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SPAIN AND PORTUGAL
DP 501-900 > Portugal

Memórias : A consciência política : O 25 de
Abril na EPAM : A Descolonização de
Cabinda

Rosa, Manuel João Batista
1 ed.
Projecto Foco, 2021
 p.  142 cm.
9789892620367
$ 20.00

Memórias é uma narrativa pessoal, do autor, através
da qual relata vivências da juventude que lhe
permitiram ganhar consciência política, ao
acompanhar as lutas estudantis, em Lisboa, contra o
regime fascista. No cumprimento do serviço militar
refere a sua participação no 25 de abril e o processo
de descolonização de Cabinda, uma colónia
reconhecida pela ONU, OUA e Portugal, mas que a
ala mais radical do MFA entregou, de forma ilegal, a
Angola, esquecendo o direito de independência
daquele povo, baseado nos tratados de protetorado,
reconhecidos pela Conferência de Berlim, em 1885.

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

As motos da nossa vida : Uma viagem
sentimental à memória das motorizadas
portuguesas

Pinto, Pedro
1 ed.
Livros Quetzal, 2021
200 p.  26x23 cm.
9789897226175
$ 41.00

Uma viagem sentimental ao mundo das motorizadas
portuguesas.
Recorde o mundo extraordinário das V4 e das V5, da

Famel Zündapp e da Quimera Alma, das Pachancho,
Casal Carina, Vilar Cucciolo, Famel Foguete, ou das
Casal.
Este livro resulta da paixão de uma vida dedicada às
motorizadas e às motos em Portugal - todas elas
ganharam um lugar na nossa memória e na nossa
vida. Para milhares de nostálgicos, Pedro Pinto traça
a história, ilustrada, da idade de ouro das 50CC
fabricadas em Portugal, desde os primeiros
velocípedes a motor até à moda da motorizada e às
corridas de velocidade. Revisita as grandes fábricas
que, de Norte a Sul do país, inventaram modelos e
exportaram milhares de unidades, e — finalmente —
mostra como estamos a assistir ao regresso das
motorizadas, restauradas com saudade, e que ficarão
para sempre na história de vida dos nossos pais e
avós, e de Portugal.
Inclui imagens de época, de modelos restaurados e
de colecionador, além de uma cronologia das marcas
e modelos.

COMMERCE
HF 5001-6182 > Business. Business administration

Crea un imperio empresarial de la nada
Vallespín Romero, David
1 ed.
Juruá, 2021
129 p.  21 cm.
9789897127618
$ 24.00

El presente estudio pretende ofrecer al lector una
visión muy clara acerca de lo que supone ser un
emprendedor/a o un empresario/a, la relación entre
educación e innovación y lo decisivo que resulta en
el ámbito empresarial no solo planificar, sino
también contar con una estrategia de acción bien
definida.
A continuación, se responde el interrogante acerca de
qué es vender, se analiza la revolución impuesta por
el e-commerce y se plantea una lección práctica
sobre el mundo de la empresa, con especial atención
al estudio del mercado, el levantamiento del capital o
la generación de ingresos. Finalmente, con el
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objetivo de aprender de sus experiencias y filosofía
de vida, se analiza el éxito alcanzado por algunos de
los emprendedores más reputados a nivel mundial.
Sin duda, una obra de referencia para todos
aquellos/as que quieren adentrarse en el mundo de
los negocios y tienen muy claro, por encima de todo,
que si tienes una idea tienes que ponerte, de
inmediato, sin miedo al fracaso, a hacer algo por ella.
Desarrolla tu marca y ten presente que el éxito solo
se alcanza con ideas y autoconocimiento.

ROMANCE LITERATURES
PQ 9000-9999 > Portuguese literature

30 anos de poesia : Antologia do Prémio
Nacional de Poesia, Vila de Anfarez,
1990-2020

Carneiro, J. A. Nunes
1 ed.
Elefante Editores, 2021
56 p.  20x13 cm.
9789728413203
$ 16.50

Antologia reunindo uma selecção de poemas das
obras premiadas no Prémio Nacional de Poesia da
Vila de Fânzeres entre 1990 e 2020.

A Figueira do Diabo
Diamantino, Pedro
1 ed.
Edições Esgotadas, 2021
84 p.  20x13 cm.
9789899015494
$ 16.50

A poesia de Pedro Diamantino convoca o poder do
despojamento material e parece sussurrar: "Poetas de
todo o mundo uni-vos", já que no domínio do
natural, simples e puro nada se pode perder.

A imensidão insubmissa dos abismos
Rosa, João Mendes
1 ed.
Glaciar, 2021
80 p.  18x11 cm.
9789898950796
$ 21.00

O novo livro de poesia de um dos mais importantes
poetas da nova geração, pleno de significados e
significantes místicos e mitológicos.

Abalroando, a fúria esperará dos vingadores
Meruje, Miguel
1 ed.
Glaciar, 2021
103 p.  20x14 cm.
9789898950802
$ 24.50

Adeus, futuro
Pedreira, Maria do Rosário
1 ed.
Livros Quetzal, 2021
176 p.  23x15 cm.
9789897227226
$ 27.50
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Amor e guerra
Moutinho, José Carlos
1 ed.
Guerra e Paz, 2021
176 p.  22x15 cm.
9789897026034
$ 23.50

A Angola colonial, a par das desigualdades e
conflitos subterrâneos, era também um paraíso.
Quem chegava era apanhado por um estranho feitiço
para o resto da vida. O rumor longínquo da guerrilha
assombrava essa aparente harmonia. A guerrilha
funciona - é da sua natureza! - pela surpresa. As
gigantescas matas cerradas não permitiam a
penetração das tropas chegadas de Portugal e eram
perfeitas para a ocultação dos guerrilheiros. Nas
cidades, porém, iludia-se a guerra: vivia-se
freneticamente o dia-a-dia. Praias, vida nocturna,
bares e restaurantes conferiam às cidades, em
particular a Luanda, um cosmopolitismo sedutor.
Luanda tinha feitiço. A guerra, granadas e minas, era
lá longe. A música das G3 e das AK não chegava aos
ouvidos da cidade. Amor e Guerra segue um
personagem mobilizado para Angola.
Encontrará fatalidades, incertezas e paixões. Eis uma
história de vida num paraíso cheio de inóspitas
armadilhas. Será que o amor, o incansável amor,
vence sempre todas as barreiras?

Aqui estamos lado a lado Como sempre, e
assim continuaremos : Joaquim Namorado e
Mário Dionísio: correspondência

Pita, António Pedro (ed.)
1 ed.
Lápis de Memórias, 2021
237 p.  24x17 cm.
9789898674418
$ 30.00

A correspondência trocada entre Joaquim Namorado
e Mário Dionísio constitui um testemunho singular
de meio século de cumplicidade afetiva e de
afinidade intelectual.É um bom exemplo da
importância da correspondência como meio de
sociabilidade: a troca de cartas desenha, pouco a
pouco, um espaço de debate, que, apesar de
condicionado (os correspondentes sabem que a sua
relação é vigiada e dão um ao outro sinais discretos),
é particularmente vivo nos anos 40 e 50. Um aspeto
relevante é permitir acompanhar a génese de
algumas obras dos dois correspondentes.Reduzida e
fragmentária quanto a Joaquim Namorado, cuja obra
ficou na sua maior parte inédita ou dispersa, essa
reconstituição é mais expressiva no caso de Mário
Dionísio. Nas cartas de Joaquim Namorado, ficamos
a conhecer a importância central da ideia de poesia
necessária, referência ou título que o poeta guarda
durante vinte anos. Nas cartas de Mário Dionísio
podemos acompanhar a surpresa que foi para o
próprio escritor o desenvolvimento de todas as
dimensões de A Paleta e o Mundo.
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Contos Crepusculares - Metamorfoses
Duarte, Vera
1 ed.
Livraria Pedro Cardoso, 2021
72 p.  23x15 cm.
9789898894441
$ 19.00

«Os últimos anos têm sido brutais em ocorrências de
feminicídio, pedofilia, misoginia e outros. Escrevo
para resistir, denunciar, subverter e sobretudo ajudar
a mudar! Confesso que alguns destes contos foram
escritos num ápice de revolta e mágoa, desejando
ardentemente que os culpados sejam punidos. Bem
no estilo de Crime & Castigo, mas sempre com um
toque do realismo mágico que me fascina. Otaviano
Proença transformou-se realmente em cão furioso?
Ou a metamorfose só aconteceu na sua mente
doentia? Ou foi no sonho de Arlete Oliveira? Nem
eu mesma sei...»

Em Todas as Ruas te Encontro
Faria, Paulo
1 ed.
Minotauro (Portugal), 2021
134 p.  23x15 cm.
9789899027114
$ 23.00

A pandemia abateu-se sobre nós enquanto ainda
lambíamos as feridas do abalo de 2008. Sem darmos
por isso, fomos perdendo muita coisa. Abdicámos da
memória individual e colectiva, da proximidade com
os outros, da privacidade. Desaprendemos de ver.
Resta saber se a pandemia veio pôr a nu que também
desaprendemos de amar.
Dois casais de meia-idade veem o mundo correr os
taipais à sua volta e tentam cerzir um agasalho para
se protegerem até que tome forma o mundo que
há-de vir. Sónia, filha de Irene e Carlos, que regressa
a Portugal, quando o vírus se espalha aos quatro

ventos, ensaia gestos de resistência ao pânico
infeccioso. Enceta a busca de um amor para os novos
tempos.
Se o encontra ou não é coisa que tu, leitor, serás o
último a saber.

Gritos da Minha Dança
Botelho, Fernanda
(1926-2007)
1 ed.
Abysmo, 2021
(Obras completas / Fernanda
Botelho ; 4)
172 p.  23x15 cm.
9789899014114
$ 25.00

Que ninguém, no entanto, se engane ou caia em
confusões: não será determinantemente uma
biografia, muito menos uma autobiografia, se bem
que de ambas tenha a sua parte. De diário, mensário
ou anuário também um tanto terá, desordenado, ao
sabor de caprichos ociosos, de apetites pontuais, de
exigências compensatórias de silenciosas carências,
de descargas emotivas, de recalques finalmente
soltos e galopantes... (...) Também de ficção algo
haverá, não consigo escapar-lhe. E, quem sabe?,
talvez uma abusiva incursão no reino das gambiarras
e ribaltas (um acto, não mais), pois que, ao
estrear-me no género, dou satisfação a um sonho
acordado que já vem dos longes. Não esquecerei,
claro, comentários ao dia-a-dia, caso valha a pena
comentar esta pepineira de consumo diário e
canhestro. Também evocarei algumas memórias de
um passado remoto ou recente.
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Novos trabalhos novos danos
Vieira, Vergílio Alberto
1 ed.
O Mirante, 2021
2 v.  21x14 cm.
9789895492947
$ 0.00

Cinquenta anos volvidos sobre a publicação de: "Na
margem do silêncio" (1971), seu primeiro livro de
poemas, Vergílio Alberto Vieira (1950, Amares,
Braga) volta a dar testemunho da obra, reunindo em
2 volumes, sob o título de: "Novos trabalhos novos
danos", toda a produção poética editada a partir dos
Anos 80, acrescentando às edições vindas a público,
três inéditos: Integrais/ 25 sonetos tomados de
Camões (2018); O templo em forma de montanha/
Homenagem a Matsuo Bashô (2019); Caput
Mortuum (2020).
Tomando à letra as palavras de Alberto Manguel, e
porque assim o exige o actual momento de provação:
"Não há desculpas para a indecisão intelectual", será
sempre tarde, tragicamente tarde, se a
autocomiseração vencer a humanidade e triunfar
sobre o mundo.
50 anos de poesia em dois volumes que prometem
conquistar os mais descrentes leitores da nova poesia
portuguesa do último meio século.

Pedro, o cru
Patrício, António
1 ed.
Cordão de Leitura, 2021
(Clássicos)
140 p.  20x14 cm.
9789898574589
$ 20.00

Embora seja uma peça de teatro em 4 actos escrita
em 1918, é, na verdade, um magnífico poema
saudosista onde o simbolismo reina e se projecta ao
mais alto nível e que vai culminar na última cena,

não apenas pela qualidade da escrita como pela
coerência da acção.

Roupão azul
Jardim, Ana Paula
1 ed.
Guerra e Paz, 2021
88 p.  19x16 cm.
9789897026027
$ 16.50

Roupão Azul é um roupão comum e real. De
Inverno. Ainda assim, não é um roupão qualquer.
Vestiu um corpo antes de vestir o meu. É, também, o
meu roupão poético. Com ele iniciei este caminho.
Como um filho que geramos numa altura
amadurecida da vida e cujo parto é difícil. Um corpo
de poemas que escrevi dentro dele. Com as minhas
mãos nos bolsos buscando as palavras. Entrego-as
aos leitores para que se apropriem delas. Para as
tornarem ou não suas. Qualquer exercício de escrita
é também uma construção da memória com toda a
sua dimensão realista e simultaneamente ficcionada.
Existe um diálogo com o mundo e a presença de
algumas figuras históricas fortes, femininas, que
marcaram a margem esquerda de uma cidade e de
um rio a que pertenceram e a que pertenço. Onde
sempre vivi. Existe o olhar de uma criança neste
tecido literário e poético que construí, mas também o
de uma mulher adulta. A procura de um sentido para
a vida. Esta é a tarefa do poeta. Dedico este livro à
memória do meu pai.
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Se com pétalas ou Ossos
Reis, João (1985- ) 
1 ed.
Minotauro (Portugal), 2021
230 p.  23x15 cm.
9789899027237
$ 24.50

Um jovem autor português instala-se numa
residência para escritores em Seul para escrever o
seu próximo romance. Em vez disso, deambula pela
cidade com a namorada, possivelmente grávida, e
entrega-se a todo o tipo de fait divers mais ou menos
absurdos, não obstante a pressão dos editores.
Nesta quase variação indolente do escrivão Bartleby,
João Reis apresenta-nos uma personagem que parece
cair dentro de si numa espiral vertiginosa e quase
joyceana, lançando, ao mesmo tempo, um olhar
amargo e mordaz sobre os colegas de profissão, os
editores e outras figuras do meio editorial português.
Ao deixar-se levar pelo fluxo dos acontecimentos,
detendo-se obsessivamente num e noutro pormenor
irrelevante, Rodrigo encarna o protótipo do
anti-herói desencantado e imperfeito, derrotado à
partida pela ficção da vida.

Sob a levedura do medo
Guimarães, Ricardo
1 ed.
Modo de Ler. Editores e
Livreiros , 2021
52 p.  23x13 cm.
9789895301300
$ 36.50

Num tempo em que a barbárie ressurge de rosto
descoberto, se erguem muros contra o outro,
deserdado da sua parte de humanidade, irá o medo
ter tudo? Medo. Da palavra medo se povoa este
livro. Começa no título, serpenteia pelos poemas. O
medo que "fermenta o ódio/ que destilamos há
séculos" junta-se ao outro medo: o que nos sitia,

tapa-nos o rosto, impede a tangibilidade dos afetos.
Irá o medo ter tudo?
Uma outra palavra, porém, oposta, inimiga, atravessa
de igual modo a obra: liberdade. "O homem não
existe sem liberdade'; diz o poema inaugural de Sob
a Levedura do Medo. Quem é mais forte, quem irá
vencer a guerra civilizacional do nosso rude tempo,
veloz, tão veloz que é considerado desperdício,
devaneio arcaico, pensarmos por nossa cabeça.
Quem tem dúvidas, quem persevera voz própria, não
pertence ao "rebanho'; na sociedade da "blasfémia da
certeza'; abençoada por um "deus aético" que impõe
o "pensamento dominante'!
Ricardo Guimarães, em Sob a Levedura do Medo -
livro deveras incomum no panorama da poesia de
hoje - denuncia e interroga. Não será esse, afinal, o
verdadeiro papel da literatura?

MEDICINE
R 5-920 > Medicine (General)

Medicina Geral e Familiar
Santos, Paulo
Hespanhol, Alberto
Santiago, Luiz
1 ed.
Almedina, 2021
272 p.  
9789724089768
$ 36.00

A Medicina Geral e Familiar é uma especialidade
médica generalista, que enquadra a pessoa nos seus
episódios de saúde e de doença. Esta característica
obriga a um posicionamento distinto em relação ao
ensino médico clássico, baseado sobretudo no
paradigma da doença e do doente, seu
portador.<br>Em Portugal, a especialidade de
Medicina Geral e Familiar foi criada com a fundação
do Serviço Nacional de Saúde e nestes 40 anos foi
fundamental na evolução que se verificou na saúde
dos portugueses. As universidades foram um
contributo muito importante, acompanhando este
desenvolvimento, como se verifica na oferta de
formação especializada pré e pós-graduada e no
contínuo aumento do número de
graduados.<br>Importa estruturar e sistematizar este
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conhecimento, para um novo ciclo da Medicina
Geral e Familiar.

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

Carcinoma Gástrico
Bernardes, António (ed.)
1 ed.
Lidel, 2021
232 p.  
9789897525827
$ 55.00

O carcinoma gástrico continua a afetar inúmeros
doentes em todo o mundo, sendo causa de uma taxa
de mortalidade elevada, apesar dos avanços
tecnológicos de diagnóstico e de tratamento, das
incontáveis publicações científicas, reuniões,
congressos e das normas de orientação publicadas.
Ainda assim, muitos doentes continuam a ser
diagnosticados em fases de tal forma avançadas, que
a sobrevivência é muito baixa e com má qualidade
de vida. Além disso, persistem controvérsias e falta
de consenso em vários aspetos relacionados com o
tratamento da doença.

Cardiologia
Gil, Víctor Machado (ed.)
1 ed.
Lidel, 2021
1208 p.  
9789897525520
$ 181.00

A cardiologia ocupa-se do diagnóstico e tratamento
das doenças do coração e do complexo e
fundamental sistema cardiovascular. Nos últimos 50
anos, a evolução da medicina cardiovascular, o
conhecimento dos fatores de risco, a implementação
de programas de prevenção, o aprofundamento dos

mecanismos das doenças e o surgimento de novos
medicamentos, técnicas e dispositivos para as tratar
têm contribuído para o aumento da longevidade da
população mundial.
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