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POLITICAL THEORY. THEORY OF THE STATE
JC 11-628 > Political theory. Theory of the state

HISTORY OF AMERICA
F 2501-2659 > Brazil

Instantâneos de Rui : fotografias das
campanhas presidenciais de Rui Barbosa
(1910-1919)

O espectro de populismos : ensaios políticos e
historiográficos
Honório, Cecília
1 ed.
Tinta da China, 2018
272 p. 18x13 cm.
9789896714482
$ 25.50

Teixeira, Luiz Guilherme
Sodré
Krause, Pedro
Telles, Silvana Maria da Silva
1 ed.
7 Letras (Brasil), 2018
214 p. il. 24x17 cm.
9788542106312
$ 50.00

As fotografia publicadas nas revistas ilustradas do
início do século XX são de grande importância para
analisarmos as campanhas eleitorais da Primeira
República brasileira, especialmente nas quais se
envolveu Rui Barbosa (1910 e 1919). Os fotógrafos
faziam de sua técnica uma arma política, indicando,
através de seus enquadramentos e dos retratados, a
orientação editorial das publicações nessas
conjunturas.
SOCIAL PATHOLOGY. SOCIAL AND PUBLIC WELFARE.
CRIMINOLOGY
HV 6001-7220.5 > Criminology

Irmãos : Uma história do PCC
Feltran, Gabriel
1 ed.
Companhia das Letras
(Brasil), 2018
320 p. 21x14 cm.
9788535931617
$ 41.50

Populismo: Uma ameaça política mundial? Há hoje
um espectro que percorre a mundo: o espectro do
populismo. Mas de que falamos quando falamos de
populismo? O que é que o caracteriza de um ponto
vista social, cultural e político? Como pode ser
interpretado? Deve ser combatido? Se sim, como?
Os termos populismo e populista são diariamente
convocados no espaço político, mediático e no senso
comum, para classificar adversários políticos e as
suas propostas.
Foi a explosão de forças populistas pelo mundo, e a
imprecisão e leviandade com que este termo tem sido
usado no debate público, que motivaram os autores a
escrever este livro. Trata-se de um debate essencial
para salvaguardar as democracias e para nelas
aprofundar a participação dos cidadãos. A
clarificação do conceito, a história e a política do(s)
populismo(s), a sua relação com a ideologia, o seu
valor instrumental para o centro político e para a
direita, a sua aplicação na retórica neoconservadora,
mas também as suas expressões entre a esquerda e os
seus contextos geopolíticos - são algumas das linhas
de força aqui presentes.
Pensar o populismo para o compreender e combater,
é o desafio a que este livro se propõe

Baseado em extensa pesquisa de campo na periferia
de São Paulo, este livro traz a mais original e
elucidativa interpretação sobre a facção que vem
desafiando o Brasi
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EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 2-9799 > Comparative and uniform law. Community law

Direito da União Europeia

LAW. PORTUGAL
KKQ 0-4999 > Portugal

Anuário português de direito constitucional, 8.
2012-2014
Costa, José Manuel M.
Cardoso da (dir.)
1 ed.
Coimbra, 2018
387 p.
9789723223675
$ 47.00

Machado, Jónatas E. M.
3 ed.
Gestlegal, 2018
768 p.
9789895407682
$ 68.00

A Constituição transmite uma visão incompleta do
quadro institucional, normativo e jurisdicional que
estrutura os poderes públicos e a vida económica e
social. Os Tratados da União Europeia, não apenas
obrigaram a reequacionar os tradicionais conceitos
de constituição, soberania, Estado, povo ou
cidadania, como impuseram um desdobramento
funcional dos órgãos constitucionais e das nossas
fontes de direito. O Primeiro-Ministro, o Governo, a
Assembleia da República, os Tribunais, o Banco de
Portugal
e
as
autoridades
administrativas
independentes, assumem hoje uma dupla natureza e
desempenham uma dupla função nacional e
europeia. Os nossos atos legislativos executam e
observam o direito da União Europeia. Os
portugueses são também cidadãos europeus. Estamos
diante de uma revolução silenciosa, cujas
implicações políticas, jurídicas, económicas,
financeiras, sociais e culturais vamos sentindo com
intensidade crescente, embora sem vislumbrar
totalmente o seu alcance.

Direito do trabalho : estudos
Martins, João Zenha
1 ed.
Almedina, 2018
298 p.
9789724075709
$ 39.50

Os textos selecionados para este livro procuram
refletir os desafios que marcam a enciclopédia
laboral moderna.
Trata-se de aspetos ligados ao trabalho a tempo
parcial, à proteção das comunicações eletrónicas, à
qualificação de determinados períodos como tempo
de trabalho ou de repouso, às condições necessárias à
intervenção do Fundo de Garantia Salarial ou à
admissibilidade de limitações ao direito de denúncia
estabelecidas antes da celebração de um contrato de
trabalho.
Além do tratamento de temas clássicos do Direito do
trabalho e da exploração de instrumentos jurídicos
internacionais que vinculam o Estado português,
estuda-se também os mecanismos de mobilidade
previstos na Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas.
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PHOTOGRAPHY
TR 1-1050 > Photography

Retratos, 1970-2018
Cunha, Alfredo
1 ed.
Tinta da China, 2018
480 p. 23x23 cm.
9789896714345
$ 94.50

A começar em Amélia Rey Colaço e a terminar em
Zé Pedro, passando por imagens que já fazem parte
da história de Portugal — como o icónico retrato de
Salgueiro Maia —, Alfredo Cunha reúne agora em
livro o trabalho de uma vida, que é, afinal, de muitas
vidas, de muitos rostos, de muitos momentos e
protagonistas de um país, num período que vai de
1970 até 2018.
Por trás da câmara, sabemos que o repórter anda
sempre com um pano amarrotado para montar um
cenário em qualquer ocasião, que Cristiano Ronaldo
teve de ser contactado por Marcelo Rebelo de Sousa
para marcar uma sessão fotográfica, e que foi preciso
ver e rever centenas de fotos de um arquivo sem fim
— «Encontrei o Mário Viegas, encontrei o Ary,
encontrei a Laura Alves!» — para se chegar a um
alinhamento possível.
À frente da câmara ficam apenas os retratados, em
cada fotografia uma imensa história, e, com todas
agora alinhadas em livro, uma história ainda maior.
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Libros Españoles, Portugueses y Latin Americanos para
Bibliotecas
Tenemos el gusto de presentarles nuestra última selección especial
para Bibliotecas.
Si Ud. está interesado en alguna obra que no figure en nuestros
boletines, podemos conseguírsela, siempre que esté disponible en el
mercado. A través de nuestra "WEB site” (www.puvill.com) podemos
informarles de nuestra amplia gama de servicios y información
bibliográfica de las últimas novedades editoriales.
Con su tecnología avanzada y su personal cualificado, PUVILL LIBROS
ofrece un servicio completo y adaptado a las necesidades de cada
biblioteca, incluyendo planes de aprobación, continuaciones y
suscripciones. Este servicio está disponible también para los libros
publicados en Latín America y Portugal.

Spanish, Portuguese and Latin American books for
Libraries
We are very pleased to offer you our latest selection for Libraries.
If you are interested in any work which does not appear in our
bulletins, we can obtain it for you. Through our website
(www.puvill.com) we are able to give you all information about our
services and bibliographical information for new releases.
With advanced technology, PUVILL LIBROS’s experienced and
dedicated staff offer comprehensive, library materials selection and
adquisition services for publications from Spain, including approval
plans, standing orders and subscriptions. Also, all PUVILL LIBROS
services are available for book publications from Latin America and
Portugal.
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