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Resumo: Os textos deste manual vão em torno da toponímia antiga

principalmente a toponímia do Sul, e particularmente do Sudoeste. Para além do
estudo da toponímia o autor começa por tratar o estudo da linguagem popular (e
da língua portuguesa no geral), das lendas e da escrita do Sudoeste. A toponímia
que vamos descobrir ao longo deste manual tem origem na língua popular próxima
do fenício, e corresponde a um período de limites por enquanto incertos, mas que
poderá vir desde um tempo anterior à escrita até há poucos séculos atrás.

Caldeira, Teresa Marta Duarte Silva Lupi de Ordaz (2009). Análise do
sistema, desenho do projecto e criação de uma base de dados relacional para
a gestão da informação de uma ganadaria de toiros de lide. Lição proferida
no âmbito das disciplinas ou área científica para que foi aberto concurso,
conforme Edital nº 89/2009, publicado no Diário da Republica, 2ª série, nº
16, de 23 de Janeiro de 2009.

Resumo: Neste trabalho foi feita uma análise exaustiva de toda a informação

que é tratada na gestão de uma ganadaria de toiros de lide. Esta informação foi
organizada em grupos (entidades/tabelas) de modo a poder conceber o desenho
do fluxo dessa informação entre as várias entidades. Foi desenvolvida uma
aplicação, utilizando a Microsoft Access, que permite realizar essa mesma gestão.

Gnanamanickam, Samuel S. (2002). Biological control of crop diseases.
Marcel Dekker, Inc., New York.

Resumo: Para que este manual fosse possível, houve a colaboração de mais de
trinta especialistas de renome internacional. Este livro combina a cobertura da

teoria com a cobertura global das práticas, destacando os desafios do cultivo
orgânico e de gestão de custo. O livro explora o controle biológico de doenças em
12 grandes culturas. Incide sobre a utilização de resistência de plantas através
da indução de resistência sistémica e transgénicos como parte do controlo
biológico. Os tópicos cobertos incluem o papel de agentes de biocontrole
sinalizando resistência, ecofriendly alternativa eficaz para combater bactérias,
fungos, vírus e infestações, e culturas transgénicas na gestão da doença.
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