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Apresentamos a folha informativa relativa ao mês de fevereiro onde pode encontrar 
um quadro resumo das atividades desenvolvidas pela biblioteca em 2015.  

NOVOS TÍTULOSNOVOS TÍTULOSNOVOS TÍTULOSNOVOS TÍTULOS: : : :     
NNNNOVOS TÍTULOSOVOS TÍTULOSOVOS TÍTULOSOVOS TÍTULOS: : : :     

    

AFONSO, AFONSO, AFONSO, AFONSO, Rosa Marina Lopes Brás Martins - Reminiscência como técnica de 
intervenção psicológica em pessoas idosas. [Lisboa]: Fundação Calouste Gulbenkian, 
Fundação para a Ciência e Tecnologia, 2011. 242 p. ISBN 978-972-31-1424-9    

    

 
 
    

ALVES, ALVES, ALVES, ALVES, Rui Alexandre - A mente enquanto escreve: a automatização da execução 
motora na composição escrita. [Lisboa]: Fundação Calouste Gulbenkian, Fundação 
para a Ciência e a Tecnologia, 2013. XXVII [3], 297 p. ISBN 978-972-31-1462-1 

 
    

    

    

    

    

FICHA TÉFICHA TÉFICHA TÉFICHA TÉCNICA: CNICA: CNICA: CNICA: Título: INFOBIB: folha informativa. Propriedade: IPCB.ESALD.ISSN: 2182-5939 
Periodicidade: mensal    

…” o presente livro, ao abordar temas, como os de reminiscência 
e de revisão de vida como técnicas ao serviço da promoção da 
integridade do eu e da minimização dos efeitos da depressão em 
adultos idosos, constitui um excelente contributo para clarificar e 
valorizar conceitos, assim como para estimular planos de 
intervenção promotores do desenvolvimento e do bem- estar 
psicológico nesta população.” 

“Nesta tese, perguntámos como é que a automatização afecta a 
produção da escrita em tempo real de narrativas, a activação 
dos processos cognitivos e os textos produzidos. Esta questão 
levou à planificação e à condução de três estudos em que, 
usando métodos sincrónicos de observação da escrita, 
comparámos grupos que diferiam no grau da automatização da 
execução motora.” 
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BERNARDES, BERNARDES, BERNARDES, BERNARDES, Sónia Gomes da Costa FigueiraSónia Gomes da Costa FigueiraSónia Gomes da Costa FigueiraSónia Gomes da Costa Figueira    - Sobre a contextualidade dos 
enviesamentos de sexo nos julgamentos sobre dor. [Lisboa]: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2016. 364 p. ISBN 978-972-31-1342-6 

    

    

    

GASPAR, NunoGASPAR, NunoGASPAR, NunoGASPAR, Nuno - Memória operatória e afecto: efeitos do estado emocional e da 
valência de palavras na evocação. [Lisboa]: Fundação Calouste Gulbenkian, Fundação 
para a Ciência e a Tecnologia, 2011. 332 p. ISBN 978-972-31-1392-1 
    

    

 

MONTEIRO, Lígia; VERÍSSIMO, ManuelaMONTEIRO, Lígia; VERÍSSIMO, ManuelaMONTEIRO, Lígia; VERÍSSIMO, ManuelaMONTEIRO, Lígia; VERÍSSIMO, Manuela - Análise do fenómeno de base segura em 
contexto familiar: a especificidade das relações criança/mãe e criança/pai. [Lisboa]: 
Fundação Calouste Gulbenkian, Fundação para a ciência e a Tecnologia, 2010. 151 p. 
ISBN 978-972-31-1307-5 

    

    

“Mais do que sobre as vivências pessoais e subjectivas de 
uma pessoa com dor, procuraremos debruçar-nos sobre a 
forma como julgamos a dor de outro e, mais especificamente, 
sobre como o sexo da pessoa com dor parece poder afectar 
profundamente tais processos de interferência. A este 
respeito serão avançadas evidências que sugerem que, 
apesar de as mulheres serem mais frequentemente afligidas 
por diversos tipos de dores que os homens, as suas dores 
parecem ser também mais frequentemente desvalorizadas, 
subdiagnosticadas e subtratadas.”  

O livro estuda os seguintes temas: O modelo de memória 
operatória de componentes múltiplos; Emoção e cognição; 
Estudos do impacto do afeto na memória a longo prazo; 
Estudos da relação entre afeto e memória operatória; O preço 
da derrota e da vitória; Elaboração de normas de valência e 
familiaridade para palavras; Estudo do impacto do 
processamento de palavras de diferente valência afetiva na 
memória afetiva. 

O livro aborda os seguintes assuntos: A organização dos 
comportamentos de base segura da criança em contexto 
familiar: as relações criança/mãe e criança/pai; Os scripts de 
base segura materno e paterno e a organização dos 
comportamentos de base segura da criança em contexto 
familiar; Envolvimento paterno e organização dos 
comportamentos de base segura da criança em contexto 
familiar.  
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RAMOS, SaraRAMOS, SaraRAMOS, SaraRAMOS, Sara - Envelhecimento, trabalho e cognição: do laboratório para o terreno na 
construção de uma alternativa metodológica. [Lisboa]: Fundação Calouste Gulbenkian, 
Fundação para a Ciência e Tecnologia, 2010. XXI, 240 p. ISBN 978-972-31-1310-5    

    

    

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

 

 
RAMOS, Mónica Alexandra MonteiroRAMOS, Mónica Alexandra MonteiroRAMOS, Mónica Alexandra MonteiroRAMOS, Mónica Alexandra Monteiro - Relatório de prática clínica em cuidados 
paliativos: avaliação e alívio da dor. Castelo Branco: IPCB. ESALD, 2014. XXV, 157 p. 
Dissertação de mestrado em cuidados paliativos. Instituto Politécnico de Castelo 
Branco. Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias, 2014 

 

 

 
 
 
 
 
 

“Ao demonstrar a relação entre o funcionamento cognitivo e os 
itinerários individuais dos trabalhadores, os resultados da 
investigação vêm reforçar a necessidade de considerar esta 
interação no estudo dos processos de envelhecimento cognitivo, 
bem como relançar outras questões que, fora do plano da 
cognição, enriquecem o debate sobre a questão da idade.” 

Resumo: Vida e obra de Rogério Fernandes.  

TTTTESE DE MESTRADO:ESE DE MESTRADO:ESE DE MESTRADO:ESE DE MESTRADO:TTTTTTTT    

Resumo: ” Os objetivos essenciais da Prática Clínica consistiram 
na aquisição de competências nas áreas fundamentais dos 
Cuidados Paliativos: controlo dos sintomas, comunicação 
adequada, apoio à família e trabalho em equipa. A integração na 
Equipa de Cuidados Paliativos permitiu-me a observação atenta 
e crítica da prática clínica diária. Em simultâneo realizei uma 
pesquisa bibliográfica, consultei obras e autores de referência 
nesta área, conversei e debati informalmente com outros 
profissionais de saúde sobre o tema dos Cuidados Paliativos. 
Este trabalho forneceu o enquadramento teórico e os 
fundamentos para uma prática de acordo com os princípios e a 
filosofia dos Cuidados Paliativos.” 
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Publicações  Periódicas : números novosPublicações  Periódicas : números novosPublicações  Periódicas : números novosPublicações  Periódicas : números novos    

                    CAPACAPACAPACAPA    TÍTULOTÍTULOTÍTULOTÍTULO    PERIODICIDADEPERIODICIDADEPERIODICIDADEPERIODICIDADE                                NNNNUMERAÇÃOUMERAÇÃOUMERAÇÃOUMERAÇÃO    

 

 

Dor Trimestral 

 
 
 
Vol. 23, nº 2 (2015) 
 

 

Referência Trimestral 
Série 4, nº 7 (out. /dez. 
2015) 

 

Revista de Enfermería 
Rol 

Mensal 

 
 
 
Vol. 39, nº 1 (jan. 2016) 

 

Revista Ordem dos 
Enfermeiros 

Trimestral Nº 51 (dez. 2015) 

 

Psiquiatria Clínica Trimestral 
Vol. 36, nº 1 (jan. /jun. 
2015) 
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Em 2015 a Biblioteca da ESALD: Em 2015 a Biblioteca da ESALD: Em 2015 a Biblioteca da ESALD: Em 2015 a Biblioteca da ESALD:     
    

    
RegistavaRegistavaRegistavaRegistava    
                                                                                        19. 19219. 19219. 19219. 192 registos no seu catálogo bibliográfico 
          
    
    

Recebeu via oferta Recebeu via oferta Recebeu via oferta Recebeu via oferta     
                                                                                                                                    111111111111 títulos 
    
Recebeu via compra Recebeu via compra Recebeu via compra Recebeu via compra     
                                                                                                                                            1111 título    
    
Renovou Renovou Renovou Renovou     
                                                                    9 9 9 9 assinaturas de publicações periódicas 
                                                                                            
    
    

RealizouRealizouRealizouRealizou    
                                                                                    1.5211.5211.5211.521 Empréstimos domiciliários  
                 EEEE    
                                                                                    4.0994.0994.0994.099    Empréstimos presenciais  
 
                                                Aos seusAos seusAos seusAos seus 
                                                                                                                        946946946946    leitores 
    

EditouEditouEditouEditou    
                                                                        8888    Números da Infobib 
                                                                                        
    
OrganizouOrganizouOrganizouOrganizou    
                                                                                    10 10 10 10 Sessões de formação 
 
 
Depositou naDepositou naDepositou naDepositou na Comunidade ESALD do RCIPBComunidade ESALD do RCIPBComunidade ESALD do RCIPBComunidade ESALD do RCIPB    
                                    
                                                                      42424242 documentos 
 


