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DESTAQUE

MONOGRAFIAS E OUTROS DOCUMENTOS
HÖRSTER, Heinrich Ewald (2014) - A parte geral do código civil português : teoria geral
do direito civil. 9ª reim. - Coimbra : Almedina.

RESUMO: “Direito, direito privado, direito civil; as suas
funções • Introdução e orientações gerais • Noção, princípios
e funções de direito privado e civil • Fontes do direito civil
português • Os instrumentos centrais do direito privado: a
relação jurídica, o negócio jurídico, o direito subjectivo • A
relação jurídica • Os elementos da relação jurídica. O
conteúdo da Parte geral • O direito subjectivo, objecto
imediato da relação jurídica, em pormenor • O direito das
pessoas • As pessoas singulares • As pessoas colectivas … são
alguns dos temas apresentados nesta obra.”

OLIVEIRA, Vítor da Cunha (2016) - Advogados & solicitadores e agentes de execução
: anotado e comentado. Porto : Vida Económica.

RESUMO: “Um elucidário dos estatutos dos advogados e dos
solicitadores e agentes de execução. As anotações, as
remissões, os comentários, tão abrangentes que vão do direito
administrativo ao fiscal, do direito laboral ao penal, e a
abundante legislação complementar fazem desta obra um
verdadeiro instrumento de consulta e de trabalho.”

FALCÃO, Marta ; FALCÃO, David ; TOMÁS, Sérgio Tenreiro (compil.) (2016) - Direito
da comunicação social : coletânea de legislação fundamental. Lisboa : Sílabo.
RESUMO: “Sendo clara a crescente importância e impacto que
os meios de comunicação social têm na atualidade, esta obra
servirá de instrumento de trabalho e consulta não apenas a
estudantes que nos seus planos curriculares tenham a unidade
de Direito da Comunicação Social, mas também a profissionais
da área jurídica, jornalistas e a qualquer cidadão interessado
no tema.”

CARVALHO, Jorge Morais (2016) - Manual de direito do consumo. 3ª ed. - Coimbra :
Almedina.
RESUMO: “Este manual contém uma análise dos principais
diplomas que regulam as relações de consumo: venda de bens
de consumo; serviços públicos essenciais; crédito ao
consumo; contratos celebrados à distância e fora do
estabelecimento; indicação de preços; reduções de preços;
cláusulas contratuais gerais; práticas comerciais desleais.”

ABREU, Jorge Manuel Coutinho de (2010) - Governação das sociedades comerciais. 2ª
ed. - Coimbra : Almedina.
RESUMO: “Este livro entra em alguns dos temas mais
controversos e/ou objecto de discussões reformadoras da
governação societária: papel das modernas técnicas de
informação e de comunicação no funcionamento das
sociedades, sistemas orgânicos de governação, repartição de
competências entre o órgão deliberativo-interno e o órgão
administrador, organização, composição e funcionamento do
órgão administrador, modos de designação e de destituição dos
administradores, remuneração dos administradores, invalidades
das deliberações dos órgãos de administração, meios de
controlo interno e externo das sociedades.”

NUNES, Pedro Caetano (2012) - Dever de gestão dos administradores de sociedades
anónimas. Coimbra : Almedina.

RESUMO: “A má gestão dos administradores de sociedades
anónimas constitui incumprimento de um dever? Quais os
limites de sindicabilidade judicial da gestão dos administradores
de sociedades anónimas? Proponho-me realizar um estudo
sobre o dever de gestão dos administradores de sociedades
anónimas. Para o efeito, começarei por analisar a constituição da
situação jurídica de administração. De seguida, traçarei um
panorama dos poderes jurídicos dos administradores. Para, por
último, entrar na análise dos deveres jurídicos dos
administradores, aprofundando a descrição do dever de gestão
e contrapondo-o face ao dever de lealdade.”

SOARES, Carlos Ricardo (2016) - Heranças & partilhas : guia prático. 5ª ed. - Coimbra :
Almedina.
RESUMO: “Com este Guia Prático, a tarefa de enquadrar o caso
concreto no Direito das Sucessões pode ser bastante
simplificada. Nos exemplos apresentados, o leitor buscará
naturalmente informação clara e relevante e encontrará,
nomeadamente por analogia, resposta a questões e dúvidas
relevantes. Procurou-se, nos estreitos limites da síntese em que
este Guia Prático se traduz, fazer referência aos diplomas legais
pertinentes, desde o Código Civil à Lei nº 23/2013, de 5 de
março e à Portaria nº 278/2013, de 26 agosto.”

EPIFÂNIO, Maria do Rosário (2016) - O processo especial de revitalização. Coimbra :
Almedina.
RESUMO: “A presente obra pretende oferecer uma visão
abrangente e sistemática do Processo Especial de Revitalização,
dirigida a advogados, magistrados, gestores de empresas, alunos
e a todos os demais interessados no conhecimento teórico e
prático deste processo. Criado pela Lei n.º 16/2012, de 20 de
abril, e recentemente alterado pelo D.L. n.º 26/2015, de 6 de
fevereiro, o Processo Especial de Revitalização (PER) logo se
assumiu como um mecanismo destinado à revitalização rápida
e eficaz dos devedores.”

FERREIRINHA, Fernando Neto (2016) - A função notarial do advogado : teoria e prática.
Coimbra : Almedina.
RESUMO: “A concessão de funções notariais a profissionais
livres, designadamente a advogados, coloca (ou pode colocar)
aos operadores da justiça a questão de saber até que ponto é
que a assessoria prestada apenas a um dos interessados,
sobretudo nos negócios formalizados por documento
particular autenticado, colide (ou pode colidir) com o dito
princípio da imparcialidade. Ante essa possibilidade, talvez
alguns
destes
profissionais,
cientes
da
enorme
responsabilidade a que está associada a concessão das novas
competências, continuem a confiar aos notários a realização,
por escritura pública, dos negócios de transmissão de bens
imóveis em que os seus clientes sejam interessados.”

FERREIRINHA, Fernando Neto (2016) - Manual de direito notarial : teoria e prática.
Coimbra : Almedina.
RESUMO: “Neste manual abordam-se, em especial, os
testamentos, as escrituras, os instrumentos avulsos, os
averbamentos, os termos de autenticação e os
reconhecimentos, os certificados, certidões e documentos
análogos, a problemática da recusa e dos recursos dos actos
notariais, sem esquecer, obviamente, os encargos a que estes
estão sujeitos em sede de emolumentos, honorários, e
impostos.
Fizeram-se
ainda
diversos
acrescentos,
modificações e actualizações onde se julgou adequado e
oportuno.”

AMARAL, Diogo Freitas do (2014) - Manual de introdução ao direito. reimp. - Coimbra
: Almedina.
RESUMO: “Parte I Conceito de Direito Capítulo 1 - A Vida do
Homem em sociedade; Capítulo 2 - Definição de Direito;
Capítulo 3 - Características do Direito; Capítulo 4 - Direito,
Religião e Moral; Capítulo 5 - Direito, Justiça e Equidade;
Capítulo 6 - Direito, usos sociais, e normas técnicas e
profissionais; Capítulo 7 - Direito e Economia, Sociologia, e
Política; Capítulo 8 - O problema do Direito Natural. Parte II
Os Ramos do Direito Capítulo 9 – Preliminares; Capítulo 10 O Direito Internacional... São alguns dos 25 capítulos
constantes nesta obra.”

DIAS, Cristina Araújo (2015) - Lições de direito das sucessões. - 4ª ed. - Coimbra :
Almedina.
RESUMO: “Os atos ou factos que compõem o fenómeno
sucessório são abordados de uma forma simples mas rigorosa,
indicando, com as notas bibliográficas, o caminho para o
necessário aprofundamento da matéria sempre que necessário.
Este é, pois, um manual para os meus alunos de Direito das
Sucessões que, em poucas aulas, apreendem os conhecimentos
necessários a uma matéria tão complexa como é o fenómeno da
sucessão por morte.”

CARVALHO, Orlando de (2012) - Teoria geral do direito civil. 3ª ed. - Coimbra :
Coimbra Editora.
RESUMO: “No presente volume dedicado à Teoria Geral do Direito
Civil encontram-se pela primeira vez reunidos os dois principais
textos que Orlando de Carvalho escreveu tendo em vista esta
disciplina do curso de direito: -A teoria geral da relação jurídica —
seu sentido e limites; -Teoria Geral do Direito Civil, de cariz mais
didáctico e que o Autor apresenta como Sumários desenvolvidos
para uso dos alunos (do Curso Jurídico de 1980/81), sendo o principal
texto deste volume, é uma obra incompleta. Entendeu-se colmatar
esta incompletude com a inclusão de dois textos dedicados à tutela
da pessoa e dos direitos de personalidade escritos por Orlando de
Carvalho: em 1973 — «Os direitos do homem no direito civil
português» — e em 1999 — «Para uma teoria da pessoa humana
(Reflexões para uma desmitificação necessária»).”

MARINHO, Carlos M. G. de Melo (2015) - Sucessões europeias : o novo regime
sucessório europeu. Lisboa : Quid Juris.
RESUMO: “Está em vigor, desde agosto, o Regulamento Europeu
sobre Sucessões, que trata da transmissão de bens por morte, em
situações de conexões com mais do que um País. O novo regime
impõe o abandono de critérios, práticas e noções de natureza
interna orientados para a determinação da competência de órgãos
jurisdicionais, definição da lei aplicável, reconhecimento, execução
e executoriedade de decisões em matéria sucessória e acolhimento
e aceitação extrafronteiriça de atos autênticos e transações
judiciais. Trata-se de um conjunto de normas que facilita a
transmissão de bens por morte, que faz o aproveitamento ativo dos
novos recursos técnicos por parte de profissionais do Direito, com
especial destaque para os magistrados, advogados e notários. “

RODRIGUES, L. Barbosa (2015) - Introdução ao direito : geral, interno, da União
Europeia e internacional. - 2ª ed. rev e actualizada. - Lisboa : Quid Juris.

RESUMO: “Livro essencial para o estudo de introdução ao
direito. Apresenta a estrutura lógica e pedagógica dos cursos
universitários. Expõe a matéria necessária de iniciação ao
direito, seja para entender e interpretar o direito, seja para
administrar a justiça, seja para analisar e concretizar casos
práticos. Uma obra elaborada por um Professor e dirigida a
estudantes e interessados nos conhecimentos ministrados nos
cursos de Direito, Solicitadoria, Relações Internacionais,
Economia, Gestão e Criminologia.”

CORTE REAL, Carlos Pamplona (2012) - Curso de direito das sucessões. Lisboa : Quid
Juris.

RESUMO: “É uma obra que aborda todo o iter (caminho) da
sucessão • noções preliminares • o fenómeno jurídicosucessório • sucessão em especial: a sucessão legitimária.”

CORDEIRO, António Menezes (2012-2016) - Tratado de direito civil. Coimbra :
Almedina. 10 vol. - Em falta os volumes 4 e 8.

RESUMO: Obra em 10 volumes abarcando as diversas áreas
do Direito Civil. Os volumes 4 e 8 estão esgotados, pelo que
não foi possível a sua aquisição.

FIGUEIREDO, David Martins Lopes de (2015) - Titulação de negócios jurídicos sobre
imóveis : em especial por documento particular autenticado : com minutas. 2ª ed.,
reimp. - Coimbra : Almedina.
RESUMO: “Trata-se de uma análise muitíssimo desenvolvida em
redor do documento particular autenticado. Todos os aspetos
relativos a esta forma especial de validade da declaração negocial
são minuciosamente analisados: âmbito, menções gerais,
intervenientes necessários e acidentais, documentos instrutórios
do acto, documentos passados no estrangeiro, menções relativas
ao registo, harmonização entre matriz e registo, anulabilidade e
inoponibilidade, obrigações fiscais, leitura e explicação do acto,
assinatura do acto, depósito do documento, averbamentos,
nulidade e revalidação, distrate e revogação e ainda um conjunto
considerável de minutas.”

GASPAR, Cátia Marisa ; CHICHORRO, Maria Manuela Ramalho Sousa (2014) - A
valoração do dano corporal : ao abrigo da portaria nº 377/2008 de 26 de Maio,
alterada pela portaria nº 679/2009 de 25 de Junho. 2ª ed. - Coimbra : Almedina.
RESUMO: “A presente publicação surge no seguimento da
formação subordinado ao tema "A Valoração do Dano Corporal",
ao abrigo da Portaria n.º 377/2008, de 26 de maio, que fixou os
critérios e valores de orientação para o cálculo dos danos
decorrentes de lesão corporal para efeito de proposta razoável
prevista no Decreto-Lei n.º 291/2007, de 21 de agosto, já com as
alterações introduzidas pela Portaria n.º 679/2009, de 25 de
junho.”

MEDINA, Maria do Carmo (2013) - Direito de família. 2ª ed. actualizada. - Lisboa :
Escolar.
RESUMO: “A leitura da obra conduz-nos a concluir que o trabalho
traduz uma pesquisa minuciosa, profunda e analítica, e, mesmo
tendo em conta que nenhuma obra é definitiva, certamente, será
fecunda e marcará o início de uma época de mais vivo interesse
pelo género de matéria abordada e constituirá um incentivo a
outras iniciativas em prol do desenvolvimento da produção
jurídica moçambicana.”

GAMA, Paulo Miguel ; TORRES, Pedro Marcelo (2015) - Exercícios de análise financeira.
Coimbra : Almedina.
RESUMO: “O livro apresenta os fundamentos teórico-práticos
indispensáveis a um diagnóstico económico e financeiro global
de uma empresa, em especial PME, que pode ser utilizado quer
por estudantes de licenciatura ou pós-graduação (formação de
executivos) quer por profissionais sem formação específica em
finanças.”

LOPES, Carlos Rosa ; et al. (2016) - Manual de contabilidade e finanças para não
financeiros : teoria e casos práticos. Lisboa : Escolar.
RESUMO: “O presente Manual de Contabilidade e Finanças
para não Financeiros, como o próprio título indica destina-se a
empresários, técnicos e outros profissionais sem formação na
área contabilística e financeira, mas que necessitam destes
conhecimentos para resolver as diversas questões que se
colocam no seu dia-a-dia profissional. De salientar que o
presente trabalho também é útil para os professores, alunos e
estudiosos destas matérias.”

SEBASTIÁN GONZÁLEZ, Altina de Fátima ; LÓPEZ PASCUAL, Joaquín (2015) Economia e gestão bancária. Lisboa : Universidade Católica.
RESUMO: “A presente obra analisa a problemática da proteção
dos consumidores nos contratos de empreitada. São abordadas
sequencialmente as modalidades do contrato de empreitada
privada, o regime jurídico dos contratos de empreitada civil, os
desvios dos contratos de consumo e a respectiva fundamentação.
Por contraposição à empreitada civil cujo regime consta no
Código Civil, são abordados os regimes dos vários tipos
contratuais da empreitada para consumo, bem como o
enquadramento desta empreitada para consumo no Anteprojeto
do Código de Defesa do Consumidor.”

BASTOS, César Faustino da Silva (2016) - Finanças empresariais : teoria e prática.
Lisboa : Sílabo.
RESUMO: “Este livro expõe e explica um conjunto extenso de
tópicos de Finanças Empresariais. Apresenta ao leitor uma
introdução aos mercados financeiros, descreve exaustivamente
e de modo conciso as fontes de financiamento e de apoio a
médio e longo prazos (e.g.: ações, prestações suplementares,
suprimentos, capital de risco, subsídios e garantia mútua...), a
estrutura do capital, o custo do capital e o valor das empresas e
a política de dividendos.”

SILVA, Rui Gomes da ; SILVA, Miguel Medina (2010) - Teoria geral do direito civil :
noções elementares. Lisboa : Âncora.
RESUMO: “A Teoria Geral do Direito Civil é, sem dúvida, uma das
mais importantes disciplinas do Direito Civil e, em geral, de todos
os ramos do Direito, através do estudo das respectivas relações
jurídicas. É à Teoria Geral que cabe analisar os vários elementos
da relação jurídica (os sujeitos, o objecto mediato e o objecto
imediato, o facto jurídico e a garantia), abrangendo, praticamente,
todo o Livro Primeiro do Código Civil, em matérias essenciais à
compreensão do Direito, tais como a personalidade e a
capacidade das pessoas singulares e colectivas, as coisas, o
negócio jurídico, a eficácia e os valores jurídicos negativos, a
vontade e a representação, a declaração negocial, as divergências
entre a vontade e a declaração, o conteúdo e a interpretação do
negócio jurídico.”

SILVA, Germano Marques da (2015) - Introdução ao estudo do direito. 5ª ed. - Lisboa
: Universidade Católica.
RESUMO: “Na primeira parte do livro, procura apreender-se o
Direito na sua essência e na sua existência. Na segunda descrever
as suas estruturas fundamentais e a terceira parte é dedicada à
interpretação e integração das normas jurídicas. Finalmente na
última parte, sob o título "O Direito ao Serviço do Homem", tratase, ainda que de modo muito breve, da pessoa humana como
destinatária do Direito e da Ética Profissional do Jurista.”

PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
Título
Agenda cultural Município de
Proença-a-Nova
Boletim do contribuinte

Periodicidade
Mensal
Quinzenal

Itens recebidos
(Maio 2016)
A. 84, nº 9 (1ª quinz. Maiio 2016)
A. 84, nº 10 (2ª quinz. Maio 2016)

Contabilista

Mensal

A. 16, nº 192 (Mar. 2016)

Diário de Coimbra

Diário

A. 85, nº 29175 (01 Maio 2016)
a
A. 86, nº 29205 (31 Maio 2016)

Ensino magazine

Mensal

A. 18, nº 218 (Abr. 2014)
A. 19, nº 219 (Maio 2016)

Gazeta do interior

Semanal

A. 27, nº 1429 (04 Maio 2016)
A. 27, nº 1430 (11 Maio 2016)
A. 27, nº 1431 (18 Maio 2016)
A. 27, nº 1432 (25 Maio 2016)

Interior(O)

Semanal

A. 15, nº 854 (05 Maio 2016)
A. 15, nº 855 (12 Maio 2016)
A. 15, nº 856 (19 Maio 2016)
A. 15, nº 857 (26 Maio 2016)

Jornal de contabilidade

Bimestral

A. 40, nº 449 (Mar./Abr. 2016)

Jornal do Fundão

Semanal

A. 71, nº 3638 (05 Maio 2016)
A. 71, nº 3639 (12 Maio 2016)
A. 71, nº 3640 (19 Maio 2016)
A. 71, nº 3641 (26 Maio 2016)

Newsletter da Fundação C.
Gulbenkian

Mensal

Nº 176 (Maio 2016)

Raiano

Mensal

A. 43, nº 471 (12 Maio 2016)

Reconquista

Semanal

Nº 3660 (05 Maio 2016)
Nº 3661 (12 Maio 2016)
A. 72, nº 3662 (19 Maio 2016)
A. 72, nº 3663 (25 Maio 2016)

Revisores & auditores

Trimestral

Nº 72 (Jan./Mar. 2016)

Revista de legislação e
jurisprudência

Bimestral

A. 145, nº 3997 (Mar./Abr. 2016)

Revista portuguesa de saúde
pública

Quadrimestral

Vol. 34, nº 1 (Jan./Abr. 2016)

Trabalho & segurança social

Mensal

Nº 4 (Abr. 2016)

Voz das Misericórdias

Mensal

A. 31 (Abr. 2016)

