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imperial de Portugal.
PRACTICAL THEOLOGY
BV 1-5099 > Practical theology (General)

Paz e futuro da humanidade : Atas do
Seminário
VV.AA.
1 ed.
Paulus Editora, 2017
(Questões atuais)
p. 22x15 cm.
9789723020373
$ 18.00

Nesta obra recolhem-se os textos pronunciados no
seminário «Paz e futuro da Humanidade», em boa
hora organizado pela Capelania Mor do Serviço de
Assistência Religiosa das Forças Armadas e das
Forças de Segurança. Decorreu no grande auditório
da Academia Militar, no Campus da Amadora, no
dia 31 de maio de 2017. Este livro constitui,
portanto, as atas desse evento cultural. que estes
textos sejam o primeiro fruto de uma reflexão, no
meio castrense, sobre os grandes temas éticos,
porquanto os militares e as polícias são os mais
interessados numa equilibrada dinâmica social: é a
eles que a Nação, organizada em Estado, confia o
encargo de velar pela paz, segurança, liberdade e
funcionamento da boa convivência democrática.

ECONOMIC HISTORY AND CONDITIONS
HD 4801-8943 > Labor (Wages, strikes, unemployment, labor
unions, etc.)

Trabalho, Emprego e Segurança Social :
Transformações e Desafios
Rebelo, Glória
1 ed.
Edições Sílabo, 2017
252 v.
9789726189275
$ 25.00

Extremamente oportuno e actual, este livro merece a
atenção de todos e permite reconhecer o talento e o
rigor postos por Glória Rebelo no trabalho que tem
desenvolvido ao longo dos últimos anos e agora se
publica.
Preview available at http://www.puvill.com/
COMMUNITIES. CLASSES. RACES
HT 51-1595 > Communities. Classes. Races

Territórios e Desenvolvimento Territorial :
Crónicas do Sudoeste Peninsular
Covas, António
1 ed.
Edições Sílabo, 2018
168 p.
9789726189183
$ 22.50

SPAIN AND PORTUGAL
DP 501-900 > Portugal

Lisboa e a memória do império
Peralta, Elsa
1 ed.
Outro Modo, 2017
(Le Monde
diplomatique.Leituras)
235 p.
9789899582293
$ 32.50

Este livro analisa a construção e reprodução de
imagens e objectos de memoria asociados à história

As Crónicas do Sudoeste Peninsular (30) foram
escritas no jornal online Sul Informação entre 10 de
novembro de 2016 e 20 de julho de 2017 com uma
periodicidade semanal. Por isso, as minhas primeiras
palavras são de agradecimento para o Sul
Informação e muito em especial para a sua Diretora
Dra. Elisabete Rodrigues. O título destas crónicas
reveste um simbolismo particular, uma vez que a
geografia do Sudoeste Peninsular é, não apenas, um
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ângulo de observação muito sensível e com vários
graus de abertura do ponto de vista geoeconómico e
geopolítico como, também, um modo particular de
ser ibérico, mediterrânico e europeu neste canto
sudoeste da Península Euro-asiática.
Preview available at http://www.puvill.com/

POLITICAL THEORY. THEORY OF THE STATE
JC 348-497 > Forms of the state (Imperialism, fascism, world
state,...)

Qualidade da Democracia em Portugal
Teixeira, Conceição Pequito
1 ed.
Fundação Francisco Manuel
dos Santos, 2018
(Ensaios da Fundação ; 79)
128 p.
9789898863508
$ 8.50

SOCIAL PATHOLOGY. SOCIAL AND PUBLIC WELFARE.
CRIMINOLOGY
HV 6251-6773.3 > Crimes and offenses

És Meu, Disse Ela
Ribeiro, António Manuel
(1954- )
1 ed.
Guerra e Paz, 2018
448 p.
9789897023255
$ 30.00

António Manuel Ribeiro foi a vítima: o primeiro
caso de perseguição obsessiva (stalking) julgado e
condenado em Portugal<br><br>António Manuel
Ribeiro conta toda a história do pesadelo que viveu
entre 2003 e 2012. <br>Cristina/82, uma mulher de
quem nada sabia, começou a persegui-lo e a
atormentá-lo, num cerco infernal. <br>Atacou-o com
milhares de mensagens, chamadas, esperas,
perseguições, delírios inimagináveis. <br>Uma
história tão mirabolante quanto verdadeira.
<br>Alvo de stalking, um dos primeiros casos
conhecidos em Portugal e o primeiro a ser julgado,
António Manuel Ribeiro foi obrigado a travar uma
luta hercúlea para voltar a ter vida.<br>Da loucura
da perseguição à incompetência da justiça, este é o
livro que revela os sentimentos de um homem
desesperado, por não conseguir tomar em mãos as
rédeas do seu destino, fustigado pela sombra sempre
presente de uma perseguidora. Mas o homem resistiu
e triunfou, porque nunca desistiu. Agora voltou a ser
livre, escapando a um caso que poderia ter acabado
em violência grave, e que, em muitos outros casos,
conduziu mesmo à morte.

Afinal, o que esperam os portugueses da
democracia? Que ideia têm dela? Que causas
contribuiram para a baixa de popularidade do
regime? Como lidar com as consequências e traçar
um novo rumo para o regime democrático em
Portugal?<br>Conheça as respostas a estas e a outras
perguntas no ensaiobarómetro da Qualidade da
Democracia em Portugal
EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 2-9799 > Comparative and uniform law. Community law

Enciclopédia da União Europeia
Brandão, Ana Paula (ed.) ...
[et al.]
1 ed.
Livraria Petrony, 2017
496 p.
9789726852391
$ 49.50

A Enciclopédia da União Europeia resulta de uma
iniciativa do CEDIS – Centro de I & D sobre Direito
e Sociedade da Faculdade de Direito da
Universidade Nova de Lisboa, do CEDU - Centro de
Estudos em Direito da União Europeia da
Universidade do Minho, e do CICP – Centro de
Investigação em Ciência Política da Universidade do
Minho e da Universidade de Évora, coordenada por
quatro dos seus investigadores. Simbolicamente
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publicada no sexagésimo aniversário da assinatura
dos Tratados de Roma que criaram a Comunidade
Económica Europeia e a Comunidade Europeia da
Energia Atómica, esta obra pretende tornar acessível
a um público diversificado, conceitos, teorias,
instituições,
políticas,
acontecimentos
e
personalidades fundamentais para compreender a
natureza e o funcionamento da União Europeia.
Procuramos que seja um instrumento de fácil
consulta e de manuseamento intuitivo, destinado a
atribuir aos seus leitores a obtenção de informação
sintética e de referências bibliográficas, que se
espera que funcionem como ponto de partida para o
aprofundamento dos temas mais relevantes
relacionados com os processos de construção e de
integração europeias.
A Enciclopédia da União Europeia inclui 161
entradas elaboradas por 106 colaboradores,
escolhidos entre especialistas em diferentes ramos do
conhecimento, que incluem a Ciência Política, as
Relações Internacionais, a Economia, o Direito, a
História e a Sociologia. Os textos têm uma dimensão
média de 6500 carateres e, no seu final, sugere-se um
máximo de cinco referências bibliográficas que
simultaneamente suportam a informação veiculada
nas entradas e orientam leituras adicionais.
LITERATURE OF MUSIC
ML 459-1380 > Instruments and instrumental music

a única e sumária investigação realizada há cem anos
por Sousa Viterbo sobre os músicos deste convento,
concluiu-se que este foi um dos mais importantes
centros de actividade musical em Portugal,
equiparável a Coimbra, com uma Capela
reconhecida pela excelência do seu nível musical em
finais do século XVI, e uma prática instrumental e
vocal majestosa durante o século XVII, de produção
musical própria assinada por Frei Fernando de
Almeida (1604-1660), o mais destacado compositor
da Ordem e exemplo marcante da música maneirista
portuguesa. Neste livro se oferece a mais completa
biografia deste compositor, que infelizmente teve um
fim trágico e injusto às mãos da Inquisição. A prática
litúrgico-musical na Ordem do Templo foi assunto
inesperado e original de estudo que se tornou um
ponto de partida para a compreensão do cerimonial e
prática litúrgico-musical da Ordem de Cristo,
considerada a sua sucessora em Portugal.
Finalmente, a descoberta de um espólio musical
tomarense, inteiramente inédito com ligação à igreja
de S. João Baptista, em Tomar, poderá constituir a
primeira peça do puzzle, ainda por reconstituir, do
repertório musical das igrejas da Ordem de Cristo.
FINE ARTS
N 1-9165 > Visual arts (General)

Desenhos Efémeros
Gonçalves, António Jorge
1 ed.
Orfeu Negro, 2018
336 p. il. 25 cm.
9789898868121
$ 46.50

A música no Convento de Cristo em Tomar :
desde finais do século XV até finais do século
XVIII
Costa, Cristina Maria de
Carvalho
1 ed.
Edições Colibri, 2018
(Estudos musicológicos)
520 p. 22x16 cm.
9789896896867
$ 38.00

Esta obra vem revelar o passado musical do
Convento de Tomar, casa principal daquela que foi
considerada a mais poderosa e emblemática ordem
religiosa portuguesa: a Ordem de Cristo. Retomando

DESENHOS EFÉMEROS documenta a actividade
performativa do artista visual António Jorge
Gonçalves. Entre 2003 e 2017, António Jorge
Gonçalves criou e participou numa série de
espectáculos e eventos, como autor de desenho
digital em tempo real, a solo ou em diálogo com
parceiros tão distintos como os pianistas Bernardo
Sassetti e Filipe Raposo, a Orquestra Metropolitana
de Lisboa e a coreógrafa Amélia Bentes, entre
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outros.
ARCHITECTURE
NA 1-9428 > Architecture (General)

Houses : traços de um percurso = an
architectural journey
Martins, Mário (1964- )
1 ed.
Uzina Books, 2018
312 p. 29x23 cm.
9789898875020
$ 66.00

As casas deste livro situam-se num território bastante
específico. É o extremo sudoeste da Europa, talvez o
mais periférico e distante do continente.
Quem aqui vive e trabalha parece fazê-lo por
escolha, consciente da situação limite da região.
É um local que se abre ao mar numa condição de
terra extrema e de fronteira, em que o oceano se
oferece convidando ao desconhecido.
É com este sentido de exploração de limites, em
múltiplos sentidos, que as casas de MM se oferecem
aos sentidos.
A radicalidade visual, a cuidada separação
interior-exterior, a exploração extrema da resistência
das estruturas são apenas algumas dessas situações.
LITERATURE (TYPES)
PN 1560-1590 > The performing arts. Show business

Uma biografia da carreira teatral de Francisco
Ribeiro desde o início, em 1929, até ao fim, em
1982.
E porque a dimensão fundamental da sua existência
foi, de facto, aquela que se revelou através do palco,
será do homem de teatro que, em exclusivo, aqui se
tratará, deixando para outros lugares as suas
experiências cinematográficas ou, mesmo, as menos
expressivas incursões que fez por géneros como a
opereta.

Teatro da Trindade 150 anos : o palco da
diversidade
Magalhães, Paula Gomes
1 ed.
Guerra e Paz, 2017
228 p. 21x21 cm.
9789897023385
$ 39.50

Muito já se escreveu sobre o Trindade, mas
geralmente de forma parcelar.
Sobre a sua arquitectura, sobre a ópera no Trindade,
sobre momentos ou espectáculos específicos.
Raramente sobre a evolução e transformação do seu
percurso criativo, como neste livro.
ROMANCE LITERATURES
PQ 9000-9999 > Portuguese literature

Angola, Me Diz Ainda
Mendonça, José Luís
1 ed.
Guerra e Paz, 2018
96 p.
9789897023477
$ 23.50

Francisco Ribeiro-Ribeirinho : O Instinto do
Teatro
Patrão, Ana Sofia
1 ed.
Guerra e Paz, 2017
276 p. 22x21 cm.
9789897023378
$ 39.50

Um livro que se conjuga e alia ao sopro de mudança
política que Angola começou a viver. Um autor já
publicado em Portugal na área do romance com uma
linha poética que não se reduz à militância, antes
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dando conta de outras dimensões humanas. Um livro
que vai mexer com a comunidade angolana em
Portugal.

Asas da eternidade
Ayub, Eduardo Coelho
1 ed.
Chiado, 2017
(Viagens na ficção)
168 p.
9789895214501
$ 23.50

imensidão negra. E de novo estava a sensação de
tentar deixar o incerto tocá-la, de sentir sua
liberdade, como uma marinheira navegando pelos
mares da vida.
Clara é uma jovem que se permitia viver.
Apaixonou-se perdidamente e se entregou ao amor.
Repentinamente, tudo mudou e se tornou escuro.
Assim, ela é obrigada a renascer e encontrar uma
nova versão de si mesma. Percorrendo seu caminho,
descobre que brincar com o destino pode não ser tão
ruim assim.

Obscuro e fundamental

Asas da Eternidade é um romance que narra a
história do Comandante Lazlo, um piloto de
aeronaves, expatriado, em busca de melhores
condições de trabalho, tendo a Africa como cenário.
O Cte Eduardo Ayub, usou sua vasta experiência
profissional para compor o livro.
Misturando realidade e ficção, com pitadas da
cultura africana e do sul do Brasil, o autor nos brinda
com uma narrativa empolgante, dinâmica e rica em
detalhes, fórmula que acabou trazendo ao livro uma
atmosfera envolvente. O final do livro é inusitado e
emocionante.
O autor dedica o livro aos mais de 300 pilotos
brasileiros expatriados.

KimdaMagna
1 ed.
Chiado, 2017
(Prazeres poéticos)
122 p.
9789895215034
$ 16.50

"Existe um herói do tempo presente, do seu tronco
magoado brotam sangue e palavras. Tem como
troféu uma flor murcha, desfazendo-se em pó".

Sonata em Auschwitz
Valente, Luize
1 ed.
Saída de Emergência, 2018
320 p.
9789897730887
$ 29.50

Buganvílias
Segala, Marina
1 ed.
Chiado, 2017
(Viagens na ficção)
196 p.
9789895215270
$ 20.00

lhou para o céu e viu os diversos pontinhos
tilintarem. Que bênção de Deus uma noite como
aquela. O vento erguia levemente seu vestido preto,
movimentava-o, e ela estava adorando a sensação.
Seus olhos correram por todo aquele horizonte, sem
ter ideia para o que olhava, porque tudo era uma

Pub. Editora Record, Brasil, 2017. <br> Um bebé
nascido nas barracas de Auschwitz em 1944 e uma
sonata composta por um jovem oficial alemão dão
origem a duas histórias que se cruzam...
<br>Décadas depois do fim da II Guerra Mundial,
Amália, uma portuguesa com ascendência alemã,
começa a levantar o véu do passado nazi da sua
família a partir de uma partitura que lhe é revelada
pela sua bisavó. A hipótese de que o avô, dado como
morto antes do fim da guerra, possa estar vivo no
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Rio de Janeiro leva Amália a atravessar o oceano e a
conhecer um casal de judeus sobreviventes do
Holocausto.<br>A ascensão do nazismo em Berlim,
a saga dos judeus húngaros, os mistérios ocorridos
no campo de extermínio da Polónia e o pós-guerra
numa casa cheia de segredos oferecem os caminhos
que Amália irá percorrer para desvendar o enigma.
Dando corpo a uma narrativa elaborada com extrema
sensibilidade e precisão investigativa, Luize Valente
envolve o leitor em mistério, suspense e nos
sentimentos mais profundos.

Teatro português contemporâneo :
experimentalismo, política e utopia
Coelho, Rui Pina
1 ed.
Bicho do Mato, 2017
200 p. 19x19 cm.
9789898349491
$ 36.50

Um Quarto em Atenas
Faia, Tatiana
1 ed.
Tinta da China, 2018
160 p.
9789896714161
$ 25.00

Um Quarto em Atenas é uma sequência de poemas
quase narrativos ou quase cifrados, intensos,
irónicos, descontentes.
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para Bibliotecas.
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ofrece un servicio completo y adaptado a las necesidades de cada
biblioteca, incluyendo planes de aprobación, continuaciones y
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