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GENEALOGÍA
CS 2300-3090 > Personal y nombres de familias

O Marquês Barão de Alvito : Apontamentos
sobre a vida da última geração de titulares
encartados
Forjaz, Alexandra
1 ed.
Tecto de Nuvens, 2020
252 p.
9789895455164
23,81 €

Monografia, sob a forma de ensaio, resultante da
análise e estudo documental sobre os Barões de
Alvito, nomeadamente, o último Marquês Barão de
Alvito, D. José; antepassados da autora. Este
trabalho de investigação da história familiar permitiu
responder a algumas dúvidas sobre o destino deste
património familiar, e levantou mais umas quantas
questões para investigações futuras.

dos elementos que ajudaram a compor aquele
paradigma e possibilitaram a sua imposição. No
quarto, designado «Os artistas e os intelectuais»,
refere-se a importância da construção de uma
«cultura comunista» autónoma, dotada de longo
lastro e com forte dimensão internacional.<br>No
quinto capítulo, «Percursos da crítica e da
alternativa»,
acompanham-se
itinerários,
questionamentos e adaptações do modelo, na
perspetiva do caminho para o socialismo como um
processo integrador da diversidade. Por fim, no sexto
capítulo, «Dissidências e novos horizontes»,
apresentam-se casos exemplares de divergência
orgânica e intelectual no campo da esquerda em
relação ao paradigma preponderante na leitura, feita
principalmente a partir do segundo pós-guerra, do
impacto emancipatório da Revolução de Outubro,
assim como do refluxo do seu prestígio durante os
«longos anos sessenta» e depois a seguir a 1989.
DERECHO. PORTUGAL
KKQ 0-4999 > Portugal

Alojamento Local : Legislação, Jurisprudência
Soares, João Luz (ed.)
Cardão, Gonçalo (ed.)
Gomes, Gonçalo (ed.)
1 ed.
Associação Académica da
Faculdade de Direito Lisboa,
2020
728 p.
9789726293989
31,74 €

SOCIALISMO. COMUNISMO. ANARQUISMO
HX 1-970.7 > Socialismo. Comunismo. Anarquismo (General)

No Labirinto de Outubro : Cem anos de
revolução e dissidência
Bebiano, Rui
1 ed.
Edições 70, 2020
358 p.
9789724423326
26,32 €

O primeiro capítulo, «Revolução, paradigma,
dissidência», reflete sobre a história da ideia de
revolução e os avatares contemporâneos das suas
dinâmicas e ritmos. O segundo, «A construção do
Outubro Vermelho», ocupa-se mais objetivamente da
Revolução Russa, da sua história e da sua
interpretação. O terceiro capítulo, «Edificação,
violência, centralismo», segue ao encontro de três

O livro “Alojamento Local” agrega a informação
existente e acrescenta-lhe valor, uma vez que
estimula a partilha e colaboração, e surge para
preencher
uma
lacuna
evidenciada
pelos
empresários, de que não dispõem, num único local,
de todos os conteúdos de que necessitam. Está
organizado, de uma forma intuitiva e sistematizada,
num conjunto de capítulos, onde facilmente o leitor,
intuitivamente, poderá encontrar o que procura. Ao
nível da legislação, questões como o regime de
autorização de exploração dos estabelecimentos de
alojamento local, o regime jurídico da exploração
dos estabelecimentos de alojamento local, a
classificação portuguesa das atividades económicas,
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a exploração dos estabelecimentos de alojamento
local, a Lei n.º 33/2013, de 16 de maio, que
estabelece o regime jurídico das áreas regionais de
turismo de Portugal continental, ou as bases das
políticas públicas de turismo, são apenas alguns dos
exemplos do que pode aqui ser encontrado. Há
também um capítulo dedicado à análise aos sistemas
e programas de incentivos existentes, começando
com uma análise à evolução do fenómeno
alojamento local, o perfil dos negócios de alojamento
local, procura em alojamento local, e incentivos à
atividade turística e ao alojamento local. Com um
cariz mais prático e intuitivo, o leitor poderá
consultar o capítulo das FAQ’s e formulários e, por
último, mas não menos importante, encontrará um
capítulo com o já publicado em termos de
jurisprudência.<br>Trata-se de um livro de leitura
obrigatória para quem tencione empreender ao nível
do Alojamento Local, mas também um instrumento
de consulta obrigatória para todos os empresários do
setor turístico e permite uma consulta estruturada de
acordo com o contexto, facilitando o acesso rápido a
informação
nova,
mais
relevante
ou
procurada.<br>Gostaria de deixar uma palavra final
de agradecimento aos autores, bem como, a todos os
que investem ou pretendam investir no alojamento
local.<br>É
importante
que
apostem
na
diferenciação, na qualidade dos serviços e no
conhecimento dos mercados, quer no momento da
decisão do investimento, quer no processo de
promoção dos seus negócios. Contem com a Turismo
Centro Portugal como um parceiro ativo e altamente
motivado.

Direito Administrativo da Emergência :
Organização Administrativa, Procedimento
Administrativo, Contratação Pública e
Processo Administrativo na resposta à
COVID-19
Caldeira, Marco
Coimbra, José Duarte
Serrão, Tiago
1 ed.
Almedina, 2020
180 p.
9789724084978
19,71 €

Sem quaisquer propósitos de teorização mais geral, o
livro analisa (apenas) alguns dos mecanismos que,
em matéria de Organização Administrativa, de
Procedimento Administrativo, de Contratação
Pública e de Processo Administrativo, o legislador
português estabeleceu ou adaptou de modo a
responder à pandemia da COVID-19.<br>Procura-se
assim identificar o essencial do Direito
Administrativo da Emergência, o mesmo é dizer, do
Direito Administrativo moldado para responder à
atual - e por definição transitória - situação de
emergência.

Direito do Emprego Público Local, Vol. 1.
Neves, Ana Fernanda
1 ed.
Associação de Estudos de
Direito Regional e Local AEDRL, 2020
612 p.
79,35 €
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Estado de Exceção no Direito Constitucional :
Uma perspetiva do constitucionalismo
democrático
Gouveia, Jorge Bacelar
1 ed.
Almedina, 2020
314 p.
9789724084930
32,94 €

Nunca poderia imaginar que, volvidos 21 anos, o
apaixonante tema do estado de exceção
constitucional pudesse assumir o dramatismo da
situação de emergência que estamos vivendo em
Portugal e um pouco por todo o Mundo.<br>Mas
não podia, em consciência, deixar de dar o meu
contributo científico para um público mais alargado
numa área académica em que elaborei a minha tese
de doutoramento em Direito Público, defendida em
23 de julho de 1999.<br>Esse é o objetivo deste
livro, baseado na publicação que a Livraria
Almedina fez daquela investigação em 1998, em dois
volumes, num total de 1853 páginas impressas,
embora com atualizações, além de incorporar os
contributos que pude, depois, amadurecer em dois
outros livros igualmente editados pela Livraria
Almedina: o Manual de Direito Constitucional, 6ª
edição, e o Direito da Segurança, ainda na 1ª edição.

I Congresso do Alojamento Local
Congresso do Alojamento
Local
Leitão, Luís Manuel Teles de
Menezes (ed.)
1 ed.
Almedina, 2020
(Obras colectivas)
190 p.
9789724083797
19,71 €

O alojamento local, surgido no âmbito da nova
economia colaborativa, rapidamente se instalou na
maioria das cidades portuguesas. No entanto, as
diversas questões jurídicas que o mesmo suscita têm

permanecido sem adequado tratamento, com a
incerteza daí resultante, agravada em resultado de
decisões
contraditórias
dos
tribunais
superiores.<br>Em ordem a esclarecer esta nova
realidade, pareceu-nos importante organizar um
Congresso sobre este tema, permitindo aos
especialistas, práticos, juristas e profissionais do
ramo tomar conhecimento do regime do alojamento
local nas suas diversas vertentes. Por generosidade
dos oradores, foi possível elaborar textos escritos
relativamente à maioria das intervenções, permitindo
agora colocar à disposição de um público mais vasto
este livro.

Inventário notarial
Ferreirinha, Fernando Neto
1 ed.
Almedina, 2020
(Manuais Profissionais)
564 p.
9789724083810
68,64 €

A Lei nº 23/2013, de 5 de Março - que aprovou o
Regime Jurídico do Processo de Inventário (RJPI) veio desjudicializar em grande parte o inventário, na
medida em que conferiu aos cartórios notariais a
competência para efectuar o processamento dos actos
e termos do respectivo processo.<br>Este regime
jurídico foi, porém, revogado pela Lei n.º 117/2019,
de 13 de Setembro (com entrada em vigor em 1 de
Janeiro de 2020), que, por sua vez, aprovou, em
anexo, o Regime do Inventário Notarial
(RIN).<br>O campo de aplicação da Lei n.º
117/2019 não se restringe aos processos iniciados na
data da sua entrada em vigor, abrangendo também os
que, estando nessa data pendentes nos cartórios
notariais, sejam, em certas condições, remetidos ao
competente tribunal.<br>As alterações decorrentes
da aplicação das novas normas do procedimento do
inventário nos cartórios notariais são a razão de ser
da edição desta obra.
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Manual Teórico-Prático de Direito
Administrativo

Urbanismo Operativo : Guião normativo
Oliveira, Fernanda Paula
Marques de
Carvalho, Jorge
1 ed.
Almedina, 2020
(Guias práticos)
172 p.
9789724084756
22,36 €

Sousa, Isa Filipa António de
1 ed.
Almedina, 2020
(Manuais universitários)
308 p.
9789724084855
43,52 €

O presente Manual possui um carácter
eminentemente pedagógico, permitindo facultar aos
estudantes da cadeira de Direito Administrativo os
conceitos e conhecimentos de cariz teórico, assim
como, sensibilizá-los para a compreensão dos
institutos e mecanismos jurídicos constantes no
Código do Procedimento Administrativo.<br>A
estrutura da obra apresenta a preocupação em torno
da aprendizagem do Direito Administrativo, numa
vertente teórico-prática.<br>Deste modo, no final de
cada capítulo, após o desenvolvimento da matéria
teórica, é apresentado um leque de casos práticos
e/ou de questionários que possibilitam a interligação
entre os ensinamentos teóricos e a respetiva
aplicação prática.<br>É mister para a adequada
aprendizagem do Direito Administrativo, a
compreensão do diálogo existente entre a teoria e a
prática administrativa. Esperamos, por isso, que a
presente obra cumpra esta nobre missão.

Novos Estudos sobre Law Enforcement,
Compliance e Direito Penal
Palma, Maria Fernanda
Dias, Augusto Silva
Mendes, Paulo de Sousa
1 ed.
Almedina, 2020
364 p.
9789724084510
42,19 €

A presente publicação, com o título Urbanismo
Operativo, reúne três textos que, podendo ser lidos
de forma autónoma, complementam-se.<br>O
primeiro, redigido em parceria pelos dois autores,
traduz-se numa normativa padrão que, centrada na
execução, explicita também o regime económico/
financeiro a adotar na execução do plano,
especialmente a afetação de mais-valias decorrente
da edificabilidade e a consequente assunção dos
respetivos encargos urbanísticos.<br>O segundo, da
autoria de Jorge Carvalho, aborda as questões do
valor do solo e dos encargos de urbanização,
centrando-se no potencial da avaliação pública do
solo para a melhoria de funcionamento do mercado
fundiário.<br>O terceiro, da autoria de Fernanda
Paula Oliveira, confronta o direito de propriedade
com a função social do solo. Perante os desafios
urbanísticos atuais, já não de expansão, mas de
reabilitação e revitalização urbanas, estende a
problemática dos direitos e deveres do solo aos
edifícios, ou seja, ao imobiliário em geral.
LITERATURA (TIPOS)
PN 1865-1999 > Tipos especiales de teatro (comedia,
tragedia, vodevil...)

Primeiro a dança!
Sasportes, José
1 ed.
Caleidoscópio, 2020
176 p. 22x15 cm.
9789896585525
21,02 €

Novos estudos.
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Primeiro a Dança! é uma reivindicação. A dança
teatral teve de lutar durante séculos para conquistar o
seu lugar entre as demais artes teatrais. Foi
hostilizada nesta sua pretensão e só no século vinte
atingiu o pleno reconhecimento como arte
maior.Neste volume, José Sasportes ilustra diversos
momentos desta luta por uma primazia, da
antiguidade até Balanchine, quando a dança se impõe
por si-mesma, sem desvios narrativos.A dança teatral
começou por se empenhar em demonstrar que
também ela poderia contar uma história, coadjuvada
pela pantomina, desejando ombrear com o teatro
lírico na exposição de temas heroicos.
Progressivamente libertou-se deste compromisso
para se afirmar plenamente na sua vocação de ser só
dança.
LITERATURAS ROMANCES
PQ 9000-9999 > Literatura portuguesa

A Lição do Sonâmbulo
Pedreira, Frederico
1 ed.
Companhia das Ilhas, 2020
(Azulcobalto.Ficções ; 85)
164 p.
9789899007079
19,84 €

Não me recordo de ter sido verdadeiramente infeliz
em casa dos meus avós. Julgo que essas temporadas
da infância e do início da adolescência não seriam
susceptíveis de infelicidade, até porque era quase
sempre Verão e eu era então muito novo. Nesses
meses, eu vivia satisfeito, e digo-o sem as habituais
reticências a que tantas vezes nos obriga o cinismo
da idade adulta, e uma parte substancial dessa
satisfação era resultante de um acesso quase
ilimitado durante o dia ao quintal da casa dos meus
avós, onde passava horas intermináveis a jogar
futebol, a correr ou a praticar umas lutas com o meu
irmão que deviam às mais rudes noções do karaté, do
sumo e da luta livre.

Em Busca do Entendimento
Figueiredo, Nuno de
1 ed.
Edições Esgotadas, 2020
89 p.
9789899015081
13,23 €

Prémio Literário Cónego Albano Martins de
Sousa (Poesia) 2019
Em Busca do Entendimento, Vencedor do Prémio
Literário Cónego Albano Martins de Sousa (Poesia)
2019, Nuno de Figueiredo presenteia os seus leitores
com uma obra poética de cariz reflexivo, introspetivo
e visionário, permitindo uma leitura de quase retorno
ao âmago de cada um de nós.

Estudos Luso-Brasileiros : Figurações do
Literário I
Vila Maior, Dionísio (ed.)
1 ed.
Edições Esgotadas, 2020
(Universitas)
222 p.
9789899015104
19,84 €

Procuraram-no diversamente os professores e
investigadores que colaboraram neste livro,
percorrendo criticamente Graciliano Ramos,
Machado de Assis, Camilo Castelo Branco, Zélia
Gattai, a geração de orpheu, Gerberto Helder,
Madalena de Castro Campos, Cláudia Lucas Chéu,
Julián Fuks, Natália Correia, Miguel Torga, Eça de
Queirós e Mário de Sá-Carneiro. Que os presentes
contributos e colaborações motivem linhas de
trabalho e de leitura, mas, sobretudo, que conduzam
os leitores aos polifónicos momentos de abertura
com que a Literatura a todos nos desafia, de acordo
com o preceito de Jorge Luis Borges, quando
repetidamente defendia que somos ricos mais em
perplexidades do que em certezas e que a Literatura
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nos deve ajudar a fornecer algumas certezas.

Poemas Vadios

Rua de Paris em Dia de Chuva uma peça literária
fascinante acerca do poder da arte, que a confirma
como uma das vozes mais relevantes da ficção
portuguesa contemporânea.

Oliveira, Álamo
1 ed.
Companhia das Ilhas, 2020
(Obras de Álamo Oliveira ; 7)
72 p.
9789899007062
18,52 €

Quase a completar 75 anos de idade, um dos maiores
escritores açorianos dá-nos mais uma prova da sua
criatividade em novo livro de poemas, vadios:
«sentado à porta da morte um dia / — quem sabe? —
ainda vai tomar juízo.

Rua de Paris em Dia de Chuva
Rio Novo, Isabel
1 ed.
Publicações Dom Quixote,
2020
232 p.
9789722069694
21,03 €

Na capital francesa, vivem-se tempos de profundas
transformações, com a abertura dos grandes
bulevares e o despertar de uma nova corrente
artística, o Impressionismo, que irá alterar o olhar
dos indivíduos sobre a arte e o mundo. Mas que
história de amor à distância poderão experimentar o
protagonista deste romance – um diletante chamado
Gustave Caillebotte, amigo e mecenas de pintores
como Monet e Renoir e, afinal, ele próprio um artista
de primeira linha – e a sua Autora, que há anos
persegue a história deste milionário triste e decide
agora escrever sobre ela? E que papel desempenha
nessa relação a enigmática Helena, uma professora
de História da Arte que parece saber tudo sobre
Caillebotte?<br>Combinando o impulso histórico
com a tentação do fantástico, Isabel Rio Novo – duas
vezes finalista do Prémio LeYa – oferece-nos com
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