Portuguese titles selection
December ‐ 2018

C/ Estany 13, Nave D‐1 08038 BARCELONA
Telf: (34) 932 988 960 Fax (34) 932 988 961
E‐mail: info@puvill.com
http://www.puvill.com
www.facebook.com/Puvill.Libros

Puvill Libros, S.A.
c/Estany, 13 Nau D-1
08038 BARCELONA (SPAIN)
http://www.puvill.com | info@puvill.com

Table of Contents
BM - JUDAISM .............................................................................................................................................................................. 1
BX - CHRISTIAN DENOMINATIONS ...................................................................................................................................... 1
CR - HERALDRY .......................................................................................................................................................................... 1
DP - SPAIN AND PORTUGAL .................................................................................................................................................... 2
HD - ECONOMIC HISTORY AND CONDITIONS .................................................................................................................. 3
HS - SOCIETIES ............................................................................................................................................................................ 3
HX - SOCIALISM. COMMUNISM. ANARCHISM .................................................................................................................. 4
JF - CONSTITUTIONAL HISTORY AND ADMINISTRATION ........................................................................................... 5
JX - INTERNATIONAL LAW. INTERNATIONAL RELATIONS ........................................................................................ 5
K - LAW .......................................................................................................................................................................................... 5
KKQ - LAW. PORTUGAL ........................................................................................................................................................... 5
PQ - ROMANCE LITERATURES .............................................................................................................................................. 7
U - MILITARY SCIENCE .......................................................................................................................................................... 10

Puvill Libros, S.A.
c/Estany, 13 Nau D-1
08038 BARCELONA (SPAIN)
http://www.puvill.com | info@puvill.com

CHRISTIAN DENOMINATIONS
BX 80-4795 > Roman Catholic Church

JUDAISM
BM 150-449 > History

Os Judeus na Península Ibérica Durante a
Idade Média : Análise das suas fontes

"Não sou dono da verdade, mas sou possuído
por ela" João Seabra
Torres, António Maria
Pinheiro (ed.)
Duque, José Maria Seabra
(ed.)
1 ed.
Lucerna (Portugal), 2018
160 p.
9789898809599
$ 21.50

Congresso Internacional
Manuscritos Judaicos
Medievais na Península
Ibérica
Tavim, José Alberto (ed.) ...
[et al.]
1 ed.
Almedina, 2018
196 p.
9789724075853
$ 17.00
Este livro reproduz parte das comunicações
apresentadas
no
Congresso
Internacional
Manuscritos Judaicos Medievais na Península
Ibérica, que teve lugar em Almada, na Casa da
Cerca, e na Faculdade de Letras da Universidade de
Lisboa, respetivamente em 12 e 13 de Setembro de
2017, e como ponto de partida a pretensão de
comparar os resultados de investigação do projeto
Portuguese Jewish Mediavel Sources, com os
mesmos
trilhos
enveredados
por
outros
investigadores Portugueses e Espanhóis.<br> De
facto, o que motivou o encontro científico e,
portanto, a existência deste livro, foi sobretudo dar a
conhecer os fundos dos manuscritos judaicos
medievais ibéricos que autores Portugueses e
Espanhóis
foram
investigando,
permitindo
descortinar convergências e idiossincrasias, neste
caso normalmente dependentes das peculiaridades da
documentação existente nas diversas regiões ibéricas
em que trabalham.

Neste livro foram reunidos 70 testemunhos de alguns
dos amigos do Pe. João Seabra para contarem uma
história da sua vida que tenham partilhado com ele.
Deste modo pretendemos destacar o reconhecimento
do amor do Padre João a Cristo e à sua Igreja e uma
vida dedicada a propô-lo a cada um daqueles com
quem se cruza. São histórias que ajudam a contar
essa história de graça e misericórdia que é para
tantos o sacerdócio do Padre João.<br>Tentamos
abarcar aqui o maior número possível de realidades
tocadas pelo ministério do padre João: a
Universidade Católica, as suas paróquias,
Comunhão e Libertação, as Equipas de Casais e as
de Jovens de Nossa Senhora, o Colégio de São
Tomás e muitas mais.
HERALDRY
CR 4501-6305 > Chivalry and knighthood (Tournaments,
duels, orders, etc.)

Os Templários em Portugal
Silva, Pedro
1 ed.
Letras Itinerantes, 2018
162 p.
9789899940970
$ 23.50

Pretendemos, com a presente obra, conciliar ambos
os aspectos, indissociáveis por sinal, que emergem
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do estudo dos cavaleiros templários: a vertente
histórica (composta, essencialmente, por dados
factuais, como compitas, estrutura e acontecimentos
relevantes) e a vertente esotérica (ou seja, o que
estaria por detrás da estrutura visível que passou à
posteridade, para além, de obviamente, a abordagem
isenta e aprofundada dos elementos misteriosos e
simbólicos). <br>Portugal, podemos afirmá-lo com
algum rigor, após anos de estudo profundo do tema e
da leitura de documentos coevos e actuais, é, por
excelência, um país templário!

quis escrever estes apontamentos, marcas indeléveis
de uma vida curta que tinha de acabar numa tragédia,
servindo assim de epítome daquele curto reinado.

Da Lusitânia a Portugal : Dois mil anos de
História
Amaral, Diogo Freitas do
1 ed.
Bertrand Editora, 2018
472 p.
9789722536981
$ 34.50

SPAIN AND PORTUGAL
DP 501-900 > Portugal

Chronica de El Rey D. Sebastião
Brehm, António (ed.)
Trindade, Cristina (ed.)
Carita, Rui (ed.)
Pereira, Miguel
1 ed.
Imprensa Académica
(Universidade de Madeira.
Associação Académica), 2018
220 p.
9789895400225
$ 23.00
A Chronica de El-Rei D. Sebastião que agora se
publica é um documento essencial para o
conhecimento de um dos momentos mais complexos
e dramáticos da história portuguesa. <br>O códice
número 477, da Biblioteca Nacional de Portugal,
intitulado "Crónica de El Rei Dom Sebastião,
Décimo Sexto Rei dos de Portugal na qual se
contém, por maior, os sucessos do seu Reinado e
vida", da autoria de Miguel Pereira (1584), constitui
o mais antigo relato, sobre a vida e o reinado de D.
Sebastião, que chegou até nós. <br>A Crónica
corresponde a um roteiro essencial sobre um período
histórico que melhor ficamos a conhecer merecendo por isso uma especial atenção por parte
dos estudiosos e do público em geral. O texto cobre
59 capítulos curtos, onde se referem os elementos
mais significativos da vida do Rei Desejado contendo um precioso conjunto de notas que lhe dão
um especial sentido para a compreensão dos
acontecimentos e da personalidade de D. Sebastião.
<br>Do autor pouco ou nada se sabe, exceto que

Dividido em dez partes, representativas das dez fases
da nossa evolução política, este livro acompanha o
desenvolvimento de Portugal de condado a nação e a
país integrante da União Europeia, da OTAN e da
ONU.<br>Escrita num tom acessível e direto e
filtrada pelo olhar singular e pela experiência
incomparável de Diogo Freitas do Amaral, esta obra
é essencial para quem quer conhecer o passado de
Portugal e entender os porquês políticos e
estratégicos das decisões que mudaram o nosso país.

Traições, Poder e Bastardos Reais
Pereira, Ana Cristina
Almeida, Joana Pinheiro de
1 ed.
Manuscrito Editora, 2018
200 p.
9789898871671
$ 23.00

Esta história começa cedo, com D. Afonso
Henriques, as suas amantes e filhos bastardos que,
motivados pelo sangue real que lhes corria nas veias,
tentaram obter mais poder e estatuto a todo o custo.
Uma luta que se foi repetindo ao longo da História
de Portugal com a disputa pelo direito à sucessão
entre irmãos, conflitos abertos entre filhos e pais,
conspirações, prisões e exílios. <br>Se houve filhos
ilegítimos que permaneceram no anonimato,
afastados da vida da Corte, remetidos à vida clerical,
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outros ganharam protagonismo junto dos seus pais,
como Martim Sanches, o valente bastardo de D.
Dinis, D. Jorge, bastardo de D. João II que viu a
rainha D. Leonor negar-lhe o acesso ao trono, os
conhecidos meninos da Palhavã, filhos de D. João V,
rei que era frequentador assíduo do Convento de
Odivelas, ou D. João, filho de D. Pedro I e D. Teresa
Lourenço, o único ilegítimo que se tornou rei de
Portugal. A história oficial nem sempre lhes dá o
devido protagonismo. <br>Neste livro, as
historiadoras Ana Cristina Pereira e Joana Pinheiro
de Almeida contam-lhe as histórias das paixões reais
e dos filhos naturais que delas nasceram e que se
tornaram, pelo reconhecimento paterno, infantes de
Portugal. Bastardos régios.
ECONOMIC HISTORY AND CONDITIONS
HD 4801-8943 > Labor (Wages, strikes, unemployment, labor
unions, etc.)

Portugal e a Questão do Trabalho Forçado :
Um império sob escrutínio (1944-1962)
Monteiro, José Pedro
1 ed.
Edições 70, 2018
(História e sociedade)
396 p.
9789724420608
$ 34.00

No momento em que ocorrem vários debates sobre a
história e os legados do império colonial português
no século XX, este livro sublinha a centralidade do
trabalho forçado nas colónias africanas, entre 1944 e
1962. Trata-se de um fenómeno com repercussões
internas e externas de monta. Manifestou-se nos
debates administrativos sobre as políticas sociais
coloniais. E marcou, com denúncias e acusações, a
interação do Estado Novo com diversos actores
internacionais. Esta investigação recupera essa
história.

SOCIETIES
HS 1-3369 > Societies: secret, benevolent, etc. Clubs (Boy
Scouts, etc)

Sob o Manto da Misericórdia, 1. Contributos
para a História da Santa Casa da Misericórdia
do Porto (1499-1668)
Amorim, Inês
1 ed.
Almedina, 2018
598 p.
9789724072074
$ 46.00

História
da
instituição
e
dos
seus
protagonistas.<br>Edição,
resultante
de
um
protocolo assinado entre o Centro de Estudos de
História Religiosa da Universidade Católica e a
Santa Casa da Misericórdia do Porto (SCMP).
<br>Obra em quatro volumes.

Sob o Manto da Misericórdia, 2. Contributos
para a História da Santa Casa da Misericórdia
do Porto (1668-1820)
Amorim, Inês
1 ed.
Almedina, 2018
554 p.
9789724072234
$ 46.00

História
da
instituição
e
dos
seus
protagonistas.<br>Edição,
resultante
de
um
protocolo assinado entre o Centro de Estudos de
História Religiosa da Universidade Católica e a
Santa Casa da Misericórdia do Porto (SCMP).
<br>Obra em quatro volumes.
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Sob o Manto da Misericórdia, 3. Contributos
para a História da Santa Casa da Misericórdia
do Porto (1820-1910)
Amorim, Inês
1 ed.
Almedina, 2018
596 p.
9789724072258
$ 46.00

História
da
instituição
e
dos
seus
protagonistas.<br>Edição,
resultante
de
um
protocolo assinado entre o Centro de Estudos de
História Religiosa da Universidade Católica e a
Santa Casa da Misericórdia do Porto (SCMP).
<br>Obra em quatro volumes.

Sob o Manto da Misericórdia, 4. Contributos
para a História da Santa Casa da Misericórdia
do Porto (1910 aos nossos dias)
Amorim, Inês
1 ed.
Almedina, 2018
536 p.
9789724072685
$ 46.00

História
da
instituição
e
dos
seus
protagonistas.<br>Edição,
resultante
de
um
protocolo assinado entre o Centro de Estudos de
História Religiosa da Universidade Católica e a
Santa Casa da Misericórdia do Porto (SCMP).
<br>Obra em quatro volumes.

SOCIALISM. COMMUNISM. ANARCHISM
HX 1-970.7 > Socialism. Communism. Anarchism (General)

Júlio de Melo Fogaça
Cunha, Adelino
1 ed.
Desassossego, 2018
320 p.
9789898892218
$ 27.50

O líder de origem burguesa que desafiou Álvaro
Cunhal e foi apagado da história do PCP <br><br>A
Revolução Russa de 1917 foi um dos acontecimentos
mais importantes do século xx. O comunismo alterou
a correlação de forças mundiais e é nesta torrente de
mudança que em 1921 nasce o Partido Comunista
Português, que irá atrair centenas de jovens dispostos
a lutar por uma nova sociedade.<br>Júlio Fogaça
aderiu ao PCP na mesma altura que Álvaro Cunhal e
durante várias décadas defenderam orientações
políticas opostas. Prisões e libertações intermitentes
adiaram as consequências dessa conflitualidade mas,
eventualmente, o PCP tornou-se pequeno demais
para os dois.<br>Esta é a biografia desse jovem
fidalgo rural do Cadaval que se converteu ao
comunismo em Lisboa e chegou ao poder depois de
ter sido várias vezes preso, torturado e por duas
vezes desterrado para o Tarrafal. Acabou por ser
expulso do PCP, mas as circunstâncias dessa
expulsão e da derradeira prisão pela PIDE ainda hoje
continuam encobertas.<br>Terá sido denunciado à
PIDE pelo seu companheiro ou pelos próprios
comunistas? <br>Porque terá sido deixado para trás
na fuga colectiva de Caxias?<br>Ser homossexual
terá pesado na sua expulsão?<br>E que papel teve
Álvaro Cunhal no seu apagamento da história do
PCP?<br><br>Testemunhos inéditos de Domingos
Abrantes, Edmundo Pedro e Carlos Brito ajudam a
resgatar a intensa vida de um revolucionário
esquecido.
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CONSTITUTIONAL HISTORY AND ADMINISTRATION
JF 2011-2112 > Political parties

Morte aos Traidores! : A história improvável
do mais controverso partido político português

LAW
K 520-5582 > Comparative law. International uniform law

Direito Marítimo : Jurisprudência para as
Aulas Práticas
Gomes, Manuel Januário da
Costa
Rocha, Francisco Rodrigues
2 ed.
Associação Académica da
Faculdade de Direito Lisboa,
2018
480 p.
9789726292272
$ 29.50

Marujo, Miguel
1 ed.
Matéria Prima Edições, 2018
232 p.
9789897691362
$ 25.50

Baseado numa investigação que traz à luz do dia
documentos e testemunhos inéditos, este livro aborda
50 anos de batalhas politicas, lutas internas, zangas
entre camaradas e rituais secretos, que ainda hoje se
mantêm, em pleno centro de Lisboa.
INTERNATIONAL LAW. INTERNATIONAL RELATIONS
JX 1625-1896 > Diplomacy. The diplomatic service

Dez Milhões e Um
Sherman, Robert
1 ed.
Actual Editora, 2018
210 p.
9789896943325
$ 28.00

CAPÍTULO I - ACONTECIMENTOS DE
MAR<br>CAPÍTULO II - ESTATUTO DO
NAVIO<br>CAPÍTULO III - FRETAMENTO,
TRANSPORTE
OU
TERTIUM
GENUS?<br>CAPÍTULO IV - ÂMBITO E
REGIME DO CONTRATO DE TRANSPORTE
MARÍTIMO DE MERCADORIAS<br>CAPÍTULO
V - LIBERAÇÃO E LIMITAÇÃO DE
RESPONSABILIDADE<br>CAPÍTULO
VI
OPERAÇÕES PORTUÁRIAS<br>CAPÍTULO VII
- ARRESTO, PRIVILÉGIOS CREDITÓRIOS E
SEGUROS MARÍTIMOS<br>CAPÍTULO VIII POLUIÇÃO POR HIDROCARBONETOS
LAW. PORTUGAL
KKQ 0-4999 > Portugal

Costumes e Foros de Castelo Bom
Santos, João Marinho dos
1 ed.
Edições Colibri, 2018
282 p.
9789896893842
$ 25.00

Robert Sherman é mais português do que muitos
portugueses, e serviu três anos como embaixador
norte-americano em Lisboa.

Costumes e Foros de Castelo Bom, cujo original se
reproduz nesta publicação, constituem como a
própria tradução para português actual deixa
facilmente perceber, um código de normas medievais
para regulamentar a vida dos habitantes deste antigo
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concelho de Riba-Côa. Retoma, em começos do
século XIII, muito do normativo dos designados
Fueros Leoneses, em particular dos geograficamente
mais próximos e tidos por modelares (com destaque
para os de Ciudad Rodrigo, infelizmente
desaparecidos), mas introduz algum cunho local
entrosado com o fundo tradicional ou costumeiro.

Guilherme Braga Da Cruz : Introdução Ao
Estudo Da Sua Biografia
Mello, Gonçalo Sampaio e
1 ed.
Associação Académica da
Faculdade de Direito Lisboa,
2018
1189 p.
9789726290889
$ 62.00

Jurisconsulto, historiador, doutrinador social e
pedagogo, Guilherme Braga da Cruz afirmou-se
como um dos vultos mais insinuantes da cultura
portuguesa do século XX. Nascido em Braga em
1916 no seio de uma família tradicionalista, fez
estudos secundários na sua terra natal após o que se
matriculou na Faculdade de Direito de Coimbra,
onde foi aluno, entre outros mestres, de Paulo Merêa,
Cabral de Moncada, Vaz Serra, Pires de Lima,
Teixeira Ribeiro e José Alberto dos Reis. Concluída
a Licenciatura com elevadas classificações, partiu
rumo ao Estrangeiro (Paris e Madrid) a fim de
aprofundar os seus conhecimentos no domínio das
Ciências Histórico-Jurídicas. De regresso a Portugal
ascendeu a Director da Faculdade de Direito, a
Reitor da Universidade de Coimbra e a Director da
respectiva Biblioteca Geral. Desempenhou ainda,
entre outros, os seguintes cargos, funções e
dignidades: Vice-Presidente da Câmara Corporativa;
Membro da Comissão Elaboradora do Código Civil
de 1966; Jurista junto do Tribunal Internacional de
Haia no pleito entre Portugal e a União Indiana;
Lugar-Tenente de D. Duarte Nuno de Bragança,
Chefe da Casa Real Portuguesa; Membro do
Conselho Superior da Universidade Católica;
Presidente da Sociedade Internacional Francisco
Suárez. Investigações levadas a efeito no espólio que

deixou revelam a existência de numerosos inéditos,
bem como de vasta correspondência trocada com
figuras de relevo da vida contemporânea, a exemplo
de S. Josemaría Escrivá, Álvaro d’Ors, Pedro
Calmon, Rafael Gibert, Paul Ourliac, entre os
estrangeiros; D. Manuel Trindade Salgueiro, António
José Brandão, Vitorino Nemésio, Antunes Varela,
Artur Moreira de Sá, entre os nacionais.
Desaparecido do mundo dos vivos em 1977,
Guilherme Braga da Cruz foi homem incorruptível e
cristão modelar. Constitui propósito da Igreja
Católica proceder à sua beatificação.<br>Gonçalo
Sampaio e Mello, autor da obra Guilherme Braga da
Cruz – Introdução ao estudo da sua Biografia, é
Professor da Faculdade de Direito de Lisboa, onde se
doutorou com a classificação de 18 valores e
coordena o respectivo Arquivo Histórico. Entre 1999
e 2004 foi Professor Convidado da Academia
Militar, sendo-o actualmente da Faculdade de Letras
de Lisboa no âmbito do curso de Mestrado em
Ciências da Documentação e Informação.
<br><br><br>ÍNDICE
GERAL
(abreviado)<br><br>Nota
Preambular<br><br>PARTE
I
RAÍZES<br>CAPÍTULO I - CONSPECTO
GERAL<br>CAPÍTULO II - FAMÍLIA PATERNA
<br>CAPÍTULO III - FAMÍLIA MATERNA
<br><br>PARTE
II
FORMAÇÃO
ACADÉMICA<br>CAPÍTULO I - NO LICEU DE
BRAGA<br>CAPÍTULO II - NA FACULDADE
DE DIREITO DE COIMBRA<br><br>PARTE III
PREPARAÇÃO CIENTÍFICA<br>CAPÍTULO I ENTRE COIMBRA E PARIS <br><br>PARTE IV
ESPECIALIZAÇÃO
NO
ESTRANGEIRO<br>CAPÍTULO I - ESTADIA EM
PARIS <br>CAPÍTULO II - INTERREGNO:
CASAMENTO EM TADIM<br>CAPÍTULO III ESTADIA EM MADRID<br><br>PARTE V
DOUTORAMENTO
EM
CIÊNCIAS
HISTÓRICO-JURÍDICAS<br>CAPÍTULO I - EM
TORNO
DA
SUCESSÃO
TRONCAL
(I)<br>CAPÍTULO II - PROVAS PÚBLICAS DE
DOUTORAMENTO
<br>CAPÍTULO
III
IMPOSIÇÃO
SOLENE
DAS
INSÍGNIAS
DOUTORAIS <br>CAPÍTULO IV - ALGUNS
REFLEXOS DA TESE DE BRAGA DA CRUZ NA
CULTURA
HISTÓRICO-JURÍDICA
PORTUGUESA<br>CAPÍTULO V - IMPACTO
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DA
MESMA
TESE
NA
CULTURA
HISTÓRICO-JURÍDICA
ESTRANGEIRA
<br><br>PARTE
VI
CARREIRA
UNIVERSITÁRIA<br>CAPÍTULO I - PRIMEIRO
ASSISTENTE <br>CAPÍTULO II - PROFESSOR
EXTRAORDINÁRIO<br>CAPÍTULO
III
PROFESSOR CATEDRÁTICO <br><br>PARTE
VII
A
HERANÇA
DE
PAULO
MERÊA<br>CAPÍTULO I - UM PERCURSO
SINGULAR <br>CAPÍTULO II - INÍCIO DA
CARREIRA DOCENTE <br>CAPÍTULO III PASSAGEM PELA FACULDADE DE LETRAS
DE
COIMBRA<br>CAPÍTULO
IV
TRANSFERÊNCIA PARA A UNIVERSIDADE DE
LISBOA<br>CAPÍTULO V - DE REGRESSO À
ALMA MATER <br>CAPÍTULO VI - NA HORA
DA JUBILAÇÃO <br>CAPÍTULO VII PRECEPTORADO INTELECTUAL, MORAL E
AFECTIVO
<br>CAPÍTULO
VIII
TRANSMISSÃO
DO
TESTEMUNHO<br><br>PARTE
VIII
GUILHERME BRAGA DA CRUZ E A HISTÓRIA
DO DIREITO<br>CAPÍTULO I - RAZÃO DE
ORDEM:
O
QUE
(NÃO)
VERSAR
?<br>CAPÍTULO II - HISTÓRIA DO DIREITO:
NATUREZA,
OBJECTO.
MÉTODO
<br>CAPÍTULO
III
QUE
TIPO
DE
JUS-HISTORIADOR?<br>CAPÍTULO IV - EX
UNGUE LEONEM<br><br>FONTES<br>I. Fontes
Orais
<br>II.
Fontes
Manuscritas
<br><br>APÊNDICE
I<br>BIBLIOGRAFIA
ACTIVA DE GUILHERME BRAGA DA CRUZ
<br><br>APÊNDICE
II<br>BIBLIOGRAFIA
PASSIVA DE GUILHERME BRAGA DA
CRUZ<br>I. Textos Singulares<br>II. Obras
Colectivas
<br><br>APÊNDICE
III<br>CORRESPONDÊNCIA
PASSIVA
DE
GUILHERME BRAGA DA CRUZ<br>I. Fundo
Especial<br>II. Fundo Geral<br><br>APÊNDICE
IV<br>CARTAS INÉDITAS DE GUILHERME
BRAGA
DA
CRUZ<br><br>ÍNDICE
ONOMÁSTICO<br>ÍNDICE GERAL

ROMANCE LITERATURES
PQ 9000-9999 > Portuguese literature

Aprender a cantar na era do karaoke
Sampaio, Fernando Luís
1 ed.
Tinta da China, 2018
232 p. 20x14 cm.
9789896714659
$ 26.00

Aprender a Cantar na Era do Karaoke, de Fernando
Luís Sampaio: novo livro de um dos mais
fulgurantes poetas contemporâneos.,

As farpas
Queirós, Eça de
1 ed.
Relógio d'Água, 2018
432 p.
9789896418595
$ 37.00

Pela primeira vez publicam-se integralmente todas as
Farpas de Eça de Queiroz, separadas das que foram
originalmente escritas e publicadas por Ramalho
Ortigão e pelo próprio Eça ao longo dos anos de
1871 e de 1872, e que, até hoje, foram sempre
reeditadas em conjunto e sem a identificação das
respectivas autorias.
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Eça de Queiroz segundo Fradique Mendes
Louro, Sónia
1 ed.
Saída de Emergência, 2018
528 p.
9789897731341
$ 29.00

Eça é uma das figuras mais fascinantes das letras
portuguesas. Os seus pais ainda não haviam casado
quando, em 1845, nasce na Póvoa de Varzim. Essa
indiscrição levou a que tenha sido criado longe dos
progenitores, abrindo-lhe um vazio no coração que o
acompanhou toda a vida. Em Coimbra faz os estudos
e em Lisboa inicia-se numa vida boémia,
cruzando-se com figuras incontornáveis do seu
tempo como Antero de Quental, Ramalho Ortigão ou
Guerra Junqueiro. <br>Descontente com o Direito,
faz uma longa e fascinante viagem pelo Oriente, e
quando regressa decide enveredar pela carreira
consular. Tendo sido cônsul em Havana, Inglaterra e
Paris, foi acumulando dívidas embaraçosas, amigos
fiéis, inimigos implacáveis e obras-primas que
revolucionaram as letras portuguesas. É esse Eça de
Queiroz, homem de contrastes, mistérios e talento
único, que Sónia Louro descobre e nos revela neste
romance fascinante e rigoroso.

Eliete
Cardoso, Dulce Maria
1 ed.
Tinta da China, 2018
288 p. 20x14 cm.
9789896714581
$ 29.50

protagonista homónima, e é o seu mundo que Dulce
Maria Cardoso apresenta agora aos leitores. Estar a
meio da vida é como estar a meio de uma ponte
suspensa, qualquer brisa a balança. A vida da Eliete
vai a meio e, como se isso não bastasse, aproxima-se
um vendaval.
Mas este é ainda o tempo que será recordado como
sendo já terrivelmente estranho, apesar de ninguém
dar conta disso. Porque tudo parece normal. Deus
está ausente ou em trabalhos clandestinos. De
tempos a tempos, a Pátria acorda em erupções
festivas, mas lá se vai diluindo. E a Família?

O Amor Não Cresce Nas Árvores
Freitas, Pedro Chagas
1 ed.
Oficina do Livro, 2018
504 p.
9789897800276
$ 28.50

Uma grande história de amor. O diário de uma
adolescente. Uma intriga política. Uma sátira
inesperada. Um delírio mediático.<br>Cinco cores,
cinco géneros, milhões de possibilidades de
sequência de leitura, um só romance. O Amor Não
Cresce Nas Árvores é provavelmente o livro mais
original que terá a oportunidade de ler.<br>Pode
lê-lo como todos os outros, do princípio até ao fim,
sem se preocupar com as cores.<br>Pode ler a
história completa de cada uma das cores
separadamente e de forma contínua.<br>Pode tornar
a experiência ainda mais radical e interactiva através
da APP onde encontrará um dado que lhe indicará
qual a sequência e a cor que deve ler a
seguir.<br>Poderá depois partilhar e conhecer as
experiências de leitura de outros leitores.<br>No
final, será sempre o mesmo romance mas terá vivido
uma experiência diferente em cada uma das opções.

Novo romance de Dulce Maria Cardoso, sete anos
depois do estrondoso sucesso de O Retorno, o livro
que pôs Portugal a falar pela primeira vez sobre os
retornados, o maior tabu da sua história recente.
Eliete é um romance construído em torno da
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Por Saramago

Poemas escolhidos

Ribeiro, Anabela Mota
1 ed.
Temas e Debates, 2018
184 p. il.
9789896445263
$ 31.00

Mexia, Pedro (1972-)
1 ed.
Tinta da China, 2018
224 p. 18x13 cm.
9789896714666
$ 24.50

Poemas Escolhidos é uma selecção pessoalíssima do
autor, a partir dos seus sete livros de poesia
publicados ao longo de 20 anos
AS GAVETAS Não deves abrir as gavetas fechadas:
por alguma razão as trancaram, e teres descoberto
agora a chave é um acaso que podes ignorar. Dentro
das gavetas sabes o que encontras: mentiras. Muitas
mentiras de papel, fotografias, objectos. Dentro das
gavetas está a imperfeição do mundo, a inalterável
imperfeição, a mágoa com que repetidamente te
desiludes. As gavetas foram sendo preenchidas por
gente tão fraca como tu e foram fechadas por alguém
mais sábio que tu. Há um mês ou um século, não
importa.

O livro inclui entrevistas a José Saramago e a Pilar
del Río – entrevistas que dizem respeito aos três
últimos livros: As Pequenas Memórias, A Viagem do
Elefante e Caim – bem como textos sobre a casa de
Lanzarote e uma viagem ao México com Saramago.
Ilustrado com cerca de 60 fotografias de Estelle
Valente, originais, que percorrem alguns dos
caminhos do escritor, tanto em Lanzarote como em
Lisboa, esta obra inclui ainda um posfácio de
Fernando Gómez Aguilera, director da Fundação
César Manrique e curador da Fundação José
Saramago.

Vem Voar Comigo
Pinto, Margarida Rebelo
1 ed.
Clube do Autor (CAL), 2018
272 p.
9789897244353
$ 24.00

Poesia
Boto, António
Pitta, Eduardo (ed.)
1 ed.
Assírio and Alvim, 2018
816 p.
9789723720679
$ 68.00

Encontra-se reunida, neste volume, toda a poesia de
António Botto — não só as célebres Canções (um
conjunto de quinze livros) mas também outros sete
livros, sendo um deles a sequência de poemas em
prosa Cartas Que Me Foram Devolvidas. Eduardo
Pitta é o responsável pela edição, que inclui uma
extensa cronologia da vida de Botto.

Inês, Maria e Beatriz são três amigas à procura de
uma segunda oportunidade no amor. Uma escritora
sonhadora, uma espectadora inconformada e uma
aventureira sem rumo percorrem caminhos diferentes
para alcançar aquilo que mais desejam. Como muitas
mulheres com mais de 40 anos, têm os filhos quase
criados e um casamento acabado ou em
crise.<br>Inês debate-se com o peso de uma paixão
antiga, Maria não perdoa as infidelidades do marido
e Beatriz viaja pelo mundo para se descobrir. Qual
delas irá encontrar a paz num novo amor? Qual delas
irá, por fim, ficar com o único homem que amou?
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MILITARY SCIENCE
U 1-900 > Military science (General. For military history, see
D-F)

Glórias e Desaires da História Militar de
Portugal
Lousada, Abílio Pires
1 ed.
Manuscrito Editora, 2018
(Manuscrito história
divulgativa)
352 p.
9789898871664
$ 27.00

Neste livro conhecemos gente corajosa que em nome
da pátria levantou a espada. Debruçamo-nos sobre
planos militares que nunca deveriam ter saído do
papel e que levaram à derrota dos nossos exércitos.
Engenhos inovadores que marcaram diferença no
campo de batalha, e aplaudimos grandes líderes que
graças à sua visão conseguiram conquistas
extraordinárias.
<br>Abílio
Pires
Lousada,
historiador militar e mestre em estratégia, traz-nos
um livro empolgante em que ficamos a conhecer as
glórias e os desaires dos principais acontecimentos
da História Militar de Portugal. <br>De São
Mamede ao 25 de abril de 1974, passando pelo feito
de Ourique e a conquista de Ceuta, o cerco de Lisboa
e o domínio do Índico, a glória de Aljubarrota e a
tragédia de Alcácer-Quibir, a captura de
Gungunhana ou o desaire de La Lys, este livro
traz-nos o retrato de 31 batalhas que fizeram a nossa
nação.
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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.
PUVILL LIBROS S.A.
• Estany 13 Nave D‐1 • 08038 BARCELONA • España •  (34) 93 298 8960 • (34) 93 298 8961

info@puvill.com ‐ www.puvill.com

http://www.facebook.com/Puvill.Libros

