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PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. RELIGION
B 69-5739 > History and systems (Including philosophers and
schools)

Dalila Pereira da Costa : no Centenário do seu
Nascimento, 1918-2018

VV.AA.
1 ed.
Universidade Católica
Portuguesa do Porto, 2020
(Biblioteca humanística e
teologica)
442 p.  
9789898835796
$ 36.00

A obra de Dalila Pereira da Costa é um imenso mapa
do lado invisível da nossa cultura. Invisível não quer
dizer uma limitação mas uma virtualidade. Por esta
via, a sua obra é um pouco exógena ao espírito
científico do nosso tempo. Não é frequente hoje dar
lugar a este lado da cultura, pois a mentalidade
científica privilegia exclusivamente o visível e o
mensurável. Por isso, a obra de Dalila requer o
desenvolvimento de modos de acesso que a
potenciem.<br>O mito, o símbolo, a alegoria, a
história imemorial continuam a dar que falar e que
pensar e são insubstituíveis como forma originária de
habitação do mundo. A cultura portuguesa tem muito
que se enriquecer se for capaz de integrar este lado
da sua existência. A exploração dele foi o principal
trabalho de Dalila. Este volume pretende ser um
precioso contributo para facilitar este acesso, de
forma racionalmente defensável e comunicável.

CHRISTIAN DENOMINATIONS
BX 4800-9999 > Protestantism

Apóstata! Porque Abandonei as Testemunhas
de Jeová

Madaleno, António
1 ed.
Arena PT, 2020
288 p.  
9789896659141
$ 23.00

Um relato pessoal sobre as Testemunhas de Jeová
escrito por um ex-membro da organização que a
acusa de ser uma "seita destrutiva". As regras e
mentiras contadas por um homem que durante mais
de 30 anos pertenceu às Testemunhas de
Jeová.<br>António Madaleno tinha cerca de um ano
de idade quando as Testemunhas de Jeová bateram à
porta dos seus pais. A partir daí, foi educado
segundo as doutrinas e normas da organização Torre
de Vigia.<br>Não celebrava o Natal nem
aniversários, não cantava o hino nacional na escola,
andou de porta em porta a espalhar a mensagem
apocalíptica da Torre de Vigia, subiu na hierarquia
da organização e chegou a ancião. Até que um dia
começou a questionar tudo.<br>Primeiro foi a
questão da proibição de transfusões de sangue em
membros das Testemunhas de Jeová. Depois, muitas
outras questões surgiram. Quanto mais investigava,
mais incrédulo ficava em relação às doutrinas da
religião.<br>Após uma crise de consciência decidiu
deixar tudo para trás, tornando-se desde então um
activista contra as seitas destrutivas e grupos de alto
controlo.
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CHRISTIAN DENOMINATIONS
BX 80-4795 > Roman Catholic Church

O Último Exorcista de Lisboa : A vida do padre
Gregório Verdonk. Confessor de Salazar,
Padre Santo de Lisboa

Leitão, Inês
1 ed.
Guerra e Paz, 2020
192 p.  
9789897025372
$ 19.00

Pe. Gregório Verdonk, confessor de António de
Oliveira Salazar, ficou conhecido como o Padre
Santo de Lisboa. Nascido em 1904, na Holanda, veio
para Portugal em missão, a pedido do cardeal
Cerejeira. Ganhou reputação pelos exorcismos que
praticava, sendo procurado para auxílio em casos
sobrenaturais. Pessoas benzidas por si descobriam-se
curadas de doenças ou agraciadas em algum
sofrimento, e Inês Leitão, autora deste livro, acredita
que foi responsável por aquele que deveria ter sido
reconhecido como o segundo Milagre da Eucaristia
em Portugal, questão controversa e ainda hoje tabu
para o Patriarcado de Lisboa. Os diários de Pe.
Gregório Verdonk e Maria da Purificação, uma
mulher com visões místicas de quem foi director
espiritual, são documentos inéditos a que Inês Leitão
teve acesso e que serviram de base para uma
investigação com revelações surpreendentes.

HERALDRY
CR 4501-6305 > Chivalry and knighthood (Tournaments,
duels, orders, etc.)

Os Templários em Portugal e nas Cruzadas : A
História dos Cavaleiros do Templo de Salomão

Lopes, Lídio
1 ed.
Zéfiro, 2020
(Arquivos da Cavalaria)
672 p.  
9789896771768
$ 47.50

A Ordem do Templo marcou de forma profunda a
história do nascimento de Portugal e teve um papel
primordial nas operações militares das Cruzadas à
Terra Santa, onde foi fundada. Este período da época
medieval, com todos os seus ingredientes, razões e
causas, é um momento fascinante da nossa
história.<br>Neste livro aborda-se uma série de
temas, como a origem dos Templários - com Hugues
de Payens e a influência de São Bernardo de
Claraval -, a vida quotidiana dos monges guerreiros,
os cargos, as relações com a Igreja, os seus mestres,
os combates em que se envolveram, o seu
fardamento, os seus símbolos, as lendas, os mitos e
as relíquias com eles relacionadas, as comendas e os
seus castelos, os vestígios gravados na pedra e os
escritos depositados nos arquivos da época - das
certezas próprias do que se espelha nos documentos
originais, às interpretações de cada um -, para além
de uma cronologia das Cruzadas na Europa, na Terra
Santa e em Portugal, em matérias que se cruzam com
os Templários, espelhadas com objectivas notas
telegráficas que melhor esclarecem a acção, no seu
tempo exacto de acontecimento.<br>Um estudo
amplo e abrangente para que o leitor possa
consolidar uma ideia, a sua ideia, sobre os homens
que, num determinado tempo preciso, vestiram de
branco, carregaram uma cruz vermelha junto ao
coração e que, combatendo sem quartel, não estando
autorizados a fugir ou a render-se perante o inimigo,
tudo por «Cristo», morriam em terras estranhas em
defesa da Cristandade, da Fé e da Cruz e que, no seu
final, acabaram por ser considerados hereges que
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repudiavam e cuspiam nessa mesma Cruz.

SPAIN AND PORTUGAL
DP 501-900 > Portugal

O Olhar do Outro Estrangeiros em Portugal :
Do Século XVII ao Século XX

Mónica, Maria Filomena
1 ed.
Relógio d'Água, 2020
1 v.  
9789897830105
$ 28.00

Ao lermos as obras escritas por viajantes, importa ter
em conta a "Weltanschauung", um termo inventado
pelo filósofo alemão W. Dilthey para designar a
visão do mundo que, consciente ou
inconscientemente, está presente em cada um de nós.
Desde meados do século XVIII que a literatura de
viagens se tornara um género apreciado, mas a
maneira como os estrangeiros olharam o meu país
tem de ser vista criticamente: não basta escolher as
citações que se adequam às nossas teses. <br>Na
selecção dos testemunhos que a seguir apresento,
escolhi não apenas os escritos com maior qualidade
literária, mas ainda aqueles sobre cujos autores
dispunha dos elementos biográficos que me
permitissem entender o quadro mental que os levara
a deixar os retratos que nos legaram.

O Tempo de Todas as Incertezas
Ribeiro, Álvaro (1946- )
1 ed.
O Mirante, 2020
608 p.  
9789899926486
$ 21.50

Álvaro Ribeiro escreveu um livro sobre política pura
e dura. Mas para quem o lê é um livro onde estão
todas as lutas perdidas de muitas gerações, de muitos
homens que perderam a vida e a família.<br>O livro
tem o mérito de eternizar em letra de forma nomes
de soldados que foram a uma guerra injusta, que a
alguns decepou pernas, braços, deixou mazelas
psicológicas para o resto da vida e a outros
simplesmente roubou a vida fazendo deles carne para
canhão.

Portugal, Razão e Mistério
Quadros, António
1 ed.
Alma dos Livros, 2020
592 p.  
9789898999252
$ 36.00

A razão de Portugal, a razão de ser deste país antigo,
encontra-se envolta na mais densa bruma. Tornou-se
um mistério ou é um mistério? A emergência da
nação lusíada, o seu destino inesperadamente
fulgurante, o seu projecto áureo, a sua persistente
resistência à adversidade, a sua longa e relutante
decadência, os seus mitos de regeneração, as suas
obras de génio, tudo é hoje interpretado casualmente,
a partir de teorias da história opacas, diminutivas,
reducionistas, que no fundo espelham o dominante
espírito empedecido da nossa época positivista,
materialista, utilitarista.<br>Portugal, Razão e
Mistério é por uma parte a razão, razão teleológica,
que guiou a inteligência portuguesa na aventura do
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seu ser e do seu estar no mundo, e por outra parte o
mistério, subjacente ao seu destino glorioso e infeliz,
universalista e contudo sempre problemático.<br>Ao
abordar temas como a caracterização de um Portugal
arquétipo, a Atlântida finalmente identificada com a
civilização megalítica galaico-portuguesa ou as
raízes templárias, cistercienses e joaninas do nosso
país nos seus primeiros séculos, e, seguidamente, o
que foi o projecto áureo de um Império do Espírito
Santo, e depois os caminhos labirínticos para onde
nos levou a saudade da Pátria prometida em termos
cíclicos de mito, de decadência e de desejo
regenerador, António Quadros procura mostrar-nos
simultaneamente um Portugal profundo, um Portugal
imaginário e também um Portugal ainda potencial,
que depende menos de uma vontade política do que
de um saber da sua essência ocultada e empecida.

HISTORY OF AMERICA
F 2501-2659 > Brazil

Cypriano Joseph da Rocha
Guimarães, António Andresen
1 ed.
Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, 2020
258 p.  
9789722727846
$ 36.00

RECREATION, LEISURE
GV 201-555 > Physical education and training

História do Sporting Clube de Portugal : Uma
Nova Abordagem : das Origens aos Anos
Alvalade

Dias, Luísa Costa
Barata, Paulo J. S. 
1 ed.
Ediçoes Contraponto, 2020
256 p.  
9789896662493
$ 27.00

Futebol, e não só. O Sporting Clube de Portugal,
desde os anos da sua criação, cultivou
apaixonadamente o ecletismo. Importantes desde o
primeiro momento, as restantes modalidades
desportivas representam, ainda hoje, um dos valores
distintivos da identidade do Sporting. Esta nova
História do Sporting Clube de Portugal, que não é
uma rescrita, insere a génese do clube na história da
cultura e do desporto em Portugal. Com base em
documentos - uns inéditos ou pouco conhecidos,
outros reinterpretados -, factos, pessoas e instituições
são analisados à luz de contextos sociais mais
amplos. Da abordagem inovadora feita pelos autores
surgem novas perspetivas sobre os primeiros tempos
do clube, aqui apresentados de forma dinâmica,
numa viagem que leva o leitor até à época dos
distintos sportsmen, das glamorosas festas
desportivas, das atribulações dos primeiros torneios e
competições.
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ECONOMIC HISTORY AND CONDITIONS
HD 28-9999 > Economic history and conditions

Construir uma Alternativa : A política
económica da geringonça e os desafios da nova
legislatura

Cabral, Manuel Caldeira
1 ed.
Publicações Dom Quixote,
2020
424 p.  
9789722069403
$ 33.00

Este é um livro sobre política económica, que retrata,
sem o benefício da distância do tempo, a estratégia
seguida e as medidas económicas implementadas nos
anos em que servi no Governo de António Costa.

ECONOMIC HISTORY AND CONDITIONS
HD 4801-8943 > Labor (Wages, strikes, unemployment, labor
unions, etc.)

A Miséria do Tempo : Vidas suspensas pelo
desemprego de Renato Miguel do Carmo e
Maria Madalena d’Avelar

Carmo, Renato Miguel do
Avelar, Maria Madalena d\'
1 ed.
Tinta da China, 2020
256 p.  
9789896715403
$ 23.00

A crise financeira internacional de 2008 desencadeou
um novo tipo de mal-estar social e económico entre
as sociedades europeias, rompendo o equilíbrio
prevalecente nos Estados sociais desde a década de
1970. Aos choques no mercado laboral, juntou-se
uma série de políticas que visaram a efectiva
desvalorização do trabalho, a desregulação das leis
laborais e da negociação e contratação colectivas.
Cada vez mais pessoas em idade activa entraram em
situações de precariedade ou de desemprego. O

presente volume faz parte de uma grande
investigação dedicada ao modo como esse mal-estar
tem sido vivido, em Portugal, por grupos sociais
fortemente afectados pela conjuntura
económica.<br>Desta vez, o tema é o desemprego,
flagelo que em 2013 atingiu um máximo histórico de
17,5%. Sem descurarem as estatísticas e as
condições sociais objectivas, Renato Miguel do
Carmo e Maria Madalena d’Avelar apresentam uma
visão aprofundada, qualitativa, que destaca os modos
subjectivos como as pessoas em situação de
desemprego vivem e percepcionam a sua realidade e
o seu tempo. Em testemunhos directos, ganham
assim voz e visibilidade os actores sociais que estão
normalmente arredados do debate público e da
disputa política e social.

Poderes Sindicais em Debate : Desafios e
Oportunidades na Autoeuropa, TAP e
PT/Altice

Costa, Hermes Augusto ... [et
al.]
1 ed.
Almedina
Universidade de Coimbra,
2020
(Coleção CES)
360 p.  
9789724080703
$ 26.00

No rescaldo da austeridade que afetou a periferia da
Zona Euro, as organizações sindicais foram
confrontadas com cenários de grande
adversidade.<br>Este livro começa por discutir os
discursos da crise sindical para se centrar nas suas
potenciais formas de poder (estrutural, associativo,
institucional e societal), propondo para o efeito seis
critérios de análise para a (re)afirmação do
sindicalismo: representatividade, qualificação,
conflito/negociação, nacional/internacional,
público/privado e inovação.<br>Uma análise dos
comportamentos sindicais no ambiente de três
empresas estratégicas da economia portuguesa —
Autoeuropa, TAP e PT/Altice — permitiu observar
uma evolução assimétrica de recursos de poder tanto
na relação entre si como em função do sector de
atividade.
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THE FAMILY. MARRIAGE. WOMAN
HQ 12-449 > Sexual life

Caminhos Tortuosos de uma Transgénero
Solange, Francisca
1 ed.
Edições Vieira da Silva, 2020
358 p.  
9789897793400
$ 23.00

Biografia de Francesca Solange, advogada que
mudou de sexo.

THE FAMILY. MARRIAGE. WOMAN
HQ 503-1064 > The family. Marriage. Home (the aged, child
study, divorce)

Um Tempo Sem Idades = The age of no age :
Ensaio sobre o envelhecimento da população

Rosa, Maria João Valente
1 ed.
Tinta da China, 2020
176 p.  
9789896715427
$ 20.00

A população está a envelhecer. Porque é que isso
tem de ser um problema?<br>O envelhecimento é
um facto inegável, irreversível e transnacional. Mas
se isto é uma conquista sobre a morte das
populações, porque não encará-la com optimismo?
Se envelhecer é ganhar tempo, não faz sentido que
viver mais anos seja sinónimo de existências mais
preenchidas, felizes e plenas de sentido?<br>Um
Tempo Sem Idades reflecte sobre as tendências em
curso, questiona as angústias associadas ao
envelhecimento e, com um tópico por página,
apresenta ideias em prol de uma sociedade mais
inteligente e coesa, que deixe de encarar a velhice
como um inconveniente social e seja capaz de tirar
maior proveito deste bónus de vida conquistado por

todos.

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

E Se Eu Fosse Inocente? : Homicídio,
condenação na praça pública e absolvição no
caso do Triatleta

Vieira, Ricardo Serrano (ed.)
1 ed.
Guerra e Paz, 2020
176 p.  
9789897025402
$ 21.50

A praça pública já tinha condenado António Joaquim
por homicídio, no caso do triatleta. A imprensa
também. Como se não houvesse presunção à
inocência. Mas um advogado, Ricardo Serrano
Vieira, apostou na busca da verdade. Juntou
especialistas, peritos de balística, criminologia, perfil
neuropsicológico e linguagem corporal, e investigou.
Este é um caso de estudo: um advogado e uma
equipa multidisciplinar em larga escala provaram a
inocência de António Joaquim.

CONSTITUTIONAL HISTORY AND ADMINISTRATION
JF 2011-2112 > Political parties

As Esquerdas Radicais Ibéricas : entre a
Ditadura e a Democracia Percursos cruzados

Ferreira, Ana Sofia
Madeira, João
1 ed.
Edições Colibri, 2020
230 p.  
9789896899455
$ 21.50

Nos anos 70 do século passado, quando findaram as
ditaduras ibéricas, a constelação de pequenas
organizações que se situavam à esquerda dos
partidos comunistas congregaram inteligências e
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vontades de uma geração nascida do segundo
pós-guerra, em tempos de guerra fria e do
desenvolvimento do capitalismo e da sociedade de
consumo.<br>Eram organizações profundamente
sectárias e dogmáticas, de base predominantemente
estudantil, oscilando entre a agitação e o
doutrinarismo, acentuando divergências e
desmultiplicando-se em pequenas e grandes cisões.
A queda das ditaduras ibéricas proporcionou-lhes
processos de reconfiguração e de crescimento que
lhes permitiu uma intervenção que tem sido
historicamente desvalorizada. Este Colóquio procura
reapreciar, numa perspetiva comparada, o seu papel
nos processos de transição
democrática.<br>Maoístas e trotskistas,
luxemburguistas e internacional situacionistas,
autogestionários e neo-estalinistas, gramscianos e
libertários, a queda das ditaduras ibéricas
proporcionou-lhes processos de reconfiguração e de
crescimento na especificidade dos processos que se
seguiram, cujo estudo comparativo ajudará a
clarificar não só os espaços de interacção e
solidariedade, como de convergência ou abjunção de
posicionamentos, actuações e desenvolvimentos no
espaço peninsular.<br>As esquerdas radicais ibéricas
na pluralidade das suas expressões foram parte
incontornável do processo de transição para a
democracia. Expressando distintas ideias e modelos
de revolução, ajustando-se e desajustando-se das
conjunturas em que intervinham, procuraram
construir respostas, disputar influências junto de
diferentes camadas e sectores sociais.<br>O
conjunto de comunicações e trabalhos que vão ser
apresentados ao Seminário constituem um contributo
para um melhor conhecimento de uma faceta menos
valorizada desse período tanto em Portugal como em
Espanha, onde os processos de transição se cruzaram
no tempo e na especificidade de cada país.

INTERNATIONAL LAW. INTERNATIONAL RELATIONS
JX 1625-1896 > Diplomacy. The diplomatic service

Do Porto ao Gulag : A viagem secular de uma
família portuense no Império Russo-Soviético

Milhazes, José
1 ed.
Leya, 2020
152 p.  
9789896607814
$ 21.50

A saga do diplomata e mercador portuense José
Pedro Celestino Velho na corte de São
Petersburgo.<br>As vidas e destinos dos seus
descendentes no tempo dos czares e dos
soviéticos.<br>Um livro que é uma homenagem à
Cidade Invicta e ao seu mundialmente famoso vinho
do Porto.<br>Uma notável investigação realizada
por José Milhazes, o grande especialista português
sobre a Rússia.

LAW
K 1-7720 > Law (General)

La regla de exclusión de la prueba ilícita : un
estudio comparado desde su origen en EEUU

Pouchin Ribeiro, Pedro Melo
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
128 p.  24 cm.
9788413366302
$ 18.00
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EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 3569 > Child rights

Direitos das Crianças interpretados pelos
adultos : A propósito dos 30 anos da
Convenção dos Direitos das Crianças

Guedes, António ... [et al.]
Araújo, Maria José (ed.)
Monteiro, Hugo (ed.)
1 ed.
Afrontamento, 2020
272 p.  
9789723618037
$ 23.00

LAW. PORTUGAL
KKQ 0-4999 > Portugal

A Burla no Código Penal Português
Costa, António Almeida
1 ed.
Almedina, 2020
126 p.  
9789724083469
$ 28.50

A presente Obra foi elaborada com vista a uma nova
edição do Tomo II do Comentário Conimbricense do
Código Penal, publicado pela Coimbra Editora. A
exposição conserva o estilo de comentário doutrinal,
uma anotação aos artigos 217.º a 222.º do Código
Penal.<br>Para além da revisão do texto e das
necessárias actualizações legislativas, doutrinais e
bibliográficas, a monografia contempla uma
compreensão da burla relativa a seguros e da burla
informática e nas comunicações radicalmente
distinta da anterior.<br>Depois, no tocante à
caracterização da estrutura fundamental do crime de
burla, acrescentou-se uma referência crítica à
chamada concepção funcional de património e
procedeu-se, ainda, a uma melhor especificação do

critério adoptado em matéria de imputação
objectiva.<br>Quanto à burla relativa a trabalho ou
emprego, consideraram-se os efeitos da introdução,
pela denominada Reforma de 2007 (Lei n.º 59/2007,
de 4 de Setembro), do actual artigo 160º do Código
Penal (Tráfico de pessoas) sobre a utilidade da
consagração da fattispecie em apreço.

A Locação Financeira Imobiliária e os Direitos
Reais : Da natureza real do direito do locatário
financeiro

Fatela, Maria da Conceição
Soares
1 ed.
Almedina, 2020
(Teses)
424 p.  
9789724083421
$ 57.50

O tema desta tese é o de determinar a natureza
jurídica do direito do locatário financeiro. Para tal é
aprofundada a relação que existe entre a locação
financeira imobiliária e alguns dos direitos reais com
os quais se vai cruzando, quer na sua fase
pré-contratual, quer durante a vigência do
contrato.<br>O tema além de pertinente tem um
relevante interesse prático, já que esta temática
nunca foi tratada nem pela doutrina nacional nem
pela estrangeira. Os estudos existentes sobre este
contrato limitam-se ao regime jurídico próprio da
locação financeira, nunca tendo extravasado para a
análise do relacionamento desta com outros direitos
e institutos, o que contribuiu para que, ao longo dos
anos, nunca tivesse sido devidamente aproveitado o
enorme potencial jurídico e económico deste
contrato.
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Código de Processo nos Tribunais
Administrativos : Anotações práticas

Urbano, Ana Filipa ... [et al.]
Batalhão, Carlos José (ed.)
1 ed.
Almedina, 2020
(Códigos anotados)
844 p.  
9789724083612
$ 61.50

Esta publicação analisa temas de direito do
urbanismo, ambiente e planeamento territorial, em si
e inter-relacionados com os de política habitacional,
economia, desenvolvimento regional, poder
autárquico e poder judicial.<br>No âmbito das
questões ambientais e das urbanísticas sobre bairros
e edificações ilegais, reabilitação urbana e habitação,
trata das problemáticas atuais e consequências
sociais e económicas, fruto de normas inadequadas,
embora, designadamente no planeamento, a
eficiência desejável nunca possa prescindir da
realização da constitucional regionalização
autárquica, via privilegiada para se atingir a
atenuação das assimetrias regionais, com progressiva
perequação territorial, em ordem à realização de uma
situada coesão económica e social e acesso igual de
todos os cidadãos ao bem-estar, concomitante com a
realização do desenvolvimento equilibrado e
ambientalmente compatível.

Contratos de Rede e Redes de Empresas
Miranda, Joana Simões
Correia de
1 ed.
Almedina, 2020
(Teses)
490 p.  
9789724083148
$ 43.00

Crimes & Penas : Filosofia Penal
Cunha, Paulo Ferreira da
1 ed.
Almedina, 2020
266 p.  
9789724083704
$ 33.00

Falsificação de Moeda, Títulos Equiparados e
Cartão de Crédito

Costa, António Almeida
1 ed.
Almedina, 2020
112 p.  
9789724083759
$ 21.50

À semelhança do livro A Burla no Código Penal
Português, publicado pelo Grupo Almedina, também
este foi elaborado com vista a uma nova edição do
Tomo II do Comentário Conimbricense do Código
Penal. a demora na conclusão da última, associada às
alterações legislativas entretanto observadas e à
mudança das posições defendidas pelo autor
justificam a presente iniciativa, que contou, mais
uma vez, com a concordância do Senhor Professor
Doutor Jorge de Figueiredo Dias, enquanto director
do assinalado Comentário.<br>Além de analisar o
direito vigente e de expor as divergências no
confronto com as opiniões anteriormente adoptadas,
o escrito contempla uma actualização da bibliografia
nacional e estrangeira. de resto, segue uma linha de
continuidade com o Comentário Conimbricense,
remetendo para as anotações do mesmo sempre que
estejam em causa outros preceitos que se relacionem
com as matérias tratadas.
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Guia do Processo de Adequação ao
Regulamento Geral de Proteção de Dados :
Implementação e auditoria

Cunha, Daniel Alves
Hierro, Ana
1 ed.
Almedina, 2020
(Guias práticos)
184 p.  
9789724083629
$ 21.50

Este trabalho surge da experiência dos autores em
processos de adequação na temática do tratamento de
dados, visando colmatar a inexistência de qualquer
obra com foco e abordagem à auditoria de
dados.<br>Este guia permitirá aos profissionais,
estudantes, gestores e interessados pela área, levarem
a cabo um procedimento de auditoria de dados e
promoverem a adequação das suas entidades ao
RGPD, bem como apoio no acompanhamento
posterior.<br>Contém, também, diversos
documentos de trabalho desenvolvidos pelos autores,
que servirão de suporte total para o cumprimento
deste objetivo de adequação.

Histórias da Justiça
Berenguel, António Canêdo
1 ed.
Guerra e Paz, 2020
160 p.  
9789897025358
$ 21.50

Um homem que mordeu a sogra junto à virilha.
Outro que caminhava nu e a arder. As histórias mais
insólitas dos tribunais portugueses. Enquanto
advogado, António Canêdo Berenguel tem-se
cruzado com histórias de vida inenarráveis, mas foi
nos fundos judiciais que encontrou os mais incríveis
e surpreendentes episódios.<br>Entre maços e
maços de processos, seleccionou histórias judiciais
do século XIX e do início do século XX, que conta

na rubrica Histórias da Justiça, na TSF. Agora,
reuniu la crème de la crème neste livro homónimo.

Manual de Arrendamento e Despejo
Valente, Edgar Alexandre M.
1 ed.
Almedina, 2020
(Manuais Profissionais)
530 p.  
9789724083452
$ 41.50

Aparentemente simples, a disciplina do contrato de
arrendamento urbano assenta num quadro legislativo
verdadeiramente complexo e disperso por diversos
diplomas, tornando-a dificilmente apreensível numa
visão de conjunto, facto para o qual têm contribuindo
as sucessivas alterações legislativas verificadas nesta
matéria nos últimos anos, impondo a realização de
uma análise global mas detalhada deste contrato,
objetivo subjacente à elaboração da presente
obra.<br>Recorrendo a linguagem e organização
simples e acessível, o Manual do Arrendamento e
Despejo surge assim dividido em duas partes, o
Arrendamento Urbano e o Despejo e outros Meios
Processuais: na primeira são analisados os aspetos
fundamentais da relação arrendatícia e na segunda
são tratados cada um dos meios judiciais e
extrajudiciais atualmente disponíveis para a tutela
dos direitos do senhorio e do arrendatário,
esperando-se assim que a presente obra constitua um
auxiliar útil a todos aqueles que lidam de perto com
as matérias em apreço
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O Direito Processual Penal Português em
Mudança : Rupturas e continuidades

Santos, Cláudia Cruz
1 ed.
Almedina, 2020
(Manuais universitários)
246 p.  
9789724083605
$ 36.00

A obra versa sobre a crise do direito processual penal
e sobre as principais alterações legislativas e as
correntes jurisprudenciais surgidas com o intuito de
fazer frente a essa crise, que é alimentada por várias
críticas, desde a ineficácia na descoberta da verdade
à desprotecção da vítima.<br>Sob este enfoque - o
do direito processual penal em mudança - são
tratadas questões relacionadas com a relevância da
descoberta da verdade sobretudo no âmbito da
criminalidade mais grave e organizada; com a
descoberta da vítima e os problemas postos pela
opção quanto à natureza pública ou privada dos
crimes, dando especial relevo à violência doméstica;
pela erosão do princípio da legalidade da promoção
processual ou pelas novas soluções de celeridade e
consenso no processo penal, com destaque para os
acordos sobre a pena aplicável.<br>São revisitados
os temas dos prazos de duração máxima do inquérito
e da delação premiada, actualizando-se as referências
e avançando-se com novos argumentos.

Processo Penal e Pessoa Coletiva Arguida
Antunes, Maria João
1 ed.
Almedina, 2020
(Manuais universitários)
108 p.  
9789724083551
$ 21.50

À previsão legal da responsabilidade penal das
pessoas coletivas e entidades equiparadas não
correspondeu qualquer alteração no Código de

Processo Penal. a obra denuncia a ausência de
normas de natureza processual específicas quando o
arguido seja uma pessoa coletiva ou entidade
equiparada, contrapondo o ordenamento jurídico
português a outros (europeus e latino-americanos)
que as preveem, e dá conta dos contributos da
doutrina e da jurisprudência portuguesas na falta de
tais normas.<br>É dada relevância específica ao
gozo das garantias processuais constitucionalmente
consagradas, à posição processual da pessoa coletiva
arguida, à sua representação no processo, ao seu
defensor e à sua sujeição a medidas de coação,
sempre com o objetivo de mostrar a necessidade e a
premência da intervenção do legislador.

AFRICA. REGIONAL, COMPARATIVE AND UNIFORM LAWS
KQC 1-999 > Regional, comparative and uniform laws

Direito do Mar : O regime jurídico das águas
arquipelágicas : O caso de Cabo Verde

Nascimento, Giliardo 
1 ed.
Chiado, 2020
(LisbonPress)
204 p.  
9789895276073
$ 20.50

O mar representa um vetor incontornável no plano de
desenvolvimento de Cabo Verde, como um
imperativo geográfico de valor estratégico. Logo,
apenas fará melhor proveito dos espaços marítimos e
dos seus respetivos recursos, bem como uniformizará
o seu bloco normativo interno como as normas que
regem o Direito Internacional do Mar, se for capaz
de lidar e compreender as grandes questões inerentes
a este ramo do saber.<br>.É com este entendimento
que o objeto da presente obra, realizada em sede do
Direito Internacional do Mar, sob o tema "Direito do
Mar: O regime jurídico das Águas arquipelágicas: o
caso de Cabo Verde", pretende ser um contributo
doutrinário que versa sobre o regime jurídico das
Águas arquipelágicas, analisada à luz da convenção
das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, e
consequentemente apurar a sua aplicabilidade ao
caso de Cabo Verde, enquanto um Estado
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arquipélago, através da análise da sua legislação
relativa a esse espaço marítimo e comparando-a
consequentemente com o regime jurídico
internacional consagrado na CNUDM.

Introdução ao Imposto Sobre o Valor
Acrescentado Angolano

Palma, Clotilde Celorico
1 ed.
Almedina, 2020
(Cadernos IDEFF)
210 p.  
9789724083643
$ 33.00

O IVA entrou em vigor em 1 de Outubro de 2019 em
Angola, por imposição do FMI, representando uma
grande mudança no sistema fiscal angolano.<br>O
sistema é semelhante ao IVA da UE, mas com
adaptações significativas à realidade
angolana.<br>Este Manual vem explicar as regras de
funcionamento do imposto em Angola, sendo uma
ferramenta indispensável para todos aqueles que
tenham que trabalhar com este tributo ou queiram
conhecer esta nova realidade.

ARCHITECTURE
NA 1-9428 > Architecture (General)

Belém e a Exposição do Mundo Português :
Cidade, urbanidade e património urbano

Nobre, Pedro Rito
1 ed.
Livros Horizonte, 2020
172 p.  
9789722419482
$ 24.50

Em 1940 decorreram em Portugal as Comemorações
dos Centenários da Independência de Portugal e da
sua Restauração, de cujo programa sobressai a
Exposição do Mundo Português, um dos eventos

culturais mais destacados do Estado Novo. Belém foi
o local estabelecido para a implantação deste
certame e, aqui questionamo-nos sobre o que existia
em Belém previamente, e mais concretamente sobre
como se agiu no momento da sua edificação. Quais
as modificações operadas naquele lugar? E de acordo
com que critérios se interveio? E qual o impacto da
Exposição no futuro urbano de Belém? Entendendo
que estas e outras questões não estavam
suficientemente desenvolvidas, enveredámos pelo
caminho que relaciona a edificação da Exposição do
Mundo Português com os universos da cidade, da
urbanidade e do património urbano.

DRAWING. DESIGN. ILLUSTRATION
NC 1-1940 > Drawing. Design. Illustration

Crime e Castigo : Ilustração na literatura
policial portuguesa

Silva, Jorge
1 ed.
Arranha Céus, 2020
224 p.  
9789898980069
$ 26.00

A literatura policial editada em Portugal ao longo do
século XX esconde um belo pedaço da riqueza da
ilustração editorial portuguesa, em livros, fascículos,
revistas e jornais. O género Literatura Policial,
muitas vezes desvalorizado como categoria literária,
sempre teve uma regular atenção de ensaístas e
escritores, no afã da catalogação e caraterização
estilística da sua escrita.<br>Tal não acontece com a
ilustração associada à publicação impressa do
género. o panorama histórico da ilustração da
literatura policial revela, a par da excitante morbidez
do tema e da sua iconografia simbólica, a inesgotável
liberdade autoral de designers e ilustradores que,
mais que delimitar uma ilustração temática,
manifestaram o seu programa estético, enraizado no
seu tempo e espaço.<br>Crime e Castigo rouba o
título a um clássico de Dostoievski, reconhecido
como pioneiro do género, e atravessa 100 anos da
história das artes visuais portuguesas, de 1909 a
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2008. E revela muitos dos seus maiores criadores,
que deixaram a assinatura em emocionantes
ilustrações ou se esconderam no anonimato,
acompanhando a ruidosa multidão de pseudónimos
anglo-saxónicos que muitos escritores portugueses
utilizaram, por ratice comercial ou por vergonha, e
nos deixa ainda muita pesquisa detectivesca por
fazer.

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

Balanço Precário
Coutinho, Carlos
1 ed.
Página a Página, 2020
144 p.  
9789728140847
$ 13.00

Livro de memórias de Carlos Coutinho, jornalista e
escritor, que foi operacional da Acção
Revolucionária Armada (ARA), organização
responsável por vários atentados contra o aparelho
militar colonial.<br>O livro traz igualmente várias
referências à vida transmontana e aos círculos
literários lisboetas anteriores ao 25 de Abril.

Os Microfones da Rádio : Do Portuense à
Delírio

Santos, Rogério
1 ed.
Edições Minerva Coimbra,
2020
(Comunicação, história e
memória)
398 p.  
9789727984640
$ 36.00

ROMANCE LITERATURES
PQ 9000-9999 > Portuguese literature

A Matéria Escura
Braga, Jorge Sousa
1 ed.
Assírio and Alvim, 2020
72 p.  
9789723720471
$ 19.50

Galáxias distantes, enxames de estrelas, quasares,
poemas quânticos, princípios de incerteza. Sobretudo
acerca daquilo que nos rodeia: «Olhar uma pedra /
até que ela / floresça // Ao redor / duma pedra /
azáleas vermelhas». A Matéria Escura e Outros
Poemas é o mais recente livro de poesia de Jorge
Sousa Braga, marcando o fim de um longo
interregno, após a publicação de O Novíssimo
Testamento e Outros Poemas, em 2012.

A oratória dos mansos
Melícias, Jorge
1 ed.
Porto Editora, 2020
(Elogio da sombra)
248 p.  
9789720032638
$ 24.00

Poemario.
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A Perdição de D. Sancho II
Pimentel, Paulo
1 ed.
Clube do Autor (CAL), 2020
400 p.  
9789897245220
$ 25.50

Sancho II foi protagonista de alguns dos episódios
mais decisivos, apaixonantes e conturbados da Idade
Média portuguesa. Mas foi banido da História e hoje
pouco se conhece sobre o seu reinado. Que motivos
estão por trás dessa indiferença, como se de uma
maldição se tratasse?<br>Jovem e sonhador, venceu
batalhas e conquistou territórios. Resistiu às intrigas
familiares e políticas, aos interditos e excomunhões
papais.<br>Só não suportou as fraquezas do amor e
o abandono da única mulher que amou. Morreu
doente e praticamente sozinho, com os olhos postos
num Tejo que não era o seu.

António
Ceia, Carlos
1 ed.
Edições Colibri, 2020
156 p.  
9789896899134
$ 21.50

Na primeira metade do século XX, em Portalegre,
António é um homem comum, canastreiro de
profissão, habitando nas Covas de Belém com a sua
mulher e seus doze filhos, que vai fazendo a sua vida
igualmente comum, sem história alguma vez
contável por via erudita; ao mesmo tempo,
assistimos ao quotidiano da cidade dita “branca”,
num registo oposto à mítica “Toada de Portalegre”,
porque a cidade cresceu também sem poesia. É desse
mundo longe dos olhares idílicos dos poetas que se
dá a conhecer a vida real de quem também construiu
a cidade com suor, fome, trabalho duro e com pouca

indulgência. António teve doze filhos bons, mas ele
conseguiu ser um exemplo de um homem mau e é
também a história da construção dessa maldade
genuína, sem dissimulações nem jogos de poder, que
podemos perceber em todos os locais da cidade e do
campo em volta de Portalegre. Ao mesmo tempo,
este é também um romance histórico, em que
precisamente a cidade de Portalegre é a protagonista.
A Portalegre de Régio é a que todos guardam na
memória, mas esta memória não tem nada a ver com
aquilo que foi a vida real na cidade durante a
Ditadura. Por isso, este romance é sobre a cidade de
que Régio nunca falou. Por aqui passaram reis e
ditadores da Nação e escritores como Fernando
Pessoa, e deles se dará notícia romanceada, mas é o
povo, esse anti-herói da vida real que toma o palco
quase sempre, mostrando o seu saber sem vaidade, a
sua linguagem vernácula, a sua fome e a sua
sobrevivência sem desculpas, porque mesmo os
homens maus podem conseguir morrer com
dignidade.

Barcas Novas Levam Guerra
Beja, Filomena Marona
1 ed.
Parsifal (Marcelo Teixeira),
2020
200 p.  
9789898760722
$ 21.50

Segunda metade do século XX: o país dir-se-ia
alheio às mudanças que iam pelo do mundo. A
Guerra! Os navios a largar do Tejo, a levar os
militares para a guerra. Os lenços, as lágrimas. «Até
à volta...», «Até à volta!».<br>E as senhoras do
Movimento Nacional Feminino, que à despedida
distribuíam uns cigarros, uns aerogramas: «Até à
volta!» Voltariam? Sim, alguns voltaram, doridos,
estropiados. Outros, dentro de urnas. E de alguns,
nunca mais se soube.<br>Henrique e Rafael, irmãos,
lutavam por vingar nos estudos. Henrique, aluno de
Biologia, fora conseguindo adiar a recruta; já o
irmão, estudante de Económicas e activo
contestatário ao regime, não conseguira contornar as
suas obrigações militares e fora destacado para a
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Guiné. Pouco tempo depois de embarcar no Niassa,
deixa de dar notícias. Teria desertado? Ficara ferido
na frente de combate? Havia Sido apanhado numa
emboscada?<br>Inconfundível no estilo a que
Filomena Marona Beja habituou já os seus leitores,
Barcas Novas Levam Guerra é um livro depurado e
vigoroso sobre a angústia que marcou uma geração
e, em simultâneo, uma denúncia da intolerância e da
repressão de um regime que se aproxima da sua
agonia.

Canto d'Encantos
Leite, José Mário
1 ed.
Lema d'Origem Editora , 2020
184 p.  
9789898890450
$ 19.00

Dramaturgo, poeta e romancista, José Mário Leite
afirma-se como um notável contista nestes Cantos
d’Encanto. Mão firme e sóbria, recupera lembranças
de uma particular geografia sentimental, que o
discurso acompanha em felicidade rara.

Caronte à Espera
Andrade, Claudia
1 ed.
Elsinore, 2020
136 p.  
9789896689414
$ 22.50

Reformado, enfastiado e desapaixonado, Artur
decide finalmente colocar um ponto final na sua
vida. Chegou o momento de deixar para trás o tédio,
as dores do corpo e todos os pequenos incómodos
que, com o passar dos anos, ganham proporções
desmesuradas. Mas eis que um rosto numa fotografia
de casamento semeia a dúvida no espírito de Artur,
uma sombra que teima em não mais largá-lo: quem é

aquele homem, bonito e confiante, que surge entre
família e amigos? Perante as respostas vagas da sua
mulher, não resta a Artur outra hipótese senão adiar
o seu plano e ajustar contas com o
passado.<br>Depois de Quartos de Final e Outras
Histórias — considerado um dos melhores livros do
ano pela crítica —, Cláudia Andrade reafirma o seu
lugar único na Literatura portuguesa com um
romance pleno de ironia mordaz e crueza poética
sobre a fragilidade do corpo, a memória e a pulsão
da vida.

Cinco Palavras de António Vieira de Manuel
Maria

Maria, Manuel
1 ed.
Lugar da Palavra Editora,
2020
180 p.  
9789897311734
$ 21.50

Os medos, as lutas, as dúvidas e as certezas da maior
referência da arte de argumentar, em
Portugal.<br>Mais do que um romance biográfico,
uma obra notável sobre um momento decisivo da
vida de Padre António Vieira.

Correspondência 1959-1978
Sena, Jorge de
Pimentel, João Sarmento
1 ed.
Guerra e Paz, 2020
496 p.  
9789897025297
$ 26.00

Este volume reúne a correspondência de Jorge de
Sena e João Sarmento Pimentel entre 1959 e
1978.<br>O leitor está perante um documento
histórico que dá a conhecer os pormenores da luta da
Oposição não-comunista a Salazar e ao regime
ditatorial.<br>A leitura destas cartas é essencial para
compreender essas três décadas de luta oposicionista
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no exílio, as figuras que as marcaram e toda a intriga
política, académica e intelectual que alvoroçava os
bastidores da resistência.

Derivas : pelas obras de José de Faria Costa e
Francisco d'Eulália, 1999-2019

Cordeiro, Cristina Robalo
1 ed.
Âncora Editora, 2020
88 p.  
9789727807116
$ 14.50

Este pequeno volume reproduz o conteúdo do
dossier onde arrumei as leituras com que, ao longo
de vinte anos (1999-2019) acompanhei o
desabrochar da obra literária de José de Faria Costa e
de francisco d'Eulália. Não se trata tanto de uma
tentativa de explicação quanto da história de uma
relação. Quis chamar Derivas a esta colectânea para
me sentir um pouco como Rimbaud no seu Bateau
Ivre, ao descer rios que o levaram por sítios
desconhecidos, na alegria das auroras marinhas, Des
écumes de fleurs ont bercé mes dérades, e, como ele,
também eu vi, corri, tremi, sonhei, vagueei nesta
viagem e me banhei na Poesia. À escolha deste
título, Derivas, não é também estranha a ideia de
acompanhamento ou de variação, na liberdade que
tomei ao fazer meus estes textos, ao deixar entrar em
mim a respiração das suas palavras. E há ainda aqui
como o limite para o qual tende a razão, como se de
uma derivada matemática também se tratasse, e que
encontro na geometria de uma escrita criativa que
reconheço nas minhas próprias leituras.

Descrição Abreviada da Eternidade
Castro, Diogo Leite
1 ed.
Ego Editora, 2020
242 p.  
9798608806834
$ 22.00

Cravel sente-se uma personagem secundária de uma
história que não é a sua. Abandonado pela mulher,
Mary, ruma a Barcelona para a reconquistar, mas não
consegue, acabando por regressar a casa, sem rumo
definido.<br>Até que, um dia, um escritor conhecido
pede-lhe para o substituir numa conferência,
fazendo-se passar por ele próprio. Sem nada a
perder, Cravel acaba por aceitar.<br>Quem é, afinal,
Cravel?<br>Conseguirá encontrar-se ou será ele
apenas o símbolo de uma realidade fragmentada?

Epopeia Mínima
Costa, Nuno Félix da
1 ed.
Companhia das Ilhas, 2020
(Azulcobalto.Poesia)
276 p.  
9789899007031
$ 24.00

Vale a pena ler o que um poeta escreve sobre
poesia?, ou mais radicalmente: vale a pena ler
poesia?, ou ainda mais radicalmente: vale a pena ler
qualquer coisa que um poeta escreva?
Depende.<br>Vamos partir dos seguintes
pressupostos: 1) um poeta pensa, 2) um poeta,
principalmente, sente, mas também é capaz de
pensar, 3) um poeta pensa e sente virtualmente tudo,
mas com maior nitidez o que se refere à poesia, à sua
poesia, 4) a poesia do poeta filtra o que ele vê das
coisas.<br>Assim, vale a pena lê-lo? Depende.
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Estudos Luso-Italianos
Paolinelli, Luísa Antunes
1 ed.
Edições Esgotadas, 2020
(Universitas)
182 p.  
9789898911995
$ 21.50

Este volume da Coleção Universitas: Estudos
Luso-italianos - Literatura e Cultura, da autoria de
Luísa Paolinelli, agrega os contributos de autores
italianos, vindo reforçar as temáticas que se querem
inovadoras nas relações culturais, literárias, artísticas
entre os dois países mas, sobretudo, contribuir para
uma visão alargada das literaturas lusófona e italiana
no quadro de uma renovação do mapa da filologia
europeia.

Manual de Sobrevivência de um Escritor ou o
Pouco que Sei sobre Aquilo que Faço

Tordo, João
1 ed.
Companhia das Letras
(Portugal), 2020
Partindo das su p.  
9789896659752
$ 23.00

Partindo das suas memórias do ofício, João Tordo
esboça neste livro uma espécie de manual para todos
aqueles que se interessam pelo mundo da escrita —
sejam escritores a dar os primeiros passos ou leitores
curiosos. Misturando humor e pragmatismo,
memórias de vida e conselhos úteis, o autor abre as
portas da sua actividade — e da sua relação com a
literatura e a vida — a todos aqueles que
experimentam a magia da ficção.<br>Esta viagem
pelos meandros de um ofício que recusa deixar-se
ensinar — e de muitas das suas vertentes e
consequências, como a técnica, o enredo, as
personagens, a edição, a crítica, o fracasso, a
sobrevivência — é também uma incursão no lado

mais íntimo de um escritor entregue à sua mais
dilacerante paixão. Este volume percorre os autores,
a tradição e o processo que fazem um autor, mas é
também uma confissão dos tempos difíceis, das
angústias e das dúvidas que assaltam sem piedade
tanto os jovens escritores como os mais
experimentados.<br>Manual de Sobrevivência de
um Escritor é uma aventura pelo lado menos
conhecido de uma forma de arte que encanta a
Humanidade desde os seus primórdios. Com
coragem e humildade, com ironia e sinceridade, João
Tordo conduz-nos nesta viagem, cujas páginas
gostariam de ser um guia (ou um amparo) para os
amantes de literatura.

O Avesso das Palavras
Campino, Flor
1 ed.
Afrontamento, 2020
(Poesia)
92 p.  
9789723617870
$ 17.50

«Mácula • Intrusa, a palavra Alastrou no papel
Maculendo a sua íntegra brancura
pág.16»<br>«Êxodo • Erram. Tropeçam em terra
alheia, Passam por outros na mesma agonia. Na
ronda exausta partilham o medo, Nos olhos imensos
trazem a noite, Talvez o desejo de não acordar dela.
pág.40»<br>«Chaves 2 • Moro numa casa de
palavras. Tenho duas chaves. Com a primeira abro e
fecho.Com a segunda, se estou sem estar, só a mim
abro. pág.75»
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O lugar escuro : A minha mãe e o Alzheimer
Seixas, Heloisa
1 ed.
Tinta da China, 2020
128 p.  
9789896715465
$ 21.50

Para onde vai a identidade de quem amamos quando
chega o Alzheimer?<br>No instante em que a mãe
de Heloisa Seixas mostrou os primeiros sinais da
doença de Alzheimer, começou uma «espiral
assombrada» na vida destas duas mulheres. Este
testemunho resgata da obscuridade uma doença tabu
da forma mais dolorosa, mas também mais honesta:
através da voz de uma filha que assiste de perto
enquanto a mãe desaparece ainda em vida.

Os pássaros
Loureiro, Célia Correia
1 ed.
Coolbooks (Portugal), 2020
210 p.  
9789897662058
$ 22.50

Volvidos seis anos da separação, Diogo e Manuela
refletem, em voz alternada, sobre os acontecimentos
que levaram a esse desfecho. Ao ritmo a que a
mágoa lhes permite recordar, vão revelando os
contornos do seu trauma indizível num discurso
intimista e confessional. É-lhes vital esquecer,
superar. Mas será que ainda há vida depois de uma
perda desta dimensão?

Os Vivos e os Outros
Agualusa, José Eduardo
1 ed.
Livros Quetzal, 2020
256 p.  
9789897224980
$ 25.50

Ponte Pequim Sobre o Tejo
Castro, António Oliveira e
1 ed.
Gradiva, 2020
424 p.  
9789896169541
$ 22.00

Ponte Pequim sobre o Tejo é uma distopia que
decorre em 2050. O contexto é surpreendente e tudo
o que de pior podia acontecer, aconteceu. Nuvens de
pó do norte de África pairam sobre o território, não
chove há cinco anos, Portugal tornou-se invisível
para os satélites, um icebergue desce o Atlântico e
acaba por entrar no Tejo, as cidades são pardieiros
tomados por gangues de cabeças rapadas e multidões
de turbante, tudo em cenário apocalíptico de guerra
civil. E isso é o menos: a China construiu a Ponte
Pequim sobre o Tejo, ao lado da 25 abril e começa a
contruir casinos no Mosteiro dos Jerónimos, na Torre
de Belém, no Castelo de S. Jorge, etc. Tudo
desemboca num colapso comercial e na perda de
valores de referência, até na ridicularização dos
símbolos da arquitectura e na imponência dos
regimes que nos governaram ao longo dos tempos.
Essa presença é também militar, a frota chinesa está
no Tejo, apoia-se em bases aeronavais como as
Lajes, estamos na iminência de um confronto com os
EUA, desembarcam tanques que percorrem Lisboa,
uma cidade muralhada e degradada. Organizando a
sua vertiginosa trama numa célere sucessão de dias a

Página 18



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

escrita violentamente poética de António Castro
ganha nesta Ponte Pequim sobre o Tejo um novo
rigor febril e uma exuberância ditada por um
imperativo de urgência profética. Numa narrativa
que se estende por mais de quatro gerações e tem
como chão o planeta inteiro, esta obra conduz os
leitores pelos labirintos e segredos da condição
humana devastada pela cegueira da vitoriosa guerra
de séculos de modernidade tecnológica contra a
Terra, a nossa frágil e bela pátria cósmica.

Saponárias
Milheiro, Jaime
Vieira, Joaquim Pinto (il.)
1 ed.
Cordão de Leitura, 2020
160 p. il. 
9789898574534
$ 43.00

Uma breve e respeitosa narrativa sobre
a<br>Sapolândia<br>Terra de muitos charcos e
marés<br>onde<br>depois de tantos sapos
engolirem<br>todos sapam<br>admirações e
confrontos

Sonetos de Luís de Camões : escolhidos por
Eugénio de Andrade

Camões, Luís de
Andrade, Eugénio de (ed.)
1 ed.
Assírio and Alvim, 2020
72 p.  
9789723720815
$ 21.00

MEDICINE
R 723-726 > Medical phylosophy. Medical ethic

Eutanásia em Portugal : Quem Tem Medo do
Referendo?

Silva, Miguel Oliveira da
1 ed.
Caminho, 2020
88 p.  
9789722130332
$ 16.00

Ao votar num Partido tem que se saber o que é que
os deputados vão decidir em questões de importância
superlativa e não dar um cheque em branco em
temas não discutidos e ausentes dos programas dos
maiores partidos. Não é saudável para a democracia
que decisões com tremendas consequências - acabar
com vidas humanas - mudem em menos de dois anos
em função de maiorias sempre conjunturais.<br>A
maioria da Assembleia da República tem
legitimidade formal mas não substancial: não tem
mandato nem delegação para decidir sobre uma
questão de vida e morte. Seria, nisto, uma AR
representativa (formalmente) a praticar um acto não
representativo (eticamente).<br>O recurso ao
referendo, precedido de séria e ampla mobilização e
discussão pelos cidadãos, é a única saída aceitável
nas circunstâncias actuais e concretas.

PUBLIC ASPECTS OF MEDICINE
RA 1-418.5 > Medicine and the State (statistics, economy,
sociology,etc)

Da Gestão, em Saúde : Casos Práticos
Ralha, João
1 ed.
Edições Sílabo, 2020
1 v.  
-
$ 27.00
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INTERNAL MEDICINE. PRACTICE OF MEDICINE
RC 31-1245 > Internal medicine. Practice of medicine

Pneumologia fundamental
Amorim, Adelina ... [et al.]
Bugalho, António (ed.)
Morais, António (ed.)
Ferreira, António Jorge (ed.)
1 ed.
Lidel, 2020
636 p. il. 24 cm.
9789897524493
$ 79.00

GYNECOLOGY AND OBSTETRICS
RG 1-991 > Gynecology and obstetrics

Obstetricia fundamental
Neves, Joaquim (Ginecólogo)
(ed.)
1 ed.
Lidel, 2020
336 p.  
9789897523397
$ 52.50

Nas últimas décadas, na saúde, têm ocorrido
progressos muito significativos, sendo a medicina
das mulheres particularmente beneficiada pelos
avanços da tecnologia no diagnóstico muito precoce,
multiplicando, desta forma, as hipóteses de sucesso
na prevenção e no tratamento.<br>Obstetrícia
Fundamental apresenta conhecimentos fundamentais,
indispensáveis para a compreensão da Saúde
Materna e Perinatal. Os diferentes capítulos
centram-se em temas diretamente relacionados com a
gravidez, o parto e o puerpério, desde a semiologia, a
conceção, a embriologia e o desenvolvimento fetal,
salientando a importância da avaliação imagiológica,
do diagnóstico pré-natal, da deteção precoce das
doenças mais comuns durante a gravidez - incluindo

as doenças mentais -, até à gravidez múltipla, às
alterações da placentação, ao parto pré-termo e as
intervenções obstétricas.<br>Esta obra conta com a
colaboração de autores de diferentes instituições
nacionais que, pela sua formação e atividade,
compõem uma fonte extremamente útil de
experiências nesta área, contribuindo, assim, para a
formação de alunos de Medicina, médicos internos
de Ginecologia e Obstetrícia e médicos de família; e
para a atualização de outros profissionais de saúde
envolvidos nos cuidados prestados às mulheres e
seus filhos, desde a preconceção ao puerpério.<br>·
Semiologia<br>· Conceção, implantação e
embriologia<br>· Desenvolvimento e crescimento
fetal<br>· Vigilância e cuidados pré-natais<br>·
Adaptações maternas na gravidez<br>· Avaliação
imagiológica e complementaridade pré-natal de
bem-estar fetal<br>· Diagnóstico pré-natal<br>·
Hemorragias, diabetes e HTA na gravidez<br>·
Gravidez múltipla<br>· Isoimunização Rh<br>·
Alterações da placentação<br>· Doenças médicas e
infeções na gravidez<br>· Parto pré-termo e
prematuridade<br>· Intervenções e emergências em
Obstetrícia<br>· Puerpério: alterações fisiológicas e
complicações<br>· Fármacos e substâncias ilícitas
na gravidez e no puerpério<br>· Doenças mentais e
aspetos éticos

PHOTOGRAPHY
TR 1-1050 > Photography

Latitudes da Semelhança
Nolasco, Isabel
1 ed.
Poética Edições, 2020
152 p. ill. 
9789895460496
$ 36.00

As fotografias de Isabel Nolasco exclamam
semelhanças entre povos de diferentes latitudes e
mostram também as diferenças que nos atraem. a
expressão do preto e branco exibe-se acima de todas
as temperaturas geográficas e históricas e o seu
discurso intimamente poético aproxima-nos nessa
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manifestação universal.
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