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1. Em Jardinagem passo a passo, a paisagista Tessa Evelegh mostra como criar impacto imediato com cores e texturas fantásticas, e dar aquele toque especial
com ideias originais para recipientes e estruturas partilhando ainda dicas sobre como escolher plantas fáceis de cuidar estação após estação. Para tornar o seu
jardim fértil e bonito, pode descobrir como cultivar com sucesso os seus próprios vegetais e ervas deliciosos. Com instruções simples passo a passo, truques dos
profissionais e conselhos sobre cuidados a ter, vai aprender tudo aquilo que precisa de saber para transformar o seu jardim e deixá‐lo fabuloso em pouco tempo.

Cota: 63 EVE

2. Liberte o seu artista interior e junte‐se a Traci Bautista que partilha ideias inventivas para fazer gravuras com materiais artesanais e não artesanais usando
técnicas simples e criativas. Em Printmaking Unleashed encontra 60 projetos com demonstrações passo a passo e incontáveis possibilidades de criar impressões
originais. Cota: 745.52 BAU

3. 101 Things I learned in fashion school é um recurso indispensável fornece conselhos essenciais para estudantes, designers, e qualquer pessoa interessada
no mundo da moda. Principalmente ilustrado, esclarece importantes conceitos da indústria da moda. Cota: 746.4 CAB

4. A nova edição do Dicionário Editora da Língua Portuguesa é fruto de um trabalho profundo e contínuo de revisão e atualização, uma vez que ainda
estamos na fase de transição para a nova ortografia, esta obra continua a registar as grafias anteriores ao novo Acordo Ortográfico com remissão para as grafias
novas. Contém guia do acordo ortográfico. (Obra de referência)
OUTRAS INFORMAÇÕES ÚTEIS
INDICADORES DE DESEMPENHO CRC – novembro 2015
Clientes: 56
Atendimento geral: 52
Consultas no local: 43
Utilizadores – empréstimos: 16
Empréstimos Domiciliários: 84
Devoluções: 58
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