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Livros 

Confissões de uma bulímica  

Quando Comer é um Inferno 
Espido Freire 
Editora Ambar 
pp. 199 

Espido Freire narra-nos a sua amarga história e a de outras jovens que sofrem de bulimia. Da sinseridade à raiva, e 
com uma lucidez extrema, a autora denuncia as causas que, de modo catastrófico, se conjugam para que milhares 
de jovens sucumbam a um mal que tem consequências físicas e psíquicas gravíssimas. As suas palavras servirão 
sem dúvida de exemplo e estímulo, abrindo um futuro de esperança a quem, como elas, luta para vencer esta 
doença. 

A Voz da Mãe  

Fernando Miguel Bernardes 
Via Occidentalis Editora 
http://via-occidentalis.blogspot.com 
pp. 174 

?Fernando Miguel Bernardes concebeu uma obra literária de rara beleza. Através de um discurso bem articulado, 
num estilo elegante mas claro, a evocação da Mãe serve de pretexto para revisitarmos momentos dramáticos e 
promissores. Como o autor afirma em dado passo, recordando o ditado; ?água mole em pedra dura...?. Tudo 
depende, contudo, da persistência da água e da dureza da pedra?. 

(Retirado do prefácio) 

Introdução à Sociologia  

Nildo Viana 
Autêntica Editora 
www.autenticaeditora.com.br 
pp. 142 

O que é a Sociologia? Como ela surgiu e se desenvolveu? Quais são os grandes pensadores dessa ciência? E os 
principais temas e teses? Além destas questões, este livro procura elucidar qual a contribuição desta ciência para 
conhecermos a realidade contemporânea. Neste livro, Nildo Viana debruça-se sobre alguns destes temas 
fundamentais. São eles: a relação indivíduo-sociedade, divisão social do trabalho, cultura e ideologia, e, por fim, 
movimentos sociais e mudança social. 

Reflexões para pais e professores 

Melhores Pais, Melhores Filhos: Educar pelo Exemplo  

Cristina Coronha Lima Vieira 
Editora Vozes 
boavida.vozes@mail.telepac.pt 
pp. 160 

?Todos nós somos jardineiros, lançamos sementes que só brotam se forem potencialmente férteis e 
verdadeiramente plantadas. Mas temos tido consciência deste grande dever e desta belíssima prerrogativa?? Assim 
define a autora, psicopedagoga e especialista em educação, a educação pelo exemplo, com pais e mestres 
demonstrando tudo o que viveram e sentiram durante as suas vidas, com o objectivo de formarem melhores filhos e 



 

alunos. 

  

Animação, Cidadania e Participação  

Américo Nunes Peres 
Marcelino de Sousa Lopes 
(coordenadores) 
Associação Portuguesa de Animação e Peedagogia 
pp. 348 

Esta obra colectiva reúne as principais comunicações das III Jornadas Internacionais de Animação Sociocultural, 
organizadas, em Março de 2006, na cidade de Chaves, pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e a 
Associação Portuguesa de Animação e Pedagogia, em colaboração com a Sociedade Iberoamericana de 
Pedagogia Social. O tema escolhido foi Animação, Cidadania e Participação, com o propósito de criar espaços de 
encontro, reflexão e partilha.  

A Difícil Construção do Estado nos Novos Países Afric anos  

António Almeida Santos 
Instituto Piaget 
pp. 55 

Este livro é um testemunho na primeira pessoa do ex-presidente da Assembleia da República, António Almeida 
Santos, sobre o fenómeno da descoloniação e a emergência das ex-colónias portuguesas como países 
independentes. Um percurso que, como refere o autor, ?deixou os novos Estados emergentes impreparados para 
se organizarem politicamente?. 

Outros livros desta editora:  

A Globalização 
Um processo em desenvolvimento 

António Almeida Santos 
Instituto Piaget 
pp. 63 

Uma Visão Integrada do Sistema de Ensino  

António Almeida Santos 
Instituto Piaget 
pp. 55 

O Direito Hoje com que Sentido? 
O problema actual da autonomia do direito 

António Castanheira Neves 
Instituto Piaget 
pp. 75 


