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Livros da editora Profedições 

Os Direitos da Criança ? Da participação à responsa bilidade   
O sistema de protecção e educação das crianças e jo vens   

Paulo Delgado  
ISBN: 972-8562-29-2  
pp. 229  
Preço: 12 euros  
Preço com desconto: 10.80 euros 

"A criança ou jovem em risco é um sujeito em formação submetido a dificuldades de diferente índole, que lhe 
limitam a possibilidade de alcançar o desenvolvimento físico, afectivo e psíquico que caracteriza, idealmente, a 
dignidade humana. (...) A criança não é mais um incapaz, uma pessoa futura: pretende-se que seja um 
protagonista." Paulo Delgado, é investigador no Instituto de Estudos da Criança da Universidade do Minho e 
professor auxiliar da Universidade Portucalense. O livro resulta de um estudo sobre a colocação institucional de 
crianças e jovens de risco. São identificadas algumas estratégias preventivas e factores de risco, apresentados os 
quadros normativos português e internacional e analisadas as medidas de promoção e de protecção da criança e 
do jovem.  
 
 
quiproquós@media.com   
Peças breves de uma reportagem sobre o conhecimento e o saber na época actual  

Francisco Silva 
Preço: 12 euros 
Preço com desconto: 10.80 euros  

Francisco Silva é engenheiro na Portugal Telecom. É dirigente de organismos internacionais das Telecomunicações 
e da Internet. Publicou os livros Fronteiras do Futuro, Narrativa Nova e Quadratura do círculo. Foi o responsável 
pelo tema das Comunicações da Enciclopédia Verbo da Cultura-Século XXI, sendo da sua autoria a quase 
totalidade dos respectivos artigos. Tem participado em projectos sobre a História das Telecomunicações em 
Portugal. É director da Colecção Caminho da Ciência da Editorial Caminho. È membro do Conselho Redactorial da 
Revista Vértice. Colabora em diversos meios de comunicação social escritos, nomeadamente na Página da 
Educação, desde 2002.  
Foi Vereador na C.M. Oeiras  
 
Desconstruindo o Discurso Académico do Papa  

Manuel Reis  
ISBN: 972-54-0146-8  
pp.80  
Preço: 9 euros 
Preço com desconto: 8.10 euros 

Quem não se lembra da polémica que causou o discurso académico do Papa Bento XVI (Joseph Ratzinger) em 
Regensburg- Ratisbona, a sua terra natal a 12 de Setembro de 2006, sobre o tema: "Foi, Raison et Université: 
Souvenirs et Réflexions"? Manuel Reis, bem ao seu estilo embarca numa viagem teológico-filosofica desconstruindo 
o discurso proferido. Diz o autor: "(...)Em suma, em lugar de prestar atenção critica à situação e aos graves 
problemas contemporâneos, o Papa, parece deleitar-se em transposições históricas, enquadradas em elucubrações 
bizantinas. Padece destas maleitas a temática do Logos (...)"  
 
O Mundo Maravilhoso das Adivinhas Moçambicanas  

Américo Correia de Oliveira  
ISBN: 978-972-8562-33-5  
Instituto Politécnico de Leiria  
pp. 389  



 

Preço: 14 euros 
Preço com desconto: 12.60 euros 

"Por muito que corras, não consegues trepar. O capim."; "Por baixo brilha, por cima brilha. Mandioca,"; "O que é 
que é leve não se parte sem se partir? A folha."; "As massalas [fruto] maduras não se mantêm na árvore. Os 
problemas não apodrecem." Estas são algumas das 1463 adivinhas que se podem descobrir neste livro. O autor 
Américo Correia de Oliveira, leccionou e colaborou em projectos de formação de professores em Angola (1974-76; 
1979-81), Cabo Verde (1986), na Guiné-Bissau (1986) e em Moçambique (1993-99). 


