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Montra 

Campo das letras  
Para uma História Social do Professorado Primário em Por tugal no século XX.   
Uma Nova Família:  
o Instituto do Professorado Primário Oficial Português  
Volume I (Livro + CD)  
Margarida Louro Felgueiras   
ISBN: 978-989-625-255-7  
pp. 568  
 
Poucas vezes um trabalho de investigação ? por definição, altamente especializado ? consegue entrelaçar tão 
complexa, profunda e rigorosamente e trama de uma história institucional como acontece na presente obra. Uma 
obra que, por isso mesmo, extravasa amplamente o seu objecto específico de estudo para converter-se num 
autêntico fresco de uma época. A história do Instituto do Professorado Primário Oficial Português (Instituto Sidónio 
Pais), que a autora se propõe construir (e reconstruir) neste trabalho.  
 
A Universidade de Coimbra   
Figuras e factos da sua história ? Volume II  
Manuel Augusto Rodrigues   
ISBN: 978-989-625-284-7  
pp. 670  
 
Nesta obra o autor recolhe estudos elaborados durante os quarenta anos de docência universitária, aborda algumas 
das figuras e factos que marcaram a Universidade de Coimbra no seu dilatado e fecundo percurso histórico.  
 
MARCO POLO   
O viajante do mundo medieval  
Nick McCarty   
ISBN: 978-989-625-235-9  
pp. 64  
 
Marco Polo foi o viajante mais famoso dos tempos medievais. Nascidos no seio de uma família de mercadores de 
Veneza, aprendeu todas as aptidões necessárias para se tornar um próspero comerciante: como avaliar pedras 
preciosas, apreciar as especiarias exóticas e escolher as sedas mais elegantes.  
Quando tinha 15 anos, partiu na sua primeira expedição comercial até à longínqua China.  
 
Edições Afrontamento   
Saber Prático de Saúde   
As lógicas do saudável no quotidiano  
Luísa Ferreira da Silva   
ISBN: 978-972-36-0911-0  
pp. 204  
 
Este livro refere-se às formas de fazer que, no senso comum, se ligam à preocupação com a saúde. Para além do 
conhecimento vulgarizado sob a expressão de «saudável» (práticas alimentares, exercício físico, etc.), esta obra 
investiga os mecanismos da sua apreensão e revela a relação que eles mantêm com a cultura e a sociedade.  
Através da análise de discursos produzidos em entrevista, o livro demonstra como o pensamento leigo, apesar de 
conter a informação da ciência, lida com a saúde e o saudável como realidades subjectivas imbuídas de uma 
cultura, muito mais do que como objectos feitos de conhecimento racional-científico.  
 
Editora Vozes   
O ofício de professor   
História, perspectivas e desafios internacionais  
Maurice Tardif   
Claude Lessard   
ISBN: 978-85-326-3600-3  
pp. 328  
 
Depois de circunscrever a noção de "crise do ensino" e analisar um conjunto de fenómenos que contribui para isso, 



 

Lessard e Tardif propõem que se encare o futuro da profissão docente a partir de três cenários de evolução: a 
restauração do modelo canónico do ensino dispensador de uma cultura escolar e agente de selecção de uma elite 
socialmente determinada; a tomada de controlo da escola por empreendedores tecnófilos; e a organização docente 
e profissional. Este último cenário parece aos autores mais promissor. 
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