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SOCIALISM. COMMUNISM. ANARCHISM
HX 1-970.7 > Socialism. Communism. Anarchism (General)

Partido comunista português, 1921-2021 : uma
antologia sobre história, ideologia e acção
política

Neves, José (ed.)
1 ed.
Tinta da China, 2021
416 p.  21x14 cm.
9789896715953
$ 30.50

Este livro permite ao leitor acompanhar o trajecto
histórico do Partido Comunista Português, desde a
sua fundação até ao Portugal democrático que o 25
de Abril de 1974 tornou possível. Numa viagem que
nos leva ao século da Revolução Russa de Outubro
de 1917, analisam-se processos e episódios como a
formação da estratégia antifascista nos anos de 1930,
a posição do PCP ao tempo da II Guerra Mundial, as
revoltas nos campos durante o Estado Novo, o
«mergulho» na clandestinidade, a campanha
presidencial de Humberto Delgado ou os conflitos da
época do PREC.
Aproximando-nos da actualidade, o livro aborda
ainda temas como o poder local comunista, a crise e
os desafios suscitados pelo desmoronamento da
URSS. Os estudos e ensaios reunidos nesta antologia
foram originalmente publicados em diferentes
momentos das últimas cinco décadas, pela mão de
autores com variados perfis académicos, cívicos e
geracionais. Convida-se portanto o leitor a conhecer,
além da vida centenária do PCP, o percurso da
investigação histórica e da memória de que essa vida
foi sendo objecto.

LAW. PORTUGAL
KKQ 0-4999 > Portugal

Código dos Regimes Contributivos e Legislação
Complementar : anotados

Martins, Alcides
1 ed.
Almedina, 2021
(Códigos anotados)
430 p.  
9789724091686
$ 58.00

Comentário ao Regulamento Geral de Proteção
de Dados e à Lei 58/2019

Cordeiro, António Barreto
Menezes (ed.)
1 ed.
Almedina, 2021
676 p.  
9789724092614
$ 138.00

Apesar de o Direito da proteção de dados não ser um
ramo jurídico novo, apenas recentemente assumiu
uma importância indiscutível no panorama jurídico e
económico nacional.<br>A emergência do Direito da
proteção de dados surge como um reflexo da
revolução imprimida pelo RGPD, com destaque para
a densificação dos direitos dos titulares de dados
pessoais, o agravamento dos deveres dos
responsáveis pelo tratamento e dos subcontratantes,
o reforço das competências das autoridades de
controlo e a obrigatoriedade de designação de
encarregados de proteção de dados.<br>O Direito da
proteção de dados assume-se como um ramo jurídico
eclético, que pressupõe uma constante interação
entre o Direito privado e o Direito público, o Direito
português e o Direito europeu.
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Compensações Devidas pelo Pagamento de
Dívidas dos Cônjuges : Análise crítica

Dias, Cristina M. Araújo
1 ed.
Almedina, 2021
(Monografias)
282 p.  
9789724091884
$ 40.00

Na constância do matrimónio ocorrem
frequentemente transferências de valores entre as
diferentes massas de bens, especialmente se os
cônjuges estiverem casados num regime de
comunhão. Tais transferências darão origem, no final
do matrimónio, a créditos e débitos recíprocos: os
patrimónios próprios podem ser credores do comum,
este daqueles e os próprios de cada um podem ser
devedores dos próprios do outro.<br>Exige-se,
assim, a previsão de determinados mecanismos
destinados a realizar um justo equilíbrio patrimonial
entre os cônjuges. O objeto do nosso estudo
centra-se num desses mecanismos - as compensações
- e tem como principal escopo chamar a atenção para
as compensações pelo pagamento de dívidas do casal
e os problemas que a sua regulação coloca, tentando,
pontualmente, sugerir algumas formas de os resolver
ou, pelo menos, atenuar.

Contratos e Pandemia : Resolução, suspensão
e modificação dos contratos em tempos de
pandemia

Malheiro, Gonçalo (ed.)
Xavier, Luís Barreto (ed.)
1 ed.
Almedina, 2021
396 p.  
9789724091464
$ 53.00

Esta publicação do Instituto de Conhecimento da
Abreu Advogados, no âmbito da sua parceria com as
Edições Almedina, aborda, de uma perspetiva

teórico-prática, um conjunto de questões jurídicas
suscitadas pela contratação em tempos de pandemia,
com destaque para a resolução, suspensão e a
modificação dos contratos.

Direito Administrativo e Tecnologia
Silva, Artur Flamínio da (ed.)
1 ed.
Almedina, 2021
(Obras colectivas)
134 p.  
9789724092713
$ 32.00

A tecnologia tem operado transformações evidentes
na sociedade. O Direito Administrativo não ficou
imune aos desafios que daí derivam. Neste sentido,
encontra-se totalmente justificada a discussão em
torno de alguns dos pontos cardeais das
potencialidades e das dificuldades teóricas e práticas
que, no plano substantivo e processual, a inovação
tecnológica pode trazer.

Direito da Imigração LIVRO de José Gaspar
Schwalbach

Schwalbach, José Gaspar
1 ed.
Almedina, 2021
(Guias práticos)
440 p.  
9789724091891
$ 56.50

A presente obra pretende de forma simples e
intuitiva permitir o acesso directo a temas
importantes relacionados com o Direito da
Imigração, no fundo, o conjunto de normas que
regulam a circulação de pessoas, a sua entrada em
território nacional (e Espaço Schengen) ou a sua não
admissão, sendo para o efeito abordados os vários
tipos de autorização de residência e seus requisitos,
analisados os processos de não admissão de cidadãos
estrangeiros e de protecção internacional.
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Direito das Sucessões
Leitão, Luís Manuel Teles de
Menezes
1 ed.
Almedina, 2021
(Manuais universitários)
440 p.  
9789724091846
$ 69.00

Ao contrário do Direito da Família, que sofreu
múltiplas transformações nos últimos anos, o Direito
das Sucessões tem-se caracterizado pela estabilidade
legislativa. na verdade, depois da grande reforma
resultante do Decreto-Lei 496/77, de 25 de
Novembro, a qual ainda hoje é motivo de grande
controversa doutrinária, as intervenções legislativas
resumiram-se a uma alteração do regime da
indignidade pela Lei 82/2014, de 30 de Dezembro, e
à introdução da possibilidade de renúncia dos
cônjuges à condição de herdeiro legitimário pela Lei
48/2018, de 14 de Agosto. Por contraste, nos
diversos países europeus, têm-se verificado
importantes reformas legislativas na área sucessória.

Do Contrato de Permuta
Machado, Sérgio Manuel da
Costa
1 ed.
Almedina, 2021
(Monografias)
503 p.  
9789724091396
$ 59.00

O presente estudo tem por base a análise do contrato
de permuta, o qual, apesar de ser um dos mais
antigos, anterior até à própria compra e venda, não
vem hoje regulado no Código Civil, ainda que esteja
estatuído noutros ordenamentos
jurídicos.<br>Assim, atendendo às vantagens que
apresenta nas relações sociais, pretendemos
demonstrar a sua relevância no tempo atual, tendo
como propósito contribuir para uma maior
clarificação doutrinária do instituto, oferecendo

respostas a problemas em torno dele.

Nacionalidade e Estrangeiros
Valles, Edgar
1 ed.
Almedina, 2021
(Guias práticos)
250 p.  
9789724091822
$ 35.50

Portugal é um país multicultural. Parte considerável
da sua população provém de outros territórios,
havendo mais de 500 000 estrangeiros com
autorização de residência. Para entrar em território
nacional, aqui permanecer e conseguir a
nacionalidade portuguesa, há um longo percurso,
com muitos escolhos.

O RGPD e os Recursos Humanos : Guia
prático para a conformidade

Sant'ana, Simão  
Gouveia, Vitorino
1 ed.
Almedina, 2021
312 p.  
9789724091372
$ 52.50

A entrada em vigor do Regulamento Geral sobre a
Proteção de Dados e da Lei n.º 58/2019, de 8 de
agosto (a Lei de Execução), trouxe a temática da
proteção dos dados pessoais para o quotidiano das
empresas.
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ROMANCE LITERATURES
PQ 9000-9999 > Portuguese literature

A nova Índia
Bravo, Iris
1 ed.
Cultura Editora, 2021
288 p.  23x15 cm.
9789899039391
$ 28.50

Sofia assinou um acordo de divórcio e partiu para
Moçambique.
Disposta a viver aventuras e sem saber que
continuava casada, envolveu-se com Alex, que lhe
revelou os seus segredos e por que não queria ter
filhos. Foi por isso que quando ela descobriu que
estava grávida, regressou a Portugal sem lhe contar.
Assim que aterra em Lisboa, o seu marido Ricardo
espera-a, arrependido de a ter magoado e decidido a
tudo para a reconquistar.
Quando os seus olhos a fitaram, o seu coração parou.
«E agora?»
Dividida entre quem acreditava ser o homem da sua
vida e um grande amor, a Terceira Índia terá de criar
o seu futuro e enfrentar novas ameaças, que irão
testar a sua coragem e levá-la aos seus limites.
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Tenemos  el  gusto  de  presentarles  nuestra  última  selección  especial 

para Bibliotecas. 
 
 

Si  Ud.  está  interesado  en  alguna  obra  que  no  figure  en  nuestros 

boletines,  podemos  conseguírsela,  siempre  que  esté  disponible  en  el 

mercado. A través de nuestra "WEB site” (www.puvill.com) podemos 

informarles  de  nuestra  amplia  gama  de  servicios  y  información 

bibliográfica de las últimas novedades editoriales. 
 
 

Con  su  tecnología  avanzada  y  su  personal  cualificado,  PUVILL  LIBROS 

ofrece  un  servicio  completo  y  adaptado  a  las  necesidades  de  cada 

biblioteca,  incluyendo  planes  de  aprobación,  continuaciones  y 

suscripciones.  Este  servicio  está  disponible  también  para  los  libros 

publicados en Latín America y Portugal. 
 
 
 
 

 

Spanish, Portuguese and Latin American books for 
Libraries 

 
 

We are very pleased to offer you our latest selection for Libraries. 
 
 

If  you  are  interested  in  any  work  which  does  not  appear  in  our 

bulletins,  we  can  obtain  it  for  you.  Through  our  website 

(www.puvill.com) we are able  to  give you all  information about our 

services and bibliographical information for new releases. 
 
 

With  advanced  technology,  PUVILL  LIBROS’s  experienced  and 

dedicated  staff  offer  comprehensive,  library  materials  selection  and 

adquisition  services  for  publications  from  Spain,  including  approval 

plans,  standing  orders  and  subscriptions.  Also,  all  PUVILL  LIBROS 

services  are  available  for  book  publications  from  Latin  America  and 

Portugal. 
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