arquitectura Sustentável 
 
CDU 72.01 
 
SD 72.01 V297m (UACSD) - 125439. - Depósito 

 

PESSEGUEIRO, Már io, 1959-....  
 
Projetar para todos / Mário Pessegueiro. - Porto : Vida Económica, 2014. - 179 p. : il. ; 24 cm. - Oferta do 
Curso de Arquitectura através da Empresa Furnas e Companhia, Lda 
 
ISBN 978-972-788-958-7 
 
Acessibilidade / Calçada Portuguesa--Ponta Delgada (Açores) / Ergonomia dos Edifícios / Espaço Urbano / 
Deficiência Motriz / Desenho Inclusivo / Mobilidade Condicionada 
 
CDU 72.051 
CDU 711.1 
 
SD 72.051 P565p (UACSD) - 125442. - Sala 1 (azul) 

 

BRITES, Joana Ri ta da Costa, 1982-....  
 
Arquitectura da CGDCP : filiais e agências da Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência : 1929-1970 / 
Joana Brites ; [editor João Fragoso Mendes]. - Lisboa : Prosafeita, 2014. - 742 p. : il. ; 29 cm. 
 
ISBN 978-972-95869-7-2 
 
Caixa Geral de Depósitos --História--1929-1970 / Caixa Geral de Depósitos (Filial) --Angra do Heroísmo 
(Açores) / Caixa Geral de Depósitos (Filial) --Horta (Açores) / Caixa Geral de Depósitos (Filial) --Ponta Delgada 
(Açores) / Arquitectura--Portugal--século XX / Açores 
 
CDU 72.03(469) 
CDU 725.24(469) 
 
SD 72.03(469) B874a (UACSD) - 126072. - Sala 1 (azul) 

 
Continua na Pág. 11 
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TE IX E IRA, Ricardo Emanuel  Cunha, 1977-....  
 
Grupos de simetria : identificação de padrões no património cultural dos Açores / Ricardo Cunha Teixeira, Susana 
Goulart Costa, Vera Maria Raposo Moniz. - Lisboa : Apenas Livros, 2015. - xvi, 214 p. : graf., il. ; 30 cm. - Oferta 
dos autores [2015JUL10] 
 
ISBN 978-989-618-503-9 
 
Azulejaria / Calçada Portuguesa / Ensino da Matemática / Geometria / Grupos de Simetria / Isometrias do Plano / 
Matemática / Património Cultural--Açores / Simetria 
 
CDU 514 
CDU 512.7 
 
SD 514 T269g (UACSD) - 125432E1. - Sala 3 (amarelo) 
SD 514 T269g (UACSD) - 125432E2. - Sala 3 (amarelo) 

 

A PAIX ÃO DA RAZÃO 
 
A paixão da razão : homenagem a Maria Luísa Ribeiro Ferreira / orgs. António Pedro Mesquita... [et al.]. - Lisboa : 
Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2014. - 933 p. ; 24 cm. - Oferta de Magda Costa Carvalho [2015-
SET-11] 
 
ISBN 978-989-8553-36-2 
 
Ferreira, Maria Luísa Ribeiro, 1944-....--Homenagem / Arendt, Hannah, 1906-1975 / Espinosa, Baruch, 1632-1677 
/ Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, 1770-1831 / Heidegger, Martin, 1889-1976 / Holderlin, Friedrich, 1770-1843 / 
Kant, Immanuel, 1724-1804 / Pessoa, Fernando, 1888-1935 / Ricouer, Paul, 1913-2005 / Ética / Filosofia / Razão 
 
CDU 19(469) 
CDU 1(469) 
 
SD 19(469) P172 (UACSD) - 126122. - Mezzanine (azul) 

 

BERTA, Annal i sa  
 
Marine mammals : evolutionary biology / Annalisa Berta, James L. Sumich e Kit M. Kovacs. - 3rd ed.. - Amsterdam 
: Elsevier, 2015. - Earlier editions of this valuable work are considered required reading for all marine biologists 
concerned with marine mammals, and this text continues that tradition of excellence with updated citations and an 
expansion of nearly every chapter that includes full color photographs and distribution maps. (Publisher description) 
 
ISBN 978-0-12-397002-2 
 
Biologia Evolutiva / Mamíferos Marinhos--evolução biológica 
 
CDU 599.5 
 
SD 599.5 B455ma (UACSD) - 123199. - Sala 3 (verde) 
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A difusão de informação constitui uma das 
componentes básicas das atividades do 
Serviço de Biblioteca e Arquivo (SBA), 
podendo assumir a forma de Difusão 
Seletiva da Informação (DSI) ou Pesquisa de 
Informação. Esta atividade promove a 
divulgação das publicações recebidas e de 
interesse para as áreas de pesquisa dos 
leitores. 

 

DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM DA NANDA INTERNATIONAL 
 
Diagnóstico de enfermagem da NANDA international : definições e classificação 2012-2014 / org. T. Heather 
Herdman ; trad. Regina Machado Carcez. - Porto Alegre : Artmed, 2013. - 606 p. ; 23 cm.. - Oferta do Projeto 
Bridging the Atlantic 2014/2015.. - Título original em inglês: Nursing diagnoses: definitions & classifaction - 2012-
2014. 
 
ISBN 978-85-65852-10-4 
 
Diagnóstico de Enfermagem / Diagnóstico de Enfermagem--classificação 
 
CDU 616-083 
 
SD 616-083 Di326 (UACSD) - 123526. - Sala 3 (verde) 

 

REARDON, Col l een  
 
Holy concord within sacred walls : nuns and music in Siena, 1575-1700 / Colleen Reardon. - This volume examines 
musical culture both inside and outside seventeenth-century Sienese convents. In contrast to earlier studies of 
Italian convent music, this book draws upon archival sources to reconstruct an ecclesiastical culture that celebrated 
music internally and shared music freely with the community outside convent walls. Colleen Reardon argues that 
cloistered women in Siena enjoyed a significant degree of freedom to engage in musical pursuits. The nuns 
produced a remarkable body of work including motets, lamentations, theatrical plays and even an opera. As a 
result, the convent became an important cultural centre in Siena that enjoyed the support and encouragement of its 
clergy and lay community. (Publisher description) 
 
Estudos de género / Monaquismo--Siena (Itália)--séculos XVI-XVII / Mulher--história--Itália / Mulher--participação 
cultural / Mulher--vida monástica--Siena (Itália)--séculos XVI-XVII / Música--Itália--séculos XVI-XVII / Música sacra--
Siena (Itália)--séculos XVI-XVII 
 
CDU 271(450)"15/16" 
CDU 783(450)"15/16" 
CDU 94(450)"15/16" 
 
SD 783 R226h (ORFEUS) - [Em Tratamento Técnico] 
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PODER, VIOLÊNCIA E  POLÍT ICAS PÚBLICAS NO CONTEX TO CONTEMPORÂNEO 
 
Poder, violência e políticas públicas no contexto contemporâneo. - São Luís : Universidade Federal do Maranhão, 
Centro de Ciências Sociais, Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas , 2014. - p. 329-682 : fig. ; gráf. ; 
30 cm. - (Revista de políticas públicas ; 18 (2), ISSN 0104-8740). - Acesso online : 
http://www.revistapoliticaspublicas.ufma.br/site/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=69 
 
Assistência social--política / Criminalidade / Direitos humanos / Poder / Migração / Políticas públicas / Segurança 
pública / Trabalho escravo / Tráfico humano / Violência doméstica 
 
CDU 343.973 
 
SDM 32(05) (UACSD) - P7759. - Sala 2 

 

ECONOMIA E  ÉTICA 
 
Economia e ética. - Porto : Instituto de Ciências Humanas e Teológicas, 2015. - 245 p. ; 23 cm. - (Humanistica e 
teologia : revista da Faculdade de Teologia - Porto ; 36 (1), ISSN 0870-080X) 
 
Economia / Economia de mercado / Ética económica / Especulação financeira / Estado / Justiça monetária / Moral 
económica / Ordem Social / Teologia moral 
 
CDU 174.4 
 
SDM 2(05) (UACSD) - P3070. - Sala 2 

 

NUCLEAR PROLIFERATION 
 
Nuclear proliferation. - Lisboa : Instituto da Defesa Nacional , 2015. - 195 p. ; 23 cm. - (Nação e defesa ; 140, ISSN 
0870-757X) 
 
Conflito russo-ucraniano / Crise nuclear iraniana / Dissuasão nuclear / Geopolítica / Proliferação nuclear / Programa 
nuclear iraniano / Tratado de não-proliferação nuclear / Segurança europeia / Segurança internacional / Terrorismo 
nuclear 
 
CDU 327 
 
SDM 32(05) (UACSD) - P1958 
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ENSINO SUPERIOR 
 
Ensino superior. - Coimbra : Universidade de Coimbra, Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, 2014. 
- 160 p. : fig. ; tab. 24 cm. - (Revista portuguesa de pedagogia ; 48 (2), ISSN 0870-418X). - Acesso online : 
http://impactum-journals.uc.pt/index.php/rppedagogia/issue/view/141 
 
Bibliotecas académicas / Competências académicas / Competências de informação / Desenvolvimento 
profissional / Educação / Ensino superior--docência / Licenciatura em enfermagem / Literacia da informação / 
Pedagogia universitária 
 
CDU 378.14 
 
SDM 37(05) (UACSD) - P108. - Sala 2 

 

PATRIMÓNIO 
 
Património. - Coimbra : Universidade de Coimbra, 2015. - 74 p. : il. ; 24 cm. - (Rua larga / revista da Reitoria da 
Universidade de Coimbra). - Acesso online : http://www.uc.pt/rualarga 
 
Património / Património cultural / Portugal 
 
CDU 008(469) 
CDU 7.025 
 
SDM 378(05) (UACSD) - P7408. - Depósito 

 

Anál i se Socia l  : Revi sta do Inst i tuto de Ciências Socia i s da Uni ver sidade de Li sboa. Nº 215, 
Vol . L, 2º Tr imest r e (2015) 
ISSN: 0003-2573 
URL: http://analisesocial.ics.ul.pt/?page_id=18 
 
COLÓQUIO Let r as: À vol ta de “ Orpheu” . Nº 190 (Setembro/Dezembro 2015) 
ISSN: 0010-1451 
URL: http://coloquio.gulbenkian.pt/bib/sirius.exe/issue?n=190 
 
Hospi ta l i dade. Ano 79, Nº 308 (Abr i l -Junho 2015) 
ISSN: 0871-0090 
URL: 
http://www.isjd.pt/publicacoes 
https://pt-br.facebook.com/Revista.Hospitalidade 
 
Humaníst i ca e Teologia. Economia e É t i ca. Tomo 36, Fasc. 1  (Junho 2015) 
ISSN: 0870-080X 
URL: https://www.ucp.pt/site/custom/template/ucptplportalpag.asp?sspageID=21&lang=1 
 
Ingen ium : a engenhar i a por tuguesa em r evi sta. Nº 147 (Maio/Junho 2015) 
ISSN: 0870-5968 
URL: http://www.ordemengenheiros.pt/pt/centro-de-informacao/publicacoes/revista-ingenium/ 
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Humaníst i ca e Teologia. Economia e É t i ca. Tomo 36, Fasc. 1  (Junho 2015) 
ISSN: 0870-080X 
URL: https://www.ucp.pt/site/custom/template/ucptplportalpag.asp?sspageID=21&lang=1 
 
Ingen ium : a engenhar i a por tuguesa em r evi sta. Nº 147 (Maio/Junho 2015) 
ISSN: 0870-5968 
URL: http://www.ordemengenheiros.pt/pt/centro-de-informacao/publicacoes/revista-ingenium/ 
 
Natura l  Hi stor y Science. Vol . 2 , Nº 1 (2015) 
ISSN: 2385-0442 
URL: http://sisn.pagepress.org/index.php/nhs/issue/view/20 
 
Refer ência : Revi sta de Enfermagem. Nº 5 , Sér i e IV (Abr i l /Maio/Junho 2015) 
ISSN: 0874-0283 
URL: http://www.esenfc.pt/rr/index.php?module=rr&target=editionDetails&id_edicao=78 
 
Revi sta Bioét i ca. Vol . 23, nº 2  (2015) 
ISSN: 1983-8042 
URL: http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica 
 
Revi sta Brasi l e i r a de Enfermagem (REBEn). Vol . 68, Nº 2  (Mar -Abr  2015) 
ISSN 0034-7167 
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=pt&pid=0034-7167 
 
Revi sta de Fi l osof í a de l a Uni ver sidad de Costa Rica. Nº 137, Vol . LI I I  (Sept i embre/Dic iembre 
2014) 
ISSN: 0034-8252 
URL: http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/filosofia/index  
URL: http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/filosofia/issue/archive 

Revi sta de Fi l osof í a de l a Uni ver sidad de Costa Rica. Nº 138, Vol . LIV (Enero/Abr i l  2015) 
ISSN: 0034-8252 
URL: http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/filosofia/index  
URL: http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/filosofia/issue/archive 
 
Revi sta Fi l osóf i ca de Coimbra. Vol . 23, Nº 46 (Outubro 2014) 
ISSN: 0872-0851 
URL: http://www.uc.pt/fluc/dfci/public_/publicacoes/vol_23_n_46 
 
Revi sta Por tuguesa de Pedagogia. Ano 48-2 (2014) 
ISSN: 0870-418 
URL: http://iduc.uc.pt/index.php/rppedagogia/issue/view/141 
 
Revi sta Psychologica. Vol . 57, Nº 2  (2014) 
ISSN: 0871-4657 
URL: http://www.uc.pt/fpce/publicacoes/psychologica/indexes 

Revue de Paléobiologie. Vol . 34 (1 ) – 2015 
ISSN: 0253-6730 
URL: http://www.ville-ge.ch/mhng/paleo/page/paleo-pres.htm 
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ROF : r evi sta da Ordem dos Farmacêut i cos. Ano X VI , Nº 115 (Abr /Jun 2015) 
ISSN: 0872-7554 
URL: http://rof.ordemfarmaceuticos.pt/rof115/index.html 
 
Rua Larga : Patr imónio. Nº 43 (Ju lho 2015) 
ISSN: 1645-765x 
URL: http://www.uc.pt/rualarga 
 
Socia l  Hi stor y, v40n3 (August  2015) 
ISSN: 0307-1022 
URL: http://www.tandfonline.com/loi/rshi20?open=40#vol_40 
 
Stut tgar ter  Bei t r äge zur  Natur kunde A (Biologie). Neue Ser i e 8  (2015) 
ISSN: 0341-0145 
URL: http://www.naturkundemuseum-bw.de/publikationen/stuttgarter-beitraege-zur-naturkunde-serie-a 

TOC : Revi sta de Ordem dos Técnicos Of i c i a i s de Contas. Nº 184 (Ju lho 2015) 
ISSN: 1645-9237 
URL: http://www.otoc.pt/pt/a-ordem/publicacoes/revista-toc/ 
 
TOC : Revi sta de Ordem dos Técnicos Of i c i a i s de Contas. Nº 186 (Setembro 2015) 
ISSN: 1645-9237 
URL: http://www.otoc.pt/pt/a-ordem/publicacoes/revista-toc/ 
 
Wi l l denow ia : Annals of  the Botan ic Garden and Botan ica l  Museum Ber l i n-Dahlem.  Vol . 45, Nº 
2  (August  2015) 
ISSN: 0511-9618 
URL: http://www.bioone.org/loi/will 
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