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PSICOLOGÍA
BF 1404-1999 > Ciencias ocultas (fantasmas, astrología,
suerte, oráculo..)

O país dos imortais
Governo, Isabel Nunes
1 ed.
Centro Lusitano de Unificação
Cultural (CLUC), 2022
122 p. 22x16 cm.
9789729463860
17,52 €

Como já Platão afirmou, os mitos são veículos de
grandes verdades. Se por vezes se qualifica a
Mitologia como um modo ingénuo e supersticioso de
pensamento e narrativa, é porque, regra geral, se
perderam as chaves interpretativas para descodificar
os profundos conceitos ou os factos arcaicos - se não
mesmo as coordenadas eternas de imensas realidades
cosmogónicas e psicológicas - que nela se
involucravam.
Facultar algumas dessas chaves, ou pelo menos
exemplificar a sua utilização, e ajudar a restaurar a
importância e a sabedoria da linguagem simbólica, é
o objectivo deste livro. As abordagens não se cingem
a uma área geográfica ou temporalmente limitada.
Mencionam, comparam, coligam e sintetizam
tradições das mais diferentes épocas e regiões
terrestres.
Desse modo, representam um contributo para
justificar e demonstrar a realidade de uma origem
comum de numerosas simbologias e tradições
religiosas, para realçar a identidade fundamental dos
seus significados e de todo um vasto conhecimento
que foi outrora, e por longas eras, património comum
da humanidade, e para aludir a algumas magnas
verdades que se ensinavam nos Mistérios.

PSICOLOGÍA
BF 501-504.3 > Motivación

Ser criança : cuida da tua criança interior e da
criança que é criança : um olhar na educação
das emoções, da mente e do corpo
Quitério, Ana
1 ed.
Climepsi Editores , 2022
198 p. 23x15 cm.
9789727963935
31,68 €

Ser criança é muito mais do que um livro. É uma
viagem à essência da criança, ao interior do adulto,
às profundezas do Ser humano. É um mergulho no
oceano do corpo, da mente e das emoções.
Este livro oferece ferramentas essenciais para
podermos refletir sobre a saúde, o equilíbrio e o
sentido de realização pessoal, ao mesmo tempo que
abre caminhos rumo ao ato educativo, realçando a
importância da preservação da essência da criança no
desenvolvimento do Ser humano.
A Ana mostra-nos como uma educação que proteja o
Ser Criança implica o processo de libertação do
adulto com o regresso à sua própria infância e
essência. Um livro que não apenas se lê, mas que
vibra, que entra, que se sente nos nossos mais
escondidos recantos do Ser...
Inclui reflexões e aspetos práticos no âmbito
educativo, tanto dirigidos ao adulto, a nível pessoal
de mudança de comportamentos para elevar a saúde
e equilíbrio, como dirigidos à criança, como por
exemplo o brincar, a atividade física, o contacto com
a natureza, entre outros.
A consciência do que somos e do que podemos fazer
com isso é a maior liberdade e única possível para
trazermos ao de cima todo o nosso potencial, toda a
nossa grandeza como seres humanos. Somos um
todo, não estamos compartimentados e estamos
sempre a tempo de o descobrir.
Este livro traz-nos, sem dúvida, uma série de
ensinamentos que são uma enorme porta para que
possamos ir ao encontro duma vida em sintonia
connosco e com os outros. Afinal, é sempre esse o
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tema da vida: nós e os outros. E o equilíbrio desta
dualidade faz-nos sentir em plenitude.
A Ana é um Enorme exemplo de que é possível
transformar a nossa vida e torná-la naquilo que nos
faz sentido e vibra em nós. O seu processo foi um
desafio para ela e para mim. Tive o privilégio de a
acompanhar e estou muito grata por essa
oportunidade.
Espero que tenham tanto prazer a Ler este livro
como eu tive.
RELIGIÓN
BL 300-325 > Mito. Mitología comparativa

Na sua essência, o simbolismo do Graal apela à
interioridade, à iniciação, à transformação e à
superação. Desvela ao buscador atento uma série de
valores genuínos como um tesouro difícil de
alcançar. Buscá-lo não tem por meta possuí-lo, antes
sê-lo, algo fundamental para o nosso tempo, em que
a complexidade de ter precisa de ser gradualmente
substituída pela simplicidade de ser.
A demanda do Graal é uma experiência religiosa,
íntima, vertical e supra-confessional que encontra
um eco profundo na alma lusa. Ela reflecte um
anseio semiconsciente, individual e colectivo; uma
espécie de nostalgia do impossível, ou saudade
inefável de um lugar sem tempo, que existe apenas
na eternidade.

Mitos lusitanos : Endovélico e outros deuses
Franclim, Sérgio
1 ed.
Zéfiro, 2022
(Apolo)
76 p. 23x15 cm.
9789896771904
26,37 €

«O Deus Bom, como também era chamado, nasceu
no Monte da Lua, hoje Serra de Sintra. Nasceu muito
antes de os romanos conquistarem as terras da
Lusitânia. Na serra mágica, logo depois de ter sido
concebido, o Deus Bom existiu com todo o seu poder
e esplendor. O nascimento de Endovélico ocorreu...»
CRISTIANISMO
BR 140-1500 > Historia

A tradição do Graal em Portugal : ecos do
imaginário cavaleiresco português
Gonçalves, Nuno Ferreira
1 ed.
Zéfiro, 2022
(Ventos da história)
288 p. 23x15 cm.
9789896771898
44,07 €

TEOLOGÍA PRÁCTICA
BV 4485-5099 > Religión práctica. Vida cristiana

Ama-te como Deus te ama : a fonte da
autoestima
Castignani, Jesús María Silva
1 ed.
Paulus Editora, 2022
(Percursos do Vaticano II)
312 p. 19x12 cm.
9789723022452
27,44 €

"Espero que este livro também ajude os leitores a
ultrapassar as dificuldades que há quer em relação
aos diretores espirituais, quer, também, em relação
aos psicólogos. Se é natural que quando alguém tem
um problema no estômago deve procurar um
gastroenterologista, porque não é natural que se
tenho um problema emocional devo procurar um
psicólogo ou se tenho um problema espiritual devo
procurar um sacerdote ou outra pessoa especializada
em questões espirituais? Seria o mesmo que querer
curar uma perna partida sem fazer exames e sem se
sujeitar a tratamentos. Deste modo, julgo que este
livro, agora traduzido para português, é também
muito pertinente em oferecer uma visão integral a
respeito do ser humano. Talvez hoje seja mais
necessário do que em outros tempos ver o ser
humano como um todo que necessita de atenção,
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cuidado e processos de cura e restabelecimento"

Estudos de cultura e pensamento portugueses
Castro, José Acácio Aguiar de
1 ed.
Universidade Católica
Portuguesa do Porto, 2022
(Biblioteca humanística e
teologica)
229 p. 23x16 cm.
9789899058286
31,86 €

Este livro é constituído por um conjunto de artigos
publicados pelo autor nos últimos anos, tendo como
áreas preferenciais a antropologia e a estética.
Definindo o pensamento português como elemento
unificador, é também, através do estudo e
investigação das suas obras, uma homenagem a
amigos e mestres, mais antigos ou mais recentes.
Todos eles são pedras angulares da memória
intelectual e afetiva do autor, que, por esta via, a
partilha com quem queira ler os textos que se
seguem.

sobre a família (Amoris Laetitia) e procurando
articular a teologia com as ciências humanas
(sociologia, psicologia e antropologia), a obra faz
uma leitura analítica das cinco grandes crises que
atravessam qualquer história de vida familiar, para
depois se debruçar na proposta de um conjunto de
práticas domésticas que potenciem o papel
pedagógico (e insubstituível) dos pais em relação aos
seus filhos (sobretudo, adolescentes) mediante as
bem-aventuranças da filiação.
Porque, após a passagem de uma hegemonia
pedagógica familiar para uma democratização
pedagógica,
resta
salvaguardar
hoje
uma
exclusividade pedagógica da família no que concerne
a determinados conteúdos pedagógicos.
No fundo, há um princípio que jamais devemos
desvalorizar: quanto mais compreendermos quem
somos, mais capacitados estamos para encarar e
superar as inevitáveis crises familiares.
TEOLOGÍA PRÁCTICA
BV 5-530 > Culto (Público y privado, liturgia, oración,
símbolos, etc)

A Bolota
Azevedo, Carlos
Anderson, Maria (il.)
1 ed.
Paulinas (Portugal), 2022
(Magias das Letras)
72 p. 24x16 cm.
9789896738464
19,47 €

Onde está o teu filho? : para uma pedagogia
quotidiana diante da crise familiar
Cardoso, José Miguel
1 ed.
Paulus Editora, 2022
152 p. 21x13 cm.
9789723022612
21,24 €

Todos somos filhos. a recente mutabilidade de uma
sociedade tipicamente industrial para uma etapa
pós-industrial acarretou uma nova tipologia na
relação entre pais e filhos. e das quatro tipologias
genéricas de filiação apresentadas pela psicanálise, a
figura de Jesus, o Filho por excelência, continua a
ser um ponto de referência obrigatório para uma
correta compreensão da arquitetura entre paternidade
e filiação.
Tendo por base as recentes orientações eclesiais

Em 1917, um acontecimento em Fátima impôs-se ao
mundo. O que está na semente de tudo isto? A
Bolota pretende ser uma pequena semente para nos
questionarmos mais a fundo sobre a identidade da
nossa vida.
Peregrine ao passado e conheça a vida daquela época
e as maravilhosas ligações entre Deus, o Humano, a
Natureza e a Arte.
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Nada nas mãos
Baldaque, Rita
Villamariz, Nuno
1 ed.
Paulinas (Portugal), 2022
32 p. 21x14 cm.
9789896738471
15,93 €

Nada nas Mãos é um reconhecimento, em palavras e
gestos, que se pode transformar num presente para
oferecer a alguém a quem se queira agradecer.
Trata-se de um livro que permite diferentes
possibilidades de leitura para crianças e adultos.
DENOMINACIONES CRISTIANAS
BX 80-4795 > Iglesia católica romana

História de Deus omigo : e outras memórias, 2.

Missionário a Toda a Prova em Moçambique :
o Padre Bento Manuel Nogueira, O.H.
Gameiro, Aires
1 ed.
5livros, 2022
370 p.
9789897825330
27,14 €

O autor da presente biografia foi confrade do Padre
Nogueira, testemunhando o seu percurso de vida
consagrada numa entrega total ao sacerdócio e á
Hospitalidade, ao estilo de S. João de Deus.
GRAN BRETAÑA
DA 20-690 > Inglaterra

A viúva de Windsor : histórias da história do
longo reinado de Isabel II
Serrano, José Bouza
1 ed.
Casa das Letras, 2022
512 p. 23x15 cm.
9789896614898
35,22 €

Pinto, António Vaz
1 ed.
Alêtheia Editores, 2022
224 p. 21x13 cm.
9789899077362
30,09 €

Quinze anos depois da publicação das suas memórias
em que recorda a infância e a ordenação, o padre
jesuíta António Vaz Pinto (1942-2022) recupera os
acontecimentos mais recentes da sua vida.
Nesta obra, o P. Vaz Pinto recorda os tempos em que
foi reitor da Igreja de São Roque e capelão da Santa
Casa da Misericórdia de Lisboa e também a
atividade enquanto diretor da revista Brotéria.
Sempre o grande humor que lhe foi característico, o
autor relata ainda episódios da vida quotidiana ao
serviço dos seus paroquianos.
António Vaz Pinto SI faleceu poucos dias depois de
ter recebido a alegria de festejar o 80.º aniversário
com a edição deste segundo volume, a 2 de junho
passado.

A Viúva de Windsor tem como ponto de partida a
morte o Príncipe Filipe, no Castelo de Windsor, a
poucas semanas de completar um século de idade e
após 73 anos de casamento com Isabel II, a
protagonista deste livro e uma das figuras mais
admiráveis, e admiradas, da história mundial.
Recuamos então à tenra idade de uma princesa que
jamais esperara vir a ser rainha, ao curto e polémico
reinado do seu tio, Eduardo VIII, e à coroação do seu
pai, Jorge VI, a quem Isabel sucederá no trono aos
25 anos.Profundamente conhecedor do tema da
monarquia, o embaixador José de Bouza Serrano
reconstitui nestas páginas alguns dos episódios mais
marcantes do reinado mais duradouro da
Grã-Bretanha. Conta-nos como, num complexo
diálogo interior entre o dever enquanto soberana e as
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responsabilidades de chefe da Igreja Anglicana,
Isabel II se foi debatendo ao longo das décadas com
as difíceis opções sentimentais da única irmã e de
três dos quatro filhos, tratando-as com a devida
compreensão familiar, mas, antes de mais, como
potenciais ameaças ao futuro da dinastia e da
instituição monárquica.Atravessando dois séculos de
mudanças profundas, tanto do ponto de vista social
como político, este é o retrato de uma mulher notável
e irrepetível que se manteve sempre fiel à Coroa e
que, consciente do seu inestimável pesosimbólico,
nunca se esqueceu de preservar a aura de mistério
própria dos grandes monarcas. Não saberemos nunca
o que a Rainha pensa sobre os mais variados
assuntos, desde logo sobre as múltiplas partidas que
o destino lhe pregou ou a obra dos numerosos
governos que lhe juraram lealdade, mas essa é uma
característica absolutamente inseparável do fascínio
que continua a exercer nos comuns mortais de todo o
mundo.
ESPAÑA Y PORTUGAL
DP 501-900 > Portugal

A bienal da Tia Matilde : história de Portugal à
La Carte II
Quintans, António Botto
1 ed.
Guerra e Paz, 2022
(Livros CMTV)
200 p. 23x15 cm.
9789897028502
23,01 €

obras de arte; André Ventura, farturas; e Otelo
Saraiva de Carvalho, tirinhos.
Enquanto Toy chora copiosamente a traição da sua
amada com D. Sebastião, D. Sancho I assume que a
Pippi das Meias Altas é sua filha. D. Fernando I
aparece ao lado de Eduardo Cabrita, o motorista de
José Sócrates envolve-se com a condessa de Bolonha
e o cardeal D. Henrique suspira por Lili Caneças.

Brandos costumes : o Estado Novo, a PIDE e
os intelectuais
Torgal, Luís Reis (ed.)
1 ed.
Temas e Debates, 2022
480 p. 23x15 cm.
9789896447472
36,99 €

Nesta obra faz-se a análise de alguns processos da
polícia política de figuras «exemplares» no
panorama cultural português. Tendo como base as
mais variadas fontes, mas sobretudo os seus
processos na polícia política, apresenta os casos de
Tomás da Fonseca, Aquilino Ribeiro, Ferreira de
Castro, Miguel Torga, Soeiro Pereira Gomes,
Fernando Namora, Jorge de Sena, Natália Correia,
Luís de Sttau Monteiro, Sílvio Lima, Joaquim
Ferreira Gomes, Amílcar Cabral e Agostinho Neto,
entre outros.
O título, propositadamente irónico, de Brandos
Costumes... revela como foi e é possível manejar
uma expressão que foi assumida pelo regime e por
alguns autores e simples cidadãos que ainda hoje
interpretam assim o Estado de Salazar.

E se os reis de Portugal, os presidentes da Primeira
República e figuras mediáticas da actualidade
interagissem entre si? A partir de 5 de Outubro de
1910, resolvem encontrar-se, de dois em dois anos,
no restaurante Tia Matilde, em Lisboa, para
comemorar a independência de Portugal face a Leão
e Castela (Tratado de Zamora, 5 de Outubro de
1143).
Ao mesmo tempo que comentam o período político e
social que se viveu de 1910 a 1933, no exterior, Inês
de Sousa Real vende mirtilos; Florêncio de Almeida,
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D. Duarte II, o rei de direito : um perfil
Monteiro, Fernando Amaro
1 ed.
Letras Itinerantes, 2022
96 p. 21x16 cm.
9789895476862
30,09 €

Perfil de D. Duarte, Pai de D. Duarte Pio a quem
António Salazar chamava o Rei de Direito. Teve
uma vida toda ela em prol do seu País, Portugal.
Preocupou-se acima de tudo com o bem-estar do
Povo Português e do seu desenvolvimento nas várias
vertentes sociais.
O autor deste perfil termina o livro com uma adenda
aos Bragança, dando a conhecer D. Adelaide de
Bragança, irmã de D. Duarte e que foi uma
combatente de primeira linha de Adolf Hitler. A Sra.
só não foi fuzilada pelos Nazis por influência directa
de António Salazar.

D. Manuel II : a biografia do último Rei de
Portugal
Almeida, João Miguel
1 ed.
Manuscrito Editora, 2022
264 p. 23x15 cm.
9789899087415
28,14 €

Foi uma tragédia que levou um jovem de 18 anos ao
trono português... e para reinar durante um dos
períodos mais conturbados da nossa História.
A 1 de fevereiro de 1908, D. Manuel viu o pai, o rei
D. Carlos, e o irmão, D. Luís Filipe, príncipe
herdeiro, morrerem num violento tiroteio. De
repente, o infante que só queria «reger uma
orquestra» tornava-se rei. O último rei de Portugal.
Homem charmoso, amante e mecenas da cultura, D.
Manuel II marcou a História de Portugal na
diplomacia, na política e nas artes. No entanto, o seu

legado acabaria distorcido e manchado pela
perseguição constante de republicanos e pela traição
de monárquicos, que julgava serem-lhe próximos.
Quem foi, afinal, D. Manuel II?
Noventa anos depois da sua morte, o historiador João
Miguel Almeida procura responder a essa pergunta
numa biografia fascinante, a de um homem que
nunca deveria ter sido rei, mas que acabou por subir
ao trono para, dois anos depois, assistir à
implantação da república e ser atirado para o exílio
da pátria que nunca deixou de amar.

O essencial sobre Aristides de Sousa Mendes
Ninhos, Cláudia
2 ed.
Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, 2022
(O essencial sobre)
128 p. 16x9 cm.
9789722730587
13,28 €

Aristides de Sousa Mendes era o cônsul de Portugal
na cidade francesa de Bordéus quando em 1940 a
Alemanha invadiu e ocupou diversos países da
Europa Ocidental. À medida que o exército alemão
penetrava no território francês, milhares de
refugiados lançaram-se às estradas, numa tentativa
desesperada de abandonar uma Europa em guerra.
Esbarraram, no entanto, em políticas de concessão de
vistos extremamente restritivas. Desafiando as
diretrizes impostas pelo governo português, Aristides
concedeu ilegalmente milhares de vistos. Aquando
do processo disciplinar de que foi alvo, argumentou
em sua defesa não poder «fazer diferenças de
nacionalidades, visto obedecer a razões de
humanidade que não distinguem raças nem
nacionalidades». Foi condenado a um ano de
inatividade e de seguida aposentado. A sua
reabilitação e reconhecimento foi um processo lento
e difícil, só concluído na década de 1980.
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O essencial sobre os portugueses no sistema
concentracionário do III Reich
Rosas, Fernando (ed.)
1 ed.
Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, 2022
(O essencial sobre)
128 p. 16x10 cm.
9789722730600
13,28 €

Durante a II Guerra Mundial, apesar de Portugal ter
permanecido neutro, os portugueses não ficaram
incólumes às suas dramáticas consequências. Várias
centenas foram deportados para os campos de
concentração ou para as prisões do regime
nacional-socialista; internados em campos de
prisioneiros de guerra ou forçados a trabalhar para os
alemães, quer no interior do Reich, quer nos
territórios ocupados. Deportados, sobretudo a partir
de França, a história de vida de cada um destes
portugueses reflete uma multiplicidade de percursos
no sistema concentracionário do III Reich. A sua
memória permaneceu esquecida até ter sido
recentemente resgatada pela investigação realizada
em arquivos portugueses, franceses e alemães. Neste
livro, devidamente contextualizadas, são dadas a
conhecer breves biografias de alguns dos homens e
mulheres identificados pela equipa.

O meu nome é Magalhães, Fernão de
Magalhães
Cavaleiro, Gabriel
1 ed.
Edições Vieira da Silva, 2022
480 p. 22x51 cm.
9789897795725
35,40 €

A frota, tendo recebido tudo o que era necessário,
estava finalmente pronta para partir do molhe de
Sevilha, o Puerto de las Muelas.

O segredo da Dama do Paço : história de uma
investigação
Machado, José Carlos Soares
1 ed.
Gradiva, 2022
864 p. 23x15 cm.
9789897851636
74,34 €

O autor faz um retrato minucioso da vivência do
século dezoito português,com uma persistente
recolha de factos e uma impressionante colecção de
indícios,que deixa à apreciação do leitor. Narra a
história de uma tradição oral com mais de três
séculos;de um documento perdido que volta à luz do
dia;de um segredo que dá origem a uma profunda
investigação.Conta a história pessoal,profissional e
familiar do homem que registou o segredo e o passou
às gerações seguintes.Uma Dama da Corte e um
personagem
misterioso
que
ocultam
dois
nascimentos.A descrição, passo a passo,da pesquisa
que desvenda o segredo e procura a sua confirmação.
O mais completo estudo genealógico e biográfico da
família dos condes de Santiago de Beduído. O drama
da filiação ilegítima e as falsidades nos assentos
paroquiais de baptismo.A ilegitimidade na definição
das alianças matrimoniais e do futuro das gerações
seguintes. O Rei que mudou as regras do jogo,
alterando os processos de ocultação dos nascimentos
e mudandando

Na segunda-feira, Dia de São Lourenço, 10 de agosto
do ano da Graça de Nosso Senhor de 1519, acordei
mal dormido, estremunhado, e cheio de dúvidas, mas
com muita convicção.
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Orgulhosamente Sós : a diplomacia em guerra
(1962-1974)
Pereira, Bernardo Futscher
1 ed.
Publicações Dom Quixote,
2022
504 p. 24x16 cm.
9789722075046
52,92 €

Desde o Ultimato de 1890, a defesa do Ultramar era
uma constante da política portuguesa. Atravessara
intacta as últimas décadas da monarquia e toda a
época conturbada da Primeira República. Para os
ideólogos do Estado Novo, formados no culto da
Nação, proteger esse legado sagrado tornara-se a
razão de ser do regime. Alienar qualquer parte do
que consideravam ser o território nacional
parecia-lhes um sacrilégio. Para esses, o regime
representava a própria emanação da pátria e do seu
destino histórico. Para os outros era apenas a
situação, que garantia a tranquila existência das elites
e a preservação dos seus privilégios.
A defesa das colónias e a defesa do regime
tornaram-se consubstanciais. Não era possível
desistir de uma sem abandonar a outra. Para Salazar,
abdicar de qualquer parcela do território nacional era
impensável. Marcelo Caetano, quando chegou ao
poder em 1968, teve a oportunidade de procurar uma
saída para uma situação de impasse que já se tornara
notória. Ainda hoje é difícil explicar porque não o
tentou.»

GEOGRAFÍA (GENERAL), ATLAS, MAPAS
G 149-570 > Viajes (General.Naufragios, safaris,
descubrimientos...)

Volta aos Açores em 15 dias : diário de bordo
de uma viagem para (não) esquecer
Castanheira, José Pedro
1 ed.
Tinta da China, 2022
192 p. 18x13 cm.
9789896717049
26,37 €

Para ser franco, a frescura e o vigor das páginas
seguintes valem sobretudo pelas agruras que
atingiram estes intrépidos navegadores bissextos.
Graças à lei natural implícita na célebre entrada de
Tolstoi em Anna Karenina, foram os transtornos e os
maus bocados a bordo, as noites quase em branco e
os assaltos do mal de mer que transformaram o que
seria um simpático livro de viagens para consumo
gostoso de açorianos e açorianófilos num documento
que se catapulta para patamares muito acima do
mero jornalismo. É só entrar a bordo do Avanti pela
mão do narrador e deixar que uma viagem de gozo
vicário se desenrole diante de nós. Apreciemos a
vantagem de entrar num universo real — nada aqui é
ficção! — sem passar pelos males sofridos pelos
tripulantes autênticos. Em vez de sustos e enjoos,
encontraremos garantido deleite.
HISTORIA Y ECONOMÍA (PRODUCCION, TRABAJO, TIERRA)
HD 28-9999 > Historia y condición económica (Actual)

Desenvolvimento Sustentável : Verdade e
consequências
Pereira, Manuel Collares (ed.)
1 ed.
Documenta, 2022
376 p.
9789898833860
27,14 €
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Se não formos capazes de mudar o actual modo de
habitar a Terra, crescendo como cidadãos e
dominando as pulsões do consumismo desmesurado,
será o próprio colapso a encarregar-se de restaurar o
equilíbrio destruído. Nessa altura será demasiado
tarde para arrependimentos.Autores: Alfredo M.
Pereira, Cristina Conceição, Elsa Lamy, Fernando
Capela e Silva, João Manuel Bernardo, José M.
Belbute,
José
Manuel
Martins,
Manuel
Collares-Pereira, Manuela Vilhena, Margarida
Simões, Maria Ilhéu, Maria Raquel Lucas, Mariana
Valente, Miguel Rocha de Sousa.
COMERCIO
HF 1-6182 > Comercio

Marketing Digital Pro : táticas avançadas para
vender mais
Marques, Vasco
1 ed.
Digital 360, 2022
245 p. 23x15 cm.
9789892098616
40,53 €

Este manual destina-se a quem já tem conhecimentos
de marketing digital e que pretenda obter mais
vendas online através de táticas avançadas. Dirige-se
ao empresário, diretor ou gestor que deseje descobrir
formas de otimizar o seu negócio e obter mais
resultados. Ao profissional que queira ir mais longe
no mundo digital, aportando mais valor na sua
missão.
É um manual prático, contendo dicas, técnicas,
táticas e estratégias que irão trazer aumentos de
desempenho nas diversas áreas do marketing digital.
Pode ser aplicado para aumentar resultados de uma
loja online, venda de produtos ou serviços, aquisição
de leads qualificados ou aumentar notoriedade de
uma marca.

COMERCIO
HF 5601-5689 > Contabilidad

Manual de auditoria financeira : uma análise
integrada baseada no risco
Almeida, Bruno Machado de
4 ed.
Escolar Editora (Portugal),
2022
796 p. 23x18 cm.
9789725925935
75,93 €

Este livro pretende apresentar uma ampla e
transparente visão sobre a atividade de auditoria
financeira, contemplando, nesta edição, as alterações
ao Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de
Contas e ao Regime Jurídico de Supervisão
decorrentes da Lei n.º 99-A/2021 de 31 de dezembro.
A obra está estruturada em duas partes: uma teórica e
outra prática.
Na primeira parte são apresentadas as teorias que
justificam a auditoria, os seus aspetos conceptuais, as
normas que regem a atividade e os conceitos-chave
(risco em auditoria, materialidade e prova).
Pretende-se que o leitor entenda a relação existente
entre os conceitos-chave, se familiarize com o
modelo de risco em auditoria e reconheça as suas
limitações, aprenda a calcular e a utilizar a
materialidade, e conheça, igualmente, os objetivos e
os procedimentos de auditoria.
Na parte prática analisamos as principais rubricas
das demonstrações financeiras, realçando como os
conceitos explanados na parte teórica interagem com
o trabalho dos auditores e com os problemas mais
frequentes com que estes se deparam. Assim, dentro
de cada rubrica, são identificados os riscos inerentes,
os riscos de controlo, a materialidade alocada, os
principais problemas e os procedimentos encetados
pelos auditores para manter o risco de auditoria num
nível baixo. Explanamos as diferentes formas que o
relatório de auditoria pode tomar, tendo já por base
as Guias de Aplicação Técnica, emanadas pela
OROC, que vieram alterar o conteúdo e a forma da
Certificação Legal das Contas/Relatório de
Auditoria.
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Para um melhor entendimento do leitor o autor
apresenta exemplos reais e um caso integral, desde o
planeamento até à emissão do relatório de auditoria.

FAMILIA. MATRIMONIO. MUJER
HQ 503-1064 > Familia. Matrimonio. Hogar (ancianos, niños,
adulterio...)

Reformular, uma questão de géneros?
Ablali, Driss (ed.)
Gonçalves, Matilde (ed.)
Silva, Fátima (ed.)
1 ed.
Edições Húmus, 2022
(Varia)
374 p. 23x16 cm.
9789897557156
26,55 €

SOCIOLOGÍA
HM 1-299 > Sociología (General y teórica)

O Elogio da Sabujice
Mota, Rui Teixeira da
1 ed.
Guerra e Paz, 2022
160 p.
9789897028564
20,36 €

É certo e sabido que vivemos rodeados de sabujos*
da mesma forma que pululam por essas estradas fora
os maus condutores. no entanto, quer num caso quer
no outro, jamais algum deles se assumirá como tal;
os outros é que o são.Ciente da sua importância no
nosso quotidiano, o autor constatou que a sabujice,
enquanto forma de agir, ainda não tinha merecido o
tratamento que lhe seria devido por parte dos autores
hodiernos, algo que com o presente ensaio pretendeu
colmatar.De forma despretensiosa, abrangente e
inclusiva, contudo, plena de acicate e de objectiva
assertividade, Rui Teixeira da Mota traz-nos um
ensaio sobre uma matéria assaz fracturante na nossa
sociedade.Um ensaio que poderá interessar não só
aos sabujos, mas a todos aqueles outros que os
querem compreender.* indivíduo lacaio, servil,
bajulador, capacho, lambe-botas ou lambe-cus,
graxista ou engraxador, manteigueiro, adulador e
lisonjeador, chega-se até a apodá-lo de chupa-pilas.

Este volume coletivo, Reformular - Uma questão de
géneros? | Une question de genres?, visa responder
às questões que a ligação entre a reformulação e a
categoria de género, tanto no seu sentido discursivo
(género discursivo/género textual) como sexuado
(género social), podem colocar.
COMUNIDADES. CLASES SOCIALES. RAZAS
HT 390-395 > Planificación regional

Cidades, escalas e transações
Cardoso, Antônio Dimas (ed.)
Vaz, Domingos M. (ed.)
1 ed.
Edições Húmus, 2022
(Navegar é preciso)
252 p. 23x15 cm.
9789897557859
26,55 €

As análises da cidade que aqui apresentamos cruzam
duas sensibilidades distintas - as transações que se
moldam às suas escalas e as escalas que se moldam a
diferentes tipos de transação - solidárias na
compreensão dos problemas que as cidades
enfrentam na atualidade: a sustentabilidade
ecológica, a reinvenção de modalidades de
participação cidadã, a redefinição do interesse
coletivo e do sentido de um viver em comum e uma
distribuição mais equitativa dos recursos sociais.
A ação é analisada na perspetiva da transação social
cujas modalidades variam em função de diferentes 1)
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tipologias de espaço (os lugares singulares de
exercício da vida quotidiana; o espaço do bairro,
enquanto lugar para definição de estratégias entre
diferentes níveis de possibilidades e de
constrangimentos e as cidades, como um todo,
indexadas a diferentes dimensões - pequena, média,
global); 2) funcionalidades (planeamento regional,
exercício da cidadania, construção de políticas
sociais, funções intersticiais entre territórios
diferenciados); 3) recursos (turismo e lazer,
tecnologias de comunicação, posições num
determinado sistema de produção e de trocas); e 4)
modos de apropriação (a vida noturna, estratégias de
dissimulação ou construção de modelos culturais ou
de modos de vida).
PATOLOGÍA SOCIAL. BIENESTAR PÚBLICO. CRIMINOLOGÍA
HV 6251-6773.3 > Crímenes y ofensas

Os mandantes do Atentado de Camarate : o
envolvimento americano
Gouveia, Alexandre Patrício
2 ed.
Ideia-Fixa, 2022
423 p. 22x15 cm.
9789899077645
30,09 €

Uma nova edição da investigação desenvolvida por
Alexandre Patrício Gouveia chega às livrarias, com
novos detalhes sobre o acidente que a 4 de
Dezembro de 1980 vitimou Francisco Sá Carneiro e
Adelino Amaro da Costa, juntamente com as suas
mulheres, António Patrício Gouveia, e os dois
pilotos da aeronave.
A edição mantém o prefácio de Diogo Freitas de
Amaral, no que foi um dos seus últimos textos, numa
obra que é mais um contributo para a descoberta da
verdade sobre Camarate.

Psicopatas Portugueses, 2. 13 Casos de Morte,
Perversão e Horror
Dias, Joana Amaral
1 ed.
Casa das Letras, 2022
256 p. 23x15 cm.
9789896614911
33,45 €

Psicopatas Portugueses é o primeiro e único trabalho
clínico no nosso país que reúne os principais
protagonistas da criminologia portuguesa. Neste
segundo volume, que aprofunda mais treze casos
arrepiantes - como o da praia do Osso da Baleia, o
massacre de Vila Fria, o assassinato de Carlos Castro
ou, mais recentemente, crimes cometidos por jovens
mulheres como a matricida Diana Fialho, a sinistra
dupla Maria Malveiro e Mariana Fonseca ou as irmãs
que mataram um recém-nascido à facada -, a
psicóloga clínica e criminóloga Joana Amaral Dias
prossegue a sua viagem- desconcertante ao abismo
escuro das mentes dos homicidas mais perversos de
Portugal, fazendo a análise psicológica forense dos
assassinos e reconstituindo com minúcia os actos
hediondos que protagonizaram.
Apesar da clara incidência na actualidade, Psicopatas
Portugueses: LIVRO SEGUNDO faz-nos também
recuar até ao século XIX, ao encontro dos impulsos
assassinos do último condenado à morte pelos nossos
tribunais e, ainda, do tenebroso Dr. Urbino de
Freitas, um médico do Porto que matava em vez de
salvar vidas
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TEORÍA POLÍTICA. TEORÍA DE ESTADO
JC 11-628 > Teoría política. Teoría de estado

TEORÍA POLÍTICA. TEORÍA DE ESTADO
JC 311-323 > Nacionalismo

Fascismos : para Além de Hitler e Mussolini

O Primeiro de Maio

Martins, Carlos
1 ed.
Desassossego, 2022
320 p. 23x16 cm.
9789899033900
33,28 €

Lima, Sebastião de Magalhães
1 ed.
Libertária, 2022
184 p. 20x12 cm.
9789895351916
28,14 €

A obra que prefaciamos resulta de um desafio do
mestre Benoît Malon a Magalhães Lima de colocar
no papel as suas impressões no âmbito da
participação do português no 3.º congresso da II
Internacional, que aconteceu em Zurique, entre 6 e 9
de Agosto de 1893. Magalhães Lima dedicou o
trabalho ao socialista francês, em cumprimento da
promessa que fizera quando o visitou, já doente, no
seu leito, em Paris, dias depois do congresso. Foi a
última vez que Magalhães Lima o veria. Benoît
acabou por falecer em Setembro desse ano. O título
da obra está directamente ligado a uma das
resoluções
tomadas
naquele
congresso,
a
confirmação da resolução do congresso de Bruxelas
(1886) para a realização de manifestações do 1.º de
Maio pelos trabalhadores. Deste ponto de partida,
aborda o desenvolvimento das ideias socialistas na
Europa, os seus teóricos e respectivos programas, e
as várias especificidades que definem o seu
pensamento, entre as quais o federalismo, a
arbitragem internacional, o pacifismo e o feminismo.

São poucas as palavras tão utilizadas e que, ao
mesmo tempo, abarcam uma tão ampla quantidade
de significados como «Fascismo». O termo evoca
opressão e injustiça, pode referir-se a regimes com
tendência para o autoritarismo ou o desrespeito pelas
liberdades individuais e, numa aceção mais restrita,
ser atribuído a regimes ditatoriais. Mas o que é este
fenómeno político tão específico que marcou o
século XX? Com base numa extensa investigação,
Carlos Martins apresenta a evolução de partidos
fascistas de oito países que estiveram ativos no
período entre guerras. Contextualizando a realidade
política de cada território, apresenta os antecedentes
que permitiram a propagação do fascismo, a história
e lutas internas de cada partido, bem como as fi
guras marcantes e decisivas para o seu sucesso.
De Itália à Alemanha, do Reino Unido à Roménia,
de Espanha a França e ao Brasil, passando por
Portugal, com Rolão Preto e o nascimento do
Nacional-Sindicalismo, este é um livro fundamental
para conhecer e compreender o fenómeno político
que marcou o século XX.
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HISTORIA CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRACIÓN
JF 1321-2112 > Gobierno. Administración

A globalização, Portugal e a Europa
Cruz, Manuel Braga da
1 ed.
Universidade Católica Editora,
2022
160 p. 21x14 cm.
9789725408735
29,91 €

Globalização, europeização e nacionalização não são
processos de integração incompatíveis, mas
necessariamente articuláveis. A europeização e a
globalização constituem seguramente desafios
incontornáveis para as nações, que se devem adaptar
sem se perderem nesses novos espaços mais vastos.
Mas, por outro lado, a europeização e a globalização
devem, não só respeitar, como também promover a
consolidação dos espaços nacionais, se não querem
diluir-se em realidades fluidas e instáveis, prontas a
soçobrar aos próximos contratempos.
A Europa é um conjunto de nações não apagável. Os
cidadãos europeus são, antes disso, cidadãos
nacionais. Querer construir uma cidadania europeia
não assente nas cidadanias nacionais e regionais é
sonho inconsistente e impossível.

esquece o seu passado não tem futuro, por isso, Vitor
Ramalho dá-nos este livro para memória futura das
causas que, diz ele, «são de todos, porque os
desígnios nacionais não são pertença exclusiva de
ninguém» e «nenhuma acção humana é possível de
ser alcançada isoladamente».Eis algumas dessas
causas:A sua participação essencial como mediador
da recuperação da Lisnave, o principal estaleiro
português de construção e reparação naval;Ter sido
uma das figuras centrais no processo dos acordos de
paz de Bicesse para Angola;O seu papel, juntamente
com Maria Barroso, no processo de paz em
Moçambique;A promoção da luta contra a fome,
tendo sido promotor da Campanha portuguesa contra
a fome em Angola durante a guerra civil;O seu
activismo impulsionador da participação da
sociedade civil consubstanciado pela criação da
Associação para a participação cívica Participar+;A
sua luta pela lusofonia e pela preservação dos laços
privilegiados de amizade e cooperação com os povos
e países de língua portuguesa.Num registo pessoal de
situações e acontecimentos vividos pelo autor, Vitor
Ramalho mostra-nos que «não há futuro sem
memória».Estas são as suas causas, As Minhas
Causas.

Lula : biografia, 1.
Morais, Fernando (1946- )
1 ed.
Editora Objectiva, 2022
392 p. 22x15 cm.
9789897846205
38,86 €

As minhas causas
Ramalho, Vitor
1 ed.
Guerra e Paz, 2022
176 p. 23x15 cm.
9789897028519
28,32 €

Vitor Ramalho é um homem de causas, algo que se
revela no seu percurso, ao longo da vida: são as
histórias desse percurso e dessas causas, contadas na
primeira pessoa, que o autor partilha connosco neste
As Minhas Causas.Diz-se que uma nação que

Além de juízos ou paixões, Lula da Silva está entre
as maiores figuras políticas da história do Brasil.
Oriundo da classe operária, opositor ativo e convicto
de uma ditadura militar que sufocou a sociedade e a
economia brasileiras entre 1964 e 1985, a sua
história e as suas lutas confundem-se com as de um
povo que, por duas vezes, o elegeu presidente da
nação.
A partir de dezenas de horas de depoimentos e com
acesso direto e constante a Lula, Fernando Morais,
exímio biógrafo, conduz o leitor de forma hábil pela
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história magnética e carismática de um homem que
marcou um país. De uma infância e juventude de
privações ao início da vida como operário e à
aproximação ao movimento sindical, passando pelas
greves históricas do ABC, pela fundação do Partido
dos Trabalhadores e pelo seu ingresso, sem retorno,
no mundo da política, o primeiro volume de Lula
relata os momentos charneira de um homem que se
tornou, simultaneamente, símbolo e agente de
mudança de um dos maiores países do mundo.

Política e pandemias : olhares políticos
transdisciplinares sobre os dilemas da Cidade
Terrestre
Rocha-Cunha, Silvério (ed.) ...
[et al.]
1 ed.
Edições Húmus, 2022
(Varia)
486 p. 23x16 cm.
9789897557422
35,40 €

As pandemias sempre povoaram e assombraram a
História humana. Todavia, a contemporaneidade
obriga a repensar velhos problemas e a encarar novos
desafios. Quase sem se dar por isso, o século XXI
começou marcado por um conjunto de problemas
que, não apenas já evidenciavam uma fragilidade
clara frente a ameaças pandémicas, mas ainda
diluíram as ameaças numa Cidade Terrestre por entre
um misto de cultura e políticas fragmentárias,
evidenciando, quer uma convicção profunda no
progresso tecnocientífico linear e infinito, quer uma
profunda incapacidade de desenhar pensamentos e
políticas baseados no Comum.
A forma como os humanos reagiram a esta pandemia
conhecida por Covid-19, quer pelas suas iniciais
medidas de confinamento e criação de muros, físicos
e mentais, quer, posteriormente, por uma ação
concertada no sentido de usar a ciência e a política,
demonstraram (e demonstram) que não apenas as
sociedades são frágeis e ambivalentes na gestão dos
seus valores, mas ainda que os resultados já obtidos
são igualmente complexos e ambíguos: por um lado,
o coronavírus obrigou a medidas que refrearam uma

civilização predadora e destrutiva do ambiente,
pondo a nu os efeitos negativos de uma civilização
baseada no produtivismo; por outro, revelou um
tropismo mais fundo e irracional das sociedades
rumo à manutenção da entropia que, desde a era
moderna (ou, pelo menos desde a Revolução
Industrial), marca as ideias de desenvolvimento
económico e social, recusando outros paradigmas
alternativos no sentido de uma vida boa mais
harmoniosa e libertadora.
LEYES INTERNACIONALES. RELACIONES
INTERNACIONALES
JX 1305-1598 > Relaciones internacionales. Relaciones con el
extranjero

Corredor e Rota : uma ordem mundial Chinesa
Maçães, Bruno
1 ed.
Relógio d'Água, 2022
(Argumentos)
208 p. 23x15 cm.
9789897832826
31,86 €

A estratégia chinesa Corredor e Rota é considerada a
mais
ambiciosa
iniciativa
geopolítica
contemporânea. Envolvendo mais de uma centena de
países por terra e mar, tem consequências em todos
os aspetos da sociedade global, da economia ao
turismo e à cultura, das pescas à agricultura.
Simboliza a nova fase das ambições chinesas
enquanto superpotência que pretende refazer a
economia mundial e fazer de Pequim o novo centro
do capitalismo e da globalização.
Bruno Maçães aborda as diferentes etapas desta
iniciativa, apontando as realizações já conseguidas e
as complexidades do processo. Interroga-se sobre se
o Corredor e Rota é apenas uma questão de projeção
internacional e lucro.
Não existirá também uma tentativa de criar novos
valores, capazes de rivalizar com os do Ocidente?
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LEYES INTERNACIONALES. RELACIONES
INTERNACIONALES
JX 1625-1896 > Diplomacia. Servicio diplomático

Diplomacia em Tempo de Troika
Sampaio, Luís de Almeida
1 ed.
Publicações Dom Quixote,
2022
408 p. 19x14 cm.
9789722075619
38,94 €

suscitar junto de juristas e de estudantes de Direito.
Mas, como dissemos em edições anteriores, também
nos onera o munus académico de não privarmos os
nossos leitores da leitura deste livro. Por isso,
publicamos a 13ª. edição com a necessária
atualização.
Impõe-se-nos uma palavra sentida de agradecimento
pela atenção que nos tem sido dedicada.
DERECHO. PORTUGAL
KKQ 0-4999 > Portugal

A Segurança Jurídica na Aplicação do Direito
pelos Tribunais Tributários
Diplomacia em Tempo de Troika é o testemunho
pessoal e sensível escrito pela mão do Embaixador
Luís de Almeida Sampaio, chefe da representação
diplomática portuguesa em Berlim durante o governo
de Pedro Passos Coelho.
Conta factos e episódios até agora desconhecidos e
por si vividos directamente, e tece comentários e
análises de grande alcance e pertinência acerca da
acção diplomática então desenvolvida junto da
sociedade e das autoridades alemãs.
Um depoimento que se reveste de «uma muito
invulgar importância histórica» e que é «um
contributo precioso para a História Diplomática de
Portugal no século XXI», Diplomacia em Tempo de
Troika conta ainda com um muito relevante.
DERECHO
K 201-487 > Jurisprudencia. Filosofía y teoría del derecho

Trindade, Carla Castelo
1 ed.
Almedina, 2022
424 p.
9789894007340
89,41 €

A obra versa sobre a aplicação do Direito pelos
Tribunais Tributários e procura aferir se o sistema
processual português está ou não preparado para
garantir a segurança jurídica no plano da aplicação
do Direito Tributário perante a actual concepção
legislativa que privilegia o recurso a conceitos vagos
e indeterminados ao invés de um tipo legal fechado.

A sentença cível : dundamentação de facto e de
direito
Cabrita, Helena
2 ed.
Almedina, 2022
(Manuais Profissionais)
278 p. 23x16 cm.
9789894007890
56,46 €

Introdução ao estudo do direito
Justo, A. Santos
13 ed.
Livraria Petrony, 2022
408 p. 15x13 cm.
9789726853237
52,92 €

Volvido um ano, a 12ª. edição esgotou-se.
Registamos, com profunda satisfação, o interesse que
a nossa Introdução ao Estudo do Direito continua a

Decorridos três anos desde a publicação do presente
livro e esgotada a primeira edição, impõe-se
proceder à sua revisão e atualização, por forma a
contemplar as alterações legislativas entretanto
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operadas, bem como as mais recentes correntes
doutrinárias e jurisprudenciais.
Sendo inegável o relevo que a fundamentação das
decisões judiciais (nomeadamente cíveis) hoje
assume, mantém-se o propósito de indicar, a nível
teórico e prático, as regras e normas aplicáveis à
seleção dos factos provados e não provados e à
análise crítica da prova e a forma como, em
concreto, tais tarefas devem ser efetuadas.
Para além disso, analisamos como proceder à
indicação, interpretação e aplicação das normas
jurídicas e tratamos dos vícios que podem afetar a
fundamentação, respetivas consequências e meios
processuais de reação aos mesmos.

Advocacia da cidadania de saúde : manual
para associações de doentes e outros advocates
Ribeiro, Rute Simões (ed.)
1 ed.
Livraria Petrony, 2022
546 p. 22x15 cm.
9789726853220
58,23 €

Esta obra, dedicada a todos aqueles que advogam
pelos interesses e direitos das pessoas em contexto
de saúde, versa sobre a Participação, a Organização,
o Sistema e a Voz.
Abrange diversos temas e perspetivas, reunidos com
a colaboração de vários especialistas em saúde,
esperando vir a contribuir para a motivação e
capacitação das associações de doentes e outros
advocates no exercício da sua cidadania de saúde.
Não poderia uma obra dedicada aos doentes ser
redigida sem os doentes, inequívocos parceiros na
decisão em saúde, pelo que foi igualmente construída
com a sua participação, irrevogavelmente relevante.

Alojamento Local e Propriedade Horizontal :
(Anotação crítica ao Acórdão Uniformizador
de Jurisprudência STJ 22-03-2022, Proc. n.º
24471/16.4T8P)
Albuquerque, Pedro de
1 ed.
Almedina, 2022
(Monografias)
234 p.
9789894007210
37,87 €

No presente Acórdão Uniformizador, o STJ firmou a
posição no sentido da inadmissibilidade de
alojamento local em imóveis em propriedade
horizontal destinados, pelo título constitutivo, a
habitação. Nesta anotação propomo-nos refletir sobre
a solução do Aresto, analisando a metodologia
jurídica por ele seguida e a conformidade do Aresto
com os dados do sistema normativo português. Em
especial, com os oferecidos pelos artigos 1095.º/3,
1306.º e 1347.º/2, todos do Código Civil, assim
como os dados normativos presentes no Regime do
Alojamento Local. E a essa luz, o nosso
entendimento vai no sentido de não nos parecer
obedecer o Acórdão a uma metodologia jurídica de
realização do Direito que possamos subscrever e que
nos parece ser imposta pelo princípio da tipicidade,
nem ser ele conforme com os dados normativos
vigentes no nosso Ordenamento.

Análise e Avaliação de Investimentos Reais :
Teoria e prática
Ferrão, Joaquim
1 ed.
Editora D'Ideias, 2022
(Ídeias de Finanças)
150 p.
9789895365371
24,30 €

As decisões de investimento em ativos fixos têm
efeitos no longo prazo, normalmente têm carácter
irreversível, implicando riscos diversos para as
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empresas. Os investimentos objeto de análise neste
estudo, são aqueles que se realizam na esfera
empresarial ou privada, os quais têm subjacente os
princípios da rendibilidade empresarial.Apresenta-se
em primeiro lugar um conjunto de conceitos e
parâmetros básicos associados aos investimentos,
para depois apresentarmos os critérios de avaliação
dos projetos de investimentos mais usados,
discutindo vantagens e inconvenientes de cada um
deles. Analisamos igualmente o tema da interação
entre as decisões de financiamento e de
investimento. Finalmente, na última parte
apresentamos um conjunto de casos práticos com as
respetivas soluções e comentários.

Código do Imposto sobre Veículos : Anotado,
Comentado, com Notas Remissivas e
Jurisprudência
Victorino, Nuno
Catarino, João Ricardo
1 ed.
Almedina, 2022
(Códigos anotados)
314 p.
9789894007791
48,55 €

A obra que aqui se dá a conhecer corresponde a uma
criteriosa anotação ao Código do Imposto sobre
Veículos, à qual se adicionou a mais recente
jurisprudência nacional e comunitária, bem como um
conjunto de remissões e a doutrina administrativa da
Autoridade Tributária e Aduaneira, acerca de cada
preceito
legal
do
diploma
anotado.
Concomitantemente, os autores dotaram ainda a
presente obra de um vasto índice alfabético incidente
não só sobre a matéria da fiscalidade automóvel mas
de toda a vastidão de normas de direito tributário,
conexos com este ramo específico do direito.Toda a
construção doutrinária, resultante do labor e
conhecimento adquirido ao longo de décadas por
parte dos autores e que se acrescenta ao texto legal
propicia aos aplicadores, aos estudantes de direito e
ao público em geral, uma visão única e completa
deste ramo de direito tributário.

Comentário Judiciário do Código de Processo
Penal, 4. Artigos 311.º a 398
Gama, António ... [et al.]
1 ed.
Almedina, 2022
1062 p.
9789894006060
131,48 €

O "Comentário Judiciário do Código de Processo
Penal" é uma obra da autoria de nove magistrados,
tendo por objeto a anotação e o comentário aos
artigos do Código de Processo Penal. Assumindo-se
como uma obra coletiva, cada anotação corresponde,
no entanto, à reflexão e posição pessoal do(s)
autor(es) que a redigiram, analisando as questões
essenciais que cada artigo suscita.

Conciliação Judicial e Imparcialidade do
Julgador : Exame de Compatibilidade à Luz do
Risco de Contaminação Psíquica do Julgador
Menezes, Paulo de Tarso
Duarte
1 ed.
Almedina, 2022
140 p.
9789894007876
33,80 €

Este livro corresponde à dissertação de mestrado
desenvolvida no âmbito do Projeto de I&D:
Autotutela e Realização do Direito Privado, do Ratio
Legis - Centro de Investigação e Desenvolvimento
em Ciências Jurídicas da Universidade Autónoma de
Lisboa, e trata da escamoteada oposição, no âmbito
da ciência jurídica, e que se verifica no decurso do
processo judicial, quando se cumulam as funções de
conciliador e de julgador num mesmo sujeito.
Procura-se saber se o juiz que preside à conciliação
judicial arrisca-se ao enviesamento psíquico que o
torna inapto a produzir uma solução adjudicatória no
mesmo processo. Adotando-se como marco
orientador a imparcialidade judicial, segundo as
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contribuições decorrentes dos estudos dos processos
cognitivos, o autor navega no mar revolto das
discrepâncias posturais que, por um lado, encerram
as atividades que patrocinam a autocomposição, e,
do outro, as necessárias a um julgamento de audição
simétrica das partes.

Direito Constitucional : Ensinamentos
Alves, Patrícia Pinto
1 ed.
Quid Juris, 2022
448 p.
9789727248681
40,71 €

Direito Constitucional
Martins, Maria d\'Oliveira
1 ed.
Editora D'Ideias, 2022
(Perguntas e Respostas)
135 p.
9789895365333
20,36 €

O livro Direito Constitucional - Perguntas e
respostas da Editora d’Ideias resulta de uma
experiência colaborativa entre a docente e alunos da
disciplina de Direito Constitucional, na Faculdade de
Direito da Universidade Católica Portuguesa.Pode
ser descrito como um guia visual que permite a
qualquer pessoa interessada uma iniciação rápida à
Constituição da República Portuguesa e à história
constitucional portuguesa. Para além deste guia
visual, o livro contém ainda um conjunto de testes de
escolha múltipla, permitindo aos estudantes de
Direito Constitucional realizar uma autoavaliação
dos seus conhecimentos.Dá ainda acesso a um
acervo de fontes online por meio de Códigos QR,
com o intuito de despertar o interesse para a
amplitude dos temas desta disciplina.

O presente manual tem uma forte componente
académica, dado que foi redigido a pensar no auxílio
destas matérias aos estudantes do ensino superior
universitário e politécnico.Todavia, pensamos ser
pertinente alargar o leque e o âmbito destas mesmas
matérias a todos os estudiosos e juristas em geral,
assim como aos profissionais que laboram na área
jurídica, abrangendo também este manual, além de
uma vertente doutrinal, e de uma vertente de Direito
comparado, uma vertente jurisprudencial, tendo
sempre em conta a legislação relevante para o estudo
e aplicação do Direito Constitucional (português).

Direito da Medicina : Estudos e Pareceres
Rueff, Maria do Céu
1 ed.
Almedina, 2022
484 p.
9789894007388
62,29 €

Os trabalhos reunidos neste volume refletem
eloquentemente a posição da autora: a de que a
complexidade da relação médico-doente, mormente
na era dos direitos humanos e das novas descobertas
no domínio das chamadas ciências biomédicas, não é
abarcável pelo sistema jurídico na forma
compartimentada tradicional, em diferentes "ramos"
preestabelecidos em que aquele tradicionalmente se
propõe observá-la, apegado a uma abordagem
essencialmente abstrata e dedutiva. Neste sentido, o
Direito da Medicina, tal como o entende a autora,
não surge simplesmente como mais um "ramo" do
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Direito, antes se propõe entrecruzar as metodologias
médica e jurídica, criar "um método especificamente
jurídico-médico transdisciplinar", como condição de
uma "perspetiva integradora", que, privilegiando a
abordagem indutiva, a partir do estudo de caso,
permita captar a singularidade, para o campo
jurídico, dos problemas resultantes da especificidade
do ato médico.

livro é um relato de toda a jornada da startup, da
idealização ao exit, do ponto de vista jurídico, mas
sem juridiquês.

Estudos de Arbitragem, 1.
Silva, Paula Costa e
1 ed.
Almedina, 2022
490 p.
9789894007685
48,70 €

Direito Disciplinar – Parte I
Coutinho, David
1 ed.
Nova Causa, 2022
(Formulários)
240 p.
9789899026483
38,00 €

Formulários de direito disciplinar.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Direito para Startups
Galvão, Helder
Xavier, Luís Barreto
1 ed.
Almedina, 2022
(Abreu Advogados)
208 p.
9789894007241
31,08 €

O termo startup tem um luxo de definições.Uma das
mais famosas é a de Steve Blank, que a define como
uma organização temporária em busca de um modelo
de negócio repetível e escalável.Preferimos pensá-la
como um estado de espírito, ou seja, uma empresa
cuja estrutura e hierarquia não são pré-definidas.
Cada uma tem o seu perfil e estilo, sendo estas
características - uma certa liberdade ou até mesmo
anarquia - o motivo de serem tão instigantes e
admiradas. Não por acaso, estão presentes no nosso
dia-a-dia, impactando a vida de todos no plano
pessoal e profissional. Afinal vivemos, respiramos e
consumimos startups.Neste espírito, portanto, este

Fazer a republicação de textos que foram sendo
publicados ao longo do tempo é opção cuja
razoabilidade pode ser discutida. Porém, Cronos e
Kairós parecem ter-se conjugado neste tempo.
Através da linha cronológica que perpassa a ordem
de publicação dos diversos textos, compreende-se a
linha do tempo e o fio do pensamento de quem os
escreveu; bem vistas as coisas, apesar de se
publicarem trabalhos académicos - a expressão
científicos parece a quem escreve pomposa em
demasia - a presente complicação é uma
autobiografia. Tendo contactado pela primeira vez
com o instituto da arbitragem voluntária num
seminário de mestrado, coordenado pela Professora
Doutora Isabel Maria Magalhães Colaço, autora
material da Lei de Arbitragem de 1986, no ano
lectivo de 1986-87, a autora passou a ter nesta
matéria o seu vade cum me: os problemas
específicos que uma jurisdição assente na autonomia
privada trazia consigo não mais deixaram de estar no
centro das suas preocupações. Quer através de
trabalhos académicos, quer através de conferências e
pareceres, a realidade, com a sua força centrípeta,
foi-se fazendo paulatinamente presente. Neste
contexto se compreende a presente publicação. Nela
se reúnem praticamente todos os estudos que foram
sendo publicados ao longo dos anos numa área
científica que veio a ganhar projeção no início deste
século, sendo evidente o esforço de construção de
um sistema de adjudicação que apresenta duas
singularidades: a fonte dos poderes do decisor - a
autonomia privada, que legitima o exercício da
jurisdição por órgãos não integrados nas ordens de
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tribunais estaduais ? e a natureza tipicamente
internacional dos conflitos sob decisão. Estas duas
características, uma, inerente, outra, contingente,
determinaram o estudo de um conjunto de problemas
que se pressentiam envoltos em nebulosas e a
elaboração dos diferentes textos, que são como que
notas conclusivas de possíveis soluções.Corrupção,
imparcialidade e independência dos árbitros,
estabilidade do caso julgado arbitral, arbitragem
societária e arbitragem administrativa foram alguns
dos leitmotiv das actuais variações.

Guia dos impostos em Portugal 2022
Brás Carlos, Américo ... [et
al.]
1 ed.
Quid Juris, 2022
720 p. 24x17 cm.
9789727248667
67,26 €

Um livro que permite uma rápida informação sobre
cada situação ou assunto, nos seus aspetos
fiscalmente relevantes, sejam de natureza real
(prédios, heranças, doações, etc.), sejam de natureza
pessoal (profissional independente ou por conta de
outrem, não residentes e sociedades, etc.).
Explica os deveres e as garantias dos contribuintes.
Indica as regras de cada imposto e o respetivo
tratamento fiscal. Inter-relaciona a lei e os
procedimentos administrativos.
É uma obra essencialmente dirigida aos estudantes,
profissionais de fiscalidade, empresários, juristas,
economistas, técnicos de contas e gestores.

I Congresso de Direito da Insolvência
Congresso de Direito da
Insolvência
1 ed.
Almedina, 2022
(Obras colectivas)
308 p.
9789894008323
27,01 €

Desde o início, e ao longo de oito anos de vigência, o
Código da Insolvência deu origem a acesas
discussões entre os juristas, tornando necessária uma
discussão alargada que abordasse as questões
centrais do Direito da Insolvência. A Lei n.º
16/2012, de 20 de Abril, criando o processo especial
de revitalização, e a Lei n.º 178/2012, de 3 de
Agosto, criando o sistema de recuperação de
empresas por via extrajudicial, deram o impulso que
faltava para a concretização, no final de 2012, do I
Congresso de Direito da Insolvência. Graças ao
contributo de muitos mas especialmente dos
oradores, o Congresso foi extraordinariamente
bem-sucedido, criando a expectativa de que, depois
dele, se realizem outros. Entretanto, do Congresso
fica este livro, com os textos respeitantes às
intervenções. Ele é resultado de mais um acto de
generosidade por parte dos oradores. Registando as
ideias transmitidas oralmente, permitirá aos que
estiveram presentes confirmar as suas conclusões
bem como o acesso a elas dos que não puderam
participar.
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Lições de Direito do Cibercrime E da tutela
penal de dados pessoais
Venâncio, Pedro Dias
1 ed.
Editora D'Ideias, 2022
220 p.
9789895365340
33,80 €

Estas Lições de Direito do Cibercrime comportam
uma abordagem geral a um enquadramento da
disciplina e da sua harmonização internacional, quer
na perspetiva substantiva — previsão de crimes
informáticos — quer na perspetiva adjetiva —
previsão de regras de competência, investigação,
cooperação e prova penal em ambiente digital.O
texto segue um fim eminentemente didático,
optando-se por uma exposição clara e sucinta dos
conceitos, institutos e regimes jurídicos aplicáveis à
cibercriminalidade na perspetiva do ordenamento
jurídico português, dando especial ênfase à intrínseca
e indissociável relação entre cibercrime e a tutela de
dados pessoais.Pensamos ser uma obra pioneira que
assume uma possível autonomização do Direito do
Cibercrime enquanto área especial do direito penal.

Manual de direito internacional público : uma
perspetiva de direito lusófono
Gouveia, Jorge Bacelar
6 ed.
Almedina, 2022
(Manuais universitários)
820 p. 22x15 cm.
9789894007975
109,56 €

ministrados
temas
atinentes
às
Relações
Internacionais e à Política Internacional.
Oferece-se também um conjunto de reflexões sobre
um Direito Internacional Público em evolução
permanente que qualquer profissional - de
magistrado judicial e do Ministério Público a
advogado, de diplomata a funcionário internacional,
de decisor, político e administrativo, a dirigente de
organizações internacionais não-governamentais não pode hoje ignorar.
Nesta 6ª edição, houve a ocasião de atualizar
referências
bibliográficas,
normativas
e
jurisprudenciais, tal comprovando o património
inestimável que é o substrato de uma Ciência do
Direito Internacional Público Lusófona pujante, em
perene resistência à colonização político-ideológica
estrangeira que pretende suplantar o seu modo de
ensinar e de investigar.

Manual de Políticas Públicas : As opções
económicas do Estado
Martins, Guilherme d'Oliveira
1 ed.
Editora D'Ideias, 2022
(Políticas Públicas)
224 p.
9789895365326
33,80 €

As políticas públicas versam sobre opções, que nada
mais são escolhas que o Estado, na sua interação
com a economia, pode e deve fazer, dada as suas
limitações. É da densificação da dimensão
económica e da escassez de recursos, numa
perspetiva única do Estado, que surgem as Políticas
Públicas, objeto do presente Manual.

O Manual de Direito Internacional Público - Uma
perspetiva de Direito Lusófono, nesta sua 6ª edição,
mantém o propósito de ser um livro de natureza
pedagógica, destinado ao ensino universitário, ao
mesmo tempo útil aos estudantes das Faculdades de
Direito e aos de outros cursos em que são
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Mercado de Obrigações : Características,
avaliação e medidas de risco
Quelhas, Ana Paula
1 ed.
Editora D'Ideias, 2022
(Ídeias de Finanças)
180 p.
9789895365364
25,65 €

A obra percorre, de modo integrado e sistematizado,
as temáticas associadas ao mercado de obrigações,
mormente as caraterísticas essenciais deste ativo
financeiro, bem como as tipologias existentes, as
medidas de avaliação e as suas potencialidades
enquanto instrumento de cobertura do risco de taxa
de juro.A sua redação ocorreu num contexto
marcado pelo regresso da inflação à agenda dos
agentes económicos e pela eminente subida das taxas
de juro, o que reforça a pertinência dos conteúdos
expostos, os quais surgem acompanhados por um
elenco alargado de casos práticos e de
exemplos.Embora preferencialmente destinada aos
estudantes da área financeira, tanto de 1.º como de
2.º Ciclo, esta obra interessará a um público mais
vasto, composto por profissionais, por investidores e
por todos os que pretendam aprofundar o seu
conhecimento no domínio das obrigações.

Municípios e Freguesias : novas competências,
1. Regime Jurídico
Salazar, João
1 ed.
Almedina, 2022
(Legislação anotada)
932 p.
9789894006961
88,82 €

Este livro constitui o 1º Volume e é resultado de um
projeto sobre os municípios e freguesias, regime
jurídico,
entidades
intermunicipais,
novas
competências e diplomas sectoriais, integrando

remissões, anotações, jurisprudência, comentários e
minutas.Aborda a publicação da Lei nº 75/2013 de
12 de setembro, já na versão da Lei n.º 66/2020 de 4
de novembro.

Nós e os Impostos : Um Contributo para a
História dos Impostos em Portugal
Palma, Clotilde Celorico (ed.)
1 ed.
Almedina, 2022
(Manuais universitários)
454 p.
9789894007753
47,37 €

Esta é uma obra que fazia falta no mundo da
Fiscalidade portuguesa, colmatando uma importante
lacuna, juntando aspectos relevantes da história e
sociologia dos impostos numa perspectiva
prática.Estamos perante uma obra histórica, inédita
no nosso país, que, pela primeira vez, reúne um
conjunto de artigos dos melhores especialistas em
Fiscal e de jovens Fiscalistas numa abordagem
quanto à génese das principais regras e tributos do
sistema fiscal português e suas implicações.É um
valioso apanhado de dados e reflexões que nos vão
auxiliar no porquê dos principais tributos do nosso
sistema fiscal, explicando-nos as suas origens e
permitindo-nos uma melhor interpretação e aplicação
prática dos mesmos.

O Estatuto do Administrador de Facto Não
Legitimado das Sociedades Comerciais
Rocha, F. A. Duarte da
1 ed.
Almedina, 2022
(Monografias)
164 p.
9789894007012
29,72 €

A figura do administrador de facto prolifera na nossa
realidade jurídico-societária e nas demais áreas do
direito. De facto, embora a sua definição não esteja
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tipificada nas nossas disposições legais, a doutrina
nacional procurou, de forma profícua, elencar uma
série pressupostos para aquisição da qualidade de
administrador de facto.

Regime Jurídico do TVDE : (Transporte de
Passageiros em Veículos Descaracterizados a
Partir de Plataforma Eletrónica)
Abrantes, António Fernando
1 ed.
Almedina, 2022
(Monografias)
344 p.
9789894007920
40,57 €

Propriedade e Personalidade no Direito Civil
Português
Passinhas, Sandra
1 ed.
Almedina, 2022
(Teses)
608 p.
9789894008347
75,86 €

A tese que agora apresentamos parte da relação entre
a propriedade e a constituição da personalidade.
Embora esta ligação nos tenha sido sugerida há
longo tempo por vários filósofos, só nos últimos
anos se verificou um aprofundamento da
investigação ao nível das ciências sociais sobre este
tema, e a experiência empírica veio confirmar o que
já há muito se intuía: certos objectos são
constitutivos da personalidade, na medida em que
permitem ao ser humano desenvolver-se na sua
individualidade e apresentar-se socialmente com
uma identidade específica. O que nós procurámos,
no trabalho que agora apresentamos, foi averiguar se
esta premissa era importante para o Direito Civil e,
em particular, se seria susceptível de fundamentar
uma diferente afectação de direitos reais, ou, dito de
outro modo, se estes, em virtude da sua ligação à
personalidade, são merecedores de uma especial
tutela do Direito.

O aparecimento de novos modelos de negócio que
gravitam em torno de plataformas eletrónicas de
intermediação veio abalar as estruturas normativas
tradicionais reguladoras do mercado, tendo o setor
dos transportes sido indubitavelmente um dos mais
afetados.Na verdade, à medida que empresas como a
Uber se foram progressivamente instalando no seu
território, os Estados viram-se subitamente
confrontados com a necessidade de enquadrar
juridicamente estas novas formas de mobilidade
urbana ou mesmo de as banir de forma definitiva.O
presente estudo tem por objeto a apresentação dos
desafios encontrados e da forma como foram sendo
superados em cada ordenamento jurídico, com
particular destaque para o ordenamento jurídico
português, na sequência da entrada em vigor da Lei
n.º 45/2018, de 10 de agosto.

Terrorismo Internacional e Direito Penal :
Uma ameaça ao Estado de Direito
Democrático?
Pinheiro, Leonel Horta Duarte
1 ed.
Almedina, 2022
182 p.
9789894007869
44,65 €

O dia a seguir ao 11 de setembro de 2001 trouxe a
esquizofrenia securitária da comunidade do medo
que tem justificado o primado das teses do
securitarismo como forma de prevenir e reprimir a
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macrocriminalidade, em particular o novo terrorismo
internacional. Numa Ordem Constitucional de
liberdade, nem o terrorismo internacional, nem a
(re)interpretação da segurança são pretexto para uma
excessiva compressão dos direitos e liberdades
fundamentais pessoais, minando o património
humanista dos ordenamentos jurídicos demoliberais.
Defendemos que a reação legítima e válida a um
ataque terrorista deve ser constitucionalmente
fundada, subordinada a um Direito Penal não
funcionalizado à segurança e construído a partir do
valor da Dignidade da Pessoa Humana, critério
último de legitimidade de todo o poder político
legítimo.

Tributação do Património IMI-IMT e Imposto
do Selo : (Anotados e comentados)
Rocha, António Santos
Brás, Eduardo José Martins
3 ed.
Almedina, 2022
(Códigos anotados)
1084 p. 23x16 cm.
9789894007654
157,35 €

A 3.ª Edição, agora dada à estampa, vem revista,
ampliada e atualizada relativamente ao conjunto das
matérias que entretanto vieram a ser aditadas,
alteradas ou simplesmente revogadas, a outras que
vieram a merecer um maior desenvolvimento e,
ainda, às que passaram a integrar o contexto fiscal do
nosso País, designadamente no que se refere ao
AIMI - Adicional ao Imposto Municipal sobre
Imóveis, continuando a desenvolver-se um conjunto
de notas e comentários aos diversos normativos, quer
do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis,
quer do Código do Imposto Municipal sobre as
Transmissões Onerosas de Imóveis, quer, ainda, do
Código do Imposto do Selo.

Violências Domésticas : Novas Questões
Antigas
Morais, Teresa
1 ed.
Almedina, 2022
458 p.
9789894006114
40,58 €

Este é um livro de encontros, sobre os desencontros
das violências domésticas. Desencontros das vítimas
perante si próprias: os riscos, os medos, os
obstáculos (pessoais, sociais e, até, institucionais)
que têm de superar para se poderem reformular como
livres, autónomas e consideradas. Desencontros dos
agressores com a estruturação de relações
igualitárias, de respeito e de confiança; fundados,
muitas vezes, em ideações estereotipadas.E este é um
livro de encontros entre autores que, como que numa
conversa (escrita), quiseram entrelaçar diferentes
saberes (nomeadamente, de medicina, psicologia,
sociologia, criminologia, direito) para uma visão
mais integrada sobre violência na intimidade ou de
género.Porque se nos desconhecermos, não
conheceremos verdadeiramente coisa alguma!

Vulnerabilidade e Direito Administrativo
Silva, Artur Flamínio da (ed.)
1 ed.
Almedina, 2022
(Ratio Iuris)
124 p.
9789894007883
27,01 €

A presente obra tem como objectivo primordial
abordar o tópico da vulnerabilidade e do Direito
Administrativo que, mais recentemente, não obstante
a sua relevância teórica e prática, tem sido pouco
estudado ou, se preferirmos, sistematizado. No
entanto, o reconhecimento de uma crescente
importância e actualidade do tema (em virtude do
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contexto da COVID-19) exigiu um primeiro estudo com diversos e ecléticos contributos - que tivesse
como finalidade analisar alguns aspectos que
rodeiam as problemáticas jurídicas mais recentes e
controversas em sede da relação entre o exercício do
poder público e da vulnerabilidade dos cidadãos.

Colaboração, confiança mútua, críticas olhos nos
olhos, relações densas e visíveis são cada vez mais
urgentes e necessárias. Não se trata só de uma luta
contra governos e direções, gestões e chefias, mas
também uma luta contra a apatia.
LITERATURA SOBRE MÚSICA
ML 3469-3541 > Música popular

TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA EDUCACIÓN
LB 1705-2286 > Educación y formación de profesores

Flores de Saramago
Oliveira, Paula
1 ed.
Paula Oliveira, 2022
60 p. 29x29 cm.
9789893332269
35,40 €

Do entusiasmo ao burnout? : a situação social
e laboral dos professores em Portugal hoje
Varela, Raquel (ed.) ... [et al.]
1 ed.
Edições Húmus, 2022
(Varia)
210 p. 23x16 cm.
9789897557958
22,13 €

O presente estudo pretende responder a algumas
questões públicas: porquê uma grande parte dos
professores, ao final do dia, se sente esgotada? Quais
são as causas do sentimento de exaustão emocional
entre os docentes? De onde advém o stress laboral na
educação escolar? Como compreender e/ou explicar
um mal-estar tão difuso e generalizado nas funções,
estrutura e dinâmicas desta atividade vital?
Os quase dois milhões de dados recolhidos - graças
ao grande empenho, em todo o país, de dirigentes
sindicais que, nas escolas, criaram as condições para
que os inquéritos fossem preenchidos e
encaminhados para a Fenprof - foram analisados por
uma equipa interdisciplinar e multiprofissional das
áreas de história e educação, de teoria social e
metodologia científica, de matemática e estatística,
de medicina social e psiquiatria, psicanálise e
psicologia, de psicodinâmica do trabalho e
sociologia crítica, de antropologia e geografia do
trabalho.
Uma grande conclusão final: o sofrimento dos
professores no trabalho que observamos é uma
consequência da estrutura anquilosada e perversa da
escola-educação e da desqualificação, expropriação e
desempoderamento do professor.

Uma edição ímpar, num misto de poesia, música e
ilustração.
Uma homenagem sentida de Paula Oliveira aos
Poemas Possíveis, no centenário do nascimento de
José Saramago.
BELLAS ARTES
N 1-9165 > Artes visuales (General)

Trabalhos da Devesa
Massul, Edgar
1 ed.
Documenta, 2022
96 p.
9789895680351
19,00 €

Marcel Duchamp: «Ao fim e ao cabo, o acto criativo
não é desempenhado apenas pelo artista; o
espectador põe a obra em contacto com o mundo
exterior ao decifrar e interpretar as suas qualidades
internas, acrescentando, assim, a sua contribuição ao
acto criativo. Isto torna-se ainda mais óbvio quando
a posteridade estabelece o seu veredicto final e, por
vezes, reabilita artistas esquecidos.»Projecto
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desenvolvido para o Germinal 2019 do Cão Danado
no Parque da Devesa em Vila Nova de Famalicão.
LENGUA Y LITERATURA
P 201-299 > Gramática comparativa

LENGUA Y LITERATURA
P 87-96 > Comunicación. Medios de comunicación

A traição das palavras : retórica do poder e
suscetibilidade da linguagem
Moreira, Gilliam (ed.) ... [et
al.]
1 ed.
Edições Húmus, 2022
(Magma)
264 p. 23x16 cm.
9789897557279
23,46 €

Da fonologia à lexicografia : elementos para
uma gramática do português de Angola
Osório, Paulo (ed.)
1 ed.
Edições Húmus, 2022
(Varia)
152 p. 23x16 cm.
9789897557781
17,70 €

A Língua Portuguesa, Património da Humanidade,
faz parte do mosaico linguístico de Angola. Dada a
sua diversidade etnolinguística, Angola é um país
plurilingue, onde o português coexiste com várias
línguas nativas. Apesar da existência de outras
línguas, o português é a única língua oficial do País,
de acordo com a Carta Magna da República de
Angola. Por isso, para os Angolanos, a língua
portuguesa é, de facto, um meio de comunicação
nacional e também internacional, pois permite o
contacto com o Mundo Lusófono.
A língua portuguesa, dada a sua vitalidade em
Angola, apresenta particularidades notáveis a vários
níveis: sintáctico, fonológico, morfológico e lexical.
No entanto, o ensino do Português, nas escolas e em
todos os níveis, obedece à norma lusitana. Tendo em
conta a realidade sociolinguística do país, têm sido
publicados trabalhos de investigadores e estudiosos
nacionais sobre o português de/em Angola.

Os ensaios que integram o presente volume tiveram a
sua origem nas intervenções realizadas pelos seus
autores no Congresso Internacional Palavras
traiçoeiras: fake news, censura e o indizível, que
decorreu no Departamento de Línguas e Culturas da
Universidade de Aveiro em outubro de 2019.
LENGUAS Y LITERATURA CLASICAS
PA 3051-4500 > Literatura griega (Clásica) hasta ca. 600 d.C

Nemeias : um livro de Píndaro
Viana, Maria Mafalda
1 ed.
Edições Húmus, 2022
(Magma)
668 p. 23x16 cm.
9789897557767
35,40 €

Embora visto desde os cânones da Antiguidade como
o maior lírico grego e integrando posteriormente os
círculos literários europeus, não se pode dizer que
Píndaro seja um autor tão lido como Homero ou
Platão. A nossa percepção dos seus versos é a de
uma poesia hermética.
Dos Epinícios, foram menos lidas as odes Nemeias
(tema deste livro) e as Ístmicas, o que, em parte,
poderá dever-se ao lugar que ocupavam dentro
daquele conjunto (na edição alexandrina, de
Aristófanes de Bizâncio) - em último lugar, as
Nemeias (em terceiro, as Ístmicas); aquando da
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passagem de rolo a codex, as Nemeias passaram para
terceiro lugar. De facto, a tendência para seguirmos o
que foi sendo instituído pela tradição pode gerar uma
força de verdade difícil de contrariar.
No entanto, o livro das Nemeias inclui composições
que constituem também grande poesia. Tendo como
ensejo os Jogos Nemeus, os seus versos interpelam o
nosso espírito com formulações que metamorfoseiam
os homéricos, os hesiódicos (e outros) e versam
sobre o destino humano, a cidade ou a poesia (a que
Píndaro se refere como sophia) e a linguagem.
LITERATURA (TIPOS)
PN 1865-1999 > Tipos especiales de teatro (comedia,
tragedia, vodevil...)

O cinema : uma estética crua
Mendes, João Paulo de
Oliveira Cruz
1 ed.
Edições Húmus, 2022
(Magma)
596 p. 23x16 cm.
9789897557842
35,40 €

O cinema é uma estética crua porque não cria uma
realidade alternativa àquela que podemos vivenciar,
antes a reproduz com a frieza que é própria da
tecnologia de que faz uso. A sua dimensão
tecnológica, com origem na fotografia, realiza sob a
forma de imagem em movimento os pressupostos
teóricos do naturalismo, deixando de ver o homem
como o centro do mundo, para passar a considerá-lo
como um fenómeno determinado pelo mundo
material que o rodeia e sustenta. Neste sentido, o
cinema é devedor das ideias literárias de Balzac e de
Zola.
Uma referência fundamental para o aprofundamento
destas questões é a obra de Siegrefied Kracauer que
nos mostra que a exploração da natureza, do mundo
físico e material é o campo da sensibilidade do autor
cinematográfico. Refuta-se, a propósito, a tese que
defende que a fotografia, porque nos oferece uma
reprodução mecânica da natureza, não é arte, e
alarga-se essa questão ao cinema, pois ele é, embora

possua características que lhe são próprias, uma
extensão da fotografia.
Finalmente, e especificando aquilo que distingue o
cinema da fotografia, destaca-se a sua capacidade
para captar o fluxo da vida, particularmente
importante no mundo moderno onde a vida nos surge
essencialmente como devir, e confronta-se a
experiência do cinema com a do teatro e a da
literatura, considerando-se que, nele, a expressão do
movimento não se encontra sobretudo associada à
narrativa, mas à imagem, devendo, portanto, o
cinema ser, antes de tudo, visto como uma arte
plástica.
LITERATURA (TIPOS)
PN 4699-5650 > Periodismo. Periodistas, etc

Conversando com o inimigo : Do Porto a Abu
Dhabi via Telavive
Cymerman, Henrique
1 ed.
Guerra e Paz, 2022
248 p. 23x15 cm.
9789897028526
30,09 €

Com Henrique Cymerman o risco é estarmos sempre
no olho do furacão. Este livro é uma viagem
excitante: ao Médio Oriente, claro, num retrato único
de conflitos e de personagens, com Arafat e com
chefes árabes, misteriosas madrugadas dentro.Mas
não só. Este livro é um turbulento registo na primeira
pessoa: o premiado jornalista Henrique Cymerman
leva-nos a dar um passeio pela história da sua vida. E
não esconde nada. Do Porto a Abu Dhabi via
Telavive, o autor fala-nos da infância, da decisão de
emigrar para Israel, até às surpreendentes conversas
com o Papa Francisco, que o nomeou «Anjo da Paz»:
está aqui a límpida amizade e o riso franco dos
dois.Este é um livro em que se arrisca a morte, em
que se insinuam «segredos de Estado» ou as mais
intrincadas conspirações internacionais e em que
tudo se resolve com uma arma, a do diálogo e da
diplomacia.Neste Conversando com o Inimigo, o
jornalista Henrique Cymerman dá-nos uma lição de
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diplomacia, num livro de memórias, que é, afinal,
um livro de História, de Política, de Humanidade e
de esperança, para reflexão actual e memória futura.
LITERATURAS ROMANCES
PQ 1-3999 > Literatura francesa

Romain Rolland : uma consciência livre
Reis, Jorge
1 ed.
Parsifal (Marcelo Teixeira),
2022
164 p. 23x15 cm.
9789898760968
26,55 €

jovem casal de economistas.
É pela voz de Júlia - curiosa sobre o passado da casa
-, mas também da sua cunhada Sofia, do namorado
desta e de outros narradores, que vamos conhecendo
não só as histórias das próprias personagens, mas
também as que elas vão gradualmente descobrindo: a
do republicano José Anastácio, o primeiro
proprietário do palacete; e a do pai de Pedro e de
Sofia, maoista em tempos da Revolução de 1974 e
empresário de sucesso muitos anos depois.
Inteligente, divertido e cheio de surpresas, este
romance - finalista do Prémio LeYa em 2021 - toma
as décadas anteriores à implantação da República, os
anos da Revolução de Abril e os tempos atuais como
contexto e cenário, para nos oferecer um retrato
breve e irónico de algumas elites portuguesas, desde
finais do século XIX até aos nossos dias.

A Cidade dos Dias Desacontecidos
Após o falecimento de Jorge Reis, António Mota
Redol, presidente da Associação Promotora do
Museu do Neo-Realismo foi contactado pela viúva
do escritor, Hélène Reis, para selecionar o espólio e
a biblioteca a transportar de França, no seu
automóvel e em várias viagens, para o Museu do
Neo-Realismo.

Silva, Pedro Ribeiro
1 ed.
Glaciar, 2022
208 p. 23x15 cm.
9789898950314
26,46 €

LITERATURAS ROMANCES
PQ 9000-9999 > Literatura portuguesa

A casa ocupada
Lopes, Graça Videira
1 ed.
Publicações Dom Quixote,
2022
200 p. 19x14 cm.
9789722075732
27,44 €

Um brasileiro torna-viagem mandou construir um
palacete à Junqueira, em Lisboa, em 1889, para nele
instalar a numerosa prole que não cessou também de
aumentar fora de casa. O edifício - abandonado pelos
anos 1950 e ocupado na sequência da revolução de
abril de 1974 - está hoje transformado num
condomínio de luxo onde moram Pedro e Júlia, um

Permanece difusa a dúvida que acompanhará Tiago
na intimidade das suas memórias: terá sido este
tempo de pandemia feito de Dias Desacontecidos, ou
o seu contrário. Da esperança do novo mundo,
renascido a partir de uma pandemia, Tiago, porém,
vê a realidade de sempre dobrar a esquina e voltar a
aproximar-se, indiferente e pastosa. Entretanto, por
estes dias, os edifícios adquiriram uma ímpar beleza,
transformando desaparecimentos em vidas que
reaparecem em lugares improváveis e diluindo
fronteiras temporais em que o passado, presente e
futuro se apresentam por distinta ordem. É nesta
inquietude dos dias que, gradualmente, o tempo
linear se transforma em circular: como se fosse um
longo e eterno abraço. A cidade, mote e palco destas
25 histórias, responde, como sempre, às vicissitudes
do tempo: vigorosa nas crises, tranquila nas radicais
manifestações, bela nas intempéries, afirmativa na
desesperança, poética nas angústias, mas sempre
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estimulante, mesmo quando uma pandemia a
despovoa.""A Cidade dos Dias Desacontecidos" é
uma singularíssima forma de narrar uma cronologia
sem tempo, onde as vidas, mesmo as desaparecidas,
são infinitas e as que surgem se renovam em cada
delicado acontecimento.

A filha do regicida
Castelo Branco, Camilo
1 ed.
Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, 2022
329 p. 20x48 cm.
9789722730181
35,40 €

A cor das cerejas : da nobreza de Sintra à ira
revolucionária de Paris
Paulino, Jorge (19581 ed.
Ideia-Fixa, 2022
294 p. 23x15 cm.
9789899077638
30,09 €

)

Foram precisas chuvadas fortes alternando com sol
radioso para que a vida até então descolorida de
Louise, uma jovem aristocrática luso-francesa,
ganhasse todas as tonalidades dum arco-íris.
Baseado em muitos factos e personagens reais, a
acção de A Cor das Cerejas decorre em 1871, numa
narrativa na primeira pessoa, que atravessa os pouco
mais de dois meses de vida da Comuna de Paris, dos
seus preliminares ao definitivo e sangrento colapso.
Do vermelho vivo, cor febril e de paixão, ao azul
monótono, de depressão e frieza, a vida de Louise
percorre todas as tonalidades e emoções, ficcionando
o drama familiar da sua narradora, que a irá
transportar da serra de Sintra à Paris em ebulição
revolucionária no final do século XIX.
Este percurso, acelerado e efémero, conduzirá Louise
da pacata juventude à tumultuosa idade adulta,
vivendo paixões arrebatadoras tanto quanto
desilusões amargas que marcarão a sua vida para
sempre.

«A filha que ficou do primeiro volume da trilogia, O
Regicida, mas que neste livro demora a chegar:
sempre avesso às conveniências do romance
arrumado, o livro dá prioridade à satisfação da
vingança que derruba o traidor na própria estrebaria.
A filha vem depois, alcançando a satisfação de
compor a vida pelo casamento e de perdoar a própria
mãe. Nada menos!»

A história de Roma
Bértholo, Joana
1 ed.
Caminho, 2022
312 p. 20x13 cm.
9789722131711
38,76 €

Duas pessoas que foram outrora um casal
encontram-se passados dez anos de se separarem.
Ela, lisboeta, condu-lo a ele, o estrangeiro, por
diferentes percursos na sua cidade, enquanto
desnovelam memórias. Na tentativa de estabelecer
um passado comum, raros são os trajectos que
coincidem. Resta-lhes os nomes de certas ruas, de
certas cidades — Buenos Aires, Berlim, Marselha,
Beirute — que se tornam topografias íntimas, que
não poderão mais ser visitadas, como o nome da
filha que nunca tiveram.
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A morsa : contos de inocência e de violência

Adeus, Casablanca
Silva, João Céu e
1 ed.
Guerra e Paz, 2022
320 p. 23x15 cm.
9789897028472
31,86 €

Santos, Ana Cláudia
1 ed.
Edições Húmus, 2022
(12catorzebold)
96 p. 16x11 cm.
9789897557989
7,86 €

Nas nossas ruas, no autocarro, levo comigo os versos
«Eu descia, sem muita pressa, para o meu emprego».
Desço uma paragem antes para andar. Vivo para
trabalhar e vou morrendo sentada, com a viagem à
espera do tempo. Socorro-me da viagem, quero
dizê-la, não consigo, as palavras inibidas. Aferro-me
à memória, vou fazendo habilidades.

A última pedra
Miranda, Jorge Gomes
1 ed.
Assírio and Alvim, 2022
(Poesia inédita portuguesa)
184 p. 20x14 cm.
9789723719024
29,38 €

A Última Pedra é o regresso de Jorge Gomes
Miranda à coleção de poesia inédita portuguesa da
Assírio & Alvim. Um livro onde uma longa
meditação sobre a morte e o papel dos mais velhos,
«palavras que provocam hoje distância e medo, mas
que outrora foram sinónimo de um saber partilhado»,
dão lugar a um diálogo íntimo entre poesia e as
coisas mais efémeras desta vida.

E se, finalmente, Hollywood fizesse a continuação
do filme Casablanca, o mítico filme que ainda hoje
seduz milhões de pessoas em todo o mundo, e a
trama girasse em torno do desvio de um avião da
TAP, o primeiro grande acto de protesto político
aéreo de sempre e que causou a Salazar tantos
dissabores quanto o filme Casablanca causou a
Hitler?
Adeus, Casablanca fala-nos desse evento verídico
que servirá de inspiração à argumentista de
Hollywood que está a escrever o guião da sequela de
Casablanca e para quem o desvio do
Super-Constellation se torna uma obsessão e,
também, uma revelação.
Neste cenário histórico, recorda-se a vigilância da
polícia política sobre os exilados portugueses no
norte de África, bem como a realização da
Conferência de Casablanca, em que se defendia o
fim da presença portuguesa nas províncias de África.
Neste Adeus, Casablanca não podia faltar a recriação
da vida marroquina dos tempos em que Paul Bowles
vivia em Tânger, em que a espionagem era algo bem
real e em que o exílio para a vida era o preço a pagar
pelas opções que se faziam.
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Aspectos do legado Pessoano

As cores das coisas

Martinho, Fernando J. B.
Martins, Patrícia Soares (ed.)
Martins, Serafina (ed.)
1 ed.
Tinta da China, 2022
(Pessoa)
376 p. 18x13 cm.
9789896716998
31,68 €

Branco, Rosa Alice
1 ed.
Ediçoes Contraponto, 2022
224 p. 23 cm.
9789896663032
29,38 €

A cor é a linguagem do olho, tão apaixonante que
desencadeia em nós emoções, por ser o elemento da
perceção mais impactante e imprescindível à
vivência e à sobrevivência. Mas é também o trunfo
da imaginação, que permite ao poeta Paul Éluard
escrever o verso: «A terra é azul como uma laranja.»
As Cores das Coisas é um livro para todos os
profissionais que trabalham com a cor, mas também
para estudantes e para gente curiosa, porque ensina
ao mesmo tempo que conta histórias fascinantes que
ajudam a compreender a realidade policromática.
Através da escrita sedutora e luminosa da poeta e
professora universitária Rosa Alice Branco, e em
resultado de anos de ensino e investigação, o leitor
fica a compreender o poder inescapável da cor e as
emoções que gera, mesmo que o seu impacto não
chegue a aflorar a nossa consciência.
A cor tem poder manipulador e tudo nela é
consonância e paradoxo: um desafio tão empolgante
como uma montanha-russa. Por que razões a roupa
interior foi, durante tanto tempo, branca? Como
evoluiu a cor das louças sanitárias das casas de
banho? Qual a história do azul dos jeans Levi’s? E
em que medida se ligam as cores com a história da
LEGO? Ou dos chocolates Cadbury?
O nosso cérebro é uma peça mestra no jogo de
instalar desejos em nós, associando objetos e
realidades coloridas a sensações de satisfação e
prazer. Ao contar histórias das cores e dos seus
significados, este livro fascinante permite
compreender como coisas tão díspares como a
publicidade, um logótipo, os alimentos, os clubes de
futebol e as nossas memórias se vestem das cores
que melhor permitem apreciar o seu sabor.

Fernando J.B. Martinho: o enorme contributo que
faltava na colecção de ensaios sobre Fernando
Pessoa.
A partir do olhar atentíssimo e panorâmico de
Fernando J.B. Martinho sobre a poesia portuguesa do
século XX, e sempre em relação com Fernando
Pessoa, este volume de ensaios reúne textos
dispersos sobre surrealistas, neorrealistas, críticos
como Adolfo Casais Monteiro e Eduardo Lourenço
ou poetas leitores do poeta — Sophia, Cesariny,
O’Neill, Belo, entre outros.

Bestiário : [poema de zoologia fundacional
aplicada]
Franco, António Cândido
1 ed.
Edições Húmus, 2022
(12catorze)
68 p. 16x11 cm.
9789897558016
5,90 €
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Brevíssimo dicionário dos snobs : Lisboa,
Cascais e muito mais

Camões
Camões, Luís de
1 ed.
Vírgula, 2022
96 p. 26x16 cm.
9789895376001
52,53 €

Ferro, Rita
Condeço, Sérgio (il.)
1 ed.
Publicações Dom Quixote,
2022
288 p. 21x13 cm.
9789722075282
29,91 €

O snob caracterizado neste livro é alguém pobre ou
rico, de condição social elevada - ou que assim se
considera -, pertencente à alta sociedade e com raízes
na nobreza, a quem qualquer outra forma de estar
pode causar reserva, enfado ou desdém, e cujos
hábitos, predilecções, comportamento e léxico se
constituem por um conjunto de regras e códigos
vitalícios
muito
exclusivos,
imediatamente
reconhecidos pelos pares, que podem abespinhar
outras «tribos» pela presunção de excelência.
Em Portugal, como em todo o mundo, o grupo é
fechado, sóbrio e discreto, situando-se nos antípodas,
por exemplo, do jet set, de que em regra se demarca,
horrorizado pelo espalhafato da sua conduta, a
vulgaridade do seu gosto e o alarde dos seus bens.
Para caracterizar o exemplar português, a escritora
Rita Ferro, criada nos mesmos ambientes e sempre
provocadora, oferece-nos agora um retrato cirúrgico
de como fala e se comporta um verdadeiro snob, sob
a forma de um dicionário, ilustrado por Sérgio
Condeço, revelando os segredos e mistérios de um
tipo de vida que sobrevive, quase incólume, a toda a
modernidade.

Nenhuma arte escrita nos invade a alma como a
poesia. Palavras de tal forma imbuídas do sentir que
nos é impossível escudar contra a forma como esse
sentimento, escrito por outro, reverbera em cada um
de nós. Uma reverberação rica e variada que é difícil
de demonstrar. E para este fim não há como a
imagem, fluida, viva e colorida.
É desta associação de ideias que nasce a coleção de
Poesia Gráfica em que aliamos ao poema a
representação gráfica com a qual o ilustrador o
interpreta, e a riqueza dos trabalhos obtidos resulta
numa experiência multissensorial com que
esperamos estimular o leitor.
Arrancamos com o poeta clássico português por
excelência, Luís Vaz de Camões. Um autor lido e
interpretado por vozes incontáveis que dir-se-ia que
tudo foi já extraído da sua obra.
O volume que vos apresentamos prova o contrário.
Camões é hoje tão intenso como sempre foi. Lido e
visualmente interpretado, para vosso deleite.

Comporta Aberta : Retratos de uma Comporta
Antiga
Guerra, Cidalisa
1 ed.
Novembro, 2022
272 p.
9789895371914
24,43 €

As memórias sabem mais do que nós, não tenho
dúvidas. Este é um livro de memória e pós memória;
as que retive e as que me foram transmitidas.
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Recordações que ficaram num pedaço de papel
encontrado entre as folhas de um livro, um postal,
uma foto, e lá vamos nós remexer nas memórias que
muitas vezes são sofridas. Outras alimentam e
transportam-nos ao presente. Intensas, porque as
leves não tiveram ocasião de o ser. São minhas e
estão-me cravadas na alma com uma tinta que
alimenta a caneta para contá-las.São histórias de
vidas de uma Comporta antiga, que têm nome, mas
poderiam não tê-lo. Vestem a pele de uma
comunidade. Contadas por um narrador que lhes
conhece por dentro os recantos, os espaços sombrios
e aprendeu a desviar-se das urtigas porque as sentiu
na pele. São histórias de uma gente laboriosa que
sussurrou ao vento as dificuldades.Este é o meu
contributo para que não morra a memória coletiva de
um pedaço de uma África Metropolitana, feita de
suor e muitas lágrimas, mas também de uma alegria
e riqueza cultural genuínas, que não precisa de
grandezas materiais para sê-lo

Depois da majestade, a cobrança
Granja, Carlos Nuno
1 ed.
Edições Húmus, 2022
(12catorzebold)
74 p. 16x11 cm.
9789897557996
7,86 €

Dá-me um segundo, a porta está aberta, há um muro
à direita revestido de heras, o banco de jardim é todo
ele dourado, todo ele as memórias, meu avô ele
próprio: cansado.

Ecocardiodrama
Pereira, Alberto
1 ed.
Edições Húmus, 2022
(12catorze)
64 p. 16x11 cm.
9789897557965
5,90 €

Correspondência Fernando Lemos e Jorge de
Sena
Lemos, Fernando
Sena, Jorge de
Leite, Rui Moreira (ed.)
Sena, Isabel de (ed.)
1 ed.
Documenta
Fundação Cupertino de
Miranda, 2022
376 p. il.
9789895680344
35,28 €

Escrito nas margens : livro de horas VIII
Llansol, Maria Gabriela
1 ed.
Assírio and Alvim, 2022
(Arrábido)
292 p. 20x14 cm.
9789723722765
29,38 €

Um instrumento fundamental para o conhecimento
de Jorge de Sena e de Fernando Lemos.

Este novo Livro de Horas, preenchido pela escrita de
Maria Gabriela Llansol nos espaços livres —
margens para ela expectantes — de uma boa parte
dos livros que leu, e que hoje se encontram na
biblioteca que deixou, vive de um sector literalmente
«marginal» (mas não menos significativo) de toda a
sua escrita inédita.
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Estabelece-se, assim, nas onze partes em que o
organizámos, uma imediata conexão, que Llansol por
mais de uma vez destaca, entre o acto de ler e o
impulso de escrever. Trata-se de um gesto diferente,
e único, de escrita a partir da leitura, para o qual a
autora inventa um novo verbo: escreler. Partindo da
distinção (e complementaridade) entre a escrita que
nasce do olhar sobre o mundo (que em Llansol pode
ser o da imanência das coisas ou o do curso da
História) e aquela cuja origem primeira é o livro
alheio, chegamos a essa dupla forma de
escrita-leitura: a do escre-ver (o livro do mundo) e a
do escre-ler (o livro do outro).

Este incómodo meu
Sousa, Luís Amorim de
1 ed.
Edições Húmus, 2022
(12catorzebold)
78 p. 16x11 cm.
9789897558009
7,86 €

Fóssil
Istanbul, Gaëlle
1 ed.
Edições Húmus, 2022
(12catorze)
40 p. 16x11 cm.
9789897557972
5,90 €

Fóssil é o título deste breve livro. Um título breve,
insinuante, nuclear, porque a autora, Gaëlle Istanbul,
aos 48 anos, soube esperar, soube encontrar uma voz
muito pessoal e pura. Pura quer dizer, aqui,
autêntica, inimitável, singular, facto que, por si só,
bastará para - numa qualquer livraria, numa qualquer
biblioteca - reconhecermos que é precisamente a
procura de palavras nucleares o que anima a escrita
desta poeta. Não estamos perante uma poesia que se
sirva do corte de frases longas para, com isso, se dar
ares de poesia consciente do verso, ou do ritmo. O
facto é este: os versos de Gaëlle são cautos, são
também eles breves

Longe do Meu Coração
Magalhães, Júlio
1 ed.
A Esfera dos Livros, 2022
228 p. 20x12 cm.
9788413843209
22,83 €

Flores ao Amanhecer
Teixeira, Manuel (19561 ed.
Novembro, 2022
140 p.
9789895369386
20,36 €

Poemario do autor português.

)

Joaquim não queria acreditar no que os seus olhos
viam. Tinha saído a salto de Portugal, viajado
apertado em camionetas de gado, andado
quilómetros e quilómetros a pé, à chuva e à neve,
quase perdido a vida nos Pirenéus e agora estava ali.
Na capital portuguesa em França. O sítio onde, todos
lhe garantiam, podia enriquecer e concretizar os seus
sonhos. Mas o que via era um bairro de lata. Sentia
os pés enterrarem-se na lama. Olhava para as
barracas miseráveis e para os fardos de palha que
faziam as vezes de uma cama.
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Mas, Joaquim não estava disposto a baixar os braços.
Longe do meu Coração retrata com mestria e
realismo, o quotidiano dos portugueses que partiram
em busca de uma vida melhor, sonhando um dia
regressar ricos à terra que os viu partir pobres. Para
Joaquim, Portugal estava longe. Era ali, em França,
na terra que lhe dava de comer, que queria vingar,
que prometia, à força do seu trabalho, derrubar
fronteiras e preconceitos. Mas, cedo Joaquim vai
descobrir que há barreiras difíceis de ultrapassar.

Maina Mendes
Costa, Maria Velho da
1 ed.
Assírio and Alvim, 2022
(A phala)
256 p. 20x14 cm.
9789723722536
31,33 €

Maina Mendes é uma mulher silenciada num mundo
de homens e dos homens, que cedo percebe na sua
condição imposta uma forma de a metamorfosear a
seu favor: do silêncio faz a sua resignada mudez.
Publicado em 1969, este é o primeiro romance de
Maria Velho da Costa, um livro que mudaria para
sempre as letras portuguesas pela sua força
inaugural, o seu modo de dizer novo e experimental,
embora filho de um legado literário prístino (Maina
Mendes bem poderia ser menina e moça levada de
casa de seus pais para muito longe), um exemplo
máximo desta grande escritora.

Manuel
Silva, João Gomes da
1 ed.
Guerra e Paz, 2022
128 p. 23x15 cm.
9789897028649
23,01 €

«Aos 40 anos, descobrimos que vamos ser pais outra
vez. Umas semanas depois, confirma-se que o futuro
bebé tem Trissomia 21 (síndrome de Down) e ainda
lhe diagnosticam uma malformação cardíaca muito
grave.
Passam-nos para a mão a decisão de continuar ou
interromper a gravidez. A escolha é nossa, mas
entregam-nos logo as declarações para pôr termo a
tudo.
Sofremos, sofremos e sofremos, e decidimos que a
vida dele não terá sentido. Avançamos para a
interrupção. Chegamos à sala do hospital e vemos
um comprimido. Olhamos para ele e ele fica na
mesa. Vamos embora.
A nossa vida acaba de mudar para sempre. Só que
muda para melhor.»
Esta é a história de uma família e de uma
comunidade, a próxima e a alargada, vista pelos
olhos de quem tem de fazer uma escolha, inevitável
para uns, impossível para outros.
Esta é a história verídica do nascimento do Manuel,
que foi escrita como uma declaração de amor a um
filho.
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Martírio de amar ao luar

Meninos da Cor do Chocolate
Job, Ana Paula
1 ed.
Novembro, 2022
84 p.
9789895369348
20,36 €

Francisco, Marisa
1 ed.
Edições Vieira da Silva, 2022
220 p. 22x15 cm.
9789897795640
24,78 €

Um livro que fala da alma de uma mulher sonhadora
e sofredora que ama ao luar, esperando por seu
grande amor que nunca mais volta, mas que
prometeu voltar. É a esperança de alcançar a
Felicidade e poder viver seus sonhos na Plenitude.

Memorial de aires
Assis, Machado de
1 ed.
Tinta da China, 2022
(Os melhores deles todos)
224 p. 18x13 cm.
9789896717025
26,37 €

Memorial de Aires é o último romance de Machado
de Assis, publicado no ano da sua morte (1908).
Obra extremamente depurada, é a segunda atribuída
ao conselheiro Aires, diplomata aposentado, que
apareceu no romance anterior, Esaú e Jacó (1904),
onde é personagem e autor ficcional. Agora, escreve
um conjunto de anotações quotidianas, o Memorial,
nos anos de 1888 e 1889.
No cenário da abolição da escravatura, Aires é uma
figura complexa como testemunha e comentador:
acompanha o velho casal Aguiar e a sua orfandade às
avessas, enquanto na escrita se dedica à bela viúva
Fidélia, e se envolve nos meandros divagantes do seu
próprio e inesperado desejo. Ao mesmo tempo terno
e cruel, o livro oscila entre o apontamento disperso e
a narrativa escorreita, sempre contido e conciso,
enquanto a sombra discreta do Fausto perpassa
melancólica, quase indiferente...

Nandinho é uma criança que parte com os pais, da
sua amada Guiné, em busca de uma vida melhor. No
entanto, depressa se depara com circunstâncias
adversas que o afastam da família e o encaminham
para uma instituição de caridade, na qual vai
crescer.Quando toda a esperança parece ruir, eis que
descobre que o destino colocou diante de si pessoas
que são verdadeiros anjos sem asas, sábios e
bondosos.É graças a elas, mas sobretudo à sua
persistência, coragem e força interior, que Nandinho
se mostra capaz de enfrentar e superar as maiores
dificuldades.Ao longo do atribulado percurso,
transforma-se num jovem que vai deixar a sua marca
no mundo, representando o que de melhor o ser
humano pode fazer florescer dentro de si, apesar das
pesadas provas com que a vida o pode desafiar.Esta é
uma singela história de superação e coragem que nos
leva a repensar na condição humana, que é comum a
todos e a todos nivela de igual modo.Só o amor e a
tolerância nos podem salvar, na difícil travessia que
todos empreendemos no mar da vida, construindo
pontes e desconstruindo muros inúteis e absurdos de
discórdia e de preconceito.
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Muito mais que paisagem : 100 anos de Pedro
da Silveira
Silva, Leonor Sampaio da
(ed.) ... [et al.]
1 ed.
Companhia das Ilhas, 2022
(Transeatlântico ; 46)
72 p. 22x14 cm.
9789899007833
28,32 €

Este livro integra-se nas comemorações do primeiro
centenário do nascimento de Pedro da Silveira, uma
data que a Universidade dos Açores, por via de um
grupo de docentes do Departamento de Línguas,
Literaturas e Culturas da FCSH, e dos centros de
investigação CHAM-NOVA/UAc, CeHu e CLP,
desejou assinalar com a presente publicação.
Do legado multifacetado que o intelectual florentino
nos deixou, englobando poesia, tradução, crítica
literária e investigação em História e Etnografia dos
Açores, entendemos dever salientar neste livro a obra
poética — uma decisão determinada pelo
reconhecimento de duas circunstâncias injustamente
contraditórias: a sua importância na literatura que
versa sobre os Açores e o desconhecimento que as
gerações mais novas têm dela.
Com este objetivo em vista, selecionámos versos
dispersos e convidámos alguns escritores nascidos ou
residentes no arquipélago a elaborar um texto (em
prosa ou em verso), a partir do verso que lhe havia
sido atribuído, em total liberdade relativamente ao
contexto de onde provinha. Quisemos, com isso,
demonstrar a força de exemplos singulares como
fertilizantes de novos atos de criação e o poder da
arte na revigoração do património imaterial de uma
comunidade.
Para melhor concretizar o propósito de encorajar o
contacto dos mais jovens com o legado do poeta,
convidámos também a Escola Secundária Antero de
Quental, através da professora Alexandra Baptista, a
participar no livro com uma seleção de ilustrações
feitas em contexto de sala de aula por alunos do 11º
e 12º anos de Artes Visuais. Demos, assim,
continuidade a um trabalho conjunto iniciado com a
criação da Academia Gulbenkian do Conhecimento

da UAc, em 2019. A cada estudante foi lançado o
mesmo repto dirigido aos escritores.

O dia cinzento : e outros contos
Dionísio, Mário
1 ed.
Livraria Clássica Editora ,
2022
224 p.
9789725614624
24,25 €

Existem duas versões destes contos: a primeira foi
publicada em 1944 e a segunda vinte anos mais
tarde. Além disso, encontra-se na Casa da Achada Centro Mário Dionísio um exemplar da primeira
edição no qual o autor anotou as correcções
manuscritas que pretendia introduzir com vista à
reedição do texto. Há mesmo dois conjuntos de
correcções, umas a preto, outras a vermelho,
acrescidas de alguns raros retoques a azul. Pelo que é
possível comparar grosso modo quatro versões de
cada conto da primeira edição - a segunda intitula-se:
O dia cinzento e outros contos, anunciando já no
título o adicionamento de alguns contos inéditos. Na
sua Evocação em forma de prefácio, Mário Dionísio
não esconde os retoques introduzidos, todavia não
lhes atribui outro motivo que não a preocupação de
perfeccionismo e só se estende sobre o primeiro
conto, Nevoeiro na cidade, para explicar que razões
evidentes de censura o tinham levado, na primeira
edição, a escolher Paris sob a ocupação alemã como
cenário para justificar a actividade clandestina que
constitui o esqueleto do enredo, e que, tendo essa
precaução deixado de se justificar, a narrativa passou
a situar-se no seu verdadeiro contexto, lisboeta, e as
personagens retomaram os seus nomes portugueses
originais. Ora, parece-nos que o autor pretendeu
assim camuflar o profundo trabalho de reescrita a
que se dispôs em prol dessa reedição.
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O sombra

O diabo

Afonso, Jorge
1 ed.
Trebaruna, 2022
298 p. 23x15 cm.
9789899112360
33,37 €

Tavares, Gonçalo M.
1 ed.
Bertrand Editora, 2022
200 p. 23x15 cm.
9789722535717
31,33 €

O Diabo, pela mão de Gonçalo M. Tavares, vem
juntar-se ao mundo literário das Mitologias, um
universo habitado por personagens que se movem
num tempo e espaço indeterminados onde o
referencial é aquilo que nos vai sendo contado. Aqui
a verdade científica e a sua lógica pouco importam.
Dotados dessa ampla liberdade, os leitores
deambulam entre narrativas fantásticas que tanto
actualizam explicações para um mundo em que
vivemos como retratam traços marcantes da natureza
humana que o habita.
É um espaço imaginário onde, entre muitos outros,
se entrecruzam o diabo, a escola, os corvos e o trator,
as palas com todas as suas limitações e virtualidades,
o cemitério de aviões e a loucura, os direitos dos
homens, o Grande-Armazém, o Povo-Armazenado,
os três fios vermelhos, os Doze-Apóstolos, a
canalização, os piolhos, o crânio de Olga, os nomes,
Paris, os Nómadas, o Comboio e os Meninos, o
Homem-que-Quando-Fala-Não-se-Entende-Nada, o
crescimento de Alexandre (a linha recta). É um
mundo de histórias e possibilidades quase infinitas
em que um espaço ou uma máquina se podem
transformar em personagem, mas é também um
universo onde encontramos valores fundamentais,
território privilegiado do mito, como o bem e o mal,
o medo e a coragem, a tranquilidade e a violência, o
desconhecido e o familiar.

Um a um, os Alouette pousavam como libélulas
gigantes no campo de futebol. Depois de dissipada a
tempestade
de
terra,
surgiam
silhuetas
fantasmagóricas, homens cansados e desfigurados
sacudiam o pó do camuflado e arrastavam as botas.
Mais um aparelho, mais um grupo de soldados
vindos da frente de combate. Carlos aguardava-os
com ansiedade.
Ao navegar pelas ondas encrespadas da década de
'60, O Sombra retrata um período incontornável e
marcante da nossa História, a Guerra Colonial, vista
pelos olhos de quem deu o corpo às balas e ainda
hoje, apesar dos pesadelos e da dor, sente o
chamamento e o feitiço hipnotizante de África.

Obra Completa, 2. 2016-2020
Oliveira, Mickaël de
1 ed.
Edições Húmus, 2022
(Adab)
344 p. 23x16 cm.
9789897557712
26,55 €

Os textos para teatro que constituem o corpus do
presente volume foram encenados por Mickaël de
Oliveira, entre 2016 e 2020, criados em Portugal e
nos Estados Unidos da América.
O presente tomo é constituído pelas peças: A
constituição, Sócrates tem de morrer, O meu suicídio
preferido e Festa de 15 anos.
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Os perigos do imperador : um romance do
segundo reinado

Pedaços de Vidas
Fernandes, Maria Celestina
1 ed.
Novembro, 2022
144 p.
9789895369362
20,36 €

Castro, Ruy
1 ed.
Tinta da China, 2022
192 p. 23x16 cm.
9789896717018
29,91 €

Esta é a história de um atentado contra D. Pedro II,
imperador do Brasil, durante a sua viagem aos EUA,
uma orquestração que sonhou abrir caminho para a
República.
No ano de 1876, D. Pedro II, imperador do Brasil,
embarcou num vapor rumo aos Estados Unidos da
América para as comemorações do Centenário da
Independência. A viagem de cortesia, relatada de
perto pelo jornalista americano James O’Kelly desde
que partem do Rio de Janeiro, tinha tudo para ser um
amigável passeio cultural, enfeitado de belas
parangonas.
Nos
bastidores,
porém,
planeava&#8209;se um tiro certeiro para alvejar o
monarca durante uma apresentação do icónico circo
Barnum & Bailey, abrindo finalmente caminho para
a proclamação da República.
Em Os Perigos do Imperador, Ruy Castro está de
volta à ficção, mas sem perder de vista a experiência
de grande biógrafo — a trama sucede&#8209;se,
empolgante, a par da reconstituição habilidosa da
atmosfera dos EUA e do Brasil do século XIX, com
algumas das maiores personagens e dos maiores
feitos da época, deixando o leitor entre os factos e a
imaginação.

«Pedaços de Vidas é uma coletânea que reúne contos
de temática diversa, cujas personagens vagueiam por
diferentes paragens - mato, cidade, areia, asfalto,
mar, intra e extrafronteiras de Angola. Pelas
narrativas, muitas delas imbuídas de hábitos e
costumes da terra, perpassam episódios de encontros
e desencontros, amor e desamor, dor e luto, ganhos e
perdas, resiliência, fé, conformação, gratidão, humor,
riso e lágrimas...

Pedra Branca : Rosa Feldman , uma história
de vida do século XX
Felman, Ethel
Almeida, Miguel Vale de
1 ed.
Caminho, 2022
232 p. 23x15 cm.
9789722131759
31,68 €

Quando Ethel Rosenberg foi condenada à morte por
espionagem a favor da União Soviética, eu nasci.
Meus pais, indignados com a barbárie da sentença,
batizaram-me de Ethel. Tinha quatro anos quando
entrei para o Scholen, escola judia não sionista, onde
aprendi yiddish e hebraico que vim a esquecer
poucos anos depois. Tinha cinco anos quando o meu
pai me mostrou a sua fotografia no jornal. Uma cena
de pugilato entre antifascistas e polícia brasileira no
final de um jogo internacional de hóquei onde
Portugal era finalista. Os portugueses exilados no
Brasil invadiram o campo exigindo a libertação das
ex-colónias. Tinha dez anos quando aconteceu o
golpe militar no Brasil e dezasseis quando vim morar
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para Portugal. Matemática, designer, desenhista,
comunicadora e documentalista foram as minhas
paragens profissionais.

Pedro Luz : um Homem, quatro vidas
Delgado, Rita
1 ed.
IN, 2022
352 p. 23x15 cm.
9789897769436
44,24 €

ensaísta e crítico literário Eugénio Lisboa decidiu
não baixar os braços. Saber não desistir é um
privilégio ético, mas sobretudo estético. O resultado
é este livro de poesia escrito em plena guerra,
enquanto a Ucrânia é invadida pelas tropas russas.
Nas guerras vence-se, mas não se ganha. Há sempre
um vencedor, um vencido e dois perdedores.
Eugénio Lisboa luta com a força da palavra, mesmo
sabendo que vamos perder, juntamente com aqueles
que julgam que vão ganhar.

Tempo : diários do caminho

Lisboa tem muito de Pedro Luz. Empreendedor é
palavra que lhe assenta naturalmente. Primeiro foi a
roupa (ainda desenha o que veste), depois as
discotecas e os restaurantes - Lisboa deve-lhe o
Alcântara-Café e o Alcântara-Mar. Ganhou dinheiro
com a restauração - criou a primeira cadeia
portuguesa de norte a sul, e não vive sem viajar. Em
Paris no maio de 68, ou no nova-iorquino Studio 54,
nos anos 70, esta é vida de um cosmopolita que não
gosta de falar de si.
O criador da movida lisboeta visto pelos olhos de
Rita Delgado, e de todos os amigos próximos e
colaboradores. Relatos intimistas que nos dão a
conhecer quem é na verdade Pedro Luz e como são
as suas quatro vidas.

Costa, Abraão
1 ed.
Oficina da Escrita, 2022
198 p. 22x15 cm.
9789893333051
28,32 €

Com uma escrita intimista e profunda, Abraão
incita-nos a olhar para dentro, a sentir e a refletir
sobre nós e o mundo que nos rodeia.

Tomás Pereira e o Imperador Kangxi : um
diálogo entre a China e o Ocidente
Sena, Tereza
1 ed.
Guerra e Paz, 2022
288 p. 23x15 cm.
9789897028595
30,09 €

Poemas em tempo de guerra suja
Lisboa, Eugénio
1 ed.
Guerra e Paz, 2022
118 p. 20x15 cm.
9789897028533
23,01 €

Tempos de guerra são também tempos de poesia.
Tendo consciência de que, embora haja grande
literatura contra a guerra, escrita em todos os tempos
e latitudes, a denúncia dos seus horrores não impediu
que outras guerras surgissem depois, o poeta,

Sabemos pouco sobre a vida de Tomás Pereira como acontece com Luis de Camões e muitos outros
personagens eminentes de diversas épocas. no
entanto, tal como com Luis de Camões, foram os
seus grandes feitos históricos que o fizeram entrar
nas páginas da História.
Tomás Pereira foi um jesuíta português de seiscentos
que se notabilizou por ter entrada na Cidade Proibida
e por se ter tornado num leal e influente conselheiro
do imperador chinês Kangxi, actuando não apenas na
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esfera interna da corte, mas também na cena
diplomática e política da China.
Este livro irá certamente suscitar a curiosidade e o
interesse do leitor pela vida invulgar deste religioso
que contribuiu para o diálogo entre o Oriente e o
Ocidente, estabelecendo uma relação de proximidade
e de diálogo intercultural nunca antes estabelecida.

Um Tango com Matilde
Bernardo, João Pedro
1 ed.
Novembro, 2022
128 p.
9789895371921
20,36 €

Três dias em fevereiro
Almeida, Ricardo Ferreira de
1 ed.
Guerra e Paz, 2022
216 p. 23x15 cm.
9789897028489
28,32 €

Num prédio da Rua Filinto Elísio, em Alcântara,
vivem Abelardo Doce, um professor universitário
aposentado e flagelado pela morte da esposa, a obesa
Beltrana e o seu marido Heitor, antigo inspector da
PIDE, Isabel, uma técnica administrativa que
trabalha em Algés, Luisinha, uma aprendiz de
cozinheira que congemina furtivamente com o
demónio, Luís, um estudante que redige uma tese de
mestrado sobre a propriedade no Douro, a sua mãe,
Alice, e o seu pai, Freitas Ramalho, motorista de
eléctricos da Carris, a senhora Joana, afamada
cabeleireira na zona de Alcântara, e Borges, um
futebolista reformado. o acaso meteorológico - um
nevão em Lisboa -, ou a agoirenta mão da má
fortuna, irá pôr em apuros estes seres atormentados
pelo passado, pelo presente e pelo futuro. Mas, assim
que a neve se vai, Lisboa, a soalheira cidade da luz,
proporciona-lhes a redenção e deixa-os à sua sorte.

Tindersticks, é o conto mais antigo. Escrito em 1999
sob a influência da música da banda de Stuart
Staples, decorre numa atmosfera soturna e algo
depressiva, hábil em aprisionar nela as personagens.
Essa depressão, com laivos de ressentimento,
reaparece em Ritos Matinais na incompreensão pela
solidão a que se votou. Nas Costas dos Outros é uma
critica mordaz, um ensaio sobre a solidão, que se
vem a revelar como um ensaio sobre a cegueira. A
cegueira de quem observa sem aprender.

Vinte anos de poesia ortónima, 1. 1915-1920
Pessoa, Fernando
1 ed.
Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, 2022
(Pessoana)
220 p. 21x15 cm.
9789722728751
35,40 €

«A série Vinte Anos de Poesia Ortónima divulga os
principais poemas escritos em português por
Fernando Pessoa entre 1915 e 1935 que estão fora da
produção heteronímica e das raras publicações em
vida. São poemas formalmente completos, ou quase,
que testemunham a escrita pessoana desde a revista
Orpheu até ao último ano do nosso maior poeta do
século XX. O texto baseia-se, com ligeiras
adaptações, na Edição Crítica de Fernando Pessoa
publicada pela Imprensa Nacional. Este volume, que
reúne a poesia de 1915 a 1920, produz uma
impressão de caleidoscópio experimental, tal a
diversidade de estilos, temas, tonalidades e
programas de escrita nela documentada. O espectro
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abrange tanto explorações de um certo simbolismo
decadente como as experimentações do estilo
coloquial controlado de que Pessoa se revela um
poderoso manejador.Aqui encontram-se ainda sinais
do que virá a ser Mensagem, bem como um que
outro poema de inclinação talvez heteronímica.»
ASPECTOS PÚBLICOS DE LA MEDICINA
RA 1-418.5 > Medicina y el Estado (estadística, economía,
sociología...)

Ação em políticas de saúde
Ventura Ramos, Francisco
(ed.)
1 ed.
Almedina, 2022
230 p. 23x16 cm.
9789894007678
31,68 €

Ao fornecer um enquadramento abrangente do
desempenho do SNS no momento atual, e apoiado
em diferentes leituras críticas relativamente aos seus
vários aspetos, Ação em Políticas de Saúde
(Economia e Política da Saúde 2020/2021) pretende
ser um instrumento fiável e privilegiado ao serviço
da definição e concretização de políticas de Saúde
orientadas para o interesse público.

Contingências da pandemia gerada pelo
COVID-19 nas sociedades contemporâneas
Ferreira, José Maria Carvalho
(ed.)
1 ed.
Livraria Clássica Editora ,
2022
468 p.
9789725614662
44,07 €

Desde tempos imemoriais que a espécie humana
viveu e sobreviveu com pandemias provocadas por
vírus. Nunca pressentiu tanto as vicissitudes da
mediatização do medo, da ignorância e da incerteza

como os que foram provocadas pelo Covid-19.
O paradoxo desta realidade é tanto mais
significativo, na medida em que a ciência pautada
pelos dilemas do progresso e da razão sentiu-se
impotente para descobrir as causas e os efeitos da
infetologia e da virologia que provocaram a doença e
a morte em milhões de seres humanos.
Por outro lado, cientistas e políticos pouco se
preocuparam em investigar a incapacidade
imunológica da espécie humana para combater os
efeitos perversos do vírus, escamoteando todas as
contradições e conflitos prevalecentes na sociedade
em termos sociais, económicos, políticos e culturais,
assim como das relações de genocídio que a espécie
humana mantém com as espécies animais e espécies
vegetais.
Em contrapartida, o Estado e todos os modelos de
sociedade limitaram-se a adotar medidas de
confinamento, distanciamento e higienização social e
vigilância sanitária.

Uma nova lei de bases para a saúde : uma
proposta liberal
Azevedo, Filipe Charters de
(ed.)
1 ed.
Almedina, 2022
152 p. 22x15 cm.
9789894007968
31,68 €

O SNS precisa de ser salvo. Os utentes não têm
médicos de família, há consultas e cirurgia realizadas
fora do tempo clínico recomendado. Os serviços de
urgência estão fechados, e as listas de espera
aumentam.
Portugal é dos países onde as famílias mais gastam
em pagamentos directos em saúde. Os profissionais
são mal pagos e muito abaixo dos valores de
mercado.
Este livro apresenta uma proposta de evolução do
sistema público para uma solução europeia
bismarckiana.
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MEDICINA INTERNA. PRÁCTICAS DE MEDICINA
RC 31-1245 > Medicina interna. Práctica de la medicina

Ortopedia básica em medicina geral e familiar
Torres, João (ed.)
1 ed.
Lidel, 2022
504 p. 24x17 cm.
9789897525803
86,38 €

A Ortopedia e a Traumatologia abrangem, na sua
área de conhecimento, toda a patologia associada ao
sistema locomotor e osteoarticular. Nas últimas
décadas, com os avanços científicos e tecnológicos,
novas metodologias de diagnóstico e tratamento são
constantemente colocadas à prova, num campo de
pesquisa em que a investigação científica de carácter
mais "clínico" se alia à investigação em áreas de
"ciências básicas", como os biomateriais ou a
engenharia tecidular.
A elevada incidência deste tipo de patologia na
população geral torna inevitável a necessidade de o
seu tratamento ser multidisciplinar: é neste contexto
que surge esta publicação. A cuidada seleção dos
autores teve como objetivo, mais do que representar
uma "Escola de Pensamento", reunir os conceitos
mais atuais sobre cada tema, com o intuito de
disponibilizar de forma sucinta e clara as
informações mais pertinentes. Assim, todos os
interessados na temática - médicos de Medicina
Geral e Familiar, internos da especialidade, médicos
de outras especialidades, estudantes e outros
profissionais de saúde - poderão encontrar respostas
para muitas das dúvidas que vão aparecendo no
decorrer da prática clínica, numa consulta rápida ou
numa leitura contínua. Esta obra também se destina a
alunos, servindo como livro de apoio para o curso de
Medicina, na disciplina de Ortopedia, para a fase
clínica.

MEDICINA INTERNA. PRÁCTICAS DE MEDICINA
RC 952-954.6 > Geriatría

Plano hospitalar para idosos : prevenção do
delirium e do imobilismo e otimização da
assistência
Marques, Pedro Madeira ... [et
al.]
1 ed.
Lidel, 2022
152 p. 21 cm.
9789897527739
34,34 €

Este livro, prático, sustentado em informação médica
nacional e internacional de qualidade, de fácil acesso
e consulta, e completo, proporciona aos profissionais
de saúde das diversas áreas que lidam com o doente
idoso
(médicos,
enfermeiros,
terapeutas,
nutricionistas e outros) suporte, de uma forma
simples, eficaz e concisa, para otimização dos
cuidados ao doente. Portugal é um dos países do
mundo com maior percentagem de idosos. As
características particulares desta população exigem
uma abordagem holística e diferenciada na prestação
de cuidados. O delirium e o imobilismo são
síndromes frequentes e com impacto significativo na
qualidade de vida e no prognóstico dos idosos,
sendo, por isso, necessário a sua prevenção e o seu
tratamento.
Reforçando a importância da formação em Geriatria,
esta obra reúne ferramentas para a abordagem do
idoso quer internado, quer residente noutras
instituições (como a Rede Nacional de Cuidados
Continuados Integrados e Estruturas Residenciais
para Idosos). É identificado o papel dos vários
profissionais de saúde no trabalho em equipa
multidisciplinar (que inclui também a família, os
cuidadores informais e voluntários) na abordagem
dos múltiplos fatores de risco e são apresentados
vários protocolos práticos de atuação, destacando a
articulação com os cuidados de saúde primários e
sugerindo medidas de organização do meio e da
arquitetura hospitalares, com vista à prestação de
cuidados otimizados e à promoção de um
internamento com a menor iatrogenia possível.
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único sobre a alta-cozinha atual
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
RG 1-991 > Ginecología y obstetricia

Protocolos de vigilância materno-fetal
Ferreira, Ana Paula
1 ed.
Lidel, 2022
276 p. 21x14 cm.
9789897525988
44,16 €

Após 20 anos de atividade na área da Saúde
Materno-Infantil, o Serviço de Obstetrícia do
Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca publica este
livro de Protocolos de atuação clínica de apoio à
consulta de vigilância da gravidez.
ECONOMÍA DOMÉSTICA
TX 643-840 > Cocina. Gastronómía

Chefs sem Reservas : Segundo Prato
Marques, Nelson
1 ed.
Clube do Autor (CAL), 2022
200 p.
9789897246470
29,85 €

BIBLIOTECONOMÍA. LIBROS
Z 116-659 > Industria y comercio del libro (General)

A Religião dos Livros Alfarrabistas : Livrarias
e Livreiros
Bobone, Carlos Maria
1 ed.
Fundação Francisco Manuel
dos Santos, 2022
(Retratos da Fundação)
100 p.
9789899064676
4,76 €

Muito da imagem associada às livrarias, aos livreiros
e aos livros é tão romanesco como o que vai dentro
deles. Existem, sim, o lado iniciático, o cenário algo
apocalíptico e o papel do livreiro como guardião da
cultura e de preciosidades esquecidas. Todavia,
apesar desta retórica da resistência, há fenómenos
recentes estimulantes, como a venda na internet ou
as aldeias de livreiros, e ainda existem livrarias que
respiram à vontade. Este é um livro sobre a história e
a vida dos livreiros e das livrarias que terá
certamente algumas historietas rocambolescas, mas
que se guia pelo olhar da normalidade. Fala da
diversidade da oferta actual, de bibliófilos,
bibliotecas, leilões e livrarias independentes. Fala de
esperança, porque enquanto houver livros, haverá
muito mais do que leitores.

Como é que se apaixonaram pela cozinha? Que
obstáculos tiveram de ultrapassar? Quanto vale,
afinal, o talento? Têm a palavra Alexandre Silva,
Clare Smith Dominique Crenn, Eneko Atxa,
Henrique Sá Pessoa, Joan Roca, João Rodrigues,
Marlene Vieira, Pedro Pena Bastos, Pian León,
Ricardo Costa e Vladimir Mukhin.Chefs Sem
Reservas - Segundo Prato responde a estas e a muitas
outras perguntas através de doze conversas
carregadas
de
memórias,
experiências
e
aprendizagens. Mais do que revelar o mundo e a vida
de alguns dos mais bem-sucedidos cozinheiros da
atualidade, estas confissões oferecem-nos um olhar
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