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Livros 

As Novas Drogas da Geração Rave  

Alain Lallemand 
Pierre Schepens 
Instituto Piaget 
piaget.editora@mail.telepac.pt 
pp. 242 

Que livro curioso! Os autores afirmam de imediato que existem drogas felizes, favoráveis. Em ruptura com a 
tradição. Está entendido: o recurso às drogas revela a procura de um prazer superior ou de uma dor atenuada. 
Contudo, nenhuma utilização de droga se faz sem risco e as páginas deste livro não estão isentas de dramas. 
Apresentam-se nesta obra utilizações, culturas que lhes estão associadas, sem pudores nem preconceitos.  

Educação Permanente e Educação de Adultos  

Agustín Requejo Osorio 
Instituto Piaget 
piaget.editora@mail.telepac.pt 
pp. 368 

Este livro pretende oferecer um estudo do sentido da educação permanente e das intervenções educativas nos 
diversos momentos da vida humana. A sua intenção é contextualizar hoje o significado da educação permanente na 
chamada ?sociedade do conhecimento? através do estudo da teoria e da prática dos processos educativos na vida 
adulta. 
 
O Livro do Conhecimento 
Ateísmo das escrituras 

Henri Atlan 
Instituto Piaget  
piaget.editora@mail.telepac.pt 
pp. 472 

Entre o Medo e o Desejo de Crescer 
Psicologia da adolescência 

Manuela Fleming 
Edições Afrontamento 
www.edicoesafrontamento.pt 
pp. 291 

Uma ferramenta útil para psicólogos, pedopsiquiatras e outros estudiosos da Psicologia do Desenvolvimento, para 
investigadores que se interessem pelas ciências humanas em geral e em particular pelos temas da adolescência e 
do jovem adulto, contendo indicadores valiosos sobre os adolescentes portugueses, que podem orientar programas 
de formação, alicerçar estratégias de intervenção e de prevenção em saúde mental e fundamentar politicas sociais 
orientadas para a juventude e a família. 
 
Dicionário de Relações Internacionais  

Fernando de Sousa 
Edições Afrontamento 
www.edicoesafrontamento.pt 
pp. 251 



Esta obra destina-se, antes de tudo, a servir de instrumento de base para os alunos universitários de Relações 
Internacionais, o que não quer dizer que não seja também uma obra de consulta para todos aqueles que se 
preocupam com as Relações Internacionais contemporâneas e que procuram compreender a realidade 
internacional e as grandes tendências do mundo. 
 
 
Álvaro Siza  

Em Matosinhos 
José Salgado 
Edições Afrontamento 
www.edicoesafrontamento.pt 
pp. 215 

O Perfume da Nossa Terra 
Vozes da Palestina e de Israel 

Kenizé Mourad 
Edições Asa 
www.asa.pt 
pp. 350 

Kenizé Mourad trabalhou durante quinze anos como repórter especializada no Médio Oriente. Evitando as análises 
políticas e as generalizações com que todos somos bombardeados, este livro dá voz aos homens e mulheres que 
compõem as duas faces do conflito, transformando-se numa poderosa, chocante e profundamente comovente 
colectânea de testemunhos de adultos e crianças que contam as suas histórias pessoais e as suas vivências nos 
territórios disputados. 
 
A Praia do Destino  

Anita Shreve 
Edições Asa 
www.asa.pt 
pp. 416 

A Praia do Destino conta a história de um amor proibido entre uma adolescente e um homem na casa dos quarenta, 
casado e com quatro filhos, cujo desfecho será catastrófico. Um bom romance para ler neste início de Outono e 
deixar fluir a melancolia. 
 
 
O Teu Rosto  

António Ramos Rosa 
Edições Asa 
www.asa.pt 
pp. 58  

Educar para Ser  

Maria Augusta Sanches Rossini 
Editora Vozes 
boavida.vozes@mail.telepac.pt 
www.vozes.com.br 
pp. 111 

?Ser? é o principal conceito desta obra, que pretende mostrar e clarificar que a função do professor  excede em 
larga escala a de educar e ensinar. A construção de personalidade deverá estar intimamente ligada à função do 
educador. A oposição dos velhos e dos novos conceitos e paradigmas da escola são apresentados de modo a 
orientar os professores, verdadeiros actores de cena, que trabalham e  orientam os mais novos para que a peça 
seja um sucesso. 
 
O Trabalho Docente 
Elementos para uma teoria da docência como profissão de interacções humanas 

Maurice Tardif 
Claude Lessard 
Editora Vozes 



 

boavida.vozes@mail.telepac.pt 
www.vozes.com.br 
pp. 317 

Esta obra penetra no coração do processo de escolarização, analisando o trabalho dos actores que a realizam no 
quotidiano - os professores em interacção com os alunos e demais agentes escolares -, evidenciando as condições, 
tensões e dilemas que fazem parte desse trabalho, ao mesmo tempo que abre um novo campo de pesquisa através 
da análise da encruzilhada de diversas teorias e disciplinas relacionadas. 
 
Duas Histórias Verdadeiras  
Autores: Jeremias e Bruise 
Contadas por Luísa Pádua Ramos 
Ilustradas por José Rodrigues 

Gesto ? Cooperativa Cultural 
www.gesto-coop-cultural.pt 
pp.23 

Duas histórias infantis acompanhadas por belíssimas ilustrações do mestre José Rodrigues. Os resultados da 
venda deste livro revertem a favor de ?Ntwananu?, Escola Primária da Costa do Sol, em Moçambique. 


