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

Trajectos Filosóficos
Gil, José
1 ed.
Relógio d'Água, 2019
184 p.  
9789896419370
$ 25.50

Quando os pirilampos surgem, ao cair da noite, não
anunciam as trevas. Quando começa a ficar escuro,
as luzes saltitam, aparecem e desaparecem, mudam
de sítio, povoam o espaço e, iluminando o ponto em
que se encontram, marcam a distância entre a
claridade do crepúsculo e o escuro por vir.
<br>Assim fazem os conceitos, pirilampos num
lusco-fusco que o pensamento atravessa. Rasgam o
espaço, orientando-o aqui e ali, correndo livres, à
procura uns dos outros, em conivência íntima
inconsciente. A filosofia tenta ligá-los, entrando ao
máximo na sua luz, ampliando-a, intensificando-a,
traçando os melhores trajectos para se encontrarem.
<br>Abre caminhos, descobre atalhos de um a outro
conceito e dentro de cada conceito. Às vezes tece
uma rede vibrante de percursos. Do homem ao
animal, da indiferença à inexistência de Deus, do
destino à história, ou da máquina inteligente ao
pensamento, inventam-se trajectos que, no meio do
tumulto do mundo, lançam um facho de luz no
escuro da noite.

CHRISTIAN DENOMINATIONS
BX 80-4795 > Roman Catholic Church

Santo António, de Lisboa e Pádua : Viagem a
uma devoção ímpar

Ferreira, António Mega
1 ed.
Clube do Autor (CAL), 2019
136 p.  
9789897244803
$ 26.00

Os lugares e as etapas da vida de Santo António, em
Portugal e em Itália. As raízes históricas e humanas
da devoção ímpar de Il Santo.<br>Um texto
profundo sobre uma das figuras portuguesas de
referência mundial e um dos santos mais populares
da Igreja Católica.<br>Combinando textos e fotos,
esta obra retrata o percurso do homem capaz de
acender a esperança ao longo dos séculos, sendo por
isso motivo de afeição para crentes e não crentes.

SPAIN AND PORTUGAL
DP 501-900 > Portugal

A Mulher Dos Descobrimentos
Dávila, Maria Barreto
1 ed.
A Esfera dos Livros, 2019
320 p.  
9789896268695
$ 30.00

A primeira biografia de D. Beatriz, viúva do infante
D. Fernando, 2º duque de Viseu, uma das grandes
figuras do século XV português. Uma mulher
extraordinária que viveu numa época extraordinária,
tanto para a História de Portugal como para a
História da Humanidade - a grande época dos
Descobrimentos.
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Mal por Mal, Antes Pombal
Letria, José Jorge
1 ed.
Guerra e Paz, 2019
176 p.  
9789897024597
$ 22.00

Poucas figuras da História de Portugal suscitam tanta
controvérsia. Para alguns, foi um déspota cruel; para
outros, um governante iluminado; para quase todos,
o político determinado e pragmático que reconstruiu
Lisboa depois do terramoto de 1755. <br>Este livro
dá voz a Pombal e a uma boa parte daqueles que o
amaram e odiaram, numa memória única. Uma
história empolgante, que permite conhecer uma
época de luzes e sombras, glórias e catástrofes, e os
enigmas de uma figura polémica, viva, grande e
contraditória.

Marquês de Sá Bandeira
Borges, João Vieira
1 ed.
Fronteira do Caos Editores,
2019
141 p.  
9789895414895
$ 30.00

A Academia Militar tem como Patrono o Marquês de
Sá da Bandeira, de seu nome Bernardo de Sá
Nogueira de Figueiredo (1795-1876), personalidade
incontornável da História do século XIX português,
enquanto homem, militar e político.

Pode Portugal Ter Uma Estratégia?
Reis, Bruno Cardoso
1 ed.
Fundação Francisco Manuel
dos Santos, 2019
(Ensaios da Fundação)
120 p.  
9789898943422
$ 7.50

Ao contrário do que alguns defendem, um país como
Portugal não só pode, como deve ter uma grande
estratégia nacional, que articule sistematicamente
uma visão do seu lugar no Mundo e tire o máximo
partido das suas capacidades. É o que se propõe
neste ensaio

AFRICA
DT 3291-3415 > Mozambique

Moçambique : O sonho de uma nação
Costa, Catarina A.
1 ed.
Lua Eléctrica, 2019
460 p.  
9789895438006
$ 24.00

A consciência social e política de contestação
popular contra o poder colonial em Moçambique foi
galvanizada por episódios de particular violência
contra a população, como o massacre de Mueda, em
1960. O início da declaração de guerra do
movimento de libertação contra Portugal surgiria em
1964.<br>Ainda em 1963, era formalmente fundado,
em Dar-es-Salaam, o Instituto Moçambicano, sob a
direção de Janet Rae Mondlane. Com o evoluir da
guerra e à medida que a FRELIMO vai conquistando
território no interior de Moçambique, vai ser
desenvolvido um esforço no sentido de manter as
populações nas zonas libertadas. <br>Ao longo de
uma década de guerra entre Portugal e as forças da
FRELIMO, o Instituto Moçambicano soube fomentar

Página 2



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

e manter uma onda de solidariedade alargada para
com as vítimas do conflito, nas zonas que iam sendo
paulatinamente libertadas do domínio colonial,
permitindo, no limite, a sobrevivência da
população.<br>Mas o trabalho que desenvolveu
acabou por ajudar a FRELIMO na concretização de
um sonho ainda mais abrangente: a construção de um
estado social livre e moderno. <br>A génese de uma
nova nação.

MANNERS ABD CUSTOMS (GENERAL)
GT 500-2370 > Custom relative to private and public life
(love,eating...)

Era Proibido
Santos, António Costa
1 ed.
Guerra e Paz, 2019
(Livros CMTV)
216 p.  
9789897024849
$ 19.50

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

A Nova Questão da Habitação em Portugal
Santos, Ana Cordeiro dos
1 ed.
Actual Editora, 2019
330 p.  
9789896943912
$ 30.00

A nova questão da habitação em Portugal examina
desenvolvimentos recentes do nexo
finança-habitação. Após um período de explosão do
crédito para a construção e compra de casa própria,
segue-se agora uma crescente procura internacional
dirigida ao imobiliário nacional em busca de

elevadas rendibilidades.

CONSTITUTIONAL HISTORY AND ADMINISTRATION
JF 1321-2112 > Government. Administration

Carta a Portugal
Filho, Fernando Dourado
1 ed.
Glaciar, 2019
96 p.  
9789898950208
$ 22.50

E se o Brasil voltasse para Portugal. Ou a Portugal.
Ou a ser Portugal. <br>É esta a ideia de Adenor, um
sertanejo que decide escrever ao Presidente da
República Portuguesa uma carta. <br>Será que
Marcelo Rebelo de Sousa irá responder?
<br>Leiamos, primeiro, o que tem Adenor a dizer.

LAW. SPAIN
KKT 0-4999 > Spain

Delitos contra la libertad e indemnidad sexual
Asencio Gallego, José María
1 ed.
Juruá, 2019
252 p.  
9789897125850
$ 51.50

Bajo la denominación de “delitos contra la libertad e
indemnidad sexuales” se engloban algunas de las
conductas más graves tipificadas en el Código Penal,
pues mediante su comisión se atenta contra uno de
los derechos más íntimos de que goza una persona:
su libertad para disponer de su cuerpo y para decidir
si consiente o no una relación sexual.
Estos delitos, que derivan en singularidades propias
en el ámbito de la práctica y valoración de la prueba,
han cobrado relevancia recientemente a raíz de casos
que, por su particular gravedad, han sido cubiertos

Página 3



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

por la inmensa mayoría de los medios de
comunicación y, por esta razón, han dado lugar a un
debate sin precedentes, tanto en la sociedad en su
conjunto, como en el seno de los círculos de los
profesionales del Derecho. Basta con mencionar el
mediático caso de “la Manada”.
Esta situación ha provocado que desde diversos
colectivos se haya solicitado una reforma de los
llamados “delitos sexuales” para dar respuesta a
situaciones que, en su opinión, no se encuentran hoy
contempladas de manera clara en el Código Penal.

ARCHITECTURE
NA 1-9428 > Architecture (General)

Edificar no Património : pessoas e paradigmas
na conservação e restauro

Vaz, Pedro
1 ed.
Edições 70, 2019
(Arte & Comunicação)
416 p.  
9789724421087
$ 34.00

Uma análise da evolução da teoria da conservação e
restauro desde a sua génese, em intersecção com os
factos preponderantes da História e da História da
Arquitetura, procurando esclarecer a matriz dos
critérios que pautam a praxis atual.

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

O setor dos media no espaço lusófono
Figueiras, Rita (ed.)
Ribeira, Nelson (ed.)
1 ed.
Universidade Católica Editora,
2019
(Estudos de comunicação e
cultura)
192 p.  
9789725406465
$ 24.50

A crise financeira de 2008 possibilitou a efetivação
de uma antiga aspiração histórico-política de
Portugal: a existência de um espaço mediático
lusófono. O modelo de media do atlântico sul de
expressão portuguesa identificado neste livro
desenvolveu-se, no entanto, através de um processo
que pode ser caracterizado por colonização em
sentido inverso uma vez que assentou numa relação
assimétrica e de dependência do mercado português
relativamente aos investidores de Angola e
Brasil.<br>O volume congrega um conjunto de
estudos sobre o setor dos media em diversos países
lusófonos, nos quais se articula o desempenho
económico e financeiro dos grupos económicos de
media com o impacto das formas de propriedade na
atuação da comunicação social enquanto instituição
basilar da democracia.

ROMANCE LITERATURES
PQ 9000-9999 > Portuguese literature

A Batalha da Escuridão
Soares, Bruno Martins
1 ed.
Divergência, 2019
442 p.  
9789895420063
$ 25.50

Num distante sistema solar, estalou a guerra entre a
União de Webbur, o Reino de Torrance, e o seu
rival, a República de Axx. Byllard iddo é um jovem
que matou acidentalmente o seu pai numa sessão de
Artes Marciais, partiu para se juntar à Marinha
Espacial e fez-se ltenente na poderosa Marinha de
Webbur, onde servirá em diversas naves e ante o
perigo, à medida que a guerra cresce em violência.
Recusando-se a desapontar a sua nova família, a
Marinha, embarca por fim numa desesperada missão
para conter uma ameaça implacável: Silenciosos, as
naves invisíveis que dizimam os comboios de
abastecimento que atravessam o Mar da Escuridão, o
imenso Espaço vazio entre Webbur e Torrance. Iddo
está certo apenas de que muitos morrerão nas
batalhas que se avizinham e que ele fará o que puder

Página 4



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

para trazer a guerra para mais perto do fim. Ao
trilhar este caminho, viverá emoções fortes, o seu
coração abalará e a sua força alterará os anais da
Marinha Espacial de Webbur.

A Maldição de Afonso II
Costa, Maria Antonieta (1954-
   )
1 ed.
Clube do Autor (CAL), 2019
392 p.  
9789897244834
$ 26.00

Portugal, inícios do século XIII. O neto de D. Afonso
Henriques, Afonso II, é coroado rei. Ao longo de um
curto e duro reinado, enfrenta uma maldição, o
adultério da rainha, a traição dos irmãos e a
excomunhão como corolário da luta contra os abusos
do poder espiritual. Para a história ficou o seu
aspecto corpulento e a conquista de Alcácer do Sal.
Mas quem era este monarca e qual foi o seu legado?

Não Há Lugar para Divorciadas
Flores, Francisco Moita
1 ed.
Casa das Letras, 2019
168 p.  
9789897801402
$ 19.50

Enquanto escritor não tenho outra ambição que não
seja contar histórias e, por elas, partilhar-me,
cúmplice, com os meus leitores. Partilhar memórias
e imaginários para depois rirmos juntos do mundo
através do olhar da minha caneta. Na verdade, o pior
legado que recebemos do Concílio de Trento foi esta
predisposição para o «cinzentismo», para o
servilismo, como se, em vez de sermos obrigados a
respeitar a Constituição da República, estivéssemos
obrigados a servir um desses livros pífios de boas
maneiras, que nos algemam os gestos, amordaçam

gargalhadas e nos proíbem a liberdade.<br> Contra
as boas maneiras, dei comigo a pensar: conta-se a
história de um rufia que roubava batatas ao exército
e, desconfio que por essa razão - ser ladrão -, se
tornou num dos homens mais importantes do país.
Sendo assim, porque carga de água o meu Leónidas
de Távora, personagem por mim emprenhada e
parida, ladrão ordinário, sem jeito para o trabalho,
não pode chegar a ministro? E não é que chegou
mesmo?! Confesso-vos: ri que nem um perdido.
Espero que quando lerem ao menos partilhem
comigo um sorriso. A mais simples manifestação da
liberdade.

O homem que tirava retratos
Branco, Martinho
1 ed.
Médio Tejo Edições, 2019
1 v.  
-
$ 24.00

Prémio Literário Médio Tejo 2018, na categoria
de poesia

Poemario.

O Triângulo Mágico : Uma Biografia de Mário
Cesariny

Franco, António Cândido
Cesariny, Mário
1 ed.
Livros Quetzal, 2019
512 p.  
9789897225598
$ 33.00

O retrato intenso e íntimo de uma das maiores vozes
da poesia portuguesa.<br>Mário Cesariny de
Vasconcelos nasceu a 9 de agosto de 1923 e morreu
a 26 de novembro de 2006. Poeta, pintor e referência
fundamental do surrealismo português, é uma das
maiores vozes da poesia portuguesa do século xx.
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Para Cesariny, o surrealismo representava «a
realização total do nosso estado de espírito, a defesa
do amor, da liberdade e da poesia» - e a sua obra,
tanto na poesia como na pintura e na vida real, foi
testemunho dessa enorme vontade de viver. Rebelde,
insólito, desafiador, Cesariny marcou com a sua obra
várias gerações de leitores e de autores que fazem
dos seus versos referências únicas, que ultrapassam a
pura literatura e o colocam sempre mais além - na
própria vida. <br>A biografia de António Cândido
Franco - autor de O Estranhíssimo Colosso, dedicado
a Agostinho da Silva - junta vida e obra, passado e
futuro, com revelações inéditas e um manancial de
informação invulgar.

Persona
Pitta, Eduardo
1 ed.
Publicações Dom Quixote,
2019
112 p.  
9789722067805
$ 19.00

Versão moderna de uma educação sentimental,
Persona estabelece o confronto entre as exigências
do corpo, a normatividade social e o policiamento do
Estado durante os anos que precederam a
descolonização.

Por Detrás da Cortina
Henrique, Teresa Maria
1 ed.
Fronteira do Caos Editores,
2019
110 p.  
9789895437573
$ 15.00

Via Dei Portoghesi
Santos, João de Almeida
1 ed.
Parsifal (Marcelo Teixeira),
2019
256 p.  
9789898760630
$ 25.50

Via dei Portoghesi é uma pequena rua situada no
coração de Roma. Tem apenas cinquenta metros,
mas nela vivem inúmeras personagens com muitas
histórias por contar. Como a de Gianni della Rovere,
professor na Universidade de Roma La Sapienza,
que, em idade um pouco já tardia, se apaixona
perdidamente por Paola Valenzi, muito mais nova e
funcionária da universidade onde lecciona, com
quem mantém um difícil, complexo e intenso
relacionamento afectivo.<br>Gianni e Paola
integram uma tertúlia de intelectuais portugueses que
vivem num hotel da da cidade. Um dia, a chegada de
Barnabé de Sousa, um padre português com
interesses pouco adequados à sua condição de
religioso, ameaça alterar a vida do grupo e dos
amantes.<br>Extraordinário fresco dessa Roma um
pouco aldeã de fim de século, Via dei Portoghesi
cruza a história de uma peculiar relação amorosa
com a vida frenética, divertida e culta de um grupo
de apaixonados pelo lugar, confluindo a narrativa
numa elegia ao amor e numa homenagem a uma
cidade maravilhosa e eterna.
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