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Apresentamos o primeiro número da infobib de 2016 onde pode encontrar os títulos recebidos 
na biblioteca.   

    

ALAM, Muhammad; FERREIRA, Joaquim; ALAM, Muhammad; FERREIRA, Joaquim; ALAM, Muhammad; FERREIRA, Joaquim; ALAM, Muhammad; FERREIRA, Joaquim; FONSECA, José, ed. lit.FONSECA, José, ed. lit.FONSECA, José, ed. lit.FONSECA, José, ed. lit. - Intelligent transportation systems : 
dependable vehicular communications for improved road safety. [S.l.] : Springer, cop. 2016. XIV, 270 p.. 
ISBN 978-3-319-28181-0 

    

ALVES, Alice NogueiraALVES, Alice NogueiraALVES, Alice NogueiraALVES, Alice Nogueira - Ramalho Ortigão e o culto dos monumentos nacionais no século XIX. [Lisboa] : 
Fundação Calouste Gulbenkian : Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 2013. XIX, 586 p. ISBN 978-
972-31-1476-8 

 

    

BOTELHO, Maria LeonorBOTELHO, Maria LeonorBOTELHO, Maria LeonorBOTELHO, Maria Leonor - A historiografia da arquitectura da época românica em portugal (1870-2010). 
[Lisboa] : Fundação Calouste Gulbenkian : Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 2013. XIV, 866 p.. 
ISBN 978-972-31-1484-3 

 

    

    

    

NOVIDADESNOVIDADESNOVIDADESNOVIDADES    

“This book covers topics related to the dependable vehicular 
communications for improved road safety, and its inspiration comes 
from the editors contribution and experience at the forefront of the 
European research on inteligente transportation system (ITS). “ 

Esta obra descreve o percurso e o papel de José Duarte Ramalho 
Ortigão na  gestão da salvaguarda do património e na promoção de 
exposições de obras de arte no final do século XIX e início do 
século XX. 
 

“No quadro internacional, foi a partir do século XVII que se começou a 
valorizar a arquitectura medieval, acentuando-se essa mesma valorização 
durante o século XIX.” 
“O objeto do nosso estudo foi, assim, a historiografia da arquitectura da 
época romântica em Portugal, centrada sobre as obras que mais de vinte e 
cinco autores lhe consagraram, a partir dos mais diversos pontos de análise.” 
“A primeira parte deste estudo, que denominamos Da Descoberta do Estilo 
Romântico, centra-se sobretudo sobre o contexto internacional no qual se 
realizaram os primeiros estudos fundadores….” 
“ A segunda parte deste trabalho centrou-se, assim, sobre o Conhecimento 
da Arquitectura Romântica em Portugal…” 
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MATIAS, José V. C.MATIAS, José V. C.MATIAS, José V. C.MATIAS, José V. C. - Eletricidade e eletrónica. Lisboa : Didáctica, 2015. Vol. 4    

 

 

PORTUGAL. Instituto Nacional de EstatísticaPORTUGAL. Instituto Nacional de EstatísticaPORTUGAL. Instituto Nacional de EstatísticaPORTUGAL. Instituto Nacional de Estatística - As pessoas : 2014. Lisboa : INE, 2016. 31 p.. ISBN 978-989-
25-0324-0 

 

 

PORTUGAL. Instituto Nacional de EstatísticaPORTUGAL. Instituto Nacional de EstatísticaPORTUGAL. Instituto Nacional de EstatísticaPORTUGAL. Instituto Nacional de Estatística - Portugal em números : 2014. Lisboa : INE, 2015. 55 p.. ISBN 
978-989-25-0326-4 

  

 

    

REIS, Elizabeth REIS, Elizabeth REIS, Elizabeth REIS, Elizabeth [et al.][et al.][et al.][et al.] - Exercícios de estatística aplicada. 2ª ed revista e aumentada. Lisboa : Sílabo, 2014. 
vol.. ISBN 978-972-618-747-9 

 

 

Este livro aborda os seguintes temas: Corrente contínua; Análise de circuitos em 
corrente contínua;Magnetismo e eletromagnetismo; Corrente alternada 
monofásica; 
O livro contém ainda questionário, assim como trabalhos práticos e esquemas 
para interpretação 

ResumoResumoResumoResumo  
“Brochura bilingue (Português e Inglês) contendo informação estatística de síntese 
relativa aos temas: População, Educação, Cultura, Saúde, Mercado de Trabalho, 
Proteção Social e Rendimento e Condições de Vida.” 

“Brochura bilingue (português e inglês) contendo informação estatística de síntese 
sobre Portugal organizada em quatro áreas: o território, as pessoas, a atividade 
económica e o estado.” 

“Os problemas propostos, de diferentes níveis de dificuldade, cobrem todas as 
matérias relevantes da estatística e estão, todos eles, integralmente resolvidos, 
permitindo ao estudante e ao leitor um processo adequado de aprendizagem, 
treino e autoavaliação dos conhecimentos adquiridos. 
No final são apresentadas as tabelas das diferentes distribuições estatísticas 
indispensáveis a todos os que estudam estatística.” 
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RODRIGUES, Ana Margarida Neto Aurélio DuarteRODRIGUES, Ana Margarida Neto Aurélio DuarteRODRIGUES, Ana Margarida Neto Aurélio DuarteRODRIGUES, Ana Margarida Neto Aurélio Duarte - A escultura de jardim : das quintas e palácios dos 
séculos XVII e XVIII em Portugal. [Lisboa] : Fundação Calouste Gulbenkian : Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia, 2011. XLVIII, 766 p. . ISBN 978-972-31-1416-4 

        

    

RUIVO, RUIVO, RUIVO, RUIVO, João ; CARREGA, João, edsJoão ; CARREGA, João, edsJoão ; CARREGA, João, edsJoão ; CARREGA, João, eds.... - Rogério Fernandes : in memoriam. Castelo Branco : RVJ, 2015. 172 
p. . ISBN 978-989-8289-45-2    

        

    

    

    

    

    

    

“Considerar a escultura de jardim como uma família de esculturas que 
partilham determinadas características estéticas, estilísticas, morfológicas 
e iconográficas, é o ponto de partida desta obra. E fá-lo-emos estudando 
o período mais brilhante da escultura de jardim: o Barroco.” 

O livro relata o percurso do pedagogo Rogério Fernandes, ao longo                    
da sua vida.  
 

SEQUEIRA, MartaSEQUEIRA, MartaSEQUEIRA, MartaSEQUEIRA, Marta - Para um espaço público : Le Corbusier e a tradição greco-latina na cidade moderna. 
[Lisboa] : Fundação Calouste Gulbenkian : Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 2012. XXIV, 195 p.. 
ISBN 978-972-31-1430-0    

“Este livro aborda o estudo da configuração do espaço público na obra 
urbanística de le Corbusier, através de duas das suas criações: o Centro 
Cívico da urbanização de Saint-Dié, projectado entre 1945 e 1946, e o 
terraço da Unidade de Habitação de Marselha, projectado e construído 
entre 1945 e 1952. Dois acontecimentos que se sucedem no tempo, um 
como prolongamento do outro, coisa que apenas vem confirmar quão 
acertado é o seu estudo em conjunto.” 
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DINA, Gabriela Robalo BarataDINA, Gabriela Robalo BarataDINA, Gabriela Robalo BarataDINA, Gabriela Robalo Barata - Construção modiko: avaliação de sustentabilidade. Castelo Branco: 
Instituto Politécnico de Castelo Branco, Escola superior de Tecnologia, 2015 . XVIII,120 p. - Dissertação 
apresentada com vista à obtenção do grau de Mestre em Construção Sustentável, Instituto Politécnico, 
Escola Superior de Tecnologia, Castelo Branco, 2015 
 

  

 

 

 

 

 

    
    
    
CONCEIÇÃO, Margarida Isabel Pichel daCONCEIÇÃO, Margarida Isabel Pichel daCONCEIÇÃO, Margarida Isabel Pichel daCONCEIÇÃO, Margarida Isabel Pichel da - Diagnóstico e intervenção em edifícios antigos: o edifício da 
Quinta da Fonte Nova. Castelo Branco: Instituto Politécnico de Castelo Branco, Escola Superior de 
Tecnologia, 2015. XVIII, 186 p.. - Dissertação apresentada com vista à obtenção do grau de Mestre em 
Construção Sustentável, Instituto Politécnico, Escola Superior de Tecnologia, Castelo Branco, 2015 
 

 

 

 

    

 

    

DISSERTAÇÕES DE MESTRADODISSERTAÇÕES DE MESTRADODISSERTAÇÕES DE MESTRADODISSERTAÇÕES DE MESTRADO    

“A ideia da sustentabilidade, adquirida como estratégia para aumento de 
competitividade empresarial, vê-se refletida de forma expressa e declarada, em 
documentos que as empresas classificam como elatório de Sustentabilidade. 
Na aplicação de conceitos da sustentabilidade na construção modular, 
nomeadamente no Sistema Modiko desenvolvido pela empresa Metalusa, são 
utilizadas metodologias baseadas na Análise de Ciclo de Vida (ACV) aos produtos do 
Sistema Modiko, recorrendo à base de dados do sotware GaBi. Os resultados obtidos 
da ACV contêm a informação necessária para a realização de uma Declaração 
Ambiental de Produto (DAP) dos produtos desta empresa. 
Adicionalmente foi aplicada uma metodologia de avaliação da sustentabilidade – 
SBTooLPT-H a duas moradias construídas em Marco de Canaveses e Troviscal, nas 
quais o sistema de construção Modiko foi utilizado, propondo-se propostas de 
melhoria à sustentabilidade dos mesmos. Atendendo às diferentes dimensões da 
sustentabilidade: ambiental, económica e social, as duas habitações, são avaliadas e 
classificadas de E a A+. Tendo em conta a classificação obtida nas habitações de 
construção Modiko e o facto destes casos de estudo de encontrarem construídos, 
estes serão reanalisadas, em cada uma das dimensões, com vista a tornar a solução 
mais sustentável, resultando uma proposta com várias medidas a implementar.” 

“Em Portugal, a reabilitação de edifícios é cada vez mais uma área estratégica para 
atuar, uma vez que existe uma necessidade crescente de melhorar o desempenho dos 
edifícios existentes ao invés de aumentar o parque construído. 
Nesse sentido, o presente trabalho incide no diagnóstico e intervenção, ao nível da 
reabilitação energética, de um edifício secular localizado em Castelo Branco, que 
apresenta várias patologias de humidades e fendilhação e, essencialmente, a nível do 
seu desempenho térmico e energético. 
Ao longo do trabalho serão abordados os temas da reabilitação de edifícios em 
Portugal, da tipologia de construção no século XIX, do diagnóstico de anomalias e 
algumas propostas de reabilitação energética para o edifício em causa. 
No entanto, os objetivos fundamentais deste trabalho consistem em analisar o 
desempenho energético do edifício, determinar quais as suas principais fragilidades e 
melhorar o seu desempenho, sendo que a reabilitação energética permite que os 
edifícios se tornem mais sustentáveis, corrige situações de inadequação funcional, 
diminui o consumo energético para aquecimento, arrefecimento, ventilação e 
iluminação, aumenta o conforto dos seus utilizadores e, na maior dos casos, poderá 
atenuar as patologias relacionadas com a presença de humidade e degradação dos 
elementos construídos.” 
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MARICATO, Nuno Manuel QueridoMARICATO, Nuno Manuel QueridoMARICATO, Nuno Manuel QueridoMARICATO, Nuno Manuel Querido - Modelação da qualidade da água de uma rede de abastecimento : 
aplicada a uma zona de Castelo Branco. Castelo Branco : Instituto Politécnico de Castelo Branco, Escola 
Superior de Tecnologia, 2015. XX, 79 p.. - Dissertação apresentada com vista à obtenção do grau de 
Mestre em Infraestrutura de Construção Civil, Instituto Politécnico, Escola Superior de Tecnologia, 
Castelo Branco, 2015 
 

    

    

    

    

    

 

 

“A tese apresentada explora a modelação hidráulica e de qualidade da água 
de um subsistema de distribuição consolidado que, após análise, avalia o 
impacto de um cenário operacional alternativo, demonstrando melhorias na 
qualidade da água. A rede em estudo pertence aos serviços Municipalizados 
de Castelo Branco, em Portugal, que forneceu todos os dados. Esta 
abordagem visa a sensibilização das entidades de gestão, para a optimização 
dos cursos de água e consequente melhoria da qualidade de água fornecida 
aos consumidores. 
Para demonstrar o cenário preconizado utilizou-se o software de simulação 
hidráulica, Epanet 2.0, desenvolvido pela United States Environmental 
Protection Agency.” 

PÚBLICAÇÕES PERIÓDICASPÚBLICAÇÕES PERIÓDICASPÚBLICAÇÕES PERIÓDICASPÚBLICAÇÕES PERIÓDICAS    

Capa Título Periodicidade Numeração 

 

Agroforum Semestral A, 23, nº 35  
(Dezembro 2015) 

 

Betão Mensal Nº 34 (Dezembro 2015) 

 

Bodo’s Mensal Dezembro 2015 
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Capa Título Periodicidade Numeração 

 

  D&F Dirigir formar Trimestral N º 11 (Abril/Junho 2015)  

 

Ingenium 

 
Bimestral 

II Série, nº 149 (Set/Out. 
2015) 

II Série, 150 (Nov/Dez. 
2015) 

 

 

Instalador 

 

Mensal Nº 235 (Novembro 2015) 

 

Newsletter da Fundação 
Calouste Gulbenkian 

Mensal   171 (Dezembro 2015) 

 

RCI: Região Centro 
Informação 

Mensal A, 32, nº 181 
(Dezembro 2015) 

 

Tecnohospital Bimestral Nº 72 (Nov/Dez. 2015) 


