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Informamos que está disponível um novo servidor de VPN para acesso à B-on, e Scopus. Para 
obter ajuda na instalação e configuração do cliente de VPN aceda a este 
link: http://suporte.ipcb.pt/v2/kb/faq.php?cid=11  

Apresentamos seguidamente, os títulos recebidos na biblioteca durante o mês de Maio.  

NOVOS TÍTULOS:  
 

 
C. Santos (Ed.). (2011). Família, espaço e património. Porto: CITCEM - Centro de 
Investigação Transdisciplinar «Cultura, Espaço e Memória. 

 

 

 

 
 
Lima, J. T. (2013). MOJAF-Movimento juvenil de ajuda fraterna (1963-1790). [Porto]: 
CITCEM-Centro de Investigação Transdisciplinar «Cultura, Espaço e Memória. 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA: Título: INFOBIB: folha informativa. Propriedade: IPCB.ESALD. ISSN: 2182-5939 

Periodicidade: mensal 

Resumo: O livro “na sua orgânica interna, reflete as grandes 
linhas temáticas em debate: Comportamentos demográficos, 
família e património; Ciclos de vida, instituições e estratégias 
familiares de sobrevivência; Família, relações sociais, 
marginalização e mecanismos de controlo no noroeste 
espanhol; Memória, espaço doméstico e espaço social; 
Família, espaço doméstico e espaço social no Porto 
contemporâneo.” 

Resumo: “No contexto de uma sociedade em profunda 
transformação, marcada pela Guerra Colonial e pela 
imigração, mas também pela irreverência juvenil e pela 
emergência de novas perspectivas de intervenção dos 
sectores católicos, sob o espírito de Concílio Vaticano II, o 
MOJAE, lançado em Coimbra no final de 1963, atingiu o seu 
apogeu em S. Mamede de Infesta em 1965, mobilizando, 
directa ou indirectamente, milhares de pessoas num projecto 
de solidariedade para com os mais pobres.” 
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Nunes, A. M. & Nunes, M. L. (2017). Hospital Amato Lusitano: 40 anos ao serviço dos 
cidadãos. Castelo Branco: RVJ. 

  

Silva, A.F.O. (2016). Físicos e cirurgiões medievais portugueses. Contextos 
socioculturais, práticas e transmissão de conhecimentos (1192-1340). [Porto]: CITCEM- 
Centro de Investigação Transdisciplinar «Cultura, Espaço e Memória. 

 

 

 

 
 
 
 

Vieira, I. C. (2015). Conhecer, tratar e combater a «peste branca». A tisiologia e a luta 
contra a tuberculose em Portugal (1853-1975). Porto: CITCEM-Centro de Investigação 
Transdisciplinar «Cultura, Espaço e Memória», Edições Afrontamento. 

 

 

Resumo: Estudo monográfico sobre o Hospital Amato Lusitano. 

Resumo: “A medicina e a saúde são temas particularmente 
relevantes no estudo do Portugal Medieval por combinarem 
diversos domínios que, por conveniência metodológica, tendem 
a ser compartimentados. Partindo dessa característica, a análise 
do perfil dos primeiros profissionais da cura identificados, e que 
se identificavam como tal, no Portugal Medievo – o objeto 
central deste estudo – incidiu sobre o ambiente cultural em que 
surgiram, o meio social de que provinham e até onde 
progrediram, sobre o conhecimento que teriam, os 
estabelecimentos e leituras onde o haviam adquirido e sobre a 
sua prática em simultâneo, importa situar a realidade portuguesa 
entre os espaços alargados – complementares ou sobrepostos – 
em que se incluía: ibérico, latino, cristão e mediterrânico.” 

Resumo: Esta obra” estuda a tuberculose e os tuberculosos ao 
longo do período contemporâneo português.” (…) “Centrado no 
período entre 1853 e 1975, este livro permite uma visão 
abrangente sobre o conhecimento e tecnologia médica no 
campo da tisiologia, que permitiu à medicina dos séculos XIX e 
XX combater a ubiquidade social da tuberculose.” 
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Publicações  Periódicas: números novos 

     CAPA 
 

ÍNDICE TÍTULO PERIODICIDADE        NUMERAÇÃO 

 

 

 

Aceda aqui 
ao índice 

Nefrâmea Trimestral 

 
 
 
A.35,nº 180 (jan/mar.2017) 

 

 

 

 

 

Aceda aqui 
ao índice Patient Care Mensal 

 
 
 
Vol. 22, nº 235 (abr. 2017) 

 

 
 

Aceda aqui 
ao índice Revista de 

Enfermería Rol 
Mensal Vol. 40, nº4 (abr. 2017) 

 

 
 

Índice 
indisponível Sinais Vitais Irregular 

 
 
 
Nº 126 (2017) 

http://www.apir.org.pt/wp-content/uploads/2017/04/Revista-Neframea-180.pdf
http://www.apir.org.pt/wp-content/uploads/2017/04/Revista-Neframea-180.pdf
http://www.admedic.pt/uploads/04-abril-236_capa-indice.pdf
http://www.admedic.pt/uploads/04-abril-236_capa-indice.pdf
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/458792
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/458792

