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INSCRIPCIONES. EPIGRAFÍA
CN 1-1355 > Inscripciones. Epigrafía (Incluye informes
arqueológicos)

Inscrições Hebraicas em Portugal de Samuel
Schwarz

Tavim, José Alberto (ed.)
Schwarz, João (ed.)
1 ed.
Edições Colibri, 2022
186 p.  24x71 cm.
9789895661923
35,40 €

«Há cerca de um século, mais precisamente no ano
de 1923, Samuel Schwarz, publicava na separata da
revista dos arqueólogos portugueses Arqueologia e
História, a sua obra Inscrições Hebraicas em
Portugal. Em 2022, o Município de Belmonte tem a
honra de em conjunto com a Editora Colibri, trazer
novamente à luz do dia, esta obra que consideramos
de grande relevo e da máxima importância para o
estudo da problemática dos judeus e dos
cristãos-novos em Portugal. Para isso contribuiu
João Schwarz, o neto de Samuel Schwarz, com o
apoio dos Professores José Alberto Tavim, Angela
Benoliei Coutinho e Meritxel Blasco Orellana,
reputados especialistas em estudos judaicos. Quando
Samuel Schwarz chegou a Belmonte na primeira
década do século XX, estava longe de sonhar com
aquilo que iria encontrar neste território do interior
beirão. Alertado por um comerciante cristão-velho,
como ele próprio conta na sua obra mais conhecida
Os Cristãos-Novos em Portugal no Século XX, da
existência de judeus nestas paragens inicia a
aproximação à comunidade de cristãos-novos que
aqui vivia. Não foi fácil! Os judeus de Belmonte
tinham passado séculos com o receio do tenebroso
Santo Ofício. Vivendo durante muitos séculos como
cristãos-novos, tinham esquecido as orações naquela
língua estranha que era utilizada pelos
judeus.»António Pinto Dias rocha, Presidente do
Município de Belmonte«Os vestígios que os judeus
deixaram, em Portugal, foram afectados pela
voragem dos tempos. Entre estes apontemos os
registos epigráficos, objecto principal desta obra. E

daí o relevo que lhes deu Samuel Schwarz. Temos
aqui, por exemplo, as pedras tumulares dos
almocávares ou cemitérios judaicos, de que se sabe a
localização aqui e ali, e que se adivinha na maior
parte dos casos. O de Lisboa, situava-se na ribanceira
abaixo de Nossa Senhora do Monte (antes ermida de
S. Gens). No caso do Porto, permaneceria em
Miragaia. Em Évora encontrava-se extramuros, no
caminho de Montemor-o-Novo. O de Tomar devia
situar-se além do rio Nabão ou no sentido da encosta.
(...) (...) Outros vestígios materiais são, como vimos,
as lápides das sinagogas, sendo as mais difíceis de
interpretar as de Belmonte e de Gouveia. Na
primeira havia uma pequena comunidade medieval,
que só devia ter crescido com a vinda dos judeus
castelhanos. A lápide, que se encontrava no Museu
Municipal Francisco Tavares Proença Júnior, em
Castelo Branco, e agora está exposta no Museu
Judaico de Belmonte data, segundo Samuel Schwarz,
de 1297 (...)

HERÁLDICA
CR 1-6305 > Heráldica (General)

Notáveis da Vila de Panoias : e genealogia das
famílias

Ferreira, José María
1 ed.
Modocromia, 2022
378 p.  28x21 cm.
9789895357048
44,25 €

José Maria Ferreira, ancorado numa enorme crença
da grandeza das gentes da sua terra, com
(im)paciência e curiosidade imensas, investiu 16
anos, do seu tempo livre, a consultar arquivos pelo
país, onde, pacientemente, descodificou textos com
linguagem nem sempre acessível, recolheu,
interpretou e sistematizou informação e factos, que
hoje nos permitem conhecer gente ilustre que na vila
nasceu e cresceu num tempo de prosperidade.
Estas figuras constituem apenas uma pequena parte
da enorme pesquisa e recolha que José Maria
Ferreira fez sobre os antepassados da vila de
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Panoias. Infelizmente, sobre alguns a informação
encontrada é reduzida, porque muitos manuscritos se
encontram quase ilegíveis, outros documentos
desapareceram... Mesmo assim, através dos notáveis
seleccionados, é agora possível conhecer tempos
áureos de vila de Panoias, outrora rodeada de
herdades agrícolas importantes, com Hospital,
Misericórdia, Igrejas, Tribunal, Biblioteca, instalada
na Casa do Povo, Escola, Correios, infraestruturas
estas que configuravam uma terra próspera e
influente. Hoje, resta-lhe o Brasão dos tempos de
glória!
O autor iniciou este livro em 2004. Nele constam
124 figuras por ele consideradas notáveis justificadas
pelas posições que tinham na hierarquia social e
pelos cargos privilegiados que desempenharam na
esfera social, política e religiosa, notabilizando-se na
governança da vila, no país e fora dele,
designadamente nos mares desconhecidos e na Índia.
A edição deste livro deve constituir um orgulho para
o seu autor e para os seus conterrâneos.
Através dele, vamos conhecer e partilhar com os
nossos descendentes a glória da vila de Panoias
abandonada e desprezada por políticos e políticas há
muitas décadas

GENEALOGÍA
CS 42-2209 > Por región o países

Ao longe, o oonvento : História de uma
comunidade rural do Concelho de Mafra, 1.
Linhagens, Murgeira, Cachouça, Barreiralva

Filipe, Pedro Quintas
1 ed.
Edições Colibri, 2022
424 p.  23x16 cm.
9789895660452
35,40 €

Abrangendo uma área de apenas 6 km2, mas de
contornos geomorfológicos bem marcados na
paisagem, pertencente à freguesia e concelho de
Mafra, o esboço de reconstituição histórica,
económica e social da comunidade aqui residente até

aos alvores de Novecentos, é apresentado em dois
volumes.
O ponto de partida, assinalado neste livro, é a
identificação de todos os que nesta zona habitaram,
pelo menos parte das suas vidas, reconstituindo-se
uma intricada teia de genealogias e parentescos,
construída ao longo dos séculos, entre as sucessivas
gerações.
Fica, aqui, endereçado o convite para que possa o
leitor constatar que, de uma pequena porção de
território se pode, afinal, extrair vasta informação,
não apenas intrínseca ao percurso de vida de cada
um, mas, principalmente, indicadora de
comportamentos coletivos, reflexo das vivências das
Sociedades antigas e associadas aos momentos
marcantes da História.

ESPAÑA Y PORTUGAL
DP 501-900 > Portugal

1882 o ano do comboio
Pisarra, Rui
1 ed.
Edições Vieira da Silva, 2022
482 p.  22x15 cm.
9789897795565
31,86 €

1882 marca o ano da chegada do comboio à cidade
da Guarda. O caminho-de-ferro da Beira Alta, que
fazia a ligação da Figueira da Foz a Vilar Formoso,
na fronteira com Espanha, era, nesse ano,
inaugurado, dando mais um passo na concretização
da tão ansiada ligação ferroviária Lisboa-Paris.
Nessa viagem inaugural, para além do rei D. Luís,
participaram vários membros do governo, incluindo
Fontes Pereira de Melo, jornalistas nacionais e
internacionais e um variadíssimo leque de pessoas,
sendo uma delas o médico Pedro Ruiz.
 O ano de 1882 é assim o culminar da viagem pela
vida de Pedro Ruiz, cujas peripécias percorrem o
século XIX português. O caminho começa na cidade
da Guarda, nos anos conturbados da guerra civil de
1832-34, entre absolutistas e liberais, e onde este
viveu até atingir a idade adulta já em plena
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Regeneração. Ajudado pelos pais e pelo mecenato de
um amigo, consegue ir estudar para a Escola
Médico-Cirúrgica de Lisboa.
Em 1867, Pedro Ruiz, já cirurgião no Hospital de
São José, cansado e desiludido com a vida na capital
decide regressar às suas origens. Uma vez na
Guarda, é lá que acaba por reencontrar a alegria pela
vida e onde, na noite de São João, conhece Amélia,
filha de um rico proprietário agrícola e namorada do
seu novo amigo, que ocupa o cargo de governador
civil. O resto é a viagem desse romance que se inicia
nesse ano de 1867 e que termina abruptamente nesse
mesmo ano, com a saída turbulenta de Ruiz para
Lisboa.
Em 1882, aproveitando a inauguração do
caminho-de-ferro da Linha da Beira Alta, Ruiz
regressa mais uma vez à Guarda sob o pretexto de
apenas visitar o seu pai, mas o reencontro ocasional
com Amélia leva-o a reatar o amor que ambos
tinham descoberto em 1867.
Mas a história não acaba nesse reencontro. Os ódios
de antigamente e as feridas mal saradas, entre
liberais e absolutistas, levam a que Ruiz se veja
novamente envolvido numa trama que não é a sua e
que, desta vez, passa por matar o rei D. Luís.

D. João I
Coelho, Maria Helena da Cruz
1 ed.
Temas e Debates, 2022
(Reis de Portugal)
448 p.  25x17 cm.
9789896447496
36,99 €

No ano de 1357 nasce João, mais um filho ilegítimo
do infante D. Pedro. Ascende, ainda criança, a
Mestre de Avis e, liderando a ordem e frequentando
a corte, atravessará os governos de seu pai e de seu
irmão D. Fernando. Após a morte deste monarca
(1383), os acontecimentos precipitam-se e diversas
forças sociais guindam-no a um protagonismo
político que fará dele regedor e defensor do reino e,
finalmente, rei de Portugal, nas Cortes de Coimbra
de 1385. Desde logo, com os apoios certos e tendo

como braço armado Nuno Álvares Pereira, vai
submetendo opositores e combatendo os
Castelhanos, dentro e fora do reino, numa sequência
de guerras que só cessarão com a assinatura da paz
em 1411.Nascida que era já uma vasta prole do seu
casamento com D. Filipa de Lencastre em 1387, e
consolidada uma corte, D. João governará
apoiando-se na sua linhagem e em fiéis vassalos.
Conquista Ceuta, em 1415, uma vitória sobre os
infiéis que lhe garante fama em toda a cristandade.
Depois, embora tudo superintenda, delega grande
parte dos negócios internos e externos aos
descendentes, que pelas suas alianças matrimoniais
consolidam estratégicas políticas diplomáticas, e
entrega-se aos prazeres palacianos e cortesãos,
sobremaneira à caça de montaria.D. João morre a 14
de Agosto de 1433, ao fim de um longo reinado de
48 anos, e foi sepultado no Mosteiro da Batalha,
marco real e simbólico da sua vitória real.Como
monarca, D. João veio a colher em vida e a recolher,
para além da morte, uma «boa memória» de rei justo,
vitorioso, devoto e culto, que pela voz dos povos foi
proclamado pai dos Portugueses.

ANTROPOLOGÍA
GN 301-673 > Etnología. Antropología social y cultural
(General)

Timor etnográfico : etnografias coloniais
portuguesas no Século XX

Roque, Ricardo
1 ed.
Imprensa de Ciências Sociais,
2022
386 p.  23x15 cm.
9789726716747
41,74 €

A antropologia e o colonialismo português têm um
passado em comum. Durante o século XX, os
chamados «povos indígenas» da Ásia e África foram
objeto de observação e estudo por numerosos
administradores, missionários, militares e cientistas
coloniais portugueses. Os ensaios aqui reunidos
investigam estas hipóteses através de um enfoque no
abundante arquivo etnográfico colonial sobre
Timor-Leste. Os temas tratados incluem o estudo de
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«usos e costumes»; as descrições das línguas e
religião nativas; as recolhas de lendas; os filmes
etnográficos; as Missões Antropológicas; e a
presença das etnografias coloniais na imaginação de
Timor-Leste como nação.

COMUNIDADES. CLASES SOCIALES. RAZAS
HT 390-395 > Planificación regional

Sustentabilidade e alimentação : segundo
grande inquérito em Portugal

Truninger, Mónica ... [et al.]
1 ed.
Imprensa de Ciências Sociais,
2022
(Observatorios ; 8)
165 p.  32x15 cm.
9789726716969
26,55 €

Este livro analisa os resultados do Segundo Grande
Inquérito sobre Sustentabilidade em Portugal, com
enfoque particular na alimentação. Trata-se de um
inquérito aplicado à população portuguesa para
detectar e analisar as representações e práticas sobre
sustentabilidade e alimentação nas suas várias
dimensões, e que surge na continuidade do Primeiro
Grande Inquérito, cujos resultados foram já
publicados pela Imprensa de Ciências Sociais em
2018. Os actuais padrões alimentares das sociedades
ocidentais industrializadas têm sido associados a um
número crescente de problemas ambientais globais.
Além disso, também têm tido impactos directos na
saúde humana provocados por desequilíbrios
nutricionais que se reflectem tanto no aumento das
taxas de excesso de peso e obesidade como no
aumento da insegurança alimentar entre populações
mais vulneráveis. Em Portugal comemos açúcar, sal
e gorduras a mais, e legumes e frutas a menos. Estes
problemas são agravados pelas desigualdades que
caracterizam o tecido social do país e que precisam
de ser conhecidos com maior profundidade.

TEORÍA POLÍTICA. TEORÍA DE ESTADO
JC 11-628 > Teoría política. Teoría de estado

Obras de Mário Soares, 0. As ideias políticas e
sociais de Teófilo Braga

Soares, Mário
Gomes, Pedro Marques (ed.)
2 ed.
Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, 2022
(Obras /Mário Soares)
244 p.  24x16 cm.
9789722730365
41,74 €

Estas Obras de Mário Soares são as de um político
que queria ser escritor – e que foi escritor ao ter sido
político. Para ele, a escrita e a política eram duas
formas de fazer o mundo. Sem uma, a outra não era
ela. Com as duas, cada uma era ainda mais do que
era.
Ao escolher para volume 0 destas Obras, o da sua
Apresentação, o primeiro livro que Mário Soares
publicou, em 1950, há exatamente 70 anos, sob o
título As Ideias Políticas e Sociais de Teófilo Braga,
com prefácio de Vitorino Magalhães Godinho, mas,
nesta edição, acrescentado de notas de leituras
inéditas de António Sérgio, seguido de diversas
cartas sobre a obra, quer-se tornar evidente a ligação
que houve sempre em Soares entre pensamento e ato,
cultura e vida, escrita e política, ideias e combate por
elas. Tudo isso fica, com ênfase, sublinhado e
simbolizado.
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HISTORIA CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRACIÓN
JF 800-1191 > Derechos y garantías políticas (sufragio,
elecciones, voto)

Às urnas : a reivindicação do voto feminino na
Península Ibérica (1821-1934)

Mariano, Fátima
1 ed.
Imprensa de Ciências Sociais,
2022
226 p.  23x15 cm.
9789726716907
30,07 €

A discussão em torno dos direitos políticos das
mulheres surgiu com a emergência dos primeiros
regimes democráticos no século XVIII. Embora o
Liberalismo considerasse que todos aqueles que
estivessem submetidos às leis do Estado tinham
direito a votar e a serem eleitos para os órgãos do
poder político, na prática, a capacidade censitária era
uma prerrogativa de um grupo restrito de cidadãos.
O sufragismo nasce, assim, nesse movimento mais
alargado de defesa do sufrágio universal,
questionando, ao mesmo tempo, o papel reservado às
mulheres na sociedade e na família.
Neste livro analisa-se o contexto histórico em que o
feminismo político surgiu em Portugal e Espanha e o
caminho percorrido até as mulheres terem sido
autorizadas a votar em eleições nacionais, na década
de 1930.
O livro assenta sobretudo na análise discursiva de
uma variedade de fontes impressas, tendo a
preocupação de assinalar as sintonias e as diferenças
entre o sufragismo português e o espanhol e entre
estes e os movimentos de reivindicação do voto
feminino de outros países ocidentais.

DERECHO. BRASIL
KHD 0-9900 > Brasil

Green Fintechs : da inovação tecnológica,
finanças sustentáveis, mudanças climáticas à
Pandemia da Covid 19

Carvalho, Vanessa Cerqueira
Reis de (ed.)
Lumango, José Francisco (ed.)
1 ed.
Associação Académica da
Faculdade de Direito Lisboa,
2022
395 p.  
9789899057166
35,40 €

EUROPA. DERECHO COMPARATIVO Y UNIFORME. TIPOS DE
DERECHO
KJC 2-9799 > Derecho comparativo y uniforme. Derecho
comunitario

Instituto de asilo, antiguidade,
contemporaneidade e o futuro : política única
de asilo na União Europeia

Rodrigues, José Noronha
1 ed.
Associação Académica da
Faculdade de Direito Lisboa,
2022
738 p.  
9789726297512
49,38 €

Poderíamos ter optado por seguir a posição atual e
maioritária, orientando esta investigação no sentido
de defender uma harmonização das políticas de asilo
na União Europeia. Todavia, este não foi nunca o
nosso propósito até porque, ao longo desta
investigação, tentamos encontrar lacunas, detetar
deficiências nos instrumentos jurídicos da UE e/ou
injustiças perpetradas pelos Estados-membros, no
âmbito do asilo, precisamente para justificar a
necessidade de uma uniformização e/ou de uma
Política Única de Asilo da União Europeia.
Temos noção de que algumas dessas propostas e
abordagens de lege ferenda podem ser de difícil
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concretização, num momento como o presente, em
que a ideia de solidariedade pode estar a ser vítima
da crise que paira sobre a União Europeia e sobre os
seus Estados. No entanto, optamos pelo “es soll sein”
e não por “es muss sein”, porque consideramos que o
propósito de qualquer monografia no âmbito do
Direito Internacional e Europeu não deve limitar-se à
análise de uma realidade, mas incluir a apresentação
de propostas que contribuam para a sua mudança,
especialmente quando o que está em jogo é uma
maior e melhor proteção das pessoas que procuram
asilo na União Europeia. Para o efeito, apresentamos
uma proposta de Regulamento Europeu e advogamos
a necessidade de adoção de uma Política Única de
Asilo da União Europeia, assente na força motriz do
Gabinete Europeu em matéria de Asilo, devendo este
estar habilitado legalmente para coordenar, apreciar
e decidir todas as questões de asilo na União
Europeia.

EUROPA. DERECHO COMPARATIVO Y UNIFORME. TIPOS DE
DERECHO
KJC 7049-7495 > Derecho financiero. Derecho tributario

O governo dos Bancos Centrais
Manuel, Leonildo João
Lourenço
1 ed.
Associação Académica da
Faculdade de Direito Lisboa,
2022
257 p.  
9789726297482
26,55 €

A obra trata de um tema clássico que há muito ocupa
a doutrina económicajurídica. Concita uma discussão
rica, que se foi moldando ao longo dos tempos,
muito em função da mutação dos fins que tais
instituições foram sendo chamadas a promover. A
compreensão do ser que se perpetua para lá das suas
mutações no tempo exige o domínio das coordenadas
de base. No universo financeiro em que, como
sublinha Rossi, os conflitos de interesses passaram
de um estado endémico a um estado pandêmico, o
uso das ferramentas analíticas próprias do corporate
governance para lá das fronteiras do direito privado

pode ser particularmente útil. Tudo isto é ponderado
no texto que o leitor tem agora entre mãos.
(...) Mas há mais; esta obra tem um mérito adicional.
No melhor espírito académico, o autor lança as bases
para os que o seguirão. Fixadas as coordenadas de
law in the books, abre as portas ao desenvolvimento
futuro de uma ponderação de law in action. Neste,
como em tantos outros planos, mais do que palavras
no papel, exigem-se práticas reiteradas,
interiorizadas e incorporadas na ars faciendi de cada
agente económico e político.
(...) estamos perante uma análise detalhada e
dogmaticamente muito bem enquadrada. É também
uma análise particularmente importante e atual, que
se enquadra no esforço desenvolvido pelas
instituições angolanas na reforma do sistema
financeiro e, em particular, do sistema bancário.
(...) O Dr. Leonildo Manuel lançou também, da
melhor forma, as bases para esta discussão. Está de
parabéns

EUROPA. DERECHO COMPARATIVO Y UNIFORME. TIPOS DE
DERECHO
KJC 957-979 > Derecho internacional privado. Derecho
político

Estudos de Direito Marítimo
Pinheiro, Luís Lima
1 ed.
Associação Académica da
Faculdade de Direito Lisboa,
2022
308 p.  
9789726296799
30,98 €

Os Estudos que ora se publicam encaram o Direito
Marítimo como Direito Comercial Internacional,
procurando refletir a natureza internacional da
grande maioria das relações marítimas de Direito
Privado e a realidade prática destas relações. Por
estas razões, adotam uma perspetiva de Direito
Comparado e têm sempre presente o problema da
determinação da jurisdição competente e do Direito
aplicável.
Estes estudos incluem, designadamente, a nota
justificativa, memorandum e Anteprojeto de Lei
elaborados a solicitação do Governo de Macau, com
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vista à "localização" e adaptação do Direito
Comercial Marítimo, que eu meu entender pode dar
um contributo para a reforma do Direito Marítimo
português na sua globalidade, e ensaios sobre o
Direito aplicável ao contrato de transporte de
mercadorias, bem como sobre os pactos de jurisdição
e as convenções de arbitragem nesta matéria, o navio
em Direito Internacional, o porto no fretamento à
viagem e o contrato de fretamento à viagem.
Em suma, estes estudos, com todas as suas
limitações, podem interessar a todos aqueles que
buscam um olhar internacionalista e atento às
necessidades práticas em matéria de regulação
jurídica do comércio marítimo.

ORGANIZACIÓN E INTEGRACIÓN REGIONAL. DERECHO
COMPARATIVO
KJE 5132-5183 > Derechos humanos

Colectânea de textos de direito internacional
público

Lanceiro, Rui Tavares (ed.)
Freitas, Tiago (ed.)
Duarte, Francisco de Abreu
(ed.)
4 ed.
Associação Académica da
Faculdade de Direito Lisboa,
2022
734 p.  
9789726297154
38,94 €

Compêndio de instrumentos de direitos
humanos

Adão, Wilson
Francisco, João
1 ed.
Associação Académica da
Faculdade de Direito Lisboa,
2021
540 p.  
9789726296362
38,94 €

ORGANIZACIÓN E INTEGRACIÓN REGIONAL. DERECHO
COMPARATIVO
KJE 6132-6155 > Derecho ecológico

A reparação do dano ambiental
Oliveira, Heloísa
1 ed.
Associação Académica da
Faculdade de Direito Lisboa,
2022
631 p.  
9789726297666
44,07 €

O moderno direito do ambiente continua marcado
pelo objetivo preventivo que cunhou as suas origens.
A reparação ambiental não tem tido, normativamente
e na doutrina, uma perspetiva compreensiva. As
meras adaptações de regimes já existentes criaram
um cenário incoerente na regulação do dano
ambiental; e a doutrina tem analisado os regimes de
reparação de danos ambientais quase exclusivamente
no quadro dos pressupostos da responsabilidade
civil. Não é essa a perspetiva que aqui se adota.
Começando por delimitar o que é o ambiente
(enquanto bem jurídico legalmente protegido) e o
dano ambiental, este estudo dedica-se seguidamente
ao dever de reparação ambiental sejam quais forem
os seus pressupostos ou fundamento. Uma
identificação exaustiva dos deveres de reparação
ambiental no direito vigente levou-nos à conclusão
de que estes deveres incidem sobre danos muito
diversificados (atuais e históricos, difusos e de fonte
específica, lícitos e ilícitos) e visam uma reparação
integral, efetiva e específica, seja ela ex post ou ex
ante. Esta perspetiva global permitiu compreender
que os pressupostos e os fundamentos da
responsabilidade ambiental são também
diversificados, incluindo modelos assentes no
princípio do poluidor-pagador (recorrendo à
responsabilidade civil ou aos deveres dos operadores
no exercício de atividades reguladas), mas também
nos deveres do proprietário e nos deveres do Estado
de proteção do ambiente e de direitos fundamentais.
É neste quadro que, finalmente, se questiona se há
um dever geral do Estado de garantia de reparação
de danos ambientais, e, com base no direito
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internacional e no direito constitucional, se sustenta a
existência de um princípio da reparação ambiental
muito mais abrangente do que resultaria de um
sistema reparatório com fundamento no princípio do
poluidor-pagador.

DERECHO. PORTUGAL
KKQ 0-4999 > Portugal

A distribuição municipal de eletricidade :
Anotações à lei de 31 de maio

Marques, Francisco Paes
Mendes, João Marques
1 ed.
Associação Académica da
Faculdade de Direito Lisboa,
2021
149 p.  
9789726296201
30,98 €

A revisão de 2021 do Código dos Contratos
Públicos

Fernández Sánchez, Pedro
1 ed.
Associação Académica da
Faculdade de Direito Lisboa,
2021
247 p.  
9789726296713
46,91 €

Os graves problemas criados na Revisão do Código
dos Contratos Públicos aprovada em 2017 levaram a
que se iniciasse, logo entre o final de 2018 e o início
de 2019, um trabalho de reponderação das suas
medidas e de preparação de uma nova Revisão
legislativa. Esta Revisão era concebida como sendo
limitada e focada na reversão dos equívocos
anteriores, sem prejuízo de poder ser acompanhada
por algum afinamento adicional de outros aspectos
do Código.
Todavia, esse propósito legislativo viria a ser
afectado por um acontecimento imprevisível,

resultante da pandemia causada pela COVID-19, que
trouxe uma crise económica de dimensões ainda hoje
não mensuráveis, podendo vir a produzir no plano
sócio-económico um impacto não inferior ao
ocorrido no plano sanitário.
Por esse motivo, no final da Primavera de 2020, o
primeiro grande pilar da Revisão, que vinha sendo
preparado durante cerca de 18 meses, passou a ser
acompanhado – e até ultrapassado – por um novo
(segundo) propósito legislativo: o de simplificar a
realização da despesa pública e eliminar uma parte
da carga burocrática que é associada a um
procedimento concorrencial e aberto à competição
do mercado. Embora se compreenda que estas novas
medidas resultem da pressão causada por um
acontecimento de gravidade extrema na História
contemporânea, a falta de ponderação envolvida
nalgumas das soluções aprovadas pode produzir um
impacto negativo que dilui os efeitos – os quais são,
apesar de tudo, inegavelmente positivos – da
correcção de alguns dos equívocos da Revisão
anterior, a que agora se procedeu.

Código da insolvência e da recuperação de
empresas e legislação complementar

Cardoso, David Martins (ed.)
3 ed.
Associação Académica da
Faculdade de Direito Lisboa,
2022
256 p.  
9789726297864
28,14 €
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Coletânea de Llegislação sobre cibercrime e
prova Digital

Ramalho, David Silva (ed.)
1 ed.
Associação Académica da
Faculdade de Direito Lisboa,
2021
493 p.  
9789726296218
44,25 €

A presente publicação surge com o primeiro e
principal objectivo de estabelecer um ponto de
situação actualizado e consolidado sobre o quadro
jurídico vigente em matéria de cibercrime e prova
digital. A selecção dos elementos aqui compilados
foi orientada por critérios de pertinência teórica e
relevância prática que visam dar a conhecer aos
interessados nestas áreas alguns dos elementos
imprescindíveis para o desenvolvimento do estudo e
da prática do direito penal e processual penal no
âmbito informático.Para além de proporcionar uma
visão desejavelmente panorâmica e compreensiva
sobre o quadro normativo vigente neste campo, a
presente publicação visa ainda responder a uma
lacuna há muito sentida pelo organizador e que se
procura agora ultrapassar facultando finalmente aos
práticos do Direito acesso fácil, imediato e
sistematizado ao quadro jurídico essencial aplicável
em meio forense, e que assumirá especial interesse e
acuidade, em particular, no contexto de realização de
diligências processuais de natureza intrusiva.

Contratos Públicos: : Presente e Futuro : 
actas das III Jornadas de Direito dos Contratos
Publicos (29 de setembro a 1 de outubro de
2021, FDUL)

Raimundo, Miguel Assiss
(ed.)
1 ed.
Associação Académica da
Faculdade de Direito Lisboa,
2022
309 p.  
9789726297819
28,14 €

Contributos para uma (urgente) reforma da
justiça

Leite, André Lamas (ed.)
4 ed.
Nova Causa, 2022
224 p.  
9789899026445
44,25 €

Direito administrativo dos Bens : introdução à
teoria geral dos bens públicos

Miranda, João (Abogado)
1 ed.
Associação Académica da
Faculdade de Direito Lisboa,
2021
326 p.  
9789726297246
29,21 €

O presente trabalho procede a um estudo unitário da
matéria dos bens públicos, tendo como pressuposto a
sua inclusão no hemisfério do Direito
Administrativo, sem prejuízo da existência de
diversos graus ou de níveis de sujeição às normas
desse ramo de Direito.
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Neste quadro, é apresentada uma introdução à teoria
geral dos bens públicos, englobando o estudo dos
bens do domínio público e do domínio privado
administrativizado que se encontram na titularidade
da Administração Pública, bem como dos bens dos
sujeitos privados submetidos a limitações
administrativas ou vinculações jurídico-públicas, em
virtude do seu contributo para a satisfação de
necessidades coletivas públicas.

Direito do Desporto : Uma Visão Prática
Passaro, Nuno Vieira
1 ed.
Associação Académica da
Faculdade de Direito Lisboa,
2021
277 p.  
9789726297024
23,90 €

A presente obra assume uma matriz prática, que se
afasta, em parte, do modelo tradicional plasmado nos
livros de direito, com a particularidade de respeitar o
rigor jurídico subjacente às questões de índole
desportiva aqui tratadas.
Um figurino que adota uma lógica composta por
duas questões aleatórias retiradas de sessenta temas
livres de direito do desporto, e respetivas respostas e
formulações de cariz jurídico.
Cada tópico apresentado é complementado com uma
sucinta anotação jurisprudencial. A introdução desta
vertente mais teórica deixa-se compreender pela
relevância que traduz para o mundo
jurídico-desportivo, atentas as especificidades
próprias que o revestem".

Direito dos mercados financeiros : apoio ao
estudo

Saraiva, Rute
1 ed.
Associação Académica da
Faculdade de Direito Lisboa,
2021
67 p.  
9789726296386
12,39 €

O presente livro, pensado como apoio à disciplina de
Direito dos Mercados Financeiros, junta perguntas
teóricas e casos práticos com e sem tópicos de
correcção, que têm em vista promover o
manejamento legislativo e a reflexão e
aprofundamento jurídicos e doutrinários das matérias
financeiras.

Direito fiscal do terceiro setor
Fernandes, Filipe de
Vasconcelos
1 ed.
Associação Académica da
Faculdade de Direito Lisboa,
2022
195 p.  
9789726297833
44,07 €

A presente obra procura apresentar, num texto
necessariamente introdutório, uma proposta de
abordagem sistemática ao Direito Fiscal aplicável ao
terceiro setor, matéria que, salvo honrosas exceções,
tem contado com uma abordagem de base setorial e,
em larga medida, subalternizada face ao que ocorre
com a tributação das entidades com uma vocação ou
perfil lucrativo.
O ponto de partida que sobressai da abordagem
oferecida é o de que o terceiro setor representa uma
fórmula alternativa de distribuição e alocação de
recursos no contexto do sistema de economia de
mercado, não circunscrevendo exclusivamente a
alocação de recursos ao mecanismo dos preços e
suas envolventes, socorrendo-se de outro tipo de
mecanismos para promover a produção, distribuição
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e alocação de recursos tendencialmente escassos, em
ordem a prosseguir finalidades de natureza social,
educativa, ambiental, cultural, de entre outras.
Preferindo o conceito de terceiro setor ao de setor
não-lucrativo, procuraremos harmonizar e ordenar
sistematicamente o conjunto de regimes fiscais que
lhe são aplicáveis, oferecendo particular ênfase aos
regimes de tributação geral (rendimento, consumo e
património) e, bem assim, ao conjunto amplo e
diversificado de benefícios fiscais existentes, neste
caso com natural destaque para o regime fiscal do
mecenato.

Direito Internacional Privado, 2. Direitos de
conflitos ; Parte especial

Pinheiro, Luís Lima
4 ed.
Associação Académica da
Faculdade de Direito Lisboa,
2021
735 p.  
9789726296331
53,10 €

O presente volume tem por objeto a Parte Especial
do Direito de Conflitos. Esta Parte ocupa-se do
estudo das soluções para a determinação do Direito
aplicável às situações transnacionais.
Os estudos incluem um trabalho sobre a Convenção
de Viena em que se defende a adesão de Portugal.

Estatuto dos Tribunais Administrativos e
Fiscais ; Código do Processo nos Tribunais
Administrativos

Gomes, Carla Amado (ed.)
Serrão, Tiago (ed.)
3 ed.
Associação Académica da
Faculdade de Direito Lisboa,
2021
247 p.  
9789726297093
24,78 €

Promove-se a publicação da 3.ª edição desta
coletânea em razão do esgotamento da tiragem da 2.ª

edição.
Reitera-se o agradecimento aos utilizadores que têm
escolhido a presente publicação e, naturalmente, à
AAFDL Editora, pelo trabalho editorial que tem
vindo a desenvolver.

Estudos Comemorativos dos 30 Anos de
Cooperação : entre a Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa e a Faculdade de
Direito da Universidade Eduardo Mondlane

Vicente, Dário Moura (ed.) ...
[et al.]
1 ed.
Associação Académica da
Faculdade de Direito Lisboa,
2021
1.83 p.  
9789726296232
44,25 €

Fundamentos da modificação dos contratos
administrativos em tempo de crise: : O dever de
indemnizar

Camara, Miguel Bettencourt
da
1 ed.
Associação Académica da
Faculdade de Direito Lisboa,
2022
99 p.  
9789726297420
17,70 €

Este trabalho cruza o fundamento e o regime do
dever de indemnizar com a vontade de modificar o
contrato administrativo para melhor prossecução do
interesse público ou, numa outra perspectiva, a
modificação como resultado da necessidade de repor
o normal equilíbrio do contrato posto em causa por
uma anterior e radical alteração das circunstâncias.
Abordam-se os fundamentos subjacentes ao poder de
modificação dos contratos administrativos no
contexto da crise económica e financeira, bem como
a sua relação com o dever de indemnizar. E, neste
contexto, problematizam-se as vias modificativas
mais vantajosas e adequadas para a prossecução do
interesse público.
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Assim, questiona-se em que medida a equidade se
afigura como a solução mais adequada e favorável
para o interesse público, importando, sobretudo,
saber se estão reunidos os pressupostos da alteração
das circunstâncias, na hipótese de se verificar uma
grave crise económico-financeira.
Trata-se de um tema clássico, embora filtrado, em
tempos de crise, pela análise dos fundamentos do
poder de modificação contratual e seus efeitos no
dever de indemnizar.

História do pensamento jurídico : leituras
complementares

Brigas, Míriam Afonso
Testos, Jorge Veiga
1 ed.
Associação Académica da
Faculdade de Direito Lisboa,
2021
170 p.  
9789726296249
26,55 €

As Leituras Complementares que se apresentam
resultam de uma necessidade sentida na cadeira de
História do Pensamento Jurídico, disciplina
semestral ministrada no 2.º ano da licenciatura em
Direito.
Desde o início da leccionação que a equipa da
cadeira se tem mantido coesa, razão que justificou a
redação destas Leituras a duas mãos, na sequência do
trabalho que tem vindo a ser desenvolvido nas aulas
teóricas e em sede de aulas práticas. Esperamos,
assim, que os nossos alunos possam aproveitar esta
obra, e que a mesma os auxilie nas matérias da
História do Pensamento Jurídico.

Manual de direitos reais
Ramos, José Luís Bonifácio
2 ed.
Associação Académica da
Faculdade de Direito Lisboa,
2021
614 p.  
9789726296256
44,25 €

Volvidos três anos, esgotada a primeira edição do
Manual de Direitos Reais, publica-se agora a sua
segunda edição, revista e aumentada. Em
conformidade, apesar de ser uma obra destinada ao
ensino universitário de uma disciplina do curso de
licenciatura da Faculdade, não deixa de ter utilidade
para outros estudantes e profissionais do mundo do
Direito. Sobretudo, porque examina o
aproveitamento das coisas corpóreas, móveis e
imóveis, não confinado por entraves conservadores
ou imobilistas. Antes afirma o redimensionamento
da dominialidade e a abertura da realidade a matérias
menos tratadas e injustamente esquecidas.

Medida da pena e direito de execução da pena :
determinação da medida da pena : paroxismo
da constitução penal : guião

Leite, Inês Ferreira
1 ed.
Associação Académica da
Faculdade de Direito Lisboa,
2021
117 p.  
9789726297277
15,05 €

A presente obra constitui um guia de estudo para a
disciplina de Medida da Pena, incluída no Mestrado
Profissionalizante, na vertente de Direito Penal.
Contém o programa da disciplina, bibliografia
temática, casos práticos para resolver e exemplos de
resolução de casos. Inclui também um modelo de
determinação da medida da pena, conforme e
conformado pela Constituição penal, bem como
alguns exemplos de exames e respetiva resolução.
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O regime do contrato de serviço doméstico
Ventura, Victor Hugo
1 ed.
Associação Académica da
Faculdade de Direito Lisboa,
2022
255 p.  
9789726296287
33,63 €

Tratando-se de uma relação especial de trabalho, o
contrato de serviço doméstico exige uma
regulamentação especial que considere as suas
especificidades ainda que, durante largo período, esta
classe de trabalhadores tivesse sido ignorada e
marginalizada pelo legislador. Se é verdade que o
trabalho doméstico tem conhecido uma recente e
merecida atenção da regulamentação internacional,
sob o lema compromissório work like any other,
work like no other, constata-se também que o regime
legal atualmente em vigor, aprovado pelo longínquo
Decreto-Lei n.º 235/92, de 24 de outubro, contém
uma regulamentação datada e, por vezes, introduz
discriminações em relação à generalidade dos
trabalhadores, podendo, em certos aspetos,
colocar-se em causa a sua compatibilidade com a
Constituição da República Portuguesa, o Direito da
União Europeia e os Instrumentos da OIT.

Processo penal na era compliance
Santos, Hugo Luz dos
1 ed.
Associação Académica da
Faculdade de Direito Lisboa,
2022
769 p.  
9789726297871
49,38 €

I. Forjar o presente e cinzelar as linhas do futuro do
processo penal da Era Compliance. Este é o escopo
primacial que perpassa a obra que ora se dá à
estampa. Os mecanismos formais de controlo
caminham inexoravelmente para a fadiga processual
e, a prazo, se nada for feito, morrerão de exaustão

processual. Não por inanição. Por burnout instead.
II. Os mecanismos informais de controlo, sempre
ancorados nos pilares identitários em que se plasma
um Estado de Direito Democrático, que têm na
dignidade da pessoa humana o seu supedâneo
essencial, constituem o futuro do processo penal na
Era do Compliance. Só eles poderão mitigar o
impacto tonitruante do fervilhante groundswell de
conflitualidade social que brotará da grande crise
económico-social que se avizinha.
III. A Lei n.º 94/2021, de 21 de dezembro – que
introduziu uma pletora de medidas premiais que se
colimam a agraciar os «arguidos arrependidos» à laia
de «cooperação premiada» - operou à – maviosa –
entronização do modelo de cooperação no processo
penal que reinará na Era do Compliance, e que
precede a Era da «ditadura digital da inteligência
artificial». Esta obra pugna, destarte, por identificar
as suas bases fundacionais e contribuir para a tutela
dos direitos fundamentais sociais do arguido no
processo penal da Era Compliance.
IV. Para alcançar tal momentoso desiderato,
estribámo-nos em uma metodologia amplamente
multidisciplinar, que visa congraçar os mecanismos -
informais e formais - de controlo do processo penal
da Era Compliance com o universo de sapiência
científica que emerge de outras ciências sociais que,
a montante, ajudam a captar não só o seu núcleo
essencial como, e sobretudo, a sua mais lídima razão
de ser: resolver o caso penal e vivificar - hoje e
sempre – o much-acclaimed justice as fairness, que
matiza um processo penal absorto em – e por –
referentes de humanismo e de antropocentrismo.
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Tratado de governação pública, 1. 
Roque, Miguel Prata
1 ed.
Associação Académica da
Faculdade de Direito Lisboa,
2021
295 p.  
9789726297208
30,98 €

Tratado de Governação Pública não se circunscreve
a uma abordagem meramente jurídica do fenómeno,
antes correspondendo a um esforço de resposta
multidisciplinar que cruza os saberes da Gestão
Pública, da Sociologia das Organizações, da
Psicologia das Organizações, da Gestão de Recursos
Humanos, da Ciência Política e da Ciência da
Administração. Este primeiro Volume do Tratado de
Governação Pública pretende enquadrar o conceito
moderno de governação, bem como fixar os
parâmetros essenciais que norteiam a boa
governação.
Mais procede a uma análise comparativa dos
principais modelos governativos, reconhecendo que
a globalização das políticas exige uma nova
abordagem, mais colaborativa e criativa.
Destina-se a todos os que são agentes de governação
(governantes, autarcas, dirigentes, técnicos
superiores da administração pública e funcionários
públicos), mas também a todos os investigadores,
interessados e curiosos acerca do fenómeno político
e governativo.

Tutela Extrajudicial de Direitos Fundamentais
Gomes, Carla Amado (ed.)
Neves, Ana Fernanda (ed.)
1 ed.
Associação Académica da
Faculdade de Direito Lisboa,
2022
206 p.  
9789726297789
22,13 €

DERECHO ESPAÑOL
KKT 0-4999 > España

Teoría de derecho preventivo del consumo en
la publicidad digital a la medida del perfil del
consumidor

Escobar Mora, Camilo
Alfonso
1 ed.
Juruá, 2022
222 p.  
9789897128783
32,92 €

El libro es un recorrido sobre los elementos que se
deben tener en cuenta para hacer una publicidad
digital empresarial (mercantil) a la medida del perfil
consumidor con validez jurídica. Se presentan
fundamentos propios y obras de distinta naturaleza
que articulan cada punto y llevan a una conclusión
que aclara la importancia del derecho preventivo en
este tema (y en cualquier otro tema vinculado con el
derecho).
Se dirige a la persona interesada en el conocimiento
y el cumplimiento del derecho como una forma de
lograr una vida sostenible. 
Sus bases son la validez, la eficacia y la seguridad
jurídica.
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ÁFRICA. LEYES REGIONALES, COMPARATIVAS Y
UNIFORMES
KQC 1-999 > Leyes regionales, comparativas y uniformes

Contencioso fronteiriço do mar : direito
internacional, consticional e geografia
(Guiné-Bissau e Senegal num estudo de caso)

Kosta, E. Kafft 
1 ed.
Associação Académica da
Faculdade de Direito Lisboa,
2022
413 p.  
9789726297390
35,39 €

O Professor Kafft Kosta apresenta nesta obra o
resultado de uma investigação exaustiva sobre um
tema candente e fracturante, cruzamento do Direito
Internacional do Mar com o Direito Constitucional e
com a Geografia: a delimitação das fronteiras
marítimas entre o Senegal e a Guiné-Bissau (questão
envolvida em graves controvérsias judiciais e
políticas, desde o século XX), objecto do Acordo por
Troca de Notas firmado por António Oliveira Salazar
e pelo Embaixador francês em Lisboa em 26 de
Abril de 1960.
A metodologia seguida abeira-se do estudo de caso
(embora nesta técnica não se esgote) em que os
processos judiciais dessa controvérsia internacional,
num Tribunal Arbitral e no Tribunal Internacional de
Justiça, são analisados e envolvidos num trabalho de
problematização jurídica e histórica que nos remete
para os primórdios da colonização portuguesa e
francesa, transcorrendo todo o período superveniente
até aos dias actuais, marcados por um reacordar
tenso do dissídio, à procura de uma solução razoável
e pacificadora, sem a qual o risco de paralisia e
enfrentamento bélico poderá continuar a pairar.

ESTUDIO Y ENSEÑANZA DE LA MÚSICA
MT 1-960 > Estudio y enseñanza de la  música (General)

Atores da educaçao musical : etnografia nos
programas socioculturais El Sistema, Neojiba,
Orquesta Geração

Sarrouy, Alix Didier
1 ed.
Edições Húmus, 2022
(Diagnósticos & Perspetivas)
358 p.  23x16 cm.
9789897557705
30,98 €

Este é um livro não apenas para investigadores, mas
para profissionais que trabalhem ou se interessem
pela intervenção social com jovens e crianças,
quaisquer que sejam as suas linguagens e
ferramentas artísticas. [...] Sarrouy presenteia nos,
assim, com um excelente contributo para a
investigação e a intervenção na área da educação
cultural e artística em territórios urbanos objeto de
desqualificação social.

BELLAS ARTES
N 8700-9165 > Arte y estado. Arte público

Colonial echoes : histories, heritages and
memories

Jerónimo, Miguel Bandeira
Peixoto, Paulo
Guardião, Ana (ed.)
1 ed.
Tinta da China, 2022
296 p.  20x17 cm.
9789896716929
47,61 €

Colonial Echoes (versão em inglês do livro Ecos
Coloniais) resulta de um exercício colectivo de
investigação sobre o património histórico e cultural
de Lisboa, interrogado a partir das suas múltiplas
intersecções com a história colonial e imperial
portuguesa. Em conjunto, o fotógrafo e os autores
debruçaram-se sobre um leque diversificado de
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espaços, actores, instituições e símbolos que revelam
a pluralidade de reverberações contemporâneas das
histórias imperiais e coloniais em Lisboa. Este
trabalho contribui, de forma original e informada,
para os debates sobre os passados e os presentes
(pós-)imperiais e coloniais da sociedade portuguesa.

LITERATURA (TIPOS)
PN 4699-5650 > Periodismo. Periodistas, etc

Ie!! Na Intimidade com as Estrelas da Música
Simões, José Manuel
Matos, Rodrigo de  (il.)
1 ed.
Media XXI, 2022
126 p. il. 24x17 cm.
9789897292323
25,67 €

O livro não só conta com uma coleção de relatos de
episódios entre José Manuel Simões e os artistas,
como com as caricaturas de Rodrigo de Matos, que
tão bem ilustram cada uma das personagens
entrevistadas, retratando à risca cada crónica.
Pode-se dizer que aqui temos exposta a visão do
jornalista sobre estas personalidades da música,
baseada nos seus encontros, umas vezes mais íntimos
que outras, em que recebia, por parte dos
entrevistados, as suas emoções, estados de espírito e,
até mesmo, momentos de inspiração. Momentos
esses que considera um privilégio.

LITERATURAS ROMANCES
PQ 6001-8929 > Literatura española

Nababos e Sicários
Martins, Nuno Nascimento
1 ed.
Hórus, 2022
230 p.  23x15 cm.
9789898984760
19,47 €

Nababos e Sicários, constitui um acto de intervenção
na democracia em que urge o escrutínio permanente,
a liberdade inatacável, a transparência absoluta, a
verdade incontestável e a igualdade de direitos e
deveres reconhecida a todos os cidadãos.

LITERATURAS ROMANCES
PQ 9000-9999 > Literatura portuguesa

A encruzilhada de destinos
Sousa, António de 
1 ed.
Edições Vieira da Silva, 2022
462 p.  22x15 cm.
9789897795466
35,40 €

Os longos passeios do autor por estradas rurais,
algures no norte da Alemanha, região com paisagens
planas e belas que por vezes se estendem a perder de
vista, na companhia de ventos frios, longe da
azáfama urbana, entre árvores elegantes e seculares,
testemunhas silenciosas da história milenária e
turbulenta do país, levaram-no a imaginar a história
deste livro.
A morte do pai de Matthias em circunstâncias
dramáticas no dia do seu nascimento. Um drama
vivido com muita dor pela mãe e irmãos. A história
das suas origens, provenientes de diferentes culturas,
transporta a narrativa para mundos e tempos muito
distantes dos nossos.
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Matthias recusa-se a aceitar o passado dos seus avós,
que se sentiram culpados por terem sido testemunhas
silenciosas dos horrores monstruosos perpetrados no
século passado, dizendo-lhes frequentemente que
somente as consequências dessas tragédias foram
julgadas, não as causas que as tinham provocado.
O primeiro amor de Matthias como adolescente, e
mais tarde aquele de adulto, o confrontaria com o
doloroso dilema de escolher entre dois amores. A
narrativa traça a vida social da pequena cidade onde
Matthias e os seus avós vivem, o encontro com os
seus amigos de infância e adolescência, os amigos
que permaneceram seus para sempre. O livro
descreve com muita emoção o sofrimento da
namorada, da mãe desta, causado também pela morte
inesperada do pai.
O livro relata-nos também a viagem de comboio
através da Europa em tempos de paz, na companhia
de um simpático padre português, a caminho do país
do pai. Uma terra que ele nunca conheceu.
Igualmente, a descrição fascinante da viagem à
Escócia, com as suas lendas, os seus castelos
medievais e as suas diferentes visões sobre o Brexit.
A bela narrativa da proposta de casamento feita com
originalidade, delicadeza e ternura, como o
casamento que se segue. Todas essas narrativas
cativam o leitor e levam-no a um fim de história
emocionante.

A grande árvore das raízes
António, Natacha
1 ed.
Astrolabio (Portugal), 2022
144 p.  22x14 cm.
9789893725665
19,47 €

O que faria se percebesse que é possível construir
relacionamentos abundantes com ganhos recíprocos?
Saiba que todo o ser humano nasce com a habilidade
de desenvolver relacionamentos saudáveis e
abundantes, desde que tenha consciência do seu
valor.
O Valor da humanidade é inegociável e toda a vez

que alguém tentou estabelecer um preço, pagou
negativamente com um alto valor. Dizer não é uma
competência fundamental para o sucesso de todo o
ser humano, que é tão único e hábil para traçar a sua
própria história de vida, independentemente daquilo
que foi o percurso limitante dos seus progenitores.
Este livro vai ajudá-lo(a) a conectar-se com a sua
essência e a estabelecer relacionamentos valorosos,
baseados na autoaceitação, partilha, alta autoestima,
alta autoimagem, levando-o(a) à plenitude
existencial.

A grua e a musa de mãos dadas
Fonseca, Jorge Carlos
3 ed.
Novembro, 2022
192 p.  22x14 cm.
9789895369393
26,55 €

Jorge Carlos Fonseca já nos habituou a uma escrita
impetuosa, de um ritmo fulminante de poeta. A Grua
e a Musa de Mãos Dadas é mais um livro, cuja
leitura nos remete para imagens e metáforas de
extrema cognição incorporada, para mais enigmas do
que certezas, sem preocupação que seja um conto ou
uma história, o que o escritor escreve.
São textos cheios de leituras, cheios de referências e
peso. Há uma ideia de crónica, de diário, de poema,
tudo ao mesmo tempo...
Uma pérola que nos chega pelo Atlântico, desde a
África Ocidental.
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As 15 Primaveras : Colectânea especial de
aniversário

VV.AA.
1 ed.
Tecto de Nuvens, 2022
88 p.  21x14 cm.
9789895340392
15,93 €

Caro leitor, prepare-se para ser mimado (como, aliás,
bem merece!) da capa à contracapa, da primeira à
última página, há cor, alegria, música e odores
(mesmo que não se possam sentir da forma
tradicional), há memórias, há o destaque para as
pequenas coisas, e para as grandes descobertas...
Não havia regras, não há um tema, apenas um
sentimento de vida pela positiva, expresso tanto em
prosa como em verso. Leia, dê a ler, partilhe, seja
também veículo do positivo. Não se esqueça de
observar a natureza, de observar as pessoas, olhe
com bastante atenção e verá a beleza, o bom, o
colorido, o divertido... Viva!
Neste aniversário queremos agradecer-lhe a
companhia ao longo destas 15 Primaveras e
convidá-lo (autor e/ou leitor) a acompanhar-nos nas
próximas 15!...
Boas leituras e muitos parabéns!

As sete vidas da Argila
Figueira, Jorge Louraço
1 ed.
Edições Húmus, 2022
(Por escrito)
164 p.  18x12 cm.
9789897557903
17,70 €

A ação começa no dia de aniversário da (ficcional)
fábrica de cerâmica mais antiga da região da Ria de
Aveiro, fundada ainda no fim do século passado
(aliás, do outro). Ouve-se a sirene misturada com os
sinos e finalmente chegam as operárias para ajudar

nos preparativos para a festa; logo depois os
convidados.
O anfitrião, porém, está retido nas oficinas, por causa
de uma encomenda tardia, com os seus principais
auxiliares, entre os quais a imprescindível
escolhedora Clorinda Boca-de-Barro. Bom, na
verdade, nessa ocasião, Clorinda ainda não se
chamava assim, Boca-de-Barro. O que aconteceu
depois — e como ganhou Clorinda esse apelido — é
o que vemos no espetáculo.

Até que as estrelas se apaguem
Mota, Armindo Marinho
1 ed.
Astrolabio (Portugal), 2022
292 p.  21x13 cm.
9789893737828
23,01 €

Uma simples troca de olhares é, por vezes, suficiente
para mudar para sempre o rumo das nossas vidas.
Ricardo e Matilde tinham uma vida de sonho, e
estavam prestes a ver materializado o mais belo
projecto das suas vidas: o nascimento do seu
primeiro filho. Todavia, ao contrário do que era
previsto, o processo de gravidez da Matilde sofreu
um revés, que teve consequências dramáticas: o
abutre ceifou-lhe a vida, sem sequer poupar o ser
inocente que transportava no seu ventre.
Ricardo não se conformou com o drama da perda, e
entrou num processo de revolta, e de negação, que o
estavam a destruir. A Matilde aparecia
recorrentemente no seu horizonte, quase em modo
fantasma, e ele não conseguia encontrar a forma de
se libertar daquela imagem. Até que, numa das raras
noites em que a insónia lhe deu tréguas, foi visitado
por um sonho revelador, que o induziu a rumar até
ao Algarve, local onde, habitualmente, ambos
passavam as férias de Verão.
Sofia acabara de sair de uma relação que não correra
bem. Vergada sob o peso das mágoas que aquela
relação malsucedida lhe impusera, deu ouvidos ao
destino e rumou em direcção ao Algarve, com o
propósito de se libertar do pesado fardo que
transportava no peito. E foi por acaso que, numa
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manhã calma de Primavera, quando caminhavam
pela praia, Ricardo e Sofia se cruzaram, e os seus
olhares se encontraram, não lhes passando pela
cabeça, naquele delicioso momento, a maravilhosa
surpresa que o destino lhes reservava.
Uma história de contornos aliciantes, em que o amor,
o sofrimento e o mistério se entrecruzam.

Depois de Chernobyl
Valente, Andreia
1 ed.
Astrolabio (Portugal), 2022
326 p.  22x13 cm.
9789893737385
26,55 €

E se um acidente nuclear tivesse sido usado para
esconder um segredo durante mais de 30 anos?
Sofia vê-se obrigada a viajar até à Ucrânia depois de
receber a notícia de que o seu irmão gémeo foi
atropelado.
A quatro mil quilómetros de casa, no palco de um
dos maiores desastres da História, ela vai descobrir
que afinal pouco ou nada sabia sobre o passado da
sua família.

Des(espero)te
Silva, Salvador
1 ed.
Primeiro Capitulo, 2022
92 p.  21x13 cm.
9789893736241
21,24 €

Todos nós já sofremos de amor e não só tivemos um
coração partido como também já quebrámos uns
quantos. E como nem só de lágrimas se faz um
coração partido, às vezes também pode resultar em
arte, este livro transcreve a jornada do que é ser-se
adolescente e amar como tal.
Entre desabafos, pensamentos e alguma arrogância

são apresentadas nesta obra todas as coisas que ficam
por dizer sobre um amor que não cresce.
Entre pensamentos e reflexões, este livro é um
exemplo do que acontece quando se ouve o coração
e transporta-nos para a fase mais ingénua do que é
amar.

Duas irmãs : uma história verídica
Carmo, Leonete
1 ed.
Primeiro Capitulo, 2022
188 p.  21x13 cm.
9789893738450
23,01 €

Os donos e gerentes dessa fábrica eram dois irmãos
que vinham de uma família abastada que gozava de
um estatuto elevado dentro da comunidade. Não
tardou que um dos irmãos se deixasse atrair por ela e
que dessa atração tivesse resultado uma gravidez.
Tinha ele 29 anos e ela 22. Dada a diferença de
classe social entre ambos, a hostilidade da família
dele não se fez esperar. Impunha-se que aquela
jovem grávida fosse afastada da cena o mais
rapidamente possível, independentemente dos laços
sanguíneos que, pela regra natural da vida, iriam
passar a ligar as duas famílias. E é assim que ela é
obrigada a retirar-se para a aldeia onde a minha mãe
viria a nascer.
Não obstante a separação forçada dos dois jovens,
que provavelmente se amavam, a chama da paixão
não se apagou de imediato. Pelo contrário, deve
ainda ter-se ateado mais, uma vez que, dois anos
após o nascimento da minha mãe, nasceu outra
menina a quem foi dado o nome de Dinora e, outros
três anos depois, um rapaz de nome José.
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Falando sozinha
Nunes, Maria do Céu
1 ed.
Edições Vieira da Silva, 2022
206 p.  22x15 cm.
9789897795688
24,78 €

Filha de África
Cartaxo, Bina
1 ed.
Edições Vieira da Silva, 2022
186 p.  22x15 cm.
9789897795671
23,01 €

A obra Filha de África conta-nos a história de uma
menina, que depois de ter vindo nascer a Lisboa, vai
para Moçambique sendo entregue a um povo tribal e
cresce com o espírito e alma africana.
Numa escrita fluída, a autora conta-nos a sua
história, e transporta o leitor para Moçambique, para
os anos de 50, 60 e 70.
O leitor fica preso a uma narrativa histórica,
divertida, emotiva e paisagística.
Numa leitura que nos transporta para o Continente
africano, o leitor consegue ficar envolvido nas
paisagens, cheiros, tradições que a autora nos conta.
A Filha de África, "garota da savana", com o seu
espírito rebelde e criativo, fruto do seu crescimento
ligado às suas vivências, vai prender o leitor numa
narrativa de emoções.

Granta em Língua Portuguesa, 9. Rússia
Mexia, Pedro (1972-)
Pacheco, Gustavo
1 ed.
Tinta da China, 2022
316 p.  21x14 cm.
9789896716837
33,63 €

«Escolhemos para este número o tema Rússia antes
de começar a invasão da Ucrânia. O que fazer
perante um acontecimento tão grave e intolerável? O
pior seria cancelar. A Rússia não se confunde com os
regimes que tem em cada momento, ainda que as
tentações imperiais e despóticas venham de longa
data. Esta edição tem presente o último século, o
czarismo, a revolução, o estalinismo, o fim da URSS,
mas também os extraordinários escritores de
Oitocentos, a nação&#8209;continente, as missões
espaciais ou as vanguardas artísticas.»

Livro dos Desamores
Capela, Joana
1 ed.
Cordel d\'Prata, 2022
140 p.  22x14 cm.
9789899122345
26,55 €

Vem, deixa-te embrulhar no doce véu do amor, deixa
que a tua pele lhe toque, sem medos, sem pudor.
Esse véu será justo o suficiente para te tocar a pele e
te despertar desejo, também largo o suficiente para te
oferecer a liberdade...para amar. Que estas palavras
sejam só o pequeno despertar de ti.

Página 20



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

Mensageiro ; Dormir em pé ; Cassandra de
Balaclava

Figueira, Jorge Louraço
1 ed.
Edições Húmus, 2022
(Por escrito)
66 p.  18x12 cm.
9789897557873
10,62 €

Os três textos, Cassandra de Balaclava, Dormir em
Pé e Mensageiro, tentam traçar parábolas em relação
a um foco, a Revolução, e uma diretriz, que seria a
História.

Nos olhos de uma lágrima
Pereira, Leonor de Matos
1 ed.
Primeiro Capitulo, 2022
68 p.  22x14 cm.
9789893735015
21,24 €

É então isto a morte? O sentimento de desnorte? O
sentimento de que algo ficou inacabado? A escuridão
que se entrelaça a quem ficou? O queixume sem
qualquer tipo de réplica. A morte, nua e crua.

O Dominó Preto
Espanca, Florbela
1 ed.
Edições Húmus, 2022
(A alha.A ilha)
152 p.  16x12 cm.
9789897557866
7,86 €

Clérigos às seis horas, a hora animada da espera dos
carros, no meio crepúsculo de outono. Quase tem
foros de civilização aquela meia hora do entardecer,
passa continuamente gente afadigada, há um vaivém
ininterrupto de carinhas gentis, mulheres elegantes
que regressam a casa depois da orgia duma tarde de
compras, bebés que tudo olham num grande prazer
de viver, saída de escritórios, estabelecimentos; tudo
isto forma como que uma maré viva de gente, traz
um fluxo e refluxo de animação àquela movimentada
artéria da cidade.
Livros cosidos, com folhas não aparadas, à
semelhança do que se fazia no passado. A editora
liga assim a coleção à História do Livro e associa-lhe
uma vantagem ecológica, evitando o desperdício de
papel.

O mural
Martins, Susana
Cunha, Raúl
1 ed.
Primeiro Capitulo, 2022
198 p.  22x14 cm.
9789893738474
23,01 €

Rui, de dezanove anos, e Teresa, de dezassete anos,
conheceram-se deforma improvável, em 1992. Ela
era a menina rica que frequentava o melhor colégio
da cidade e ele o rapaz que trabalhava na empresa de
construção contratada para pintar as suas paredes.
Vindos de universos opostos, a atração entre os dois
falou mais alto.
As tardes passadas em longas conversas, sem o
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imediatismo típico dos dias de hoje, resultaram na
descoberta de um primeiro amor avassalador, capaz
de deixar marcas profundas, mesmo passadas mais
de duas décadas.
A determinada altura, Rui é confrontado com a
angústia de uma ausência sem qualquer justificação e
Teresa guarda a dor de uma promessa inquebrável
que tem de ser mantida em prol de um bem maior. A
única forma de exorcizar o sentimento é encontrada
através da arte, imortalizando a intemporalidade de
um amor absoluto.

O sol continuará a brilhar
Silva, Adriana Rita
1 ed.
Primeiro Capitulo, 2022
86 p.  21x13 cm.
9789893737446
21,24 €

O Sol Continuará a Brilhar é uma autobiografia de
uma parte da minha vida que começou com um
romance entre aquele que hoje é o meu marido e
terminou com a esperança de novas páginas
coloridas depois da perda do nosso filho Lourenço.
Uma história sempre a dois, mas que quer
demonstrar a vulnerabilidade e a resiliência de uma
mulher depois de um parto vazio e de uma perda
devastadora.
Esta é uma história de descoberta e reflexão, sem
pretensões de aconselhar, mas de demonstrar que
nenhuma mulher está sozinha.
Uma história de coragem e de superação.

Olhares no Mundo
Pereira, Rafael Campos
1 ed.
Vida Económica, 2022
208 p.  23x15 cm.
9789897688713
23,20 €

Estas crónicas não ousam ser literatura. Limitam-se a
ser um conjunto despretensioso e heterogéneo de
relatos de peregrinações pelo mundo e de reflexões
mais ou menos íntimas.
Um itinerário realizado de forma aleatória e
instintiva sobre paisagens urbanas, pessoas
anónimas, pequenos prazeres, emoções fortes e
pensamentos íntimos, tendo em vista o propósito
deliberado do autor: contar o que viveu aos que não
estiveram lá para ver.

Pastéis de Guerra
Martins, Nuno Nascimento
1 ed.
Hórus, 2022
185 p.  23x15 cm.
9789898984753
19,47 €

Pastéis de Guerra é um romance incandescente que
nasce num ambiente militar, em Bafatá, na Guiné,
que envolve um trio de personagens arrebatadoras,
símbolo de uma sociedade em fim de regime.
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Reminiscências (1932-2020)
Matos, A. Campos
1 ed.
Edições Húmus, 2022
(Adab)
436 p.  22x15 cm.
9789897557613
35,40 €

O meu amigo Américo Guerreiro de Sousa, leitor
crítico e devotado, há muitos anos, de tudo quanto
tenho escrito, acaba de me incitar a fazer um desvio
nos meus temas e escrever as minhas memórias.
Considerar o meu passado importante seria
extremamente atrevido se bem que, pensando
melhor, ao cabo de 92 anos, olhando para trás, vejo
que me transmitiram preciosos ensinamentos, que
seria lamentável perder e que, por si só, justificam
esse repescar da memória. Depois, tenho no meu
passado, muita leitura e muita viagem a registar, e
ainda uma vasta obra publicada. É uma enorme
matéria, também ela digna de memorização.
Verifico, ademais, que se trata de uma obra
fortemente didáctica, sem que tenha propósitos de o
ser. Assim me decidi a percorrer o que passou, sem
mais preocupações de legitimidade ou reserva, com,
por vezes, bastante divertimento até.

Rua do Eclipse
Santos, Mário Beja
1 ed.
Edições Húmus, 2022
(Adab)
416 p.  21x14 cm.
9789897557743
35,40 €

Em Bruxelas, um breve encontro entre cinquentões,
temos paixão e guerra na Guiné.
Apresentamo-nos, há aperto de mão, ela chama-se,
percebi bem, Annette Cantinaux. E desabridamente
pergunto-lhe se podemos almoçar juntos,
ocorreu-me, imagine-se, a ideia de um romance,

trata-se e alguém que combateu na guerra da Guiné,
que ama uma belga, os dois não podem por
enquanto, por razões profissionais, viver juntos,
telefonam e escrevem muito, ele procura todas as
oportunidades para regressar a Bruxelas, para estar
junto da mulher amada, ela é intérprete profissional,
vive em Bruxelas, na Rua do Eclipse.

Uma possiilidade Chamada menina
Freitas, Ana Maria Teixeira 
1 ed.
Modocromia, 2022
104 p.  22x16 cm.
9789895357055
23,01 €

Porém, a autora traça uma sibilina ponte entre esses
dois géneros, e, desde logo, e muito bem traz a sua
veia poética para os textos deste livro o que revigora
e sem dúvida contagia o real de quem os lê. Para
além de que Ana T. Freitas consegue manter sempre
um bom balanço entre o ritmo e a sonoridade das
palavras sem nunca descorar a relação entre contar e
dar a ver, sempre aliados com uma escrita muita
atrativa.

Uma última esperança
Marta, Lí
1 ed.
Edições Vieira da Silva, 2021
376 p.  24x17 cm.
9789897795190
28,32 €

Depois da morte do marido, após um casamento
perfeito, Mónica Ruivo mergulha numa dor
profunda, sem motivos para viver. Quando ela
decide retomar o trabalho Valentino, diretor de
marketing da empresa, entra na sua vida.
Inicialmente têm apenas uma relação normal, de
administradora da empresa e funcionário. Com o
tempo, a amizade dá lugar à paixão. Porém, parece
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que os dias felizes estão contados...
Valentino sai de casa e, quando marca um encontro,
desiste quando a vê ao longe.
Será o amor mais forte do que a dúvida?
Uma história complexa e agradável, com dois finais
inesperadamente surpreendentes, à escolha do leitor,
que o leva a uma atraente e intensa curiosidade.

HISTORIA NATURAL . BIOLOGÍA (GENERAL)
QH 540-549 > Ecologia (General y animal). Humana ver GF,
Plantas ver QK

Conversas sobre aquecimiento global
Pereira, Filipe
1 ed.
Edições Vieira da Silva, 2022
170 p.  22x15 cm.
9789897795329
21,24 €

Para provar que a humanidade ainda é capaz de
operar grandes viagens sem recorrer às energias
fosseis, dois amigos – um cientista e um filósofo –
embarcam num veleiro no objectivo de chegar aos
Açores com a tecnologia náutica dos
Descobrimentos. Durante a viagem conversam sobre
o aquecimento global. Depois de expor as opiniões
inciais de cada um dos intervenientes, uma
brevíssima história climática da Terra acompanhará a
viagem, de modo a explicar como as actividades
humanas e as causas naturais podem modificar o
clima do nosso planeta. Várias peripécias e alguns
imprevistos aguardam os nossos aventureiros.
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