
 

 A nossa seleção do mês de março 2017 

Gestão de Recursos Humanos para o século XXI 
Mário Ceitil 
 
Num tempo de grandes incertezas em relação ao futuro da Gestão de 
Recursos Humanos, os profissionais do sector e aqueles que aspiram a ele 
pertencer interrogam-se sobre os horizontes que se colocam a esta função 
que, ao longo da sua história recente, se impôs como grande função 
empresarial. Por um lado, os arautos da desgraça fazem as crónicas da 
morte anunciada da função, alegadamente por tender a ser 
progressivamente esvaziada pelas subcontratações e outsourcing, a uma 
escala cada vez mais global e generalizada. Por outro lado, os epígonos de 

correntes mais recentes, clamam pela necessidade de substituir o conceito de recursos 
humanos por um outro, ainda inespecífico, que marque definitivamente o ocaso de uma visão 
neoclássica da GRH, ainda enfeudada aos modelos funcionalistas, que tendem a perpetuar 
uma lógica de gestão do fator humano alicerçada no estudo do trabalho. Na encruzilhada dos 
modelos e no fragor das experiências e das práticas, Mário Ceitil procura equacionar alguns 
dos grandes choques paradigmáticos que a moderna GRH enfrenta, focalizando-se nos grandes 
temas que emergem de uma sociedade globalizada e aparentemente caótica: a gestão da 
complexidade, as práticas de progressão no caos, a resiliência necessária para a gestão da 
diversidade, em suma, a emergência de novas competências que permitam aos profissionais, a 
todos os níveis, manterem-se (vivos e saudáveis) na crista da onda. 
 
 
 

Os Grandes Mistérios da História 
 
 
O Canal História é o único canal temático de televisão dedicado 
totalmente à História em Portugal. Só este canal nos permite ficar a par 
das mais recentes descobertas sobre os acontecimentos históricos que 
marcaram a História Mundial. Embrenhe-se neste primeiro livro com a 
chancela do canal, que os amantes dos mistérios não podem dispensar, 
numa viagem pelas lendas, segredos e acontecimentos têm criado 
controvérsia no universo científico. 

 
 

 
Nós Somos Eternos 
Robert Brown 
 

Robert Brown, conhecido como o médium dos médiuns, é procurado por 

outros médiuns famosos, como John Edward e James van Praagh, e já 

fez leituras mediúnicas para a princesa Diana, para Marlene Dietrich e 

para a família real da Índia, além de muitas outras celebridades. Orador 

e instrutor, percorre o mundo fazendo sessões mediúnicas públicas e 

privadas. Devido ao seu trabalho como médium, Robert Brown 

aprendeu muito sobre a vida no Além e procura, neste livro muito 

especial, partilhar as suas provas sobre o poder do amor para transcender a própria morte, 

apresentando a conclusão emocionante de que... 

 
 

 

 

 



As Luvas do Capuchinho 
Inés Almagro e Mikel Mardones 
 
Este conto popular tem sido objeto de inúmeras versões. Um 
amplo leque de interpretações que não se reduz à educativa de 
Charles Perrault ou à adocicada dos irmãos Grimm. Assim, figuras 
de prestígio da literatura infantojuvenil como Roald Dahl ou 
Gianni Rodari revisitaram do humor à ironia este clássico para 
vestir de amarelo o Capuchinho ou muni-lo de uma arma para 

conseguir um casaco quentinho de pele de lobo. Com As luvas do Capuchinho, a OQO editora 
também apresenta uma reinterpretação divertida e original deste clássico. Tanto o texto de 
Inés Almagro como as imagens de Mikel Mardones jogam com uma dupla cumplicidade: a do 
leitor e a da protagonista. Pressupõe-se que ambos são conhecedores do desenrolar da versão 
popular mais estendida. O facto de a história não decorrer como convencionalmente é 
conhecida ou como o Capuchinho a protagonizou reiteradas vezes surpreende o leitor e 
desconcerta a protagonista. — Que estranho! - disse o Capuchinho enquanto punha o seu 
capuz. Na minha história nunca neva! 
 

 
As Cozinheiras de Livros 
Margarida Botelho 
 
Escrito e ilustrado por Margarida Botelho, chega-nos um fabuloso livro 

com uma história original e divertida. Algo de muito estranho se 

estava passar com os livros e a cidade estava em alvoroço. Seria a 

crise? Ninguém sabia a resposta, mas a verdade é que não havia livros 

novos… As pessoas já não sabiam o que mais podiam fazer na 

esperança de novas aventuras, até já tinham lido todos os nossos 

livros de trás para a frente, de baixo para cima e até de pernas para o 

ar… Mas nada resultava. O que teria acontecido à fábrica dos livros? Uma aventura fantástica 

que nos leva a uma viagem de sonho em que os livros têm um papel fundamental na vida das 

pessoas. 

 
Úrsula a Maior 
Alice Vieira 
 
Maria João, de 14 anos, é filha de pais divorciados (o pai é um homem 

de esquerda, da classe média; a mãe vive para os seus sonhos 

domésticos e um pouco distante da realidade). O livro mostra a sua 

relação com os seus amigos da escola e o modo como ela constrói o seu 

próprio eu, observando criticamente as regras e valores dos pais. Maria 

João ajuda também a construir a personalidade de outra rapariga: 

Xuxu. Esta, filha de um aristocrata amigo da mãe, tem de percorrer um longo caminho para 

ganhar o direito ao seu próprio nome: Úrsula. 

DVD´S  

Déjavu 
Tony Scott 
 
Doug Carlin trabalha para a Agência do Tabaco, Álcool e Armas de Fogo. 

Chamado para recuperar provas após a explosão de uma bomba em uma 

balsa localizada em Nova Orleans, Carlin descobre que aquilo que a 

maioria das pessoas acredita estar apenas em sua mente é bem mais 



poderoso do que se imagina. Ele descobre então um meio de viajar no tempo, o que possibilita 

que evite que a explosão ocorra. 

 

Pedro Bolinha de Algodão 
Mark Gravas 
 
 
Toda a gente gosta do Coelhinho da Páscoa. Todo a gente menos o 

maldoso Cauda de Ferro, que queria sê-lo e não conseguiu pois quem 

ganhou a profissão de Coelhinho da Páscoa foi o Pedro Bolinha de 

Algodão. Uma geração mais tarde, o Cauda de Ferro voltou para se 

vingar, juntando-se à gelada Jackie Geada e os dois vão mergulhar o 

mundo num Inverno profundo. Agora Júnior, o filho do Pedro Bolinha de Algodão, vai ter que 

salvar a situação. Longe de casa pela primeira vez, Júnior junta-se a Flutter, um passarinho, e a 

Munch, uma ratinha, e os três partem numa aventura para descobrirem o segredo do Relógio 

das Estações.  

 


