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FINE ARTS
N 5300-7418 > History of art

Frida Kahlo em Portugal
Santos, Agostinho
1 ed.
Editora Exclamação, 2021
128 p.  30x21 cm.
9789895344611
$ 50.50

«A Frida Kahlo é o patinho feio por excelência, a
figura de puro desajuste que mais não fez do que
ansiar pela beleza, criar beleza, enfeitar o possível
em cima de sua auto-estima complexa e vontade de
amor infinito. Somos todos Frida Kahlo, essa mulher
que aprendeu a encontrar caminho na sua identidade
única, porque todos nos sabemos esdrúxulos,
bastante inexplicáveis, quase sempre incapazes de
confissão. [...] Não podia ser que mestre Agostinho
voltasse do México sem amar Frida Kahlo. [...] Estes
cadernos aqui coligidos são apontamentos de paixão.
Retratos de todos nós, enfeitados para a alegria,
mesmo que cientes do perigo, do medo, da demora
dos amores e da paz. Belíssimos cadernos sobre
todos nós.»

Frida Kahlo em Portugal
Santos, Agostinho
1 ed.
Editora Exclamação, 2021
128 p.  30x21 cm.
9789895344635
$ 200.50

A Frida Kahlo é o patinho feio por excelência, a
figura de puro desajuste que mais não fez do que
ansiar pela beleza, criar beleza, enfeitar o possível
em cima de sua auto-estima complexa e vontade de
amor infinito. Somos todos Frida Kahlo, essa mulher
que aprendeu a encontrar caminho na sua identidade

única, porque todos nos sabemos esdrúxulos,
bastante inexplicáveis, quase sempre incapazes de
confissão. [...] Não podia ser que mestre Agostinho
voltasse do México sem amar Frida Kahlo. [...] Estes
cadernos aqui coligidos são apontamentos de paixão.
Retratos de todos nós, enfeitados para a alegria,
mesmo que cientes do perigo, do medo, da demora
dos amores e da paz. Belíssimos cadernos sobre
todos nós.

ARCHITECTURE
NA 1-9428 > Architecture (General)

Casas de férias : arquitectura de veraneio entre
Sintra e Colares

Cardim, João
Filipe, Jorge (il.)
1 ed.
Argumentum, 2021
160 p.  31x23 cm.
9789898885180
$ 60.50

Casas de Férias - Arquitectura de veraneio entre
Sintra e Colares é um livro dedicado à evolução da
arquitectura na região de Colares, desde o Cabo da
Roca até às Azenhas do Mar, passando por
Almoçageme, Praia Grande, Rodízio, Banzão, Pinhal
da Nazaré ou Praia das Maçãs.
Revela cerca de 40 residências de férias construídas
entre 1940 e 1970: exemplos notáveis que refletem
as aspirações das famílias que, seduzidas pelo
carácter particular da zona, aí deixaram as marcas de
um estilo de vida.
Os mais conceituados arquitectos portugueses
daquelas décadas, desde Conceição Silva, Keil do
Amaral, Nuno Teotónio Pereira e Nuno Portas, Faria
da Costa e Raul Tojal, Victor Palla e Bento
d’Almeida, Frederico George, Manuel Tainha, Artur
Rosa, João Andrade e Sousa a Justino Morais, entre
muitos outros, projectaram estas casas.
Um tema inédito e bem documentado com mais de
200 ilustrações, entre desenhos originais, imagens de
arquivo e fotografias realizadas expressamente para
esta edição.
Trabalho aprofundado de João Cardim, com
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fotografia de Filipe Jorge, o livro integra também
textos de Teresa Valsassina Heitor, Pitum Keil
Amaral e Ana Vaz Milheiro.

ARCHITECTURE
NA 4100-8480 > Special classes of buildings

Bibliotecas : Maravilhas de Portugal =
Libraries : wonders of Portugal, 2. 

Silva, Libório Manuel
1 ed.
Centro Atlântico, 2021
180 p.  32x24 cm.
9789896152352
$ 58.00

Um registo surpreendente, com 260 imagens
exclusivas, das mais belas Bibliotecas Históricas de
Portugal numa edição de luxo, bilingue, organizada
em dois volumes prefaciados por Eduardo Lourenço
e Alberto Manguel.
Públicas ou privadas, pequenas ou grandes, famosas
ou desconhecidas, de acesso livre ou museológicas,
eclesiásticas, civis ou militares, o livro revela
verdadeiros tesouros, transportando-nos a estas
autênticas catedrais do conhecimento.
Uma Rota da Biblioteca Antiga e do admirável
património cultural português para deleite de todos
os apaixonados por livros.

ROMANCE LITERATURES
PQ 9000-9999 > Portuguese literature

Auschwitz como nunca fui contado : um
romance em dois volumes : O Mágico de
Auschwitz ; O Manuscrito de Birkenau

Santos, José Rodrigues dos
1 ed.
Gradiva, 2021
920 p.  31x23 cm.
9789897851070
$ 100.00

O Mágico de Auschwitz e O Manuscrito de Birkenau
mostra-nos a Shoah como ela jamais foi mostrada.
Baseando-se em acontecimentos verídicos e em
personagens reais, José Rodrigues dos Santos
leva-nos até ao coração das trevas e revela-nos
episódios desconhecidos do Holocausto, incluindo o
papel que o misticismo e o esoterismo
desempenharam na Solução Final.
Duas das mais importantes obras da literatura
portuguesa contemporânea.

Caderneta de Lembranças
Cabral, António Manuel Pires
1 ed.
Tinta da China, 2021
152 p.  19x14 cm.
9789896716523
$ 28.00

Caderneta de Lembranças é o terceiro título do autor
na Colecção de Poesia dirigida por Pedro Mexia.
Este é também o segundo livro que Pires Cabral
publica em 2021, depois do romance Feliciano.

Caderno das duas irmãs e do que elas sabiam
Guimarães, Regina
1 ed.
Editora Exclamação, 2021
104 p.  21x14 cm.
9789895344604
$ 30.00
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Coreografia dos sentidos : Como se fora
invenção minha

Veiga, Manuel (Matela,
Portugal)
1 ed.
Modocromia, 2021
162 p.  22x14 cm.
9789895302734
$ 28.50

Este novo livro de Manuel Veiga, abre com uma
marca identitária do poeta e a afirmação do seu
empenho criativo e do modo de exercer esse
mistério: «A reinventar o léxico/E a desenhar o
bailado/Desordem que arde/Sob o sol a pique». Não
sei de melhor forma de um poeta dizer ao que vem:
reinventar as palavras e a sua imanente desordem.

Desbravando--- : alma e coração
Lourenço, Diogo
1 ed.
Heteronimus, 2021
142 p.  20x13 cm.
9789895318162
$ 28.50

Nesta obra, o autor retrata sentimentos e situações
que fazem parte da vida de todos nós. O leitor,
poderá sentir como suas as palavras descritas, que
lhe são dirigidas diretamente ao coração, provocando
um elencar de sensações, sobrevoando cada poema,
como que sobrevoando a sua própria vida.
Sem dar por isso, vagueia dentro de si, desbravando
a sua alma, e tudo o que por vezes está refundido e
poucas vezes pensado. Irá sentir-se parte viva dos
poemas, dos versos, das palavras...navegando na sua
leitura.
Numa escrita poética, o leitor irá mergulhar no seu
eu, sentir alegria, tristeza, sorrir, chorar...mas no fim,
encontrará sempre força e vontade para lutar e viver,
nunca somente sobreviver.

Poetas de Dante : visita ao inferno
Manguel, Alberto (ed.)
1 ed.
Tinta da China, 2021
400 p.  20x14 cm.
9789896716608
$ 40.00

No 700.º aniversário da morte de Dante Alighieri,
poemas originais de 34 poetas portugueses dialogam
com os cantos do «Inferno»

Sinal de GPS perdido : viagens fora dos
lugares comuns

Cadilhe, Gonçalo
1 ed.
Clube do Autor (CAL), 2021
256 p.  23x15 cm.
9789897245992
$ 31.50

Neste novo livro, Gonçalo Cadilhe desafia o leitor a
ir para lá dos lugares-comuns da narrativa de
viagens: hoje, o que faz com que uma viagem seja
original não é o facto de ser desconhecida para
muitos ou de estar reservada a poucos - é a
perspetiva do viajante.
Alternando aventura e caricatos episódios on the
road, humor e autoironia, memórias pessoais e
perplexidade sobre o Outro, reflexão erudita e
observações acutilantes sobre a História, a Geografia
e o estado do mundo, Ca
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Sinopse de amor e guerra
Cruz, Afonso
1 ed.
Companhia das Letras
(Portugal), 2021
192 p.  23x14 cm.
9789896658113
$ 31.50

Theobald Thomas e Bluma Janek estão fadados a
ficar juntos desde que vêm ao mundo. Os livros são
o seu ponto de encontro. Mas a Berlim do
pós-guerra, uma cidade enlutada e dividida, haverá
de contrariar o que o destino parecia ter escrito.
Numa noite de Agosto, sem aviso, o chão de Berlim
é rasgado pelos alicerces de um muro o mais famoso
da História e a promessa do primeiro beijo fica
adiada.
O novo romance de Afonso Cruz parte de uma trama
real em que o amor e a guerra se entrelaçam para
questionar certos limites, encontrando no fado
individual de dois amantes o reflexo de algo
universal: o que seríamos capazes de fazer por
paixão, que barreiras ultrapassaríamos? Pode o amor
saltar muros sem que alguém se magoe?

Voz Própria : Jorge Ginjas e Mário Viegas :
poesia, resistência e liberdade

Guimarães, Regina
1 ed.
Editora Exclamação, 2021
104 p.  21x14 cm.
9789728474225
$ 80.50

Este livro provém de um achado. Um achado
“arqueológico”, se assim lhe quisermos chamar.
Transporta-nos a um tempo em que a poesia não
podia dizer.
As bobines que Jorge Ginja guardou por mais de 50
anos foram gravadas pedindo ele, emprestada, a voz
a Mário Viegas para que lhe dissesse as poesias que

queria levar para a guerra.
Fazemos agora, com elas, um livro. Constitui-se por
estas palavras (outrora) ditas pelo jovem Viegas
quando tinha 21 anos
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Libros Españoles, Portugueses y Latin Americanos para 
Bibliotecas 

 
 

 
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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