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PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. RELIGION
B 790-5739 > Modern philosophy

Os Açores na Filosofia e nas Ciências :
Estudos I

Luz, José Luís Brandão da
1 ed.
Letras Lavadas, 2019
394 p.  
9789897351914
$ 30.50

Esta obra foca-se no estudo de autores que, na
segunda metade do século XIX e começos do século
XX, trouxeram para o debate público uma reflexão
em torno das conceções e temas ligados à filosofia
positivista e ao seu combate, assim como ao
desenvolvimento da investigação científica.
<br>Teófilo Braga, Manuel de Arriaga, Arruda
Furtado, Eugénio Pacheco, Caetano de Andrade,
Sena Freitas, Antero de Quental e Francisco
Machado de Faria e Maia são os autores estudados.

CHRISTIAN DENOMINATIONS
BX 80-4795 > Roman Catholic Church

António Barroso e o Vaticano :
Correspondência

Azevedo, Carlos A. Moreira
1 ed.
Alêtheia Editores, 2019
312 p.  
9789898906311
$ 27.00

Publica-se o resultado de três anos de busca intensiva
no Arquivo Secreto Vaticano. Nesta obra
recolhem-se mais de 400 documentos, em grande
parte inéditos, essenciais para entrar no ânimo de
uma personalidade, de modo a ir além do já
conhecido e sempre repetido. Raras figuras da nossa
história religiosa catalisam, como D. António

Barroso, a densidade das características da sua
época, permitindo no percurso da sua vida
(1854-1918) reunir os grandes debates de um arco de
tempo significativo. Situamo-nos, realmente, na
emergência da ação missionária nos territórios
coloniais portugueses, na mudança de regime da
Monarquia para a República e na intensificação da
vida pastoral das dioceses.

Portugal Anticlerical : Uma história do
anticlericalismo

Abreu, Luís Machado de
1 ed.
Gradiva, 2019
392 p.  
9789896169022
$ 30.00

ARCHAEOLOGY
CC 1-960 > Archaeology (For individual countries, see D-F;
GN)

Uma Vida com História : Cláudio Torres
Raposo, Eduardo M.
1 ed.
Afrontamento, 2019
248 p.  
9789723617481
$ 24.00

Um livro assente em entrevistas concedidas por
Cláudio Torres ao autor, onde se relatam peripécias
da juventude, a sua prisão por actividades
subversivas, a recusa em ir para a guerra colonial e a
sequente fuga de Portugal, o exílio em Marrocos e na
Roménia, o regresso ao nosso país após o 25 de
Abril de 1974, a experiência como professor na
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e a
sua descoberta de um espaço único — Mértola —
onde abundamos vestígios de séculos passados, que
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ajudou a redescobrir nas últimas quatro décadas.

SPAIN AND PORTUGAL
DP 501-900 > Portugal

35 Anos de Democracia Civil : Memórias
Políticas III (1981-2016)

Amaral, Diogo Freitas do
1 ed.
Bertrand Editora, 2019
416 p.  
9789722537735
$ 29.50

A Geografia do Infante D. Henrique
Amaral, Joaquim Martins
Ferreira de
1 ed.
Temas e Debates, 2019
520 p.  
9789896445430
$ 33.00

As razões que levaram o infante D. Henrique a
conduzir com invulgar tenacidade um projeto tão
exigente e tão prolongado como foi o dos chamados
«descobrimentos» é uma questão que ainda hoje
merece análise.<br>Este projeto não constituiu um
mero episódio fugaz, que tenha aparecido e logo
depois desaparecido sem consequências
permanentes. Pelo contrário, os descobrimentos
deram origem a uma modificação radical da História
da Humanidade, que se prolonga até aos nossos dias.
<br>Na base de tudo esteve sempre a geografia, que
naqueles tempos era matéria muito difícil de
conhecer em vastas zonas do globo. Na presente obra
o autor procura compreender de que forma o infante
D. Henrique abordou esta questão, que era afinal
decisiva para o sucesso do seu projeto.

O Estado a que Isto Chegou : 10 Anos que não
mudaram o país

Gonçalves, Alberto
1 ed.
Ideia-Fixa, 2019
200 p.  
9789898906120
$ 27.00

É uma selecção de crónicas políticas, sociais e
culturais dos últimos 10 anos. Um comentário
acutilante aos pequenos e grandes factos que
marcaram a política portuguesa.

Quinas e Castelos : Sinais de Portugal
Seixas, Miguel Metelo de
1 ed.
Fundação Francisco Manuel
dos Santos, 2019
(Retratos da Fundação)
164 p.  
9789898943569
$ 5.50

ANTHROPOLOGY
GN 1-890 > Anthropology (General)

O Macaco Bêbedo Foi à Ópera : Da
embriaguez à civilização

Cruz, Afonso
1 ed.
Fundação Francisco Manuel
dos Santos, 2019
(Retratos da Fundação)
85 p.  
9789898943583
$ 5.50

A teoria que coloca o álcool na origem da evolução
humana justifica a nossa insaciabilidade milenar.
<br>É dela que parte o escritor Afonso Cruz para
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este retrato inusitado da civilização acumuladora,
gananciosa e um tanto louca na qual desembocámos.
<br>Do macaco original à criação da cerveja, que
impulsionou a sedentarização e cativou Jesus Cristo,
assistimos ao desenrolar das consequências do
consumo de álcool. da embriaguez à civilização, a
nossa história nunca foi contada assim.

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

Psicopatas Portugueses : 13 histórias de morte,
perversão e horror

Dias, Joana Amaral
1 ed.
Oficina do Livro, 2019
336 p.  
9789897801341
$ 26.50

O primeiro trabalho clínico que reúne os
protagonistas da criminologia portuguesa, uma
viagem ao recôndito das suas mentes perversas, uma
descida às suas doentes e pérfidas motivações.
Psicopatas Portugueses é também um trabalho de
Psicologia Forense e procura revelar o quanto o
assassínio é complexo, um fenómeno intricado que
ocorre no contexto de uma imensa multiplicidade de
factores pessoais e culturais.<br>Os casos: Luísa de
Jesus (última condenada à morte em Portugal),
Francisco Esperança (Monstro de Beja), o estripador
de Lisboa, Francisco Leitão (Rei Ghob), etc.

SOCIAL PATHOLOGY. SOCIAL AND PUBLIC WELFARE.
CRIMINOLOGY
HV 7231-9960 > Criminal justice administration

Segurança Interna no Século XXI : População
e território

Hermenegildo, Reinaldo
Saraiva (ed.)
1 ed.
Fronteira do Caos Editores,
2019
236 p.  
9789895437528
$ 19.50

O debate, intenso e criativo, das matérias relativas à
Segurança e Defesa em geral e à Segurança Interna
em particular, que teve lugar no ano transato e que
foi alvo de um número temático da Revista
Proelium, coordenado pelo Major Hermenegildo, é
muito importante para os futuros Oficiais da GNR e
ultrapassa, inclusivamente, as fronteiras da
Academia. <br>Por outro lado, a centralidade desta
segunda edição na Segurança do Território e da
População, torna-a, ainda mais estruturante para a
Guarda, que tem responsabilidades em termos de
segurança de pessoas e bens em 94% do território
nacional, onde reside cerca de 54% da população,
para além de outras competências exclusivas em
todo o Território Nacional, nomeadamente, no
âmbito da ação fiscal, tributária e aduaneira, controlo
costeiro, e responsabilidade na vertente safety, no
âmbito da proteção e socorro. <br>No sentido de
estimularmos o debate académico e de darmos
contributos para a criação de saber, assumidamente
numa visão multidisciplinar, contámos com um
conjunto alargado de especialistas e de
investigadores, para abordarem, em três painéis
distintos, as múltiplas dinâmicas que têm vindo a
ocorrer nos planos nacional, europeu e internacional.
Dinâmicas e ameaças à Segurança Interna, Atores da
Segurança Interna, e Políticas de Segurança Interna
foram então os temas dos três painéis, centrados no
Território e na População, de modo a
proporcionarem contributos para o levantamento das
tendências e dinâmicas.
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LAW. SPAIN
KKT 0-4999 > Spain

Conexión penal : en la ley de enjuiciamiento
criminal española : análisis tras su reforma
por ley 41/2015

Vallespín Pérez, David
1 ed.
Juruá, 2019
164 p.  
9789897125874
$ 27.00

La presente monografía sobre la conexión penal en la
Ley de Enjuiciamiento Criminal española, tras su
reforma por Ley 41/2015, constituye un estudio
actualizado de un tema clásico del proceso penal,
pues entronca con el análisis de su objeto (el hecho
justiciable), con notables repercusiones en
instituciones tales como la competencia, la
correlación entre acusación o sentencia, o la cosa
juzgada

Delito de cohecho pasivo propio antecedente
Comes Raga, Ignacio 
1 ed.
Juruá, 2019
239 p.  23 cm.
9789897125843
$ 42.50

La presente obra tiene por objeto el estudio del delito
de cohecho pasivo antecedente que, sin duda,
representa la forma más elocuente de corrupción del
funcionario público en el contexto de las
modalidades mercantiles de cohecho. Aquí, como en
el caso de la modalidad típica de cohecho por un acto
conforme al cargo del funcionario, se castiga el
acuerdo injusto entre el funcionario y el particular,
que tenga por objeto un acto del cargo de aquél a
cambio del pago de una ventaja indebida. Se estudia

así esta figura delictiva concediendo un papel
esencial al bien jurídico como clave de interpretación
material del injusto con el afán de no diluir el
precepto en el mero incumplimiento de un deber
funcionarial. Sobre la base de esta premisa
metodológica, se aborda la configuración del injusto
típico deteniéndose, especialmente, en el acto del
cargo objeto de tráfico ilegal con la razonable
pretensión de que sirva de criterio de lesividad del
objeto de tutela al existir, cierta tendencia, a
confundir el acto del cargo negociado al que se le
pone un precio con la propia falta de honradez del
funcionario al aceptar la ventaja indebida. No en
vano, el bien jurídico y el acto del cargo son las dos
variables de la misma ecuación. Aquí se ofrecen
criterios para delimitar el acto contrario o conforme a
los deberes del cargo del funcionario teniendo en
cuenta que con frecuencia se superponen entre sí
conductas que contra lo que pudiera parecer, no
resultan lesivas al bien jurídico protegido del
cohecho pasivo propio. Como complemento de esta
perspectiva dogmática y crítica, se reseñan
pronunciamientos jurisprudenciales en aras a la
necesaria tensión dialéctica entre la teoría y la
práctica forense

Derecho electoral Español
Pérez-Moneo Agapito, Miguel
Garrote de Marcos, María
Pano Puey, Esther
1 ed.
Juruá, 2019
(Teoría y práctica)
362 p.  
9789897125775
$ 47.50

El libro Derecho electoral español ofrece una
panorámica completa del régimen jurídico de las
elecciones en España, tratando todas las cuestiones
que afectan a la secuencia electoral, que constituye,
sin duda el eje fundamental de la democracia
representativa.
Partiendo de las diversas formas de participación
política y de la configuración del derecho de
sufragio, el libro analiza los sistemas electorales que
se utilizan en España en todos los niveles
institucionales. Junto con ello, se estudian los
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diversos actores que intervienen en el proceso y se
describe detalladamente el procedimiento electoral
en todas sus fases, la financiación de las elecciones y
las garantías que ofrece el ordenamiento jurídico. Se
trata, por tanto, de una obra que pretende ser una
referencia en los estudios electorales por la amplitud
de la temática abordada y por el enfoque que adopta,
fundamentalmente jurídico, pero con un lenguaje
comprensible para los no iniciados. Además, se
incorpora un Anexo con diversos materiales y
documentos prácticos que completan la información
ofrecida en el texto.

ARCHITECTURE
NA 1-9428 > Architecture (General)

Cidade participada : Arquitectura e
Democracia : S. Víctor

Costa, Ana Alves (ed.)
Costa, Ana Catarina (ed.)
Fernandez, Sérgio (ed.)
1 ed.
Tinta da China, 2019
(Operações SAAL ; 2)
184 p.  
9789896714703
$ 29.50

Vila medieval
Prista, Marta Lalanda 
1 ed.
Fundação Francisco Manuel
dos Santos, 2019
(Retratos da Fundação)
100 p.  
9789898943606
$ 5.50

Espalhadas pelo território nacional, descuradas ou
transformadas em programa de entretenimento ao ar
livre, entre guizos e cascos de cavalos que puxam
charretes de turistas ou carros comuns e de feno, em
epicentros de especulação imobiliária, abandonadas
ou só deixadas estar, as vilas portuguesas da Idade

Média convocam imaginários e materialidades,
memória e esquecimento, encontros e perdas.

ARTS IN GENERAL (2 OR MORE ARTS. EX. LITERATURE &
PAINTING)
NX 1-820 > Arts in general

Frutos e Ossos
Cardoso, Pedro Valdez
1 ed.
Documenta, 2019
80 p. il. 
9789898902757
$ 27.00

Sem que lhe falte a meditação melancólica sobre a
finitude humana, a extinção e as ruínas, a instalação
Frutos e Ossos será talvez uma forma indirecta de
reflectir sobre a possibilidade de imaginar de novo e
de actualizar a esperança e a capacidade de agir no
nosso próprio tempo.<br>Este livro foi publicado
por ocasião da exposição Frutos e Ossos, realizada
na Galeria águas livres 8, em Lisboa, de 11 de Abril
a 11 de Maio de 2019.

O Nu na Antiguidade Clássica ; Antologia de
Poemas sobre a Grécia e Roma

Andresen, Sophia de Mello
Breyner
Tavares, Maria Andresen de
Sousa (ed.)
1 ed.
Assírio and Alvim, 2019
224 p.  
9789723720235
$ 25.00

Foi em 1975 que Sophia publicou o seu magistral
ensaio sobre a arte e o corpo na antiga Grécia, O Nu
na Antiguidade Clássica, a que acrescentaria em
edição posterior um capítulo dedicado aos bronzes
de Riace, entretanto encontrados. Há muito esgotado,
a Assírio & Alvim volta a publicá-lo agora, no ano
do centenário do nascimento da autora, em conjunto
com uma antologia significativa de poemas
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dedicados à antiguidade clássica, selecionados por
Maria Andresen de Sousa Tavares.

Tebaida
Jacinto, João
1 ed.
Documenta, 2019
112 p.  
9789898902801
$ 22.50

O trabalho de João Jacinto assenta num processo
onde cada obra se faz e refaz, com todas as outras,
em paralelo.<br>Este livro foi publicado por ocasião
da exposição Tebaida, com curadoria de Sérgio
Fazenda Rodrigues, realizada na Galeria Sete - Arte
Contemporânea, em Coimbra, de 4 de Maio a 7 de
Junho de 2019.

ROMANCE LANGUAGES
PC 5001-5498 > Portuguese

Para Óscar Lopes : Estudos de Linguística
Oliveira, Fátima (ed.) ... [et
al.]
1 ed.
Afrontamento, 2019
388 p.  
9789723617344
$ 33.00

Este livro é dedicado a Óscar Lopes e reúne um
conjunto de trabalhos que foram apresentados no
Colóquio Internacional em sua homenagem por
ocasião do seu centésimo aniversário.

LITERATURE (TYPES)
PN 1560-1590 > The performing arts. Show business

Pratas Conquistador : A história desconhecida
de um Charlot português

Morais, Paulo M. 
1 ed.
Casa das Letras, 2019
264 p.  
9789897801228
$ 19.50

ROMANCE LITERATURES
PQ 9000-9999 > Portuguese literature

A Bicicleta que Fugiu dos Alemães
Amaral, Domingos
1 ed.
Casa das Letras, 2019
352 p.  
9789897801242
$ 26.50

Enquanto os panzers invadem França e os Stukas
metralham as estradas dois ciclistas juntam-se aos
fugitivos.<br>Nos primeiros dias de junho de 1940,
a população de Paris entra em pânico, pois os
exércitos de Hitler aproximam-se. De carro, de
camioneta, de carroça ou a pé, mais de cinco milhões
de pessoas fogem da capital francesa.<br>Entre a
multidão apavorada encontra-se Carol, uma
portuguesa estudante na Sorbonne, que deixa Paris
contrariada e ao volante da sua bicicleta Hirondelle.
<br>Sempre em fuga e receosos da Gestapo, alguns
deles conseguirão vistos de entrada em Portugal,
passados por Aristides Sousa Mendes e chegarão a
Vilar Formoso, onde a fronteira fechou por ordem de
Salazar.<br>Uma história de amizade, sexo,
solidariedade e amor, de uma rapariga portuguesa
cujos sonhos eram apenas estudar literatura, namorar
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e pedalar feliz pelos boulevards de Paris.

A Dama do Quimono Branco
Costa, João Paulo Oliveira e
(1962-    )
1 ed.
Temas e Debates, 2019
528 p.  
9789896445621
$ 28.00

A saga dos Fonsecas de Nagasáqui e dos Vicenzo de
Roma conclui-se nesta obra que encerra a Trilogia do
Samurai Negro. A cristandade japonesa caminha
para o seu destino fatal, enquanto do outro lado do
mundo, o Brasil vai-se afirmando como uma terra do
futuro, promissora para os colonos, e, nesse primeiro
tempo, sobretudo para os que têm a sabedoria de se
entenderem com os indígenas.

A Garganta Inflamada
Silva, José Manuel Teixeira da
(ed.)
1 ed.
Companhia das Ilhas, 2019
(Azulcobalto.Poesia)
200 p.  
9789898828712
$ 24.00

Escolhem-se nesta antologia textos dos vários
autores contemporâneos de expressão portuguesa
que publicaram livros de poesia na Companhia das
Ilhas, entre Maio de 2012 e Maio de 2018.
<br>Autores: Carlos Alberto Machado | Catarina
Costa | Daniel Gonçalves | Fernando Gandra |
Fernando Machado Silva | Francisco José Craveiro
De Carvalho | Gisela Cañamero | Helder Moura
Pereira | Inês Lourenço | João Candeias | Jorge
Aguiar Oliveira | Jorge Fazenda Lourenço | José
Manuel Teixeira Da Silva | José Ricardo Nunes |
Leonardo | Luís Carlos Patraquim | Luis Maffei |
Luís Serra | Madalena De Castro Campos | Manuel
Fernando Gonçalves | Manuel Tomás | Mário T

Cabral | Nuno Costa Santos | Nuno Dempster | Nuno
Félix Da Costa | Paulo Ramalho | R. Lino | Ramiro S.
Osório | Rosalina Marshall | Rui Almeida | Rui Baião
| Urbano Bettencourt | Vergílio Alberto Vieira.

A Vida no Campo, 2. Os Anos da Maturidade
Neto, Joel
1 ed.
Cultura Editora, 2019
224 p.  
9789895437412
$ 26.00

Ao fim de vinte anos em Lisboa, o escritor Joel Neto
- na companhia da mulher, a tradutora Catarina
Ferreira de Almeida - decidiu regressar às suas
origens, no lugar dos Dois Caminhos, freguesia da
Terra Chã, ilha Terceira, com o objectivo de ali ficar
por alguns anos, em busca do ambiente que
necessitava para a produção de um romance.
<br>Vencido o prazo de regresso à grande cidade, as
opções eram encontrar maneira de parar o tempo ou
assumir de uma vez por todas que era ali que queria
viver em definitivo. Com a família canina formada,
jardim e horta bem-cuidados, paisagem estonteante e
vizinhos amáveis à volta, Joel e Catarina sorriem
agora com melancolia e leveza ao pensar em quão
serenos serão os anos da maturidade no campo.

Almadilha : Ensaios sobre Sophia de Mello
Breyner Andresen

Bertolazzi, Federico
1 ed.
Documenta, 2019
192 p.  
9789898902726
$ 22.50

Almadilha. Ensaios sobre Sophia de Mello Breyner
Andresen, é um livro em que são abordados temas
fundamentais da obra de Sophia, como a relação
geopoética com o mar; a religiosidade entre
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imanência e transcendência; a metaliterariedade
aglutinadora das influências de Pascoaes e Pessoa
(que Adília Lopes de alguma forma retoma); a
dicção exacta do puro olhar; a exemplaridade; o
tempo; entre outros.

Anastática
Rodrigues, Manuel
1 ed.
Abysmo, 2019
108 p.  
9789898688767
$ 18.00

Antologia "Anastática", dedicada a Manuel Pimenta.

As Crianças Invisíveis
Reis, Patrícia
1 ed.
Publicações Dom Quixote,
2019
224 p.  
9789722067454
$ 23.00

M. é uma criança habituada a ser usada e devolvida
por famílias sucessivas como um produto que não
satisfaz o cliente. Cresce numa instituição de
acolhimento, onde vai descobrindo o poder da
amizade e as armadilhas do desejo e da paixão. Esta
é a sua história até chegar à idade adulta,
atravessando um processo de invisibilidade, no qual
a dor se confunde com a esperança de encontrar uma
vida a que possa chamar sua. Ao seu lado existem
outras crianças e ainda Conceição, a assistente social
que escolhe amar M. incondicionalmente.<br>As
Crianças Invisíveis é um romance que alia um
exercício literário ímpar com um profundo trabalho
de investigação sobre abandono, maus-tratos e
adopção. Construindo toda a narrativa de uma
maneira muito original, sem identificar o sexo das
crianças, e a partir do olhar delas, a escrita límpida,

poderosa e cirúrgica de Patrícia Reis conduz-nos,
neste romance avassalador, através dos sonhos, do
medo e da intimidade de um conjunto de
personagens que percorrem a infância e a
adolescência sem pai, nem mãe, nem identidade

Assim Escrevia Bento Kissama
Piri (1953-    )
1 ed.
Guerra e Paz, 2019
296 p.  
9789897024764
$ 25.50

De aguardente velhíssima em punho, Bento Kissama
metralha o teclado, acordando memórias da guerra
civil angolana onde se bateu, disparou obuses e
matou sem vontade. Escreve-as no seu refúgio de
Olhão, um albergue comprado com dinheiros
herdados e lavados onde enriquece, engorda e seduz
turistas em cio. O acaso, porém, coloca-o na
encruzilhada de uma correspondência tão inesperada
como inquietante, provocando-lhe delírios
filosófico-etílicos que rondam a loucura. Para
reconquistar o equilíbrio perdido regressa a Angola,
onde desaparece, deixando três cadernos nas mãos de
um editor. Gilberto, jornalista freelance,
esquadrinha-lhe o manuscrito deparando-se,
banzado, com um friso de personagens improváveis:
o autor, um macaense amigo de infância, uma freira
à solta, um bosquímano combatente, um soldado
sul-africano das forças especiais e sua irmã, um
sombrio agente da polícia política entre outros,
mostrando-lhe que as cores da aventura são o oposto
de um filme em tons de cinza.
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Brincadeiras de irmãs
Núncio, Maria José da Silveira
1 ed.
Coolbooks (Portugal), 2019
160 p.  
9789897662096
$ 20.00

Partindo da morte de um antigo primeiro-ministro,
figura prestigiada e reconhecida na sociedade,
desvendam-se os segredos familiares que, em noites
longas e corredores escuros, engendraram a
complexa relação entre duas irmãs, presas numa teia
de silêncios e entreditos, em que se confundem amor
e raiva, medo e culpa, vingança e perdão.

Entre Cães e Gatos : Os animais da minha vida
Letria, José Jorge
1 ed.
Clube do Autor (CAL), 2019
192 p.  
9789897244773
$ 22.50

Testemunhos ternos e reais sobre a importância dos
animais de estimação e o impacto do seu amor,
dedicação e lealdade na nossa vida são a
matéria-prima deste livro de José Jorge Letria.
Através das histórias aqui evocadas destes amigos de
quatro patas podemos aprender muito sobre o amor e
a capacidade de amar.

O Dever da Memória : Estudos de Literatura e
Cultura

Soares, Luísa Afonso
1 ed.
Edições Húmus, 2019
122 p.  
9789897552489
$ 15.00

Após muitos silêncios, o dever da memória impôs-se
gradualmente como um acto pessoal de elaboração
ou reencenação de experiências traumáticas, mas
também como um acto político, ético e não-raro um
acto pedagógico, como modo de contrariar a
voragem do esquecimento e a fluidez amnésica dos
novos tempos.

O Livro das Tréguas
Jorge, Lídia
1 ed.
Publicações Dom Quixote,
2019
104 p.  
9789722067355
$ 18.00

Escritos em datas diferentes, e em resultado de
diferentes estados de espírito, foram aqui reunidos
com uma unidade cronológica que corresponde, no
dizer da própria Lídia Jorge, a uma espécie de
autobiografia consentida.
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Satânia : Novelas
Teixeira, Judith
1 ed.
E-primatur, 2019
112 p.  
9789898872265
$ 18.00

Satânia, único volume de prosa ficcional da autora,
reúne duas novelas onde as temáticas da
sensualidade feminina são, como na restante obra da
autora, exacerbadas. Judith Teixeira é a única
escritora modern(ist)a portuguesa a fazer a ligação
de um ultra-romantismo carregado de erotismo
latente (A vestal Álvaro do Carvalhal, por exemplo)
passando pelo simbolismo, decadentismo e outros
movimentos até chegar ao modernismo propriamente
dito.<br>A censura calou esta voz inconformada e,
um ano depois da publicação desta obra, até à sua
morte em 1959, Judith Teixeira não mais se ouviu ou
fez ouvir.<br>Esta é a primeira edição deste livro
originalmente publicado em 1927 ao qual se junta a
conferência De Mim na qual Judith Teixeira se
procurou defender das críticas com que foi
amordaçada.

Sophia de Mello Breyner Andresen de Isabel
Nery

Nery, Isabel
1 ed.
A Esfera dos Livros, 2019
336 p.  
9789896268725
$ 33.00

A jornalista Isabel Nery traz-nos no seu novo livro, a
primeira biografia de Sophia de Mello Breyner
Andresen, no ano em que se assinala o centenário do
seu nascimento.

Tríptico da Salvação
Cláudio, Mário
1 ed.
Publicações Dom Quixote,
2019
200 p.  
9789722067409
$ 22.50

Amanuense de um homem de leis velho e respeitado,
Hans Kunsperger sempre invejou as amenidades do
seu amo. Mas não foi apenas o desejo de delas
desfrutar que o levou a tomar a decisão de assassinar
lentamente o causídico.<br>Na verdade, a sua maior
ânsia consistia em furtar-lhe o sonho por tantos anos
acalentado de encomendar um tríptico representando
a Crucifixão, a Deposição e a Ressurreição de Cristo
para oferecer à igreja onde fora baptizado.<br>É,
pois, este mesmo tríptico que levará Kunsperger até
ao estúdio de Lucas Cranach, pintor de créditos
firmados e amigo do controverso Martinho Lutero,
onde acaba por conhecer os dois filhos do artista, um
dos quais terá um papel determinante na conclusão
da encomenda que verá muitos sucumbirem antes de
ser finalmente entregue.<br>Com a poderosa
imaginação a que nos acostumou, Mário Cláudio, no
ano que comemora o seu 50.º aniversário como
escritor, oferece-nos, também ele, um tríptico
notável de que é impossível afastarmos os olhos.

Uma falha nos dentes
Gesta, João
1 ed.
Porto Editora, 2019
72 p.  
9789720031990
$ 18.50

A obra discreta de João Gesta representa um dos
casos mais genuínos de coerência na corrosão do
politicamente correcto. A ironização profunda da
realidade, incluindo-se nas figuras sempre falhas e de
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que o mundo se faz, o seu tom impiedoso é
sobretudo uma forma de terna desconstrução. Seu
humor é sem violência, muito ao contrário, aqueles a
que alude mais quer dominar sexualmente do que
eliminar da face da terra.

JUVENILE BELLES LETTRES
PZ 5-90 > Juvenile belles lettres (any language)

Tendências Contemporâneas da Investigação
em Literatura para a Infância e a Juventude

Ramos, Ana Margarida (ed.)
Costa, Inês (ed.)
Madalena, Emanuel (ed.)
1 ed.
Tropelias & Companhia, 2019
(Percursos da Literatura
Infanto-Juvenil ; 19)
212 p.  
9789898582737
$ 18.50

Este volume reflete as tendências mais recentes da
investigação em Literatura para a Infância e
Juventude, apresentando um panorama alargado dos
estudos em desenvolvimento em vários países.

PUBLIC ASPECTS OF MEDICINE
RA 1-1270 > Public aspects of medicine (General)

Nos Bastidores da Medicina : Reflexões
autobiograficas que nunca pensei escrever

Ferreira, Cândido
1 ed.
Edições Minerva Coimbra,
2019
380 p.  
9789727984565
$ 33.00

O mais recente livro do médico e escritor Cândido
Ferreira.

INTERNAL MEDICINE. PRACTICE OF MEDICINE
RC 31-1245 > Internal medicine. Practice of medicine

Os Segredos da Sua Tiroide : Conheça as
doenças que afetam mais de um milhão de
portuguese

Sapinho, Inês
1 ed.
Manuscrito Editora, 2019
184 p.  
9789898871992
$ 22.50

As doenças da tiroide afetam mais de um milhão de
portugueses. Já ouviu falar de hipertiroidismo,
hipotiroidismo? Sabia que todos os anos surgem
mais de 400 casos de cancro da tiroide? Embora
comuns, as doenças da tiroide são silenciosas, logo é
fundamental conhecer esta glândula tão Importante
para o funcionamento regular do nosso corpo.
<br>Com mais de dez anos de prática clínica como
endocrinologista, Inês Sapinho traz-lhe um livro
prático e esclarecedor. Aqui encontra a explicação do
que é, e para que serve a tiroide, a sua função na
regulação do peso, da frequência cardíaca e
funcionamento do intestino, a sua implicação na
memória, concentração e controlo emocional, as suas
principais doenças e sintomas, tratamentos e
conselhos para tomar conta da saúde da sua tiroide.

Patologia Degenerativa da Coluna Vertebral
Teixeira, Luís
Maia, Bruno
1 ed.
Lidel, 2019
336 p. il. 
9789897523595
$ 52.00

Esta obra tem como principal objetivo a
apresentação de uma visão estruturada e atualizada
das principais alterações degenerativas da coluna
vertebral. Para tal, foi dada especial relevância a uma
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abordagem diagnóstica moderna e sistematizada,
com análises de algumas das mais recentes
inovações tecnológicas, de forma a oferecer as
melhores opções de tratamento para cada caso
específico.

INTERNAL MEDICINE. PRACTICE OF MEDICINE
RC 321-571 > Neurology and psychiatry

Psiquiatria Básica em Medicina Familiar
Firmino, Horácio ... [et al.]
1 ed.
Lidel, 2019
352 p. il. 
9789897523670
$ 44.50

Este livro procura desenvolver e dar voz ao diálogo
interespecialidades - a Medicina Geral e Familiar e a
Psiquiatria - apresentando ferramentas que permitem
identificar as especificidades destas especialidades e
reconhecer quando se está perante uma pessoa que
apresenta alterações da esfera psíquica, com ou sem
doença médica.

NURSING
RT 1-120 > Nursing

Mais Enfermeiros Mais Saúde
Pinto, Rui Costa
1 ed.
Exclusivo Edições, 2019
160 p.  
9789899596597
$ 24.00

Testemunhos exclusivos de 14 enfermeiros.

HOME ECONOMICS
TX 901-953 > Hotels, clubs, restaurants, etc. Food service

O Madeirense : 40 Anos entre Amigos
Correia, Fernando
1 ed.
Guerra e Paz, 2019
208 p.  
9789897024672
$ 33.00

A história do homem que se tornou embaixador da
Madeira em Lisboa. Foi há 40 anos que Manuel
Fernandes e a sua mulher, Paula, concretizaram o
sonho de abrir um restaurante dedicado à ilha da
Madeira em Lisboa. A par da sua excepcional
gastronomia tradicional, transformaram o seu espaço
de restauração num verdadeiro cantinho madeirense
em plena capital, pelo ambiente, a decoração, os
trajes típicos, as flores. São 40 anos de muitas
histórias, sabores, conversas e amizades, de um
homem que, ainda jovem imberbe, deixou Canhas,
na Madeira, para cumprir o seu destino na capital.

MILITARY SCIENCE
U 1-900 > Military science (General. For military history, see
D-F)

Pensar a Defesa Nacional, Pensar as Forças
Armadas

Ramalho, José Luiz Pinto
1 ed.
Gradiva, 2019
264 p.  
9789896169015
$ 37.00

Com espírito de elevada responsabilidade, e
beneficiando de experiência vasta e muito
enriquecedora no decurso da sua carreira - ao mais
alto nível -, o autor oferece uma excelente
contribuição para ajudar a reflectir sobre a Defesa
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Nacional e sobre as nossas Forças Armadas.<br>O
conjunto de visões reunidas neste livro, amplas,
fundamentadas, objectivas, sérias, é oportuno e
crucial num momento delicado em que vários
factores - entre eles, demagogia e ignorância -
tendem a desvirtuar a real importância das Forças
Armadas e a obscurecer o imperativo estratégico da
Defesa Nacional. <br>No contexto de um país ainda
carente de reflexão efectiva, e, em particular, de
visão estratégica sobre estas matérias, a presente
análise crítica, contendo também a inteligência e a
iluminação subjacentes à sua projecção no futuro,
revela-se profundamente útil e de leitura
imprescindível.

MILITARY SCIENCE
U 800-897 > History of arms and armor

Brigada Mecanizada, 40 Anos de Compromisso
com a Defesa Colectiva

Albuquerque,  João ... [et al.]
1 ed.
Fronteira do Caos Editores,
2019
(Ficção Contemporânea)
236 p.  
9789895437542
$ 59.50

Escrever sobre a Brigada Mecanizada, e a unidade
antecessora, a divisão Nun’Álvares, é sinónimo de
testemunhar o enorme esforço que o exército
dedicou à satisfação dos compromissos militares
assumidos por Portugal no âmbito da NATO desde a
criação daquela organização. <br>Não podemos
deixar de referir igualmente a criação do Campo
militar de Santa Margarida, que perdura até aos dias
de hoje e que foi essencial para treinar e alojar as
Forças atribuídas.<br>A presente obra, elaborada a
várias mãos, exigiu pesquisa aturada, muitas vezes
em fontes dispersas, e menos organizadas, na
procura de elementos que trouxessem à estampa
episódios e factos menos conhecidos ou abordados
em menos profundidade.<br>Resulta daqui, entre
outras especificidades, uma riqueza de imagens
ilustrativas dos textos que os enriquecem, e muitas

vezes contribuem para a sua localização temporal e
espacial.
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