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BIOGRAPHY
CT 210-3150 > National biography

Pedaços de alma : Memórias de uma vida,
passada entre o Douro, os Açores,
Moçambique, Timor e Paris

Martins, Amândio
1 ed.
Companhia das Letras
(Portugal), 2019
240 p.  
9789896657024
$ 22.50

Obra vencedora do Concurso "Conta-nos e conta
connosco" ed. 2017

Numa aldeia do Douro nos idos anos da década de
1940, Amândio Martins viva a sua meninice
recheada de episódios e personagens picarescos,
envolto em ternura familiar e ensinamentos preciosos
que haveriam de o acompanhar ao longo de um
percurso intenso e notável - do qual resultaram estas
memórias resgatadas pelo Arquivo dos
Diários.<br>De Porrais a Paris, passando por Timor,
Pedaços de Alma faz um retrato único e nostálgico
de um país em transformação através de um percurso
pessoal, profissional e familiar pleno de momentos
tão marcantes quanto comoventes.<br>Este livro de
memórias é o segundo diário vencedor do concurso
promovido pelo Arquivo dos Diários, «Conta-nos e
Conta Connosco», uma iniciativa bianual e visa
ajudar a implementar um acervo único de memórias
autobiográficas.

Portugueses no Mundo
Rabaçal, Pedro
1 ed.
Marcador, 2019
624 p.  
9789897543975
$ 34.50

Os Portugueses costumam ser ignorados pelas outras
nações e quando são mencionados, é frequente
serem-no de maneira pejorativa. Para muitos
estrangeiros, Portugal nem sequer é um lugar que
saibam localizar no mapa. A maioria das descrições
externas da expansão europeia ultramarina pouco ou
nunca mencionam o pioneirismo e a importância
portugueses. Cristóvão Colombo e o corsário inglês
Francis Drake são muito mais referenciados do que
Vasco da Gama, o infante D. Henrique e Pedro
Álvares Cabral. Quando se fala de portugueses em
países como França e Brasil, é para os descrever
como imigrantes ignorantes, com bigode,
inteligência limitada e empregos mal pagos.<br>Para
o melhor e para o pior, muitos foram os lusíadas que
deixaram marcas em todo o planeta. Poucos os
conhecem e, em geral, mesmo os casos conhecidos
são raros. Sem transmitir a história completa, o autor
procura dar uma ideia da importância da emigração
portuguesa ao longo da história, visando estimular a
curiosidade do leitor e, quem sabe, a vontade de se
informar melhor sobre o assunto, noutras fontes.
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SPAIN AND PORTUGAL
DP 501-900 > Portugal

A Sombra dos Heróis : A história desconhecida
dos resistentes portugueses que lutaram contra
o nazismo

Barata-Feyo, José Manuel
1 ed.
Clube do Autor (CAL), 2019
320 p.  
9789897244575
$ 29.50

Em Portugal, até hoje, pouco se sabe sobre os
portugueses vítimas dos nazis em França. Mas se
assim é em relação às vítimas, a ignorância é
absoluta no que respeita às centenas de homens e
mulheres que combateram os nazis durante a
ocupação do país.<br>Cidadãos de um país neutro,
centenas de portugueses podiam ter-se adaptado às
circunstâncias e ao diktat do invasor alemão. Em vez
disso deixaram o conforto relativo das suas famílias,
das suas casas e dos seus empregos, esqueceram o
interesse próprio e lançaram-se num combate
desigual pela liberdade.<br>A Sombra dos Heróis dá
vida à história desconhecida destas centenas de
homens e mulheres de carne e osso, lutadores de
exceção, num relato fascinante sobre a resistência e
abnegação humanas.

Revolução! : Das Internacionais às ditaduras
militares: Portugal e Espanha (1864-1926)

Andrade, José Luis
1 ed.
Casa das Letras, 2019
712 p.  
9789897800009
$ 49.50

Revolução! acompanha os vários movimentos
revolucionários que brotaram na segunda metade do
século XIX, das raízes iluministas e dos enxertos

liberais. Com um acento tónico no período que
medeia entre a fundação da Associação Internacional
dos Trabalhadores em 1864, a Primeira
Internacional, e o advento das Ditaduras Militares na
Península.

ECONOMIC HISTORY AND CONDITIONS
HD 28-9999 > Economic history and conditions

A União Europeia Não É a Europa : Portugal
e a Integração Europeia

Ferreira, João
1 ed.
Avante, 2019
(Problemas do mundo
contemporâneo)
1 v.  
9789725504819
$ 15.00

Este livro de João Ferreira aborda os mais
importantes problemas ligados à integração europeia:
a PAC, a política de pescas, a associação UE/NATO,
os fundos estruturais (fundos de magra compensação
pelos danos provocados pela adesão à ‘Europa’ e ao
euro), o federalismo congénito do projeto europeu, o
Tratado de Maastricht (a perda da soberania
monetária, cambial e orçamental), o Pacto de
Estabilidade e Crescimento (que se revelou como um
pacto de instabilidade e de estagnação), a idílica
coesão económica e social, o Tratado Orçamental, o
semestre europeu e as regras sobre a governação
económica, a União Bancária, as questões do
ambiente, o Brexit, as políticas de imigração, o
famoso mecanismo de resolução de bancos (o tal que
livraria os contribuintes de pagar os buracos
resultantes dos jogos de casino da banca), o Acordo
de Livre Comércio com o Japão, a chamada política
externa da UE (o seguidismo relativamente às
políticas imperialistas dos EUA, quase sempre à
margem da ONU e do Direito Internacional – casos
do Iraque, da Líbia, da Síria, da Palestina, da
Venezuela).
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Depois da Queda
Marques, Viriato Soromenho
1 ed.
Temas e Debates, 2019
136 p.  
9789896445768
$ 22.00

O autor afirma que a Europa em 2019 - entendida
como o projeto de integração europeia de que
resultou a atual União Europeia - já se encontra
tombada sobre terra, impossibilitada de se reerguer
se as políticas e as instituições que a conduziram até
ao chão se mantiverem sem mudanças profundas.

Do Medo ao Sucesso : A Reivindicação de
Portugal

Bobone, Bruno
1 ed.
Oficina do Livro, 2019
160 p.  
9789897800832
$ 23.50

Houve uma mudança de atitude entre uma sociedade
que era capaz de dar um golpe de asa, e uma outra,
medrosa e incapaz de sair da sua zona de conforto. E
esta alteração resulta do crescimento do papel do
medo na nossa vida.

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

Sociedade Propaganda de Portugal e a
Construção do Turismo Moderno (1888-1911)

Cerdeira, Pedro
1 ed.
Imprensa de Ciências Sociais,
2019
211 p.  
9789726715269
$ 21.00

A Sociedade Propaganda de Portugal, fundada em
1906 por um grupo da burguesia lisboeta, foi um
organismo pioneiro na história do turismo português.
Esta associação delineou um ambicioso projeto de
modernização do país através da promoção da
atividade turística, criando inúmeros planos relativos
a transportes, urbanismo, melhorias na hotelaria e
serviços, conservação de monumentos e uma
persistente divulgação do país. Apesar destes
esforços, a sua ação foi fortemente limitada pela sua
condição de organismo privado que carecia de
parceiros nos poderes públicos. Este livro analisa a
fundação e os primeiros anos de atividade da
Sociedade em prol da promoção de Portugal como
destino turístico, ao mesmo tempo que recupera o
percurso do seu fundador, Leonildo de Mendonça e
Costa.

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

Prisioneiros de guerras : Experiências de
cativeiro no século XX

Oliveira, Pedro Aires (ed.)
1 ed.
Tinta da China, 2019
312 p.  
9789896714833
$ 30.00
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Prisioneiros de Guerras revela um conjunto de
situações em que portugueses – civis e militares,
voluntários e conscritos – foram capturados: da
Primeira Guerra Mundial aos conflitos do fim do
império, dos campos berberes na Guerra do Rif aos
Stalag alemães da Segunda Guerra Mundial, das
prisões franquistas na Guerra Civil de Espanha aos
cárceres privados de milícias timorenses em
1975.<br>Partindo da evocação do centenário da
Primeira Guerra Mundial e da Batalha de La Lys,
que deu origem à maior captura em massa de
soldados portugueses no século XX, os episódios
aqui reunidos revelam também como as convenções
internacionais sobre prisioneiros de guerra estiveram
quase sempre um passo atrás das complexas
realidades criadas pelas guerras modernas.
<br>Coordenação de Pedro Aires Oliveira; textos de:
Jakob Zollmann, Matthew Stibbe, Maria José
Oliveira, Francisco Javier Martínez, Rui Aballe
Vieira, Ansgar Schaefer, Cláudia Ninhos, Cristina
Clímaco, Ricardo Silva, Helena F.S. Lopes, Jorge
Silva Rocha, Diogo Roque, Aniceto Afonso, Carlos
de Matos Gomes e Rui Graça Feijó.

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

Establecimiento permanente en la era
Post-Beps

Bauzá Martínez, Angelina
1 ed.
Juruá, 2019
226 p.  
9789897125607
$ 38.00

En los últimos años, determinadas estrategias de
planificación fiscal de las empresas multinacionales
han suscitado polémica, generado un amplio debate y
conducido al planteamiento de una acción conjunta
OCDE y del G-20. Esta ha cristalizado en el Plan de
Acción BEPS, diseñado en torno a 15 acciones

LAW. PORTUGAL
KKQ 0-4999 > Portugal

Direito da Família, 1. Estabelecimento da
Filiação

Oliveira, Guilherme de
1 ed.
Livraria Petrony, 2019
360 p.  
9789726852728
$ 33.00

O livro de F. M. Pereira Coelho, Curso de Direito da
Família, de 1965, ressurgiu a partir de 2001 em
coautoria com Guilherme de Oliveira; em 2016 foi
publicada a 5.ª edição.<br>Este Curso está agora a
dar lugar ao novo título Direito da Família, em vários
volumes temáticos e com novos
colaboradores.<br>O presente volume, Guilherme de
Oliveira, Estabelecimento da Filiação, é o primeiro a
ser editado.<br>Dedica-se ao tema da constituição
do estado de filho, nas várias formas legalmente
admitidas.<br>A Adoção, porém, não está incluída;
e será o tema do próximo volume.

ARCHITECTURE
NA 1-9428 > Architecture (General)

São João de Deus
Cepeda, André ... [et al.]
1 ed.
Dafne Editora, 2019
200 p. il. 
9789898217479
$ 45.00

São João de Deus é um lugar que parece ter nascido
sob o signo da violência. Com a construção do
Bairro de Rebordões, entre 1941 e 1944, este lugar
marginal da cidade do Porto foi palco das mais
profundas oscilações das políticas públicas de
habitação, e da instabilidade da vida pública e
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privada de quem ali habitou. <br>Apesar disso, São
João de Deus nunca perdeu a sua luz mágica. No
momento da edição deste livro está a concluir-se
uma obra de renovação e ampliação das casas cujo
projecto de arquitectura, de Nuno Brandão Costa,
procura trazer nova esperança ao lugar.<br>Ao
longo de vários anos, o fotógrafo André Cepeda
acompanhou a vida de São João de Deus, numa
relação de proximidade entre o olhar, o espaço, a sua
natureza e as suas vivências. Através da imagem,
este livro procura conjugar os vários tempos do
lugar, e mostrar a obra e a construção da arquitectura
como parte de um tempo e de uma história. <br>Os
textos de Pedro Levi Bismarck e Sérgio Mah
percorrem as páginas das políticas da habitação e da
cultura da imagem para consolidar, no livro
desenhado por Pedro Nora, a síntese de um lugar, um
breve lapso no tempo da construção das formas da
arquitectura e dos modos de vida em São João de
Deus.

LITERATURE (TYPES)
PN 4699-5650 > Journalism. The periodical press, etc

Há Laranjeiras em Atenas
Xavier, Leonor
1 ed.
Temas e Debates, 2019
224 p.  
9789896445614
$ 25.00

Começou como divertimento, passou a narrativa de
viagens, transformou-se em livro de memórias.

O que eu ouvi na barrica das maçãs
Carvalho, Mário de
1 ed.
Porto Editora, 2019
256 p.  
9789720031693
$ 23.50

Reconhecido como um dos mais importantes
escritores portugueses da actualidade, a sua faceta de
cronista passou despercebida à maior parte dos
leitores; daí esta selecção das suas melhores crónicas
publicadas nas décadas de oitenta e noventa do
século passado no Público e no Jornal de Letras.

ROMANCE LITERATURES
PQ 9000-9999 > Portuguese literature

A Quinta do Pinheiro
Passos, Adelaide
1 ed.
Cultura Editora, 2019
240 p.  
9789895425648
$ 26.50

Todas as famílias têm uma história para
contar<br>Décadas depois da morte da sua avó
Angélica, Camila, sente o apelo para visitar a quinta
no Douro  em que seus antepassados viveram e
decide retornar de África.<br>Ao mesmo tempo,
Vitória, bisneta de Angélica, parte do Brasil para
Portugal, com objetivo de desbravar suas origens e
tentar conhecer um pouco mais da história de sua
bisavó Angélica, sobre quem ouviu tantas histórias
quando criança. Ao visitarem o lugar em que a
matriarca da família viveu até o último de seus dias,
neta e bisneta encontram-se pela primeira vez e
buscam juntas respostas que já sabem não conseguir
encontrar sozinhas. E, para isso, contam com a ajuda
de laços afetivos de outras vidas para o entendimento

Página 5



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

do real propósito de suas vidas. <br>Com uma
narrativa sensível e comovente, características
marcantes dos livros  de Adelaide Passos, A Quinta
do Pinheiro conta a saga de uma família marcada
pela força das suas mulheres. É um romance sobre
reencontro e autoconhecimento, que nos leva a
descobrir o poder das relações que realmente
importam. "É preciso reconhecer que nossa jornada
tem percalços. Todos passamos por momentos de
alegria, mas também de desespero. O que nunca
devemos é deixar de seguir adiante."

Açores : O Canto das Ilhas de Carlos Pessoa
Pessoa, Carlos
1 ed.
Relógio d'Água, 2019
(Viagens)
168 p.  
9789896419066
$ 24.00

Por mim, o gran finale desta viagem pelo
arquipélago dos Açores poderia ocorrer com o
observador confortavelmente sentado, e por fim
serenado, na esplanada exterior do hotel Azoris Faial
Garden, na Horta, tendo a piscina suspensa à sua
frente e contemplando, no dia que lentamente se
extingue, a montanha do Pico para lá do canal,
deixando-se fundir com o ocaso solar e aspirando os
matizes de luz e cor reflectidos na encosta, enquanto
a constante dança das nuvens molda uma e outra e
outra vez o maciço rochoso, num movimento
incessante de ocultamento e desvelamento da própria
montanha, até que a noite caia. (...) [A]percebe-se da
suspensão do tempo, a imobilidade eterniza-se, a
emoção irrompe, tudo ao mesmo tempo, num
turbilhão perturbador e único.<br>Enquanto isso, o
Sol desce para o ocaso, lá longe na imensidão do mar
das Flores, e as luzes vibrantes do dia prestes a
terminar ajudam a instalar um estado de excepção,
que é a expressão sublime da transcendência na vida,
descobrindo, possivelmente pela primeira vez, que só
assim ela vale a pena ser vivida.

Antologia de Poesia Portuguesa Erótica e
Satírica

Correia, Natália
Seixas, Cruzeiro (il.)
1 ed.
Ponto de Fuga, 2019
528 p. il. 
9789898881151
$ 37.00

Depois de ver sucessivos livros seus apreendidos
pela Censura do Estado Novo, Natália Correia
aceitou o convite do visionário editor da Afrodite,
Fernando Ribeiro de Mello, para organizar esta
Antologia de Poesia Portuguesa Erótica e Satírica.
«Finalmente num único livro», prometia a cinta que
acompanhava o volume, publicado em dezembro de
1965, «a poesia maldita dos nossos poetas», «as
cantigas medievais em linguagem atualizada»,
«dezenas de inéditos» e «a revelação do erotismo de
Fernando Pessoa». A obra causou escândalo e foi
apreendida pela PIDE, com vários dos intervenientes
julgados e condenados em Tribunal Plenário, num
processo que se arrastou durante anos. É agora
republicada pela primeira vez com as ilustrações
originais de Cruzeiro Seixas, incluindo também
novos textos introdutórios e reproduções de
documentos que contextualizam um marco histórico
na edição em Portugal.

As Longas Noites de Caxias
Silva, Ana Cristina
1 ed.
Planeta (Portugal), 2019
200 p.  
9789897772191
$ 25.50

Um romance poderoso e emocionante sobre duas
mulheres que viveram intensamente a ditadura.
Leninha, a mais temida e poderosa figura feminina
da polícia política portuguesa: a PIDE; e Laura, uma
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das vítimas que mais sofreu às mãos da terrível
agente. Baseado na vida de uma figura tão terrível
como fascinante: a mulher que chegou mais alto na
hierarquia da PIDE, ainda hoje uma grande
desconhecida para a maioria dos portugueses.

Carmes (1971-2018)
Domingos, Paulo da Costa
1 ed.
Companhia das Ilhas, 2019
(Azulcobalto.Poesia)
576 p.  
9789898828743
$ 30.00

Reunir num volume a parte substancial de versos
escritos entre 1971 e 2018 é como lançar uma nova
desordem no que muitos leitores tinham dado por
arrumado na estante. Reunir é quebrar, entre outros,
esse alheamento.

O Bracinho
Tomé, Carlos
1 ed.
Letras Lavadas, 2019
160 p.  
9789897352075
$ 24.50

A obra romanceia um acontecimento ocorrido em
1960, no auge do movimento emigratório de
açorianos para a América e para o Brasil. Nesse ano,
uma família micaelense que alimentava o sonho de
um futuro melhor em S. Paulo, resolve emigrar para
terras brasileiras, mas deixa atrás o mais jovem do
seu agregado, um menino de seis anos, António,
conhecido carinhosamente na freguesia onde nasceu
e vive de "Bracinho", que fica ao cuidado de uma tia.
António vê-se de um momento para o outro privado
da companhia e do conforto afetivo de pais e irmãos,
sentindo-se tão triste e abandonado quanto seria de
esperar de uma criança que não entende as razões

para o que encara como rejeição. <br>Ao longo de
160 páginas, Carlos Tomé romanceia esta história
verídica e conduz o leitor pelos caminhos
percorridos pelo "Bracinho" ao longo da sua vida.

PHYSICS
QC 350-467 > Optics. Light (Includ. spectroscopy)

Mais Rápido Que a Luz : A história de uma
investigação que põe em causa a Teoria da
Relatividade de Einstein e nos desvenda os
mistérios da origem do universo

Magueijo, João
1 ed.
Clube do Autor (CAL), 2019
332 p.  
9789897244476
$ 27.00

Nada se move mais depressa do que a luz, e a luz
sempre se propagou a uma – e só uma velocidade.
Esta premissa é um dos pilares da física moderna, e
um dos postulados da Teoria da Relatividade de
Einstein. Tem praticamente estatuto de dogma. Mas
e se não estiver correcta?<br>Neste livro original,
interessante e contundente, João Magueijo mostra
como a sua Teoria da Velocidade da Luz Variável dá
resposta a algumas das perguntas mais difíceis sobre
a origem do cosmos. Uma teoria genial que não só
pode mudar aquilo que sabemos sobre o nascimento
do universo, como tem também implicações
surpreendentes quanto a viagens espaciais, buracos
negros, dilatação do tempo e teoria das cordas.
Talvez a VSL seja a porta para a teoria de grande
unificação que escapou a Einstein.
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PUBLIC ASPECTS OF MEDICINE
RA 791-954 > Medical geography. Medical Climatology and
meteorology

Banhos de Caldas e Águas Minerais
Ortigão, Ramalho
1 ed.
Livros Quetzal, 2019
216 p.  
9789897225697
$ 20.00

Depois da publicação de As Praias de Portugal -
Guia do Banhista e do Viajante, a Quetzal publica o
celebrado (e quase desconhecido) guia de Ramalho
Ortigão sobre as termas portuguesas. Num tempo em
que o termalismo é recuperado como tratamento
natural e fonte de saúde - celebrando os poderes
curativos e terapêuticos da água -, a prosa elegante
de Ramalho leva-nos em viagem pelo país fora, com
descrições apuradas, informações que nunca se
desatualizaram e um apuradíssimo gosto
literário.<br>Mais do que um guia de viagem,
trata-se da evocação de um tempo de paragem no
ritmo da nossa vida, celebrando a antiga sabedoria
termal, o contacto com a Natureza, a busca da
tranquilidade, os «tratamentos de beleza», a
meditação e o exercício físico, além da «alimentação
saudável». Pura beleza, portanto.

NAVAL SCIENCE. NAVIGATION. MERCHANT MARINE
VK 1-1661 > Navigation. Merchant marine (General)

Homens do Mar
Pereira, José António
Rodrigues (1948-    )
1 ed.
A Esfera dos Livros, 2019
404 p.  
9789896268701
$ 34.50

Portugal está ligado ao mar desde os seus

primórdios. Criada com a nacionalidade, a marinha
portuguesa tem uma história que se confunde com a
da Nação. Ao longo dos seus quase 900 anos de
história, muitos foram os homens que se
evidenciaram como navegadores, descobridores,
cartógrafos, cientistas, estrategas, construtores
navais. José António Rodrigues Pereira, antigo
director do Museu de Marinha, apresenta-nos mais
de 50 homens que foram fundamentais para a
história marítima portuguesa. De D. Fuas Roupinho,
comandante das galés de D. Afonso Henriques e que
foi o primeiro a obter uma vitória no mar contra os
mouros, até Alpoim Galvão, oficial da Armada que
se distinguiu na Guerra do Ultramar. E também
figuras incontornáveis como Gil Eanes, Diogo Cão,
Pedro Álvares Cabral, Fernão de Magalhães, Pedro
Nunes ou os reis D. Luís I e D. Carlos. Mas este
livro resgata ainda personalidades menos conhecidas
como Pedro e Jorge Reinel, considerados os
melhores cartógrafos do seu tempo, Gabriel Ançã,
que se destacou no socorro a náufragos, ou Afonso
Júlio de Cerqueira, oficial da Armada que se
notabilizou nas campanhas militares no Sul de
Angola, durante a Primeira Guerra Mundial. Todos
estes homens marcaram de forma inequívoca a
História Marítima portuguesa pela sua experiência,
modo como souberam transmitir o seu saber e a sua
visão inovadora, coragem e sagacidade.

Página 8





Libros Españoles, Portugueses y Latin Americanos para 
Bibliotecas 
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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 
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