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PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. RELIGION
B 1-5739 > Philosophy (General)(For gral. phil. treatises, see
BD10)

Fátima e a Cultura Portuguesa
Real, Miguel
1 ed.
Publicações Dom Quixote,
2019
208 p. 19x12 cm.
9789722065986
$ 22.50

Historicamente, Fátima não está sozinha, ela
constitui-se como o cume da história mítica
portuguesa e representa-se, no século XX, ao nível
da religião popular, como Fernando Pessoa ao nível
de um cristianismo esotérico e sófico. De certo
modo, na contemporaneidade, a Senhora, Aquela por
quem os portugueses sempre esperam e que os
ampara nas horas difíceis, veio substituir, no
imaginário popular e segundo a estética de um
espectáculo barroco, o mito sebastianista, o rei que,
regressado, implantaria em Portugal um reino de
justiça e abastança.

Abrindo com um texto sobre as relações entre
investigação, políticas públicas e sociedade,
seguem-se três secções temáticas distintas. A
primeira centra-se em temas estruturantes para o
desenvolvimento científico, tais como: certeza e
incerteza, objetividade e subjetividade e as relações
entre ciência e tecnologia.
A segunda dá voz a algumas questões intemporais da
Humanidade - quem somos, de onde viemos, para
onde vamos -, através da explicação científica e
respetivas implicações éticas acerca da origem do
universo, da Terra, da vida, do Homem, das
sociedades e do mundo digital.
Por fim, privilegia-se alguns problemas transversais
da praxis científica, nomeadamente políticas de
desenvolvimento e financiamento da investigação
científica; diplomacia científica; comunicação de
ciência; ciência e responsabilidade social e a
integridade científica.
SPAIN AND PORTUGAL
DP 501-900 > Portugal

A Grande Guerra no Atlântico Português, 1.
Salgado, Augusto
Telo, António José
1 ed.
Fronteira do Caos Editores,
2019
216a p. 21x15 cm.
9789895403738
$ 38.00

ETHICS. SOCIAL USAGES. ETIQUETTE
BJ 1518-1697 > Individual ethics. Character. Virtue

Ética aplicada, 12. Investigação científica
Neves, Maria do Céu Patrão
Carvalho, Maria da Graça
1 ed.
Edições 70, 2019
350 p. 20x13 cm.
9789724421360
$ 22.50

A Ciência adquire hoje novas configurações que
obrigam a uma reflexão aprofundada sobre as
dimensões da responsabilidade ética e social no que
respeita ao saber produzido e às formas como o
mesmo será utilizado, o que constitui o mote para o
volume Ética Aplicada: Investigação Científica.

Em 1914-18 a mais intensa corrida naval de todos os
tempos chega à sua conclusão lógica, com o choque
das maiores armadas que o Mundo tinha visto até
então. É um confronto à escala mundial, mas o seu
centro está no Atlântico Norte, onde se enfrentam as
quatro maiores armadas de então: a Britânica (2.529
mil t de navios de combate), a Alemã (1.177 mil t), a
Americana (934 mil t) e a Francesa (703 mil t), tudo
referente a Janeiro de 1914.
A zona mais intensa de combates é o Mar do Norte,
palco da maior batalha de couraçados de sempre
(Jutlândia, 1916). No entanto, a Jutlândia foi a única
batalha onde, aparentemente, se concretizou a visão
prevalecente antes do que seria um embate entre as
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grandes marinhas, visto como o choque dos castelos
de ferro - uma expressão de W. Churchill. Tanto no
Atlântico como no Mediterrâneo só a Jutlândia foi
uma batalha de grandes dimensões entre couraçados
e saldou-se por um resultado inconclusivo, não se
tendo repetido.
Livro que versa sobre aspectos inéditos sobre a
guerra no mar, nomeadamente no espaço Atlântico
português. Contém factos novos sobre a 1ª guerra e
Portugal. Livro profusamente ilustrado com imagens
a cores e a P/B de alta qualidade que tornam este
livro verdadeiramente indispensável para todos
aqueles que gostam destes temas.

A Grande Guerra no Atlântico Português, 2.
Salgado, Augusto
Telo, António José
1 ed.
Fronteira do Caos Editores,
2019
216 p. 21x15 cm.
9789895414857
$ 38.00

Em 1914-18 a mais intensa corrida naval de todos os
tempos chega à sua conclusão lógica, com o choque
das maiores armadas que o Mundo tinha visto até
então. É um confronto à escala mundial, mas o seu
centro está no Atlântico Norte, onde se enfrentam as
quatro maiores armadas de então: a Britânica (2.529
mil t de navios de combate), a Alemã (1.177 mil t), a
Americana (934 mil t) e a Francesa (703 mil t), tudo
referente a Janeiro de 1914.
A zona mais intensa de combates é o Mar do Norte,
palco da maior batalha de couraçados de sempre
(Jutlândia, 1916). No entanto, a Jutlândia foi a única
batalha onde, aparentemente, se concretizou a visão
prevalecente antes do que seria um embate entre as
grandes marinhas, visto como o choque dos castelos
de ferro - uma expressão de W. Churchill. Tanto no
Atlântico como no Mediterrâneo só a Jutlândia foi
uma batalha de grandes dimensões entre couraçados
e saldou-se por um resultado inconclusivo, não se
tendo repetido.

Carlota Joaquina e Leopoldina de Habsburgo :
rainhas de Portugal no novo mundo
Ventura, António (1953- )
Lyra, Maria de Lourdes Viana
1 ed.
Temas e Debates, 2019
1 v.
9789896445539
$ 28.50

Em 1807, perante a invasão de Portugal pelas tropas
napoleónicas, a corte transferiu-se para o Brasil. D.
Carlota Joaquina, mulher do príncipe regente, o
futuro D. João VI, tornar-se-ia rainha de Portugal já
no Novo Mundo, destino que seria partilhado com a
sua futura nora, D. Leopoldina de Habsburgo,
mulher de D. Pedro IV, imperatriz do Brasil e rainha
de Portugal.<br>Carlota Joaquina (1775-1830) é
talvez a mais controversa rainha de Portugal. A
imagem negativa que dela ficou construiu-se em
torno do seu aspeto físico, longe da harmonia e da
beleza desejáveis numa princesa, e das suas
características morais, sendo acusada de ambição
política desmedida, de dissimulação e de traição.
Carlota Joaquina manobrou habilmente nos
meandros políticos peninsulares e americanos,
sempre descontente com a sua situação de consorte.
Acompanhou a corte na deslocação para o Brasil,
onde foi motivo de embaraços diplomáticos, e, de
regresso a Lisboa em 1821, assumiu posições
polémicas ao rejeitar a Constituição, convertendo-se
num polo aglutinador das forças antiliberais.
<br>Leopoldina de Habsburgo nasceu em Viena, em
1797. Aos 20 anos atravessou o oceano para viver no
Brasil, então sede do Reino Unido luso-brasileiro,
consciente da missão que lhe cabia ao casar com o
príncipe herdeiro do trono português, D. Pedro,
seguindo a estratégia traçada pelas casas de
Bragança e de Habsburgo, com vista à consolidação
do governo monárquico absolutista na América e o
seu consequente revigoramento na Europa.
Cultivadora das artes e do conhecimento científico,
mulher erudita e apaixonada, agente expoente na
criação do Império do Brasil, faleceu ainda jovem,
aos 29 anos, deixando cinco filhos pequenos, entre
eles: a rainha de Portugal, D. Maria II, e o segundo
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imperador do Brasil, D. Pedro II.

D. Beatriz de Portugal (1504-1538) : a infanta
esquecida

Loucuras e Bizarrias de Reis, Rainhas e
Fidalgos Infames : de D. João V, tarado por
freiras, ao verdadeiro conde Drácula, Vlad, o
Empalador
VV.AA.
1 ed.
Guerra e Paz, 2019
216 p. 22x15 cm.
9789897024528
$ 23.50

Buescu, Ana Isabel
1 ed.
Manuscrito Editora, 2019
272 p.
9789898871732
$ 25.00

A historiadora Ana Isabel Buescu traça o retrato da
terceira filha do rei D. Manuel I e de D. Maria,
nascida em 31 de Dezembro de 1504, em Lisboa.
Cresceu na opulência da corte do pai. O seu nome
rapidamente entra no «mercado de casamentos» das
cortes europeias. A proposta de união com Beatriz
partiu do duque de Sabóia, Carlos II, que vivendo
sob a ameaça francesa e com graves dificuldades
financeiras pretendia, com esta aliança matrimonial,
o apoio do rico e prestigiado rei português. Em 7 de
Abril de 1521 realizou-se, no paço da Ribeira, o
casamento por procuração entre Carlos II e Beatriz
de Portugal, portadora de um valioso dote em
dinheiro, jóias, alfaias de prata e tapeçarias. No dia
10 de Agosto, com os seus oficiais, damas e muitos
acompanhantes, Beatriz disse um derradeiro adeus a
Lisboa e partiu rumo a Nice. Duquesa de Sabóia no
dramático período das guerras entre Carlos V e
Francisco I, Beatriz, conhecida pelo seu porte altivo
e dotada de grande inteligência, teve um importante
papel no governo do ducado. Mãe por dez vezes,
morreu no parto aos 33 anos. Sobreviveu-lhe apenas
o varão Emanuel Filiberto, que herdou o nome do
seu avô materno e a determinação da mãe. Já duque
de Sabóia, após a morte de D. Sebastião em 1578,
Emanuel Filiberto foi um dos vários candidatos ao
trono português, que veio a ser ocupado por Filipe I.

Se alguém cruel não tiver poder, pode passar a vida
sem fazer mal a ninguém. Mas se por um acaso do
destino se tornar poderoso, muitas vidas acabarão
destruídas. Ao longo da história, inúmeros exemplos
nos surgem de gente mal-intencionada que se
dedicou a infernizar as vidas dos outros. Entre a
Antiguidade e os nossos tempos, viaje do Império
Romano até Lisboa e conheça a face da infâmia e da
loucura. Descubra que, por trás destes grandes
nomes da história, estão pormenores incríveis e
alguns até impensáveis.

Reis de Portugal e sua Descendência, 1.
Zuquete, Afonso Eduardo
Martins
1 ed.
Alêtheia Editores, 2019
498 p. 23x15 cm.
9789896229900
$ 30.50

No livro Reis de Portugal e sua descendência,
desenvolve-se por ordem cronológica as biografias
dos reis e rainhas de Portugal e dos descendentes
directos e indirectos de cada rei - príncipes e
infantes. Estas biografias iniciam-se na Primeira
Dinastia com D. Afonso Henriques, percorrem a
Segunda e Terceira dinastias, terminando na Quarta
Dinastia, com D. Manuel II.
Editado em 2 volumes. O primeiro, do início da
nacionalidade até ao fim da Terceira Dinastia. E o
segundo volume com a Quarta Dinastia.
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SOCIOLOGY
HM 1-299 > Sociology (General y theoretical)

A Ideia igualitária : Fundamentos e limites de
uma rutura paradigmática (séculos
XVIII-XIX)
Fernández, Hugo Carvalho de
Matos
1 ed.
Edições Húmus, 2019
186 p. 23x16 cm.
9789897553653
$ 17.50

Este trabalho é sobre discursos de poder. Tratou-se
de fazer uma análise de discursos jurídico-políticos
dos séculos XVIII e XIX, identificando e
caracterizando o universo concetual utilizado e as
conceções de poder que se confrontaram na transição
do Antigo Regime para o Liberalismo, em Portugal.
Procuramos explicitar a alteridade da matriz de
dominação política que, num período de pouco mais
de trinta anos, mudou radical mente a maneira de
encarar a sociedade e a sua organização, através da
emergência do que designamos por paradigma
igualitário.
THE FAMILY. MARRIAGE. WOMAN
HQ 503-1064 > The family. Marriage. Home (the aged, child
study, divorce)

O Divórcio em Portugal : Política, Direito e
Demografia
Cid, Nuno de Salter
1 ed.
Edições Húmus, 2019
200 p. 23x15 cm.
9789897553691
$ 19.00

Conhecer e compreender o que ao longo do tempo se
pretendeu que fosse, e o que foi afinal, a política
legislativa em matéria de divórcio é indispensável

para se perceber também o entendimento que se foi
tendo acerca do próprio casamento, do vínculo que o
divórcio dissolve.
De resto, a importância que todos os povos, das mais
diversas civilizações, desde sempre atribuíram ao
casamento explicará porventura o facto de o divórcio
não ter sido antes nem ser hoje assunto olhado com
indiferença pela generalidade das pessoas, seja qual
for a sua opinião acerca deste.
Política, Direito e Demografia concorrem para
oferecer uma visão abrangente do objecto principal
deste estudo, precisamente a visão que este livro
quer proporcionar, com base no cruzamento de
fontes e de perspectivas diferentes.
SOCIAL PATHOLOGY. SOCIAL AND PUBLIC WELFARE.
CRIMINOLOGY
HV 6251-6773.3 > Crimes and offenses

Maus-Tratos a pessoas idosas
Paulino, Mauro (ed.)
Costa, Dália (ed.)
1 ed.
Pactor, 2019
344 p.
9789896930837
$ 50.50

A violência sobre as pessoas idosas é um problema
social que integra a agenda política internacional e
nacional. Esta violência pode assumir diversas
formas e representar vários tipos de crimes.
Torna-se, por isso, emergente definir políticas
públicas na promoção de estratégias de
envelhecimento ativo e para uma efetiva prevenção
da
violência.
<br>Com
uma
abordagem
multidisciplinar, o presente livro trata esta
problemática do ponto de vista de várias áreas
científicas, desde uma visão demográfica, à
psicologia, passando pelo direito, pelo serviço social,
pela
enfermagem
e
pela
sociologia.<br>Apresentando
modelos
de
intervenção, assim como instrumentos de deteção de
maus-tratos e de avaliação da atuação dos diversos
profissionais e cuidadores envolvidos, esta obra
conjunta oferece ainda temas inovadores tais como o
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envelhecimento de pessoas com deficiência, a
intervenção psicológica após a descoberta de
maus-tratos, a avaliação neuropsicológica para
determinação de capacidade financeira, a perícia de
escrita manual (para deteção de falsificações de
testamentos e outros documentos) e o suicídio
cometido pela população idosa.<br>Uma obra de
leitura obrigatória para profissionais, estudantes e
investigadores de várias áreas, bem como para todos
os que trabalham na defesa e na promoção dos
direitos das pessoas idosas.

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

Monarquias Ibéricas em Perspectiva
Comparada (Sécs. XVI-XVIII) : Dinâmicas
Imperiais e Circulação de Modelos
Administrativos
Xavier, Ângela Barreto (ed.)
Palomo, Federico (ed.)
Stumpf, Roberta (ed.)
1 ed.
Imprensa de Ciências Sociais,
2019
1 v.
9789726715085
$ 38.00

SOCIAL PATHOLOGY. SOCIAL AND PUBLIC WELFARE.
CRIMINOLOGY
HV 8301-9920.5 > Penology (Police, prisons, punishment and
reform, etc.)

Os cinco pilares da PIDE
Pimentel, Irene Flunser
1 ed.
A Esfera dos Livros, 2019
504 p.
9789896268633
$ 38.00

A prestigiada historiadora Irene Flunser Pimentel
apresenta-nos um retrato rigoroso de cinco das
principais figuras que marcaram a PIDE/DGS pelas
suas actividades, atitudes e tomadas de decisão:
Barbieri Cardoso, Álvaro Pereira de Carvalho, José
Barreto Sacchetti, Casimiro Monteiro e António
Rosa Casaco. Perceber quem eram estes pilares, a
sua ascendência, as suas convicções, a forma como
entraram para a PIDE, como subiram na carreira,
como reagiram perante determinadas situações, bem
como viveram o pós-25 de Abril, é também perceber
a história da PIDE/DGS, pois uma instituição é,
sobretudo o que os seus responsáveis fazem dela.
Uma perspectiva inovadora e essencial para
compreender a História de Portugal Contemporânea.

O livro Monarquias Ibéricas em Perspectiva
Comparada. Dinâmicas Imperiais e Circulação de
Modelos Administrativos (Séculos XVI-XVIII)
procura dar resposta a esta necessidade, propondo, a
partir de perspectivas novas, uma visão panorâmica,
e ao mesmo tempo comparada e integrada, dos
mecanismos de administração de ambas as
monarquias. Privilegia-se, assim, a sua organização
territorial, as jurisdições políticas e religiosas, a
estruturação das administrações civis – e a
participação nelas de instituições «indígenas» –, bem
como a organização militar e eclesiástica. A este
respeito, como o título indica, interessa
particularmente a circulação de modelos, em
sentidos diversos, entre metrópole e territórios
imperiais. A interacção e interdependência entre as
instituições metropolitanas e as instituições
estabelecidas nestes espaços, a circulação de agentes
entre umas e outras, atravessam deste modo o livro,
com o objectivo de proporcionar, uma leitura mais
complexa, porque interligada, dos vários territórios
sobre os quais o domínio político destas duas
monarquias incidiu.
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CONSTITUTIONAL HISTORY AND ADMINISTRATION
JF 1321-2112 > Government. Administration

Obras, 3.7.1. Política
Machado, Bernardino
1 ed.
Edições Húmus, 2019
476 p. 24x17 cm.
9789897553370
$ 30.50

Escritos, entrevistas e intervenções de Março de
1921 a Março de 1922.
COLONIES AND COLONIZATION. EMIGRATION AND
IMMIGRATION
JV 1-5810 > Colonies and colonization. Emigration and
immigration

Filhos da terra : Identidades mestiças nos
confins da expansão portuguesa
Hespanha, António Manuel
1 ed.
Tinta da China, 2019
368 p. 23x15 cm.
9789896714765
$ 31.50

dos outros estrangeiros que deixaram testemunho
sobre esta gente assimilada. Nesta nova
historiografia, o «império na sombra» ganha uma
visibilidade luminosa. Ele é, na verdade, o império
da gente comum, dos que escolhiam as margens ou
eram relegados para elas, dos que precisavam de
arriscar para sobreviver nos negócios, dos que
cruzavam as barreiras da casta e da raça no convívio,
nos negócios ou nos amores, dos que trocavam o
vernáculo pelo pidgin, dos que partilhavam
fidelidades políticas ou religiosas impartilháveis, dos
que viviam no fio da navalha da vida de renegados
ou de soldados de fortuna.
Filhos da Terra alheia-se da história institucional e
do discurso da metrópole para nos contar como é que
a gente comum emigrou, como se adaptou a
contextos «exóticos», de que modo os locais
olhavam para estes «portugueses», e de que modo a
sua posição e o seu poder relativos foram variando
em cada lugar. Um livro que é também um exercício
crítico de forças mitificadoras do nacionalismo
português e do carácter benigno da colonização
portuguesa. Uma história social da expansão, em vez
de uma história que se esgota numa cronologia de
descobrimentos, numa prosopografia de heróis e
santos, ou numa contabilidade de conquistas, de
canhões e de convertidos.
LAW. PORTUGAL
KKQ 0-4999 > Portugal

A história da expansão portuguesa contada às
avessas: não do ponto de vista da metrópole, mas sim
do ponto de vista daqueles que partiram e se
instalaram nas margens do império português
António Hespanha, um dos grandes historiadores de
Portugal, alcança neste livro um feito singular: conta
uma história que todos conhecemos - a da expansão
portuguesa - revelando-nos a perspectiva que até
aqui ignorámos. É a perspectiva de quem deixou o
país para não voltar e dos descendentes que, ao longo
dos séculos, formaram as comunidades de
«portugueses» no Brasil, em África e no Oriente.
E é também a perspectiva desses lugares remotos,
fora do controlo da coroa, das populações nativas e

A Recuperação Económica dos Devedores :
(RERE, PER, PEAP, plano de insolvência,
plano de pagamentos e exoneração do passivo
restante)
Leitão, Luís Manuel Teles de
Menezes
1 ed.
Almedina, 2019
(Monografias)
156 p.
9789724077680
$ 33.00

A alteração por via legislativa da filosofia tradicional
do Código da Insolvência, no sentido de estimular a
recuperação económica dos devedores, fez surgir
vários institutos novos com esse mesmo objectivo,
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por vezes com dificuldade de delimitação entre eles.
<br>A aplicação prática desses institutos tem
gerados bastantes questões na jurisprudência, razão
pela qual se pretendeu examiná-los com mais detalhe
do que nas obras que anteriormente publicámos
sobre o Direito da Insolvência. <br>São assim
analisados detalhadamente nesta obra o Regime
Extrajudicial de Recuperação de Empresas (RERE),
o Processo Especial de Revitalização (PER), o
Processo Especial para Acordo de Pagamento
(PEAP), o Plano de Insolvência, o Plano de
Pagamentos e a Exoneração do Passivo Restante.

Atas do I Congresso de Direito do Urbanismo
Congresso de Direito do
Urbanismo
Oliveira, Fernanda Paula
Marques de (ed.)
1 ed.
Almedina, 2019
(Obras colectivas)
350 p.
9789724077819
$ 30.50

A presente publicação congrega as intervenções
apresentadas no I Congresso de Direito do
Urbanismo das Edições Almedina, realizado nos dias
24 e 25 maio de 2018, as quais se debruçam sobre
algumas das questões mais atuais desta área do
Direito, com especial enfoque para as questões do
planeamento territorial, da gestão urbanística, da
reabilitação urbana e da habitação. <br>Pretende-se,
com esta obra, partilhar com um auditório mais
amplo as reflexões que foram feitas neste Congresso,
o qual permitiu uma interessante troca de
experiências e de procura de soluções para os
problemas que vão surgindo no dia a dia.

Comentário ao Código dos Contratos Públicos
Tavares, Gonçalo Guerra
1 ed.
Almedina, 2019
(Códigos anotados)
1056 p.
9789724077499
$ 113.00

Este comentário às disposições do Código dos
Contratos Públicos tem o principal propósito de ser
um auxiliar para todos aqueles que lidam com as
matérias da contratação pública e da actividade
contratual da Administração. <br>Encontram-se já
incorporadas no texto do Código que aqui se anota as
últimas e profundas alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 111-B/2017, essencialmente - mas
não exclusivamente - para transposição das
Directivas 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.

Direito Penal Económico : Uma política
criminal na Era compliance
Rodrigues, Anabela Miranda
1 ed.
Almedina, 2019
(Manuais universitários)
142 p.
9789724077352
$ 24.00

A crise de 2008 e os acontecimentos que abalaram os
sistemas económicos e financeiros fizeram adensar a
sombra criminosa sobre eles e o direito penal
económico confronta-se com um discurso da
resistência versus uma tendência expansionista.
<br>No âmbito da nova estratégia de autorregulação
regulada, a boa corporate governance e programas de
compliance
efetivos
projetam-se
sobre
a
responsabilidade penal das empresas por defeito de
organização, dos seus administradores, de
administradores de compliance (CCO's) e
empregados. <br>Neste livro, alerta-se quer para a
transformação dos programas de compliance em
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armadilhas para as empresas quer para a sua
utilização cosmética. Enquadram-se o abuso de
mercado e o branqueamento no movimento de
europeização e analisa-se o sistema de prevenção da
Lei 83/2017.

Finanças e fiscalidade do ordenamento do
território e do urbanismo
Lobo, Carlos Baptista
1 ed.
Almedina, 2019
412 p. 23x16 cm.
9789724076560
$ 53.00

Finanças e Fiscalidade do Ambiente e da
Energia
Lobo, Carlos Baptista
1 ed.
Almedina, 2019
486 p.
9789724076577
$ 46.50

A dimensão económico-financeira do Ambiente e a
Energia obriga ao desenvolvimento de uma política
de regulação económica de geometria variável que
concretize situações eficientes e justas. <br>O
estabelecimento de um equilíbrio entre eficiência e
igualdade é essencial para a definição das medidas
públicas de correcção de incapacidades de mercado e
de falhas de governo. <br>O Direito e a Economia
deverão fornecer os instrumentos necessários para a
garantia de uma esfera de liberdade ampla, que
permita uma opção verdadeira relativamente às
alternativas de desenvolvimento económico.
<br>Essa liberdade deverá ser concedida à geração
actual, mas igualmente, às gerações futuras.

A dimensão económico-financeira do Ordenamento
do Território e do Urbanismo obriga ao
desenvolvimento de uma política de regulação
económica de geometria variável que concretize
situações eficientes e justas.
O estabelecimento de um equilíbrio entre eficiência e
igualdade é essencial para a definição das medidas
públicas de correção de incapacidades de mercado e
de falhas de governo.
O Direito e a Economia deverão fornecer os
instrumentos necessários para a garantia de uma
esfera de liberdade ampla, que permita uma opção
verdadeira relativamente às alternativas de
desenvolvimento económico

Linhas Mestras da Execução para Prestação
de Facto
Dias, Mónica Bastos
Madail, Teresa
1 ed.
Almedina, 2019
(Casa do Juiz)
105 p.
9789724077635
$ 22.50

As autoras são Juízas de Direito há cerca de 18 e 20
anos, exercendo funções no Juízo de Execução de
Águeda desde abril de 2009 e no Juízo de Execução
de Coimbra desde setembro de 2014. No exercício
das suas funções têm-se deparado com várias
problemáticas no domínio da execução para
prestação de facto, que obrigaram a uma reflexão no
sentido da obtenção de soluções práticas para as
mesmas. <br>Este livro nasce dessa reflexão e da
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vontade de partilhar com os diversos profissionais do
foro a linha de pensamento seguida e as soluções
encontradas. Trata-se de uma obra com caráter
eminentemente prático, onde é explicada a
tramitação da ação executiva para prestação de facto
e dos seus diversos incidentes, com a sistematização
das suas causas de extinção e esquematização da sua
tramitação, com recurso à Doutrina e Jurisprudência
nacionais sobre a matéria, ainda que contrárias às
posições assumidas pelas autoras, levando os leitores
à sua própria reflexão.

O Regime das Notificações no Processo
Contraordenacional : À luz do regime geral
das contraordenações

criar o serviço público de notificações eletrónicas
associado à morada única digital, e a permitir que as
entidades que legalmente sejam competentes para
processar contraordenações e aplicar coimas ou
sanções acessórias possam aderir ao envio de
notificações através do serviço público de
notificações eletrónicas associado à morada única
digital. Este desígnio concretiza um dos objetivos
consagrados no Programa do XXI Governo
Constitucional e previstos no SIMPLEX+, no âmbito
da simplificação e digitalização da Administração
Pública.

Prazos Processuais de Marco Carvalho
Gonçalves
Gonçalves, Marco Carvalho
1 ed.
Almedina, 2019
(Manuais universitários)
332 p.
9789724077925
$ 45.00

Coimbra, Ana Sirage
1 ed.
Livraria Petrony, 2019
114 p.
9789726852698
$ 19.50

No âmbito do Regime Geral das Contraordenações
(Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de outubro, na sua
redação atual, adiante designado RGCO), o presente
estudo concilia a análise de um grupo de acórdãos e
de uma amostra de processos instruídos e decididos
na autoridade administrativa competente, que após
envio para os tribunais na sequência de execuções
por coima, foram objeto de decisões distintas em
situações que mereceram tratamento análogo do
ponto de vista processual, e que refletem as
principais linhas de entendimento apresentadas na
jurisprudência selecionada sobre o tema [ainda que,
naqueles que defendem uma aplicação subsidiária do
Código de Processo Penal (CPP) ao processo
contraordenacional, exista um desdobramento em
duas orientações divergentes que constituem o
âmago da nossa reflexão].<br>Com este trabalho
esperamos poder contribuir para o debate sobre as
regras a aplicar nas notificações em processo
contraordenacional, questão que assume particular
interesse num momento em que a aprovação da Lei
n.º 9/2017, de 3 de março, autorizou o Governo a

O conhecimento das regras disciplinadoras dos
prazos processuais é absolutamente essencial para o
correto exercício dos direitos em juízo, já que, à luz
dos
princípios
da
preclusão
e
da
autorresponsabilidade das partes, a inobservância dos
prazos, associada aos efeitos irreversíveis da
passagem do tempo no processo, é suscetível de
acarretar a perda irremediável de direitos processuais
e substantivos. <br>Por conseguinte, a presente obra,
tendo por objeto o estudo dos prazos nos processos
civil, laboral, insolvencial, penal, administrativo e
tributário, procura constituir um elemento de apoio
para os estudantes de Direito e uma ferramenta de
trabalho para os profissionais do foro que,
diariamente,
lidam
com
o
processo
e,
inevitavelmente, com os prazos processuais.
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Preços de Transferência, Litigância e
Arbitragem Fiscal
Correia, Sandrina
Martins, António
1 ed.
Livraria Petrony, 2019
200 p.
9789726852650
$ 28.50

A partir de uma amostra de 31 casos relativos a
decisões arbitrais sobre preços de transferência, este
livro, começando por apresentar a base conceitual e
os trabalhos da OCDE sobre o tema, explora depois
os focos mais comuns da litigância tributária, o
sentido das decisões arbitrais e insere tal análise no
contexto internacional. Deixam-se, também, algumas
pistas de reflexão sobre temas estratégicos da AT no
âmbito da inspeção aos preços de transferência. O
impacto do SNC nesta matéria é ainda explorado.

seu conhecimento aprofundado. <br>Esta obra,
escrita em grande medida com fins didácticos e de
divulgação, dedica-se ao estudo sistemático dos
princípios estruturantes de Estado de Direito que
apresentam a maior relevância prática na vida
jurídica quotidiana.

Questões Fundamentais de Direito Penal da
Empresa
Sousa, Susana Aires de
1 ed.
Almedina, 2019
(Monografias)
148 p.
9789724077673
$ 24.00

O direito penal da empresa adquiriu, nos últimos
anos, uma enorme visibilidade na opinião pública e
uma renovada importância na prática judiciária, quer
pela sua complexidade, quer pelo desafio constante
que dirige às categorias clássicas do direito penal.

Princípios Estruturantes de Estado de Direito
Novais, Jorge Reis
1 ed.
Almedina, 2019
(Manuais universitários)
290 p.
9789724077642
$ 48.50

Todo o Estado social e democrático de Direito está
obrigado à observância dos chamados princípios
estruturantes, especialmente quando estão em causa
direitos fundamentais. Como ficou exuberantemente
demonstrado na jurisprudência do Tribunal
Constitucional português dos anos de crise, os
princípios estruturantes constituem o âmbito nuclear
do Direito Constitucional do nosso tempo. <br>Não
é possível, hoje, perceber a estrutura e o
funcionamento de um Estado de Direito ou dominar
a resolução de problemas jurídicos complexos, sem o
recurso permanente a tais princípios. Dir-se-ia, até,
não se poder ser um bom jurista na actualidade sem o

Reinvestimento nas Mais-Valias Imobiliárias
Regime e especialidade em sede de IRS
Moraes, Ana Pinto
1 ed.
Almedina, 2019
(Direito para Economistas,
Gestores e Marketeers)
122 p.
9789724077369
$ 19.50

O texto analisa a isenção de IRS através do
reinvestimento, aplicável às mais-valias imobiliárias.
Procede a uma reflexão crítica sobre a sua
adequação, e eventual revisão legislativa, em
especial no reinvestimento retroativo, conceito de
habitação própria e permanente e dedução da
amortização de empréstimo bancário. <br>Na obra
são abordados o conceito de mais-valia, a discussão
em torno da sua (não) tributação e analisados o
propósito do regime do reinvestimento, e a sua
complexa aplicação. Por fim, acrescenta-se um
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estudo comparativo com 14 países
acompanhada da jurisprudência relevante.

da

UE,

FINE ARTS
N 1-9165 > Visual arts (General)

Assim e Assado : Textos sobre estética da arte
Higino, Nuno
1 ed.
Letras e Coisas , 2019
238 p. 22x16 cm.
9789895400386
$ 23.00

LITERATURE OF MUSIC
ML 159-3799 > History and criticism (Biographies of individ.
composers)

Médicos, músicos, maçons e óperas
Palma-Carlos, Antero
1 ed.
Ideia-Fixa, 2019
500 p. 22x14 cm.
9789898906038
$ 30.50

Neste terceiro livro introduziu-se uma maior revisão
de actividades médicas, completando com
actualizações e aditamentos o tema «Médicos e
Músicos» e revendo também médicos de músicos
que são conhecidos. Em ligação é apresentada a
história das doenças e morte dos grandes
compositores. São ainda descritas as intervenções de
personagens médicas em óperas raras. As óperas
referentes ao Oriente constituem um capitulo que
abrange o Médio Oriente e a Ásia Central, a China, o
Japão e até mesmo o Vietname. Finalmente, é
apresentada uma lista de músicos maçons, julgados
mais relevantes, para alem de 3 Mozarts, Haydn, 3
Bachs, Spohr, Cherubini, Viotti, Spontini, Boieldieu,
Rameau, Mehul, Gossec, Liszt, Gretry, Frederico II
da Prússia, Pedro IV de Portugal, Bomtempo,
Sibelius, Rachmaninof, Pizetti, Respighi, Zemlinski,
Rota, Kern, Berlin, Puccini, Schippa, Boito, 3
Damrosch e muitos outros.
As fronteiras mal definidas entre a ópera e outras
formas de teatro musical são ultrapassadas na análise
de operetas e de um musical de sucesso mundial,
Miss Saigon.
Em síntese, são apresentados capítulos autónomos:
Meio século de Medicina, Aditamentos e
Actualizações a livros anteriores, Médicos e Óperas
Raras, Músicos, Doenças, Médicos e Morte, A Ópera
e os Progressos da Medicina, Operas e Oriente,
Músicos, Maçons e Óperas.

No presente volume são reunidos textos de Nuno
Higino sobre estética da arte. São textos que foram
escritos nos últimos 15 anos para catálogos,
conferências, jornais... Dois deles são originais. O
livro divide-se em 7 secções:
1. Sobre Álvaro Siza;
2. Outros textos sobre arquitectura;
3. Sobre José Rodrigues;
4. Sobre Alberto Péssimo;
5. Outros textos sobre pintura, escultura e desenho;
6. Textos sobre escritores e literatura;
7. Outros textos.
Na introdução, o autor diz que alguns textos deste
volume são assim-assim, outros são assado; outros
assim e assado. Uns são assim porque não os pôde
escrever assado, outros são assado porque não os
pôde escrever assim. Como o próprio autor refere,
esta retórica do assim e assado foi-lhe sugerida pela
conhecida resposta dada por João César Monteiro
quando lhe perguntaram (depois da estreia do filme
'Branca de Neve') porque fez um filme assim? Ele
respondeu, como é conhecido: ' fi-lo assim porque
não o pude fazer assado'...
Não se trata de crítica da arte mas de estética da arte,
reflexões inspiradas nos próprios objectos estéticos e
nos sentimentos que eles causaram no autor.
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DECORATIVE ARTS. APPLIED ARTS. DECORATION AND
ORNAMENT
NK 4700-4890 > Costume and its accessories

LITERATURE (TYPES)
PN 1010-1551 > Poetry

366 Poemas que Falam de Amor
Família real : uniformes

Moura, Vasco Graça (ed.)
1 ed.
Livros Quetzal, 2019
568 p.
9789897222658
$ 33.50

Branco, Pedro Soares
1 ed.
Fronteira do Caos Editores,
2019
416 p. 21x15 cm.
9789895414888
$ 83.00

Neste trabalho são abordados pela primeira vez os
uniformes usados pela Família Real Portuguesa entre
1799 e 1910. Com mais de quatro centenas de
imagens, o livro apresenta uniformes originais e
iconografia proveniente dum elevado número de
instituições públicas e privadas, como os palácios
nacionais da Ajuda, da Pena e de Queluz, o Paço
Ducal de Vila Viçosa, os museus nacionais de Arte
Antiga, dos Coches e de Soares dos Reis ou o Museu
Militar.
São também incluídas listagens dos postos militares
efectivos e honorários da Família Real, dos seus
ajudantes de campo e oficiais às ordens, dos capitães
da Guarda Real dos Archeiros e dos corpos militares
com títulos honoríficos.
O Autor, Médico e Docente Universitário, é um
nome consagrado da uniformologia nacional, sendo
Autor ou Coautor de mais de uma dezena de livros,
nacionais e estrangeiros, sobre esta temática.

Nada há de tão natural no mundo da poesia como o
tema do amor. Vasco Graça Moura reúne neste livro
366 poemas que falam de amor - que sofrem e
exultam, desencorajam e comovem, entristecem e
rejubilam, que falam da alegria e da surpresa do
amor. E também da sua melancolia, dos seus nomes
raros, da evidência, da sua inevitabilidade. Com esta
escolha percorre-se também uma vasta tradição da
poesia de todos os tempos, uma arte que nunca
poderemos esquecer - e o deslumbramento diante do
amor, justamente. <br>AUTORES: A.M. Couto
Viana, Al Berto, Alexandre O’Neill, Almeida
Garrett, António Osório, António Ramos Rosa,
Camilo Pessanha, Carlos de Oliveira, Carlos
Drummond de Andrade, Cecília Meireles, Cesário
Verde, David Mourão-Ferreira, Eugénio de Andrade,
Fernando Assis Pacheco, Fernando Pessoa, Gastão
Cruz, Jorge de Sena, Louis Aragon, Luís de Camões,
Luiza Neto Jorge, Manuel Alegre, Manuel António
Pina, Manuel Bandeira, Maria Teresa Horta, Mário
Cesariny, Nuno Júdice, Pedro Homem de Mello,
Pedro Mexia, Pedro Tamen, Petrarca, Philip Larkin,
Rui Knopfli, Ruy Belo, Sá de Miranda, Seamus
Heaney, Sophia de Mello Breyner Andresen,
Teixeira de Pascoaes, Vinicius de Moraes, Vitorino
Nemésio, W.H. Auden, William Shakespeare e
muitos outros.
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ROMANCE LITERATURES
PQ 9000-9999 > Portuguese literature

A Imortal da Graça
Fonseca, Filipe Homem
1 ed.
Livros Quetzal, 2019
264 p.
9789897225673
$ 27.00

A idade é um posto e as mulheres do bairro lutam
entre si pelo título de mais velha. Graça, jovem com
o mesmo nome do bairro onde habita, é dama de
companhia da Número Um, senhora centenária; só
assim pode morar na Lisboa das rendas
ridiculamente altas. Atores famosos de Hollywood
aguardam o despejo ou a morte de mais um residente
para poderem ocupar-lhe a casa. Gabriel ganhou o
Euromilhões mas as obras de renovação do bairro
formam um muro que o impede de sair e reclamar o
prémio. Embeiçou-se por Graça e quer levá-la a
jantar. Graça não quer sair; Gabriel não quer ficar.
Do choque entre estas vontades nascerá a tragédia. A
execução em câmara lenta prepara-se no palco feito
de escombros. Uma cidade eternamente a arranjar-se
para sair daqui, de si própria.

apaixona-se por um carismático milionário. Mas
quando alguns meses depois é abordada por um
antigo professor, Sofia é colocada inesperadamente
perante um dilema. Deverá denunciar o homem com
quem vai casar-se, ou permitir tornar-se cúmplice
deste ladrão de arte irresistível?

Autos das Necrópoles : Naufrágios do Louvre
Príncipe, César
1 ed.
Edições Húmus, 2019
72 p.
9789897553745
$ 12.50

Evocações de: Sophia de Mello Breyner Andresen,
Salgueiro Maia, Ary dos Santos, Maria Lamas,
Álvaro Cunhal, José Afonso, Isabel Aboim Inglez,
Vasco Gonçalves, José Gomes Ferreira, Manoel de
Oliveira,
Virgínia
Moura,
Miguel
Torga,
Lopes-Graça, Adriano Correia de Oliveira, Vieira da
Silva e outros alevantados.

Contos Correntes
Goulão, José
1 ed.
Página a Página, 2019
162 p.
9789728140717
$ 14.00

A Última Ceia
Nepomuceno, Nuno
1 ed.
Cultura Editora, 2019
344 p.
9789898886385
$ 28.00

José Goulão, reconhecido jornalista de política
internacional, aborda neste seu novo livro de contos
a actualidade política nacional e internacional,
debruçando-se sobre locais, personagens e
instituições sem nome próprio.

Uma nota enigmática é encontrada junto a lascas de
tinta e tela, e à moldura vazia de um quadro famoso.
O ladrão deixou um recado. Promete repetir a
façanha dentro de um ano. De visita à igreja de Santa
Maria delle Grazie em Milão, uma jovem mulher
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Estocolmo
Godinho, Sérgio
1 ed.
Livros Quetzal, 2019
160 p.
9789897224393
$ 23.50

Quando Vicente responde ao anúncio de um quarto
para alugar, descobre que a senhoria é Diana
Albuquerque, a célebre pivô do telejornal das oito. A
estupefação inicial do estudante - assim que ela lhe
abre a porta - rapidamente se transforma numa forte
atração mútua. Diana tem o dobro da idade de
Vicente, mas é bela, sensual e respira aquela serena
autoridade que conquista o espectador mais
renitente. Vicente muda-se para casa de Diana,
ocupando o quarto no sótão; e Diana ocupa-lhe a
cama. Mas não é apenas a mulher complexa e
carente que depressa mostra ser; fazendo jus ao
nome, Diana é também uma predadora.<br>E, uma
manhã, Vicente acorda para a estranha realidade de
estar trancado no seu novo quarto. É vítima de
sequestro, mas está apaixonado pela sua
sequestradora. Finalmente, a entrada em cena da mãe
de Diana - tão bela quanto a filha - vai mudar tudo.

Madame
Costa, Maria Velho da
1 ed.
Edições Húmus, 2019
(Teatro Nacional São João)
80 p.
9789897553783
$ 12.50

incompleto e obtuso, em suma, não-teatro ainda, no
que eu tinha fixado em livro com o mesmo título
(Madame, Sociedade Portuguesa de Autores /
Publicações Dom Quixote, Lisboa, 1999). Não é
renegar, mas aquela primeira versão dizia de mais ou
de menos. E surgiu, com toda a evidência, um filão
que eu pouco trabalhara, porque a escrever não se
ouve com a mesma escuta: estas duas Madames, e
principalmente as suas duas serviçais, não falam a
mesma língua. O português e o brasileiro, para se
entenderem, têm de traduzir-se. Também nós,
glosando Mark Twain, somos dois povos separados
pela mesma língua. O que é cómico e desconfortável,
tanto mais se se quer fazer Machado e Eça, século
XIX, burguês e rústico, tragicomédia de costumes
que passa (ou não passa) na fala.

Na Cintura da Vida
Baptista, Pedro
1 ed.
Manufactura, 2019
72 p. 22x15 cm.
9789725593813
$ 15.00

Um retrato da vida real que em Portugal se vivia nos
tempos que antecederam o 25 de Abril. Alguns
leitores hão-de recordar-se com nostalgia daquilo
que neste livro se conta, outros tomarão consciência
de como hoje somos privilegiados.
Pelos olhos de uma criança e adolescente da classe
média, confrontamo-nos com as dificuldades, os
dramas e as alegrias de um mundo que estava a
desaparecer.

Trabalhar o texto dramático deste espectáculo com
Eunice Muñoz, Eva Wilma e Ricardo Pais foi um
susto e um privilégio. É que, quando nos sentámos
no Porto e depois em Lisboa para aquela prática a
que se costuma chamar leitura do texto, apercebi-me,
com eles, por eles, do muito que havia de errado e
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O Homem que Matou o Esquecimento Global :
Contos e outros escritos
Muga, Carlos
1 ed.
Inquietud edições, 2019
332 p. 23x16 cm.
9789899995161
$ 23.00

O Homem Que Matou o Esquecimento Global é uma
viagem de sentidos. Agrupando textos de estilos
diferentes, alguns em parceria com outros autores,
Carlos Musga leva o leitor por diversos caminhos. a
escrita cheia de subtilezas desperta sentimentos
contraditórios: profundos, hilariantes, malandros,
quotidianos.
A forma de conhecer esta obra é um desafio: abra em
qualquer página, leia um conto, sinta-o. Agora repita
o processo: seguramente a reacção será diferente. e é
desta forma de Carlos Musga, como um viajante
experiente da vida, nos obriga a relembrar fases,
histórias, sentimentos. É com personagens ricas e
cenários comuns que reaviva, no leitor, o
esquecimento comum do passar do tempo. «Há uma
pessoa - e um escritor - de verdade nestas palavras.»

perspetivava a sua existência. Já nessa altura contava
com mais de cinquenta títulos, entre romances,
contos, biografias, peças de teatro, ensaios, livros
para a infância e de memórias, dialogando com a
História, com a sociedade que a rodeava, com outros
escritores, com outros artistas.
Desde cedo, Agustina revelou ter consciência de que
não era uma pessoa convencional. Não foi uma
criança comum. Não casou nas circunstâncias que se
esperariam de uma rapariga da sua condição social.
Não foi a típica esposa e mãe burguesas. Não foi a
apoiante política esperada. Nunca se afirmou
feminista, mas a sua história de vida foi mais radical
e corajosa do que a de muitas feministas convictas.
E, como escritora, raros são os que têm dúvidas em
apontá-la como uma das mais geniais e complexas
personalidades da literatura em língua portuguesa.
Através de uma pesquisa extensiva e rigorosa,
baseada em dezenas de entrevistas, testemunhos,
documentários, registos oficiais e textos epistolares,
estabelecendo pontes constantes com a obra literária
de Agustina, Isabel Rio Novo, uma das mais
talentosas romancistas portuguesas da atualidade,
reconstitui o percurso de vida de uma figura ímpar
da nossa cultura contemporânea, numa biografia que
se lê como um romance.

O Processo Violeta
Pedrosa, Inês
1 ed.
Porto Editora, 2019
232 p.
9789720031426
$ 27.00

O Poço e a Estrada : Biografia de Agustina
Bessa-Luís
Novo, Isabel Rio
1 ed.
Ediçoes Contraponto, 2019
504 p. 23x15 cm.
9789896661779
$ 30.00

Agustina: uma mulher controversa, uma vida
extraordinária, uma obra genial.
«Mas tenho uma história, e que história. [...]
Ninguém a conhece.» Era com estas palavras
enigmáticas que, aos setenta anos, muito perto da
viragem
do
século,
Agustina
Bessa-Luís

No Portugal festivo e individualista do fim da década
de 80, Violeta, uma professora de 32 anos, engravida
de Ildo, um aluno de 14 anos, filho de uma mãe
solteira cabo-verdiana. O Insubmisso, novo jornal de
uma elite em ascensão, perseguirá a história e
descobrirá que o pai de Ildo é um cavaleiro
tauromáquico aristocrata. O escândalo do chamado
processo Violeta contrastará com o silêncio absoluto
através do qual Ana Lúcia, amiga de Violeta, oculta
a sua violação por um outro aluno de 14 anos da
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mesma escola. Este romance apaixonante interroga,
com inteligência, imaginação e humor, os interditos
de uma sociedade que se diz livre e despida de
preconceitos. O processo Violeta é, afinal, o de um
país de hábitos clandestinos, esconsos, sacrificiais e
crepusculares.

MEDICINE
R 5-920 > Medicine (General)

Introdução à Investigação Qualitativa em
Saúde Pública
Dias, Sónia
Gama, Ana
1 ed.
Almedina, 2019
(Olhares sobre a saúde)
170 p.
9789724077505
$ 30.00

ENGLISH LITERATURE
PR 1-9680 > English literature

George Orwell : biografia intelectual de um
guerrilheiro indesejado
Matos, Jacinta Maria
1 ed.
Edições 70, 2019
408 p. 21x13 cm.
9789724420615
$ 33.00

George Orwell, um dos escritores mais influentes do
século XX, é uma referência incontornável no nosso
panorama cultural e uma presença constante na
linguagem do nosso quotidiano.
Mas quem era, afinal, esta figura, a um tempo
escritor canónico e inspiração de reality shows, que
em poucos anos se tornou num nome conhecido à
escala mundial?
Em que consiste, ainda hoje, o seu apelo a públicos
muito diversificados, que reclamam ser seus
herdeiros e o invocam como árbitro e juiz de tantas
causas?
Porque se recorre cada vez mais a Orwell nesta era
de Trump e dos factos alternativos?
Este livro acompanha o percurso biográfico de
Orwell e as várias fases da sua carreira de jornalista,
ensaísta e romancista, traçando a sua evolução
enquanto escritor político e intelectual público. Não
se dirigindo prioritariamente a um público
académico, este livro dá a conhecer a figura de
Orwell nas suas múltiplas facetas.

A evolução do conhecimento científico e as
transformações socioculturais têm vindo a desafiar o
desenvolvimento da investigação no campo da saúde
pública. Neste domínio, reconhece-se a relevância
em considerar diferentes abordagens de investigação
para o aumento do conhecimento científico. Nas
últimas décadas tem ocorrido uma crescente
valorização da investigação qualitativa pela sua
especificidade na contribuição para a compreensão
dos múltiplos e complexos fenómenos de saúde e
doença nas sociedades contemporâneas, altamente
diversificadas e globalizadas. O presente manual
pretende ser um instrumento orientador que de um
modo simplificado apresente conteúdos concetuais e
proporcione diretrizes, linhas de atuação e
desenvolvimento de competências necessárias para a
implementação de uma investigação de abordagem
qualitativa.
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INTERNAL MEDICINE. PRACTICE OF MEDICINE
RC 321-571 > Neurology and psychiatry

Manual de Psicofarmacologia na Prática
Clínica
Afonso, Pedro ... [et al.]
1 ed.
Lidel, 2019
(Psico)
208 p.
9789897523373
$ 37.00

O Manual de Psicofarmacologia na Prática Clínica,
com o patrocínio científico da Sociedade Portuguesa
de Psiquiatria e Saúde Mental, é um guia para o uso
clínico de medicações psiquiátricas e uma importante
fonte de informação para os técnicos de saúde
mental, como médicos, psicólogos, enfermeiros,
entre outros, e para quem pretenda uma atualização
nesta área do conhecimento.

Neuropsicologia do Desporto e do Movimento
Humano : O que te faltava saber!
Abreu, Ana Maria
Rato, Joana
1 ed.
Climepsi Editores , 2019
224 p.
9789727963645
$ 34.50

Este livro pretende abordar a influência da
Neuropsicologia no estudo da ação humana.
Atualmente, as questões centrais da Psicologia do
Desporto não contemplam as novas tecnologias e os
novos indícios que estas tecnologias nos trazem.
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