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Livros 

Democracia e Participação 
O caso do orçamento participativo de Porto Alegre 

Boaventura de Sousa Santos 

Edições Afrontamento 
pp. 233 

Este livro aborda a política de Orçamento Participativo de Porto Alegre, no Brasil - considerado pela 
ONU como uma das melhores práticas de gestão urbana do mundo -, um processo regularizado de 
intervenção permanente dos cidadãos nas decisões municipais. 

 
Hipercultura 
O preço da pressa 

Stephen Bertman 

Instituto Piaget 
pp. 313  

Este é um livro acessível, onde todos os interessados em comunicação, em stress motivado pela 
pressão do tempo, em mudanças culturais e nos efeitos das tecnologias no comportamento e na 
cognição humana encontrarão respostas e ideias úteis. 

 
Reformas da Educação Pública 
Democratização, modernização, neoliberalismo 

Licínio Lima 
Almerindo Janela Afonso 

Edições Afrontamento 
pp. 140 

Nas últimas duas décadas, um pouco por todo o lado, assistiu-se a uma vaga de reformas cujos 
objectivos, em maior ou menor extensão e profundidade, visaram a redifinição do papel do Estado e 
a consequente alteração na configuração das políticas públicas. Este livro dá conta das expressões 
destas reformas nas políticas públicas de educação. 

 
O Novo Livro dos Verdes 
E se o verde fosse a cor do século XXI? 

Edições Piaget 
pp. 278 

Esta obra colectiva, nascida de múltiplos debates, numerosas questões e de análises muito originais, 
apresenta o método de Os Verdes, as ideias-força, os objectivos e os princípios que guiam a 
reflexão dos ecologistas. Um pensamento redicalmente novo traçado por um modo de acção 



 

democrático e não violento. 

 
Na Barca com Mestre Gil 
Arraia Miúda 

Jaime Gralheiro 

Sindicato dos Professores da Região Centro 
Associação de Professores de Viseu 
pp. 239 

Neste volume reunem-se duas peças de Jaime Gralheiro com grande significado histórico: Na Barca 
com Mestre Gil foi a última peça de teatro proibida pela censura fascista; Arraia Miúda foi a primeira 
peça escrita pelo autor após a revolução de Abril. 

 
O Nome da Luz 
Joaquim Jorge Carvalho 

A Confissão 
Carlos Paixão Lopes 

A Boca dos Gestos 
Maria Helena Ferreira Marques 

Alma Azul 
pp. 73 

O VI Concurso Literário 2001, dedicado ao conto, teve uma participação significativa de muitos 
autores que puderam, através do concurso, divulgar os seus textos. Agora, o Sindicato dos 
Professores da Região Centro, em colaboração com a Alma Azul, dá à estampa e põe ao dispor do 
público os três contos premiados. 

 
ADÁGIO Julho/Dezembro 
Revista do Centro Dramático de Évora 

Edição Cendrev 
pp. 119 

Esta edição da Adágio dedica especial atenção ao III Seminário Internacional de Marionetas de 
Évora, que contou com a participação de diversos investigadores nacionais e estrangeiros. Por se 
tratar de um número duplo, a revista inclui ainda um caderno dedicado à Formação II, o reportório do 
Teatro da Cornucópia (1973-2000) e o Curso de Teatro e Educação da ESE de Coimbra. 

 
Dicionário da Língua Portuguesa 
Edição 2003 

Porto Editora 
pp. 1812 

Esta última edição está organizada de forma mais clara e funcional, destacando os diferentes 
sentidos de cada palavra por meio de algarismos. Além disso, esta obra foi enriquecida com a 
introdução de termos específicos de áreas de interesses recentes, como a estatística, o marketing, a 
informática, a internet, a genética e as medicinas alternativas. 


