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Sugestões de leitura de lazer
ABERTURA
O corpo está demasiado próximo do quotidiano,
há que instaurar entre eles uma abertura, alguns
centímetros de intensa liberdade. A pele tem
certamente aí qualquer coisa a dizer. Para se lá
chegar, é todavia necessário atravessar primeiro a
neve que, sob o pensamento, cai no que é pensado,
entrando então num espaço onde, com todos os
pregos do meu espírito espetados na memória, já me
tem acontecido ter de rastejar.
(p. 181)
EMBRULHO
A pele tornou-se-me exigente, dir-se-ia que me
passa através das frestas que os pensamentos deixam
abertas entre si, ou entre os pensamentos e a memória,
e que por vezes os envolve como se eles fizessem parte
do meu corpo. Eu mais não sou então do que um
embrulho de memória, atado pelas veias e lacrado
pelo espírito.
Entre cada um dos meus poros e o que dele diviso
no meu espírito há uma corda, uma espécie de cabo
onde circula a realidade ou onde, de quando em
quando, ela aparece pendurada. Há quem nessas
alturas a confunda com a pele, mas é só porque a roupa então se cola aos sentimentos que podemos
vislumbrar o firmamento através deles.
(p. 183)

“ (…)
Entre 1979 e 1994, Luís Miguel Nava publicou uma obra poética que se afirmou progressivamente como
distinta da escrita dos seus contemporâneos. Esta originalidade deveu-se a um conjunto de factores. Desde
logo, numa época em que grandemente se valorizava uma recriação do quotidiano de referencialidade
mais imediata, Nava criou um universo poético de natureza profundamente metafórica e optou por
apresentar múltiplas alegorias da experiência do mundo. Por outro lado, escreveu uma poesia que apresenta
uma fortíssima coerência temática ao longo de todos os livros, estruturando-se em torno de referentes
tropológicos como o mar, o coração, a memória, a pele, a luz e o céu, certamente presentes quer na
tradição lírica portuguesa, quer nas de outras latitudes. (…)”
Fonte: Vasconcelos, R. (2020). Uma poesia com o coração a descoberto. In L. M. Nava, Poesia (p.11), Assírio &
Alvim.

Luís Miguel Nava (Viseu, 29 de Setembro de 1957 — Bruxelas, 9 de Maio de 1995) foi um poeta português,
considerado uma das revelações mais importantes na poesia portuguesa da década de 1980.
O seu primeiro livro, ‘O Perdão da Puberdade’, foi publicado em 1974, mas rejeitado e destruído em 1975
depois de ter conhecido a poesia de Eugénio de Andrade.
Em 1978, recebeu o Prémio Revelação da Associação Portuguesa de Escritores com a obra Películas, editada
em 1979.
Em 1980 licenciou-se em Filologia Românica na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde
frequentou o mestrado em Literatura Francesa e leccionou, como professor-assistente, entre 1981 e 1983.
Em 1983 assumiu funções como leitor de Português na Universidade de Oxford, e em 1986 mudou-se para
Bruxelas para trabalhar como tradutor no Conselho da União Europeia.
Morreu, assassinado, aos 37 anos de idade.
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Legislação e jurisprudência

Em actualização permanente
https://dre.pt/legislacao-covid-19
Consulta por ÁREAS TEMÁTICAS ou por ORDEM CRONOLÓGICA
Resolução do Conselho de Ministros n.º 98/2020 - Diário da República n.º 222/2020, Série I de 2020-11-13
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Aprova a Estratégia Portugal 2030
https://data.dre.pt/eli/resolconsmin/98/2020/11/13/p/dre

Decreto-Lei n.º 101/2020 - Diário da República n.º 231/2020, Série I de 2020-11-26
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Procede à criação de uma licença especial para reestruturação familiar e do respetivo subsídio, no âmbito do crime de
violência doméstica
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/101/2020/11/26/p/dre

Jornal Oficial da União Europeia
RECOMENDAÇÃO DO CONSELHO
Emprego

de 30 de outubro de 2020 relativa a «Uma ponte para o emprego — Reforçar a Garantia

e

para a Juventude» e que substitui a Recomendação do Conselho, de 22 de abril de 2013,

Garantia para

relativa ao estabelecimento de uma Garantia para a Juventude

a

(2020/C 372/01)

Juventude

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.372.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3A3
72%3ATOC
Conclusões do Conselho sobre a política de propriedade intelectual e a revisão do sistema
de desenhos e modelos industriais na União

Propriedade

(2020/C 379 I/01)

intelectual

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2020.379.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3A37
9I%3ATOC
P8_TA(2018)0485
Educação na era digital: desafios, oportunidades e ensinamentos a tirar para a definição

Educação

das políticas da UE

na

Resolução do Parlamento Europeu, de 11 de dezembro de 2018, sobre a educação na era

Era Digital

digital: desafios, oportunidades e ensinamentos a tirar para a definição das políticas da UE
(2018/2090(INI))
(2020/C 388/01)
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https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.388.01.0002.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3A3
88%3ATOC
P8_TA(2018)0499
Nova Agenda Europeia para a Cultura
Agenda

Resolução do Parlamento Europeu, de 11 de dezembro de 2018, sobre a Nova Agenda

Europeia para

Europeia para a Cultura (2018/2091(INI))

a Cultura

(2020/C 388/05)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.388.01.0030.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3A3
88%3ATOC
P8_TA(2018)0512
Resultados e recomendações da Comissão Especial sobre o Terrorismo
Resolução do Parlamento Europeu, de 12 de dezembro de 2018, sobre os resultados e as

Terrorismo

recomendações da Comissão Especial sobre o Terrorismo (2018/2044(INI))
(2020/C 388/07)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.388.01.0042.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3A3
88%3ATOC
P8_TA(2018)0515
Relatório Anual sobre os direitos humanos e a democracia no mundo em 2017 e a política

Direitos

da União Europeia nesta matéria

Humanos

Resolução do Parlamento Europeu, de 12 de dezembro de 2018, sobre o relatório anual

e

sobre os direitos humanos e a democracia no mundo em 2017 e a política da União

Democracia

Europeia nesta matéria (2018/2098(INI))
(2020/C 388/10)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.388.01.0100.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3A3
88%3ATOC
Conclusões do Conselho e dos Representantes dos Governos dos Estados-Membros sobre
o papel da UE no reforço da Organização Mundial da Saúde

OMS

(2020/C 400/01)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.400.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3A4
00%3ATOC
P8_TA(2019)0010
Integração da perspetiva de género no Parlamento Europeu

Igualdade

Resolução do Parlamento Europeu, de 15 de janeiro de 2019, sobre a integração da

de

perspetiva de género no Parlamento Europeu (2018/2162(INI))

Género

(2020/C 411/02)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.411.01.0013.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3A4
11%3ATOC
P8_TA(2019)0013
Diretrizes da UE e mandato do Enviado Especial da UE para a promoção da liberdade de

Liberdade

religião ou de convicção fora da UE

de

Resolução do Parlamento Europeu, de 15 de janeiro de 2019, sobre as diretrizes da UE e o
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Religião

mandato do Enviado Especial da UE para a promoção da liberdade de religião ou de

ou Convicção

convicção fora da UE (2018/2155(INI))
(2020/C 411/05)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.411.01.0030.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3A4
11%3ATOC
P8_TA(2019)0014
Igualdade de género e políticas fiscais na UE

Igualdade

Resolução do Parlamento Europeu, de 15 de janeiro de 2019, sobre a igualdade de

de

género e as políticas fiscais na UE (2018/2095(INI))

Género

(2020/C 411/06)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.411.01.0038.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3A4
11%3ATOC
P8_TA(2019)0032
Situação dos direitos fundamentais na União Europeia em 2017

Direitos

Resolução do Parlamento Europeu, de 16 de janeiro de 2019, sobre a situação dos direitos

Fundamentais

fundamentais na União Europeia em 2017 (2018/2103(INI))
(2020/C 411/12)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.411.01.0094.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3A4
11%3ATOC
P8_TA(2019)0037
Reivindicações transfronteiriças de devolução de obras de arte e bens culturais pilhados

Devolução

em conflitos armados e guerras

Obras de Arte

Resolução do Parlamento Europeu, de 17 de janeiro de 2019, sobre reivindicações

e Bens

transfronteiriças de devolução de obras de arte e bens culturais pilhados em conflitos

Culturais

armados e guerras (2017/2023(INI))

pilhados

(2020/C 411/16)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.411.01.0125.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3A4
11%3ATOC
Relatório Especial 26/2020
Ambiente marinho: a proteção da UE é vasta, mas superficial
(2020/C 412/09)

Ambiente

https://eur-lex.europa.eu/legal-

Marinho

content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.412.01.0009.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3A4
12%3ATOC
Relatório disponível em
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_26/SR_Marine_environment_PT.pdf

Contratação

Conclusões do Conselho

Pública

Investimento público através da contratação pública: recuperação sustentável e

Recuperação
sustentável

UE

relançamento de uma economia da UE resiliente
(2020/C 412 I/01)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2020.412.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3A41
2I%3ATOC
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Sugestões WWW
https://prostatecanceruk.org/

Porque Novembro é o mês de sensibilização para a saúde do homem, a nossa sugestão vai para
o Prostate Cancer UK, cuja principal prioridade é financiar investigação para encontrar melhores
tratamentos e melhores testes que detectem, precocemente, a doença.
O site disponibiliza informação útil para doentes e profissionais de saúde, sobre sinais e sintomas da
doença, risco e incidência, diagnóstico, prevenção, tratamentos, guias, Kits de ferramentas e
comunidades online. Os profissionais interessados podem também inscrever-se em cursos online e
webinars.

Bom humor

https://www.altavista.lib.ia.us/images/libbrdcartoon/view

Boa Saúde! Boas leituras! Bom trabalho!
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