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1ª República
A egreja e a questão social : analyse critica da Encyclica Pontificia
A revolução portugueza 1907-1910 : relatório de Machado dos Santos
Diario de João Chagas / João Chagas
Memorias : alguns apontamentos sobre a influencia da politica no exerc
O agonizar da monarchia : as minhas memória politicas / António Cabral

Costa, Afonso
Santos, Machado dos
Chagas, João
Ilharco, A.
Cabral, António

a egreja e a questão social : analyse critica da encyclica pontif [...]
A revolução portugueza 1907-1910 : relatório de machado dos santo [...]
diario de joão chagas / joão chagaslisboa : parceria antónio [...]
Memorias : alguns apontamentos sobre a influencia da politica no [...]
O agonizar da monarchia : as minhas memória politicas / antónio c [...]

€ 12.00
€ 10.00
€ 40.00
€ 10.00
€ 14.00

Dias, Costa
Costa, Marechal Gomes da

Flandres : notas e impressões / costa diaslisboa : imprensa lib [...]
marechal gomes da costamemóriaslisboa : a. m. teixeira & [...]

€ 15.00
€ 25.00

Ferrão, Carlos
Metzer Leone
Thyssen, Fritz
Rauschning, Hermann
Telo, António

Assim estalou a guerra / carlos ferrãolisboa : parceria a. m. p [...]
Drama europeu / metzner leonelisboa : cosmos (deposit.), 1940 [...]
eu paguei a hitler / fritz thyssen ; trad. carlos ferrão[s.l. : [...]
hitler speaks. a series of political conversations with adolf hit [...]
Propaganda e guerra secreta em portugal (1939-1945) / antónio jos [...]

€ 10.00
€ 10.00
€ 13.00
€ 15.00
€ 12.00

Andrade, Jerónimo Emiliano de
Moraes, Joaquim Correia
Correia, Fernando
Zbyszewski, Georges
Telo, António
João, Maria Isabel

Apontamentos posthumos do padre jeronymo emiliano d'andrade para [...]
Apontamentos sobre a cultura do chá do commercio, ou demonstração [...]
atuns, bonitos e cavalas dos açores: nómadas atlânticos / fernand [...]
etude géologique de l'ile de s. miguel (açores) / par g. zbyszew [...]
os açores e o controlo do atlântico : 1898-1948 / antónio josé te [...]
os açores no século xix : economia, sociedade e movimentos autono [...]

€ 50.00
€ 50.00
€ 12.00
€ 20.00
€ 12.00
€ 15.00

Lourenço, José Manuel
Laidley, Fernando
Ferreira, Manuel
Quintinha, Santana
Rego, A. Silva
Crespo, Manuel Pereira

a academia militar e a guerra de África / seminário "a academia m [...]
missão em África : primeiro "raid" terrestre luanda-lourenço marq [...]
no reino de caliban : antologia panorâmica da poesia africana de [...]
o terrorismo e os partidos subversivos no ultramar português / sa [...]
o ultramar português no século xix, (1834-1910) / a. da silva reg [...]
porque perdemos a guerra / manuel pereira crespo[s.l.] : ed. [...]

€ 12.00
€ 13.00
€ 25.00
€ 15.00
€ 20.00
€ 10.00

1ªGuerra Mundial
Flandres : notas e impressões / Costa Dias / 1920
Memórias / Marechal Gomes da Costa

2ª Guerra Mundial
Assim estalou a guerra / Carlos Ferrão
Drama europeu / Metzner Leone
Eu paguei a Hitler / Fritz Thyssen
Hitler Speaks. A Series of Political Conversations with Adolf Hitler o
Propaganda e guerra secreta em Portugal (1939-1945) / António José Tel

Açores
Apontamentos posthumos do Padre Jeronymo Emiliano d'Andrade para servi
Apontamentos sobre a cultura do chá do commercio, ou demonstração auth
Atuns, Bonitos e Cavalas dos Açores: Nómadas atlânticos / Fernando Cor
Etude géologique de l'Ile de S. Miguel (Açores) / par G. Zbyszewski
Os Açores e o controlo do Atlântico : 1898-1948 / António José Telo
Os Açores no século XIX : economia, sociedade e movimentos autonomista

Africa
A Academia militar e a guerra de África / José Manuel Cardoso Lourenço
Missão em África : primeiro "raid" terrestre Luanda-Lourenço Marques-B
No reino de Caliban : antologia panorâmica da poesia africana de expre
O terrorismo e os partidos subversivos no Ultramar Português / Santana
O Ultramar português no século XIX, (1834-1910) / A. da Silva Rego
Porque perdemos a guerra / Manuel Pereira Crespo
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Santos, Maria Emília Madeira

Viagens de exploração terrestre dos portugueses em África / maria [...]

€ 25.00

Sequeira, Eduardo
Picão, José da Silva
Marques, Oliveira
Bella, Dalla
Veiga, Zuzette Preiswerk da Mota

as abelhas : tratado de apicultura mobilista / eduardo sequeira [...]
através dos campos: costumes agricolo-alemtejanos (concelho de el [...]
introdução à história da agricultura em portugal : a questão cere [...]
memorias e observações sobre o modo de aperfeiçoar a manufactura [...]
tanoaria e vasilhame / por josé carlos nobre da veigalisboa : l [...]

€ 10.00
€ 12.00
€ 12.00
€ 5.00
€ 10.00

Veiga, Estácio da
Parvaux, Solange
Jorge, João Miguel Fernandes
Nazaré, J. Ranita
Gonçalves, Victor Santos
Garcia, Alberto

a tabula de bronze de aljustrel lida, deduzida e commentada em 18 [...]
La céramique populaire du haut-alentejo / solange parvauxparis: [...]
meridional ; vinte e nove poemas ; direito de mentir / joão [...]
Música tradicional portuguesa : cantares do baixo alentejo / joão [...]
Revendo as antas de reguengo de monsaraz / victor dos santos gonç [...]
Santo antónio do cousso : estudo monográfico / alberto garciali [...]

€ 50.00
€ 50.00
€ 5.00
€ 7.00
€ 15.00
€ 25.00

Oliveira, Francisco Ataíde

as mouras encantadas e os encantamentos no algarve / francisco xa [...]

€ 13.00

Anónimo

O grito da liberdade por hum americanolisboa : imp. morandiana, [...]

€ 50.00

Daveau, Suzanne
Mourão. Fernando
Estermann, C.
Rops, Daniel
Santos, Jose Almeida
Rodigues, Adriano Vasco
Sousa, Rocha de
Breuil, H.
Vaz, José Martins
Nunes, António Pires

a descoberta da África ocidental : ambiente natural e sociedades [...]
a sociedade angolana através da literatura / fernando augusto alb [...]
album de penteados do sudoeste de angola / carlos estermannlisb [...]
angola : em nome da esperança : o meu depoimento / fátima roque [...]
as classes morfológicas nas línguas bantu / j. almeida santosno [...]
construções bantas de pedra, em angola / adriano vasco rodrigues [...]
crónica de guerra : angola 61 / rocha de sousa[lisboa] : círcul [...]
das gravuras e das pinturas rupestres do deserto de moçamedes (an [...]
filosofia tradicional dos cabindas - ii vol. / josé martins vaz [...]
General silva freire : brilhante estratega da reocupação do norte [...]

€ 20.00
€ 13.00
€ 40.00
€ 10.00
€ 12.00
€ 7.00
€ 14.00
€ 5.00
€ 20.00
€ 8.00

Agricultura
As abelhas : tratado de apicultura mobilista / Eduardo Sequeira
Através dos campos: Costumes agricolo-alemtejanos (concelho de Elvas)
Introdução à história da Agricultura em Portugal / Oliveira Marques
Memorias e observações sobre o modo de aperfeiçoar a manufactura do az
Tanoaria e vasilhame / por José Carlos Nobre da Veiga

Alentejo
A tabula de bronze de Aljustrel lida, deduzida e commentada em 1876 :
La céramique populaire du haut-alentejo / Solange Parvaux
Meridional ; Vinte e nove poemas ; Direito de mentir - 3º volume (2a e
Música tradicional portuguesa : cantares do Baixo Alentejo / João Rani
Revendo as antas de Reguengo de Monsaraz / Victor dos Santos Gonçalves
Santo António do Cousso : estudo monográfico / Alberto Garcia / 1948

Algarve
As mouras encantadas e os encantamentos no Algarve / Francisco Xavier

América
O grito da liberdade por hum americano / 1821

Angola
A descoberta da África Ocidental : ambiente natural e sociedades / Suz
A sociedade angolana através da literatura / Fernando Augusto Albuquer
Album de penteados do Sudoeste de Angola / Carlos Estermann
Angola : em nome da esperança : o meu depoimento / Fátima Roque
As classes morfológicas nas línguas bantu / J. Almeida Santos
Construções bantas de pedra, em Angola / Adriano Vasco Rodrigues
Crónica de guerra : Angola 61 / Rocha de Sousa
Das gravuras e das pinturas rupestres do deserto de Moçamedes (Angola)
Filosofia tradicional dos cabindas - II vol. / José Martins Vaz
General Silva Freire : brilhante estratega da reocupação do norte de A
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História de Angola / MPLA
História de Angola / Ralph Delgado / Primeiro periodo e parte do segu
História geral das guerras angolanas : 1680 / António de Oliveira de C
Massangano / Capitão Jose Correia Durão Paias
Moedas de Angola / L. Rebelo de Sousa
O papel-moeda em Angola : subsídios para o seu estudo / Luis Manuel Re

AUTOR

DESCRIÇÃO
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MPLA
Delgado, Ralph
Cadornega, Antonio
Paias, Jose Correia Durão
Sousa, Luis Manuel Rebelo de
Sousa, Luis Manuel Rebelo de

história de angola / mplaporto : afrontamento, 1975179, [4] p [...]
história de angola / ralph delgado2ªa edprimeiro periodo e pa [...]
história geral das guerras angolanas : 1680 / antónio de oliveira [...]
massangano / capitão jose correia durão paiasluanda : imp. na [...]
moedas de angola / l. rebelo de sousaluanda : banco de angola [...]
o papel-moeda em angola : subsídios para o seu estudo / luis manu [...]

€ 10.00
€ 35.00
€ 100.00
€ 28.00
€ 20.00
€ 20.00

Alexandre, António Franco

a pequena face / antónio franco alexandrelisboa : assírio e alv [...]

€ 7.00

Veiga, Estácio da
Ferreira, Octávio da Veiga
Rodigues, Adriano Vasco
Silva, Luis Fraga
Santa-Olalla, J. Martinez
Ribeiro, Leonel
Zbyszewski, Georges
Zbyszewski, Georges
Ribeiro, Leonel
Gonçalves, Victor Santos
Rodigues, Adriano Vasco
Amaral. João Ferreira do
Silva, Carlos Tavares da
Gonçalves, Victor Santos
Gonçalves, Victor Santos
Harison, Richard

a tabula de bronze de aljustrel lida, deduzida e commentada em 18 [...]
a vida dos lusitanos no tempo de viriato / octávio da veiga ferre [...]
Arqueologia da península hispânica : do paleolítico e romanização [...]
balsa, cidade perdida / luís fraga da silva ; il. christof studer [...]
esquema paletnológico de la península hispánica / julio martínez [...]
história das letras e dos algarismos / leonel ribeirolisboa : [...]
la classification du paléolithique ancien et la chronologie du qu [...]
les grottes artificielles de casal do pardo (palmela) et la cultu [...]
o "enigma ibérico" : outras bases e leituras novas de inscrições [...]
O castro da rotura e o vaso campaniforme / vítor dos santos gonça [...]
Os lusitanos : mito e realidade / adriano vasco rodrigues lisbo [...]
povos antigos em portugal : paleoetnologia do território hoje por [...]
pré-história da área de sines : trabalhos arqueológicos de 1972-7 [...]
Revendo as antas de reguengo de monsaraz / victor dos santos gonç [...]
sítios, "horizontes" e artefactos : leituras críticas de realidad [...]
the bell beaker cultures of spain and portugal / richard j. harri [...]

€ 50.00
€ 13.00
€ 15.00
€ 20.00
€ 13.00
€ 14.00
€ 30.00
€ 30.00
€ 15.00
€ 15.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 13.00
€ 27.00

Lino, Raul
D.G.M.E.N.
D.G.M.E.N.
D.G.M.E.N.
D.G.M.E.N.
Lobato, Manuel

a uriverde jornada : recordações de uma viagem ao brasil / raul l [...]
castelo da feira/ direcção geral dos edifícios e monumentos nacio [...]
Castelo da lousã / d.g.m.e.n. (1956) boletim da direcção geral [...]
castelo de linhares / direcção geral dos edifícios e monumentos [...]
castelo de silves/ direcção geral dos edifícios e monumentos naci [...]
fortificações portuguesas e espanholas na indonésia oriental / ma [...]

€ 10.00
€ 15.00
€ 15.00
€ 15.00
€ 15.00
€ 8.00

Antropologia
A pequena face / António Franco Alexandre

Arqueologia Historia Antiga
A tabula de bronze de Aljustrel lida, deduzida e commentada em 1876 :
A vida dos Lusitanos no tempo de Viriato / Octávio da Veiga Ferreira e
Arqueologia da Península Hispânica : do Paleolítico e romanização / Ad
Balsa, cidade perdida / Luís Fraga da Silva
Esquema paletnológico de la Península Hispánica / Julio Martínez Santa
História das letras e dos algarismos / Leonel Ribeiro
La classification du paléolithique ancien et la chronologie du quatern
Les grottes artificielles de Casal do Pardo (Palmela) et la culture du
O "enigma ibérico" : outras bases e leituras novas de inscrições indíg
O castro da rotura e o vaso campaniforme / Vítor dos Santos Gonçalves
Os lusitanos : mito e realidade / Adriano Vasco Rodrigues
Povos antigos em Portugal : paleoetnologia do território hoje portuguê
Pré-história da área de Sines : trabalhos arqueológicos de 1972-77 /
Revendo as antas de Reguengo de Monsaraz / Victor dos Santos Gonçalves
Sítios, "horizontes" e artefactos : leituras críticas de realidades pe
The Bell Beaker Cultures of Spain and Portugal / Richard J. Harrison

Arquitectura
A uriverde jornada : recordações de uma viagem ao Brasil / Raul Lino /
Castelo da Feira / D.G.M.E.N. (1944)
Castelo da Lousã / D.G.M.E.N. (1956)
Castelo de Linhares / Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacio
Castelo de Silves/ Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais
Fortificações portuguesas e espanholas na Indonésia Oriental / Manuel
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Arte
A baixela da coroa portuguesa / Leonor d'Orey
A cerâmica Coimbrã no século XVI / J. M. Teixeira de Carvalho
A uriverde jornada : recordações de uma viagem ao Brasil / Raul Lino /
António Dacosta / textos António Tabucchi, Remo Guidieri, Alexandre Me
Arte da Pintura / Filipe Nunes
Bernardo Marques / org. Fundação Calouste Gulbenkian
Daciano da Costa : designer : [catálogo]
Dominguez Alvarez - 707, Rua da Vigorosa, Porto
História da Beleza/ Umberto Eco
João Penalva / textos de Guy Brett, Mark Gisbourne, Yuko Hasegawa e P
Júlio Pomar : então e a pintura? / Júlio Pomar
L' art Portugais : architecture, sculpture et peinture / Reynaldo dos
Le sens de l'art / Nadir Afonso
O espelho imaginário : pintura, anti-pintura, não-pintura / Eduardo Lo
O pintor Nuno Gonçalves : 1450-1471 : actividade artística conhecida /
Os painéis de Nuno Gonçalves : religião e política / Henrique Seruca
Os painéis do Infante Santo / José Saraiva
Os túmulos de Alcobaça e os artistas de Coimbra / Lourenço Chaves de A
Problémes des primitifs portugais / Myron Malkiel Jirmounsky
Re começar : Almada em Madrid / Ernesto de Sousa
The Clash of Gods: A Reinterpretation of Early Christian Art / Mathews
Ver / José de Almada Negreiros

d´Orey, Leonor
Carvalho, Joaquim Martins Teixei
Lino, Raul
Tabucchi, António
Nunes, Filipe
Diversos
Sena, António
Diversos
Eco, Umberto
Brett, Guy
Pomar, Julio
Santos, Reynaldo dos
Afonso, Nadir
Lourenço, Eduardo
Figueiredo, José de
Seruca, Henrique
Saraiva, José
Almeida, Lourenço Chaves de
Jirmounsky, Myron Malkiel
Sousa, Ernesto de
Mathews, Thomas F.
Negreiros, José de Almada

a baixela da coroa portuguesa / leonor d'orey ; colab. ana maria [...]
a cerâmica coimbrã no século xvi / j. m. teixeira de carvalhoco [...]
a uriverde jornada : recordações de uma viagem ao brasil / raul l [...]
antónio dacosta / textos antónio tabucchi, remo guidieri, alexand [...]
arte da pintura / filipe nunes; introd. de leontina venturafa [...]
bernardo marques / org. fundação calouste gulbenkian. centro de a [...]
daciano da costa : designer : [catálogo] / [ed. lit.]lisboa: fu [...]
dominguez alvarez - 707, rua da vigorosa, portocatalogo do cent [...]
história da beleza/ umberto eco ed. difel/ 2009438 paginas [...]
joão penalva / textos de guy brett, mark gisbourne, yuko hasegaw [...]
júlio pomar : então e a pintura? / júlio pomarlisboa : dom quix [...]
l' art portugais : architecture, sculpture et peinture / par reyn [...]
le sens de l'art / nadir afonsolisboa : imp. nac. casa da moe [...]
o espelho imaginário : pintura, anti-pintura, não-pintura / eduar [...]
o pintor nuno gonçalves / josé de figueiredolisboa : j. figueir [...]
os painéis de nuno gonçalves : religião e política / henrique ser [...]
os painéis do infante santo / josé saraivaleiria : [s.n.], imp. [...]
os túmulos de alcobaça e os artistas de coimbra / lourenço chaves [...]
problémes des primitifs portugais / myron malkiel jirmounskymal [...]
re começar : almada em madrid / ernesto de sousalisboa : imp. [...]
the clash of gods: a reinterpretation of early christian art / ma [...]
ver / josé de almada negreiros , notas e pref. de lima de freitas [...]

€ 35.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 25.00
€ 10.00
€ 15.00
€ 40.00
€ 35.00
€ 40.00
€ 20.00
€ 10.00
€ 15.00
€ 13.00
€ 5.00
€ 25.00
€ 20.00
€ 10.00
€ 15.00
€ 25.00
€ 12.00
€ 13.00
€ 60.00

Diversos
Barcelos, E. P.
Estónio, João Baptista
Serrão, Vitor
Neves, José Cassiano
Silva, João Paulo Pereira
Coutinho, Maria Isabel Pereira
Diversos
d' Orey , Leonor
Diversos
Pina, Madalena Esperança

a baixela de sua majestade fidelíssima : uma obra de françois tho [...]
Artes e tradições de barcelos / escola preparatória de barcelos. [...]
artes e tradições de vila real / estónio, joão baptistalisboa : [...]
[...]
jardins e palácio dos marqueses de fronteira / josé cassiano neve [...]
joana vasconcelos / texto de paulo cunha e silvaed. bial, 2009 [...]
o mobiliário francês do século xviii/ maria isabel coutinholisb [...]
o tapete oriental em portugal : tapete e pintura, séculos xv-xvii [...]
ourivesaria / concepção, coord. e texto leonor d' orey ; [ed. lit [...]
sebastião rodrigues : designer / [org.] fundação calouste gulbenk [...]
traços da medicina na azulejaria de lisboa / madalena esperança p [...]

€ 45.00
€ 5.00
€ 5.00
€ 10.00
€ 25.00
€ 100.00
€ 25.00
€ 17.00
€ 35.00
€ 35.00
€ 15.00

Artes Decorativas
A baixela de Sua Majestade Fidelíssima : uma obra de François Thomas G
Artes e tradições de Barcelos / Escola Preparatória de Barcelos. Centr
Artes e tradições de Vila Real / Estónio, João Baptista Estónio
História e restauro da pintura do retábulo-mor do Mosteiro dos Jerónim
Jardins e Palácio dos Marqueses de Fronteira / José Cassiano Neves e F
Joana Vasconcelos / texto de Paulo Cunha e Silva
O Mobiliário Francês do Século XVIII/ Maria Isabel Coutinho
O tapete oriental em Portugal : tapete e pintura, séculos XV-XVIII / c
Ourivesaria / concepção, coord. e texto Leonor d' Orey
Sebastião Rodrigues : designer / coord. Manuel da Costa Cabral, Maria
Traços da medicina na azulejaria de Lisboa / Madalena Esperança Pina
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David de castro edição facsimilada do original de 1888. broch [...]
a legião portugueza ao serviço de napoleão (1808 -1813) / ribeiro [...]
A revolução portugueza 1907-1910 : relatório de machado dos santo [...]
antroponimia portuguesa / j. leite de vasconceloslisboa: arqu [...]
apontamentos para a historia da legião portuguesa ao serviço de n [...]
as abelhas : tratado de apicultura mobilista / eduardo sequeira [...]
As alegres canções do norte /alberto pimentelreedição do origin [...]
as mouras encantadas e os encantamentos no algarve / francisco xa [...]
através dos campos: costumes agricolo-alemtejanos (concelho de el [...]
canções populares da beira / pedro fernandes tomáslisboa: arqui [...]
Cantares do povo : poesia e musica / pedro fernandes tomás ; pref [...]
Carteira do artista / sousa bastos edição facsimilada do origin [...]
cintra pinturesca / antónio a. r. da cunhalisboa : arquimedes l [...]
Defender os edifícios dos estragos dos raios / joão antónio dalla [...]
dicionario biografico de musicos portugueses : historia e bibliog [...]
Dicionário do teatro português / sousa bastoslisboa / arquimede [...]
Explicação do terceiro corpo das prophecias de gonçalo bandarra [...]
história das matemáticas em portugal / francisco gomes teixeira [...]
jogos e rimas infantis/ adolfo coelhoedição facsimilada do or [...]
lisboa / alfredo mesquitalisboa: arquimedes livros, 2009ediçã [...]
manejo real, escola moderna da cavallaria da brida / josephde b [...]
manual de confeitaria / candido borges da silvalisboa: arquimed [...]
manual de esgrima antónio domingos pinto martinsdesenhos de m. [...]
o livro dos mystérios ou manual de exorcismos, bençãos e excomunh [...]
Manual do prestidigitadorlisboa: arquimedes livros, 2005reed [...]
memorias e observações sobre o modo de aperfeiçoar a manufactura [...]
O marquês de pombal e a sua época / lúcio de azevedolisboa: arq [...]
os assassinos da beira : novos apontamentos para a historia conte [...]
quatro dias na serra da estrela: notas de um passeio / emygdio na [...]
real confeiteiro português e brasileiro / sophia de sousalisboa [...]
Subsidios para a história da música em portugal / por sousa viter [...]
tradições populares de portugal / j. leite de vasconceloslisboa [...]
tratado de aparelho do navio: com indicações práticas sobre córte [...]
velhas canções e romances populares portugueses / pedro fernandes [...]
viticultura pratica portuguesa / m. rodrigues de moraislisboa: [...]

€ 10.00
€ 7.00
€ 10.00
€ 25.00
€ 10.00
€ 10.00
€ 10.00
€ 13.00
€ 12.00
€ 10.00
€ 10.00
€ 30.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 30.00
€ 15.00
€ 4.00
€ 5.00
€ 7.00
€ 19.00
€ 10.00
€ 7.00
€ 10.00
€ 6.00
€ 10.00
€ 5.00
€ 15.00
€ 12.00
€ 10.00
€ 10.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 10.00
€ 10.00
€ 10.00

As Nossas Edições
A carteira de Satan
A Legião Portugueza ao serviço de Napoleão (1808 -1813)
A revolução portugueza 1907-1910 : relatório de Machado dos Santos
Antroponímia portuguesa / J. Leite de Vasconcelos
Apontamentos para a historia da Legião Portuguesa ao serviço de Napole
As abelhas : tratado de apicultura mobilista / Eduardo Sequeira
As Alegres canções do Norte /Alberto Pimentel
As mouras encantadas e os encantamentos no Algarve / Francisco Xavier
Através dos campos: Costumes agricolo-alemtejanos (concelho de Elvas)
Canções populares da Beira / Pedro Fernandes Tomás
Cantares do povo : poesia e musica / Pedro Fernandes Tomás ; prefaciad
Carteira do Artista / Sousa Bastos
Cintra Pinturesca / A. R.da Cunha
Defender os edifícios dos estragos dos raios / Dalla Bella
Dicionario biografico de musicos portugueses /2 volumes / Ernesto Viei
Dicionario do Teatro Portugues / Sousa Bastos
Explicação do terceiro corpo das prophecias de Gonçalo Bandarra
História das matemáticas em Portugal / Francisco Gomes Teixeira
Jogos e Rimas Infantis/ Adolfo Coelho
Lisboa /Alfredo Mesquita
Manejo real, escola moderna da cavallaria da brida / Joseph de Barros
Manual de Confeitaria / Candido Borges da Silva / Reedição do original
Manual de Esgrima / Pinto Martins
Manual de exorcismos, bençãos e excomunhões
Manual do Prestidigitador
Memorias e observações sobre o modo de aperfeiçoar a manufactura do az
O Marquês de Pombal e a sua época / Lúcio de Azevedo
Os assassinos da Beira : novos apontamentos para a história contempora
Quatro dias na serra da Estrela: notas de um passeio / Emidio Navarro
Real confeiteiro português e brasileiro / Sophia de Sousa / Reedição
Subsidios para a história da música em Portugal / por Sousa Viterbo
Tradições populares de Portugal / J. Leite de Vasconcelos
Tratado de Aparelho do Navio com indicações práticas sobre córte e fab
Velhas canções e romances populares portugueses / Pedro Fernandes Thom
Viticultura pratica portugueza / M. Rodrigues de Moraes / 1907

David de Castro
Artur, Ribeiro
Santos, Machado dos
Vasconcelos, J. Leite de
Claudio de Chaby
Sequeira, Eduardo
Pimentel, Alberto
Oliveira, Francisco Ataíde
Picão, José da Silva
Tomás, Pedro Fernandes
Tomás, Pedro Fernandes
Bastos, Sousa
Cunha, António A. R. da
Bella, Dalla
Vieira, Ernesto
Bastos, Sousa
Anónimo
Teixeira, Francisco Gomes
Oliveira, Luis da Silva Pereira
Mesquita, Alfredo
Pona, Joseph Paiva Morais
Silva, Candido Borges da
Martins, A.D. Pinto
Anónimo
Anónimo
Bella, Dalla
Azevedo. Lúcio de
Carvalho, Joaquim Martins Teixei
Navarro, Emídio
Souza, Sophia de
Viterbo, Sousa
Vasconcelos, J. Leite de
Bandeira, Joäo de Sousa
Tomás, Pedro Fernandes
Morais, Pina de
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Beiras
Canções populares da Beira / Pedro Fernandes Tomás
Monsanto / Cardoso Martha e Adolfo Simões Muller, ilust. Carlos Botelh
Os assassinos da Beira : novos apontamentos para a história contempora
Os túmulos de Alcobaça e os artistas de Coimbra / Lourenço Chaves de A

Tomás, Pedro Fernandes
Martha, Cardoso
Carvalho, Joaquim Martins Teixei
Almeida, Lourenço Chaves de

canções populares da beira / pedro fernandes tomáslisboa: arqui [...]
Monsanto / cardoso martha e adolfo simões muller, ilust. carlos b [...]
os assassinos da beira : novos apontamentos para a historia conte [...]
os túmulos de alcobaça e os artistas de coimbra / lourenço chaves [...]

€ 10.00
€ 15.00
€ 12.00
€ 15.00

Diversos
Diversos
Diversos
Diversos

a rússia na biblioteca do paço real de mafra : cimeira união euro [...]
história da banda desenhada publicada em portugal1ª partelisb [...]
história da banda desenhada publicada em portugallisboa : Época [...]
sebastião rodrigues : designer / [org.] fundação calouste gulbenk [...]

€ 12.00
€ 25.00
€ 25.00
€ 35.00

Silva, Maria Regina Tavares

A mulher : bibliografia portuguesa anotada (monografias, 1518-19 [...]

€ 20.00

Juma, Imitiaz
Saraiva, António

As plantas medicinais portuguesas no tempo dos descobrimentos / i [...]
plantas do algarve - plants of algarve/ antónio saraivaa biling [...]

€ 13.00
€ 12.00

Lino, Raul

a uriverde jornada : recordações de uma viagem ao brasil / raul l [...]

€ 10.00

Coelho, Maria Helena da Cruz
Coelho, Maria Helena da Cruz
Coelho, Maria Helena da Cruz
Lopes, Manuel
Serralheiro, António
PAIGC
Chevalier, Aug.
Oliveira, Gilberto
Ribeiro, Joaquim

cabo verde : contribuição para o estudo do dialecto falado no seu [...]
cabo verde : pequena monografia lisboa ; agência geral do u [...]
cabo verde : renascença de uma civilização no atlântico médio / l [...]
Chuva braba : novela cabo-verdiana / manuel lopes lisboa : inst [...]
geologia da ilha de maio (cabo verde) / antónio serralheiro [...]
Historia : a guiné e as ilhas de cabo verde / paigcporto : afro [...]
les iles du cap vert. flore de l\'archipel / aug. chevalierpari [...]
Memória viva do tarrafal / gilberto de oliveira lisboa : avante [...]
no tarrafal, prisioneiro / joaquim ribeiroa opinião, 1976125 [...]

€ 15.00
€ 10.00
€ 10.00
€ 30.00
€ 15.00
€ 12.00
€ 20.00
€ 7.00
€ 7.00

Bibliofilia
A Rússia na Biblioteca do Paço Real de Mafra
História da banda desenhada publicada em Portugal / 1ª pt.: [Reedição
História da banda desenhada publicada em Portugal/ 2ª parte: Aventura
Sebastião Rodrigues : designer / coord. Manuel da Costa Cabral, Maria

Bibliografia
A mulher : bibliografia portuguesa anotada (monografias, 1518-19 / Mar

Botânica
As plantas medicinais portuguesas no tempo dos Descobrimentos / Imitia
Plantas do Algarve - Plants of Algarve/ António Saraiva

Brasil
A uriverde jornada : recordações de uma viagem ao Brasil / Raul Lino /

Cabo Verde
Cabo Verde : contribuição para o estudo do dialecto falado no seu arqu
Cabo Verde : pequena monografia
Cabo Verde : renascença de uma civilização no Atlântico médio / Luís R
Chuva braba : novela cabo-verdiana / Manuel Lopes
Geologia da ilha de Maio (Cabo Verde) / António Serralheiro
Historia : a Guiné e as ilhas de Cabo Verde / PAIGC
Les Iles du Cap Vert. Flore de l\'Archipel / Aug. Chevalier
Memória viva do Tarrafal / Gilberto de Oliveira
No Tarrafal, prisioneiro / Joaquim Ribeiro
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amaral, Ilídio Melo Peres do

santiago de cabo verde : a terra e os homens / ilídio melo peres [...]

€ 25.00

Branco, Camilo Castelo
Garcia, Ápio
Branco, Camilo Castelo
Gama , Augusto
Ferreira, Joaquim
Pimentel, Alberto
Pimentel, Alberto
Freitas, Padre Senna de

Camilo castelo branco : recordações e impressões : camilo e anton [...]
Camilo e sóror mariana por detrás das grades / Ápio garcia port [...]
Cartas de camillo castello branco a thomaz ribeiro / pref. branca [...]
Dois escritores coevos: camilo castelo branco e arnaldo gama / au [...]
Memórias de camilo extraídas das suas obras / joaquim ferreirap [...]
O romance do romancista : a vida de camillo castello branco / alb [...]
Os amores de camilo / alberto pimentel 2ª ediçãolisboa : guim [...]
Perfil de camillo castello branco / senna freitas porto : typ. [...]

€ 15.00
€ 14.00
€ 12.00
€ 15.00
€ 16.00
€ 50.00
€ 20.00
€ 13.00

Rodrigues, José Maria
Dias, Carlos Malheiro
Santos, Domingos Maurício Gomes
Cerdeira, Eleutério
Machado, Falcão
Machado, Falcão
Bell, Audrey
Cruz, Maria Isabel Ferreira d
Costa, Afonso
Camões, Luís de

Camões e a infanta d. maria / josé maria rodrigues coimbra : im [...]
Camões e a raça / carlos malheiro diassão paulo: s.n., 1934 5 [...]
d. duarte e as responsabilidades de tânger : 1433-1438 / domingos [...]
duas grandes fraudes camonianas : documentadas com ilustrações / [...]
Ensaio psico-sociologicos sobre "os lusíadas" / falcão machadol [...]
Ensaio psico-sociológico sobre "os lusíadas" / falcão machadoli [...]
Luiz de camões / audrey bell; trad antónio Álvaro dóriaporto, e [...]
Novos subsídios para uma edição crítica da lírica de camões / mar [...]
O génio de camões : os lusiadas : ensaio crítico / afonso costa [...]
Obras de luís de camões. edição completa com as mais notáveis var [...]

€ 25.00
€ 7.00
€ 10.00
€ 12.00
€ 7.00
€ 6.00
€ 12.00
€ 15.00
€ 14.00
€ 25.00

Meco, José
Henriques , Paulo
Anónimo
Parvaux, Solange
Silva, Raquel Henriques da
Antunes, Mary Salgado Lobo

costa motta sobrinho (1877-1956) : obra cerâmica e escultória / t [...]
eduardo nery : exposição retrospectiva : tapeçaria, azulejo, mosa [...]
estudo sobre o estado actual da indústria cerâmica na 2a circunsc [...]
La céramique populaire du haut-alentejo / solange parvauxparis: [...]
manuel gustavo bordalo pinheiro (1867-1920) : obra cerâmica e grá [...]
porcelanas da china = chinese porcelain / [org.] fundação ricardo [...]

€ 15.00
€ 20.00
€ 25.00
€ 50.00
€ 15.00
€ 25.00

Segurado, João Emílio Santos
Digest, Editora Selecções do Rea

o grande livro da costura / selecções do reader's digest1ª ed. [...]
o grande livro dos lavores / selecções do reader's digestlisboa [...]

€ 40.00
€ 30.00

Camiliana
Camilo Castelo Branco : recordações e impressões : Camilo e Antonio Ai
Camilo e Sóror Mariana por detrás das grades / Ápio Garcia
Cartas de Camillo Castello Branco a Thomaz Ribeiro / pref. Branca de G
Dois escritores coevos: Camilo Castelo Branco e Arnaldo Gama / Augusto
Memórias de Camilo extraídas das suas obras / Joaquim Ferreira
O romance do romancista : a vida de Camillo Castello Branco / Alberto
Os amores de Camilo / Alberto Pimentel
Perfil de Camillo Castello Branco / Senna Freitas

Camoneana
Camões e a Infanta D. Maria / José Maria Rodrigues
Camões e a raça / Carlos Malheiro Dias
D. Duarte e as responsabilidades de Tânger : 1433-1438 / Domingos Maur
Duas grandes fraudes camonianas : documentadas com ilustrações / Eleut
Ensaio psico-sociologicos sobre "Os Lusíadas" / Falcão Machado
Ensaio psico-sociológico sobre "Os Lusíadas" / Falcão Machado
Luiz de Camões / Audrey Bell
Novos subsídios para uma edição crítica da lírica de Camões / Maria Is
O génio de Camões : os Lusiadas : ensaio crítico / Afonso Costa
Obras de Luís de Camões. Edição completa com as mais notáveis variante

Cerâmica
Costa Motta Sobrinho (1877-1956) : obra cerâmica e escultória / textos
Eduardo Nery : exposição retrospectiva : tapeçaria, azulejo, mosaico,
Estudo sobre o estado actual da indústria cerâmica na 2a circunscripçã
La céramique populaire du haut-alentejo / Solange Parvaux
Manuel Gustavo Bordalo Pinheiro (1867-1920) : obra cerâmica e gráfica
Porcelanas da China / por Mary Salgado Lobo Antunes

Corte e Confecção
O grande livro da costura / Selecções do Reader's Digest
O grande livro dos lavores / Selecções do Reader's Digest
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Culinária / Gastronomia
A expansão portuguesa e a culinária / Fernando Castelo Branco
A mesa dos reis de Portugal : ofícios, consumos, cerimónias e represen
Arte de Cozinha / Domingos Rodrigues
Arte de Cozinha/ João da Mata
Breviário alentejano / Francisco Martins Ramos
Comer em português / José Quitério
Cozinha Algarvia / Alfredo Saramago
Cozinha da Beira Litoral / Alfredo Saramago
Cozinha do Minho/Alfredo Saramago
Cozinha indo-portuguesa : receitas da bisavó / Maria Fernanda Noronha
Culinária portuguesa / António Maria de Oliveira Bello ; preâmbulo Jos
Elogio da ginja: tratado afectivo-gastronómico-literário / Paulo Morei
Em banho-manel (comeres, dizeres e beberes) / Manuel Luis Goucha; apre
Livro de bem comer : crónicas de gastronomia portuguesa / José Quitéri
Manual de Confeitaria / Candido Borges da Silva / Reedição do original
O cozinheiro prático: interessante guia de culinária ao alcance de tod
Real confeiteiro português e brasileiro / Sophia de Sousa / Reedição
Saber e sabores medievais : aspectos da cultura alimentar europeia / M
Viticultura pratica portugueza / M. Rodrigues de Moraes / 1907
Volúpia : a nona arte : a gastronomia / Albino Forjaz de Sampaio

Branco, Fernando Castelo
Buescu, Ana
Rodrigues, Domingos
Mata, João da
Ramos, Francisco Martins
Quitério, José
Saramago, Alfredo
Saramago, Alfredo
Saramago, Alfredo
Olleboma
Moreiras, Paulo
Goucha, Manuel Luis
Rafael Salinas Calado
Silva, Candido Borges da
Mariazinha
Souza, Sophia de
Reffóios, Margarida
Morais, Pina de
Sampaio, Albino Forjaz

a expansão portuguesa e a culinária / fernando castelo branco [...]
a mesa dos reis de portugal : ofícios, consumos, cerimónias e rep [...]
Arte de cozinha / domingos rodrigueslisboa: imprensa nacional, [...]
arte de cozinha/ joão da mataliboa :ed. vega, 1993384 pag. [...]
Breviário alentejano / francisco martins ramoscasal de cambra : [...]
comer em português = eating in portuguese / josé quitério, homem [...]
cozinha algarvia / alfredo saramago lisboa: assírio & alvim, 20 [...]
cozinha da beira litoral / alfredo saramago lisboa: assírio & a [...]
cozinha do minho/alfredo saramagolisboa: assírio & alvim, 2000 [...]
cozinha indo-portuguesa : receitas da bisavó / maria fernanda nor [...]
culinária portuguesa / antónio maria de oliveira bello ; preâmbul [...]
elogio da ginja: tratado afectivo-gastronómico-literário / paulo [...]
em banho-manel (comeres, dizeres e beberes) / manuel luis goucha; [...]
livro de bem comer : crónicas de gastronomia portuguesa / josé qu [...]
manual de confeitaria / candido borges da silvalisboa: arquimed [...]
o cozinheiro prático: interessante guia de culinária ao alcance d [...]
real confeiteiro português e brasileiro / sophia de sousalisboa [...]
saber e sabores medievais : aspectos da cultura alimentar europei [...]
viticultura pratica portuguesa / m. rodrigues de moraislisboa: [...]
volúpia : a nona arte : a gastronomia / albino forjaz de sampaio [...]

€ 15.00
€ 25.00
€ 15.00
€ 15.00
€ 7.00
€ 30.00
€ 25.00
€ 25.00
€ 25.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 12.00
€ 14.00
€ 7.00
€ 7.00
€ 10.00
€ 8.00
€ 10.00
€ 15.00

Osório, José Fructuoso Ayres de

Novas providências e documentos acerca dos expostos mandados publ [...]

€ 30.00

Oliveira, Luis da Silva Pereira
Martins, A.D. Pinto

jogos e rimas infantis/ adolfo coelhoedição facsimilada do or [...]
manual de esgrima antónio domingos pinto martinsdesenhos de m. [...]

€ 7.00
€ 10.00

Oliveira, Alberto de
Bruno, Sampaio

Memórias da vida diplomática : portugal na conferência de haia em [...]
Portugal e a guerra das nações / sampaio brunoporto : chardron, [...]

€ 16.00
€ 25.00

Demografia
Novas providências e documentos acerca dos expostos mandados publicar

Desportos e Jogos
Jogos e Rimas Infantis/ Adolfo Coelho
Manual de Esgrima / Pinto Martins

Diplomacia
Memórias da vida diplomática : Portugal na Conferência de Haia em 1907
Portugal e a guerra das nações / Sampaio Bruno (1906)
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Direito
Codigo Civil Portuguez

Imprensa Nacional

5a ed.lisboa : imprensa nacional, 1879 encadernado [...]

€ 45.00

S.N.I.

economia doméstica : cadernos do povo / secretariado nacional da [...]

€ 9.00

Mathias, Jorge
Pona, Joseph Paiva Morais

a arte de saltar / jorge mathiaslisboa : inapa, imp. 1996 [...]
manejo real, escola moderna da cavallaria da brida / josephde b [...]

€ 9.00
€ 10.00

Anónimo
Araújo, Maria Benedita
Anónimo
Zumerkorn, David

Explicação do terceiro corpo das prophecias de gonçalo bandarra [...]
magia, demónio e força mágica na tradição portuguesa : séculos xv [...]
o livro dos mystérios ou manual de exorcismos, bençãos e excomunh [...]
numerologia judaica e os mistérios da biblia / david zumerkorn [...]

€ 4.00
€ 9.00
€ 6.00
€ 13.00

Viterbo, Sousa
Gomez, Hipolito de la Torre
Ribeiro, Vitor
Bariani, Laura
Freire (Mário), João Paulo
Freire, Anselmo Braamcamp
Machado, Antonio
Sotelo, José Calvo
Escudero, Antonio Vives
Sandoz, Maurice
Sousa, Ernesto de
Preto, Rolão

A litteratura hespanhola em portugal / sousa viterbolisboa : a [...]
A relação peninsular na antecâmara da guerra civil de espanha (19 [...]
A revolução e a republica hespanhola : 1868 a 1874 / victor ribei [...]
Almanzor / laura barianisan sebastián: editorial nerea, s.a., 2 [...]
Garras de hespanha : novos apontamentos históricos sobre a acção [...]
Ida da imperatriz d. isabel para castela / anselmo braamcamp frei [...]
Juan de mairena / antonio machado1 ª edição madrid, espasa-ca [...]
Mis servicios al estado; seis anos de géstion/ josé calvo sotelo [...]
Monedas de las dinastias arábigo-españolas /antonio vives y escud [...]
O limite / maurice sandoz ; il. salvador dalilisboa : editorial [...]
re começar : almada em madrid / ernesto de sousalisboa : imp. [...]
Revolução espanhola : aspectos homens-ideias / roläo preto. li [...]

€ 35.00
€ 8.00
€ 8.00
€ 17.00
€ 15.00
€ 13.00
€ 50.00
€ 25.00
€ 130.00
€ 10.00
€ 12.00
€ 13.00

Carvalhas, Carme

48 anos de fascismo em portugal / carme carvalhaslisboa : c. d. [...]

Educação
Economia doméstica : cadernos do povo / Secretariado Nacional da Infor

Equitação
A arte de saltar / Jorge Mathias
Manejo real, escola moderna da cavallaria da brida / Joseph de Barros

Esoterismo
Explicação do terceiro corpo das prophecias de Gonçalo Bandarra
Magia, demónio e força mágica na tradição portuguesa : séculos XVII e
Manual de exorcismos, bençãos e excomunhões
Numerologia Judaica e os Mistérios da Biblia / David Zumerkorn

Espanha
A litteratura hespanhola em Portugal / Sousa Viterbo
A Relação Peninsular na Antecâmara da Guerra Civil de Espanha (1931-36
A revolução e a republica hespanhola : 1868 a 1874 / Victor Ribeiro
Almanzor / Laura Bariani
Garras de Hespanha : novos apontamentos históricos sobre a acção da He
Ida da Imperatriz D. Isabel para Castela / Anselmo Braamcamp Freire
Juan de Mairena / Antonio Machado / 1936
Mis Servicios al Estado; Seis anos de géstion/ José Calvo Sotelo
Monedas de las dinastias arábigo-españolas /Antonio Vives y Escudero /
O limite / Maurice Sandoz ; il. Salvador Dali
Re começar : Almada em Madrid / Ernesto de Sousa
Revolução espanhola : aspectos homens-ideias / Roläo Preto.

Estado Novo
48 anos de fascismo em Portugal / Carme Carvalhas
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A censura de Salazar no Jornal de Notícias / Isabel Forte
A obra intangível do Dr. Oliveira Salazar / Cunha Leal
A revolução da ordem / João Ameal
Anedotário político do Salazarismo e não apenas... / Vasco de Barros Q
Depoimento / Marcello Caetano
Do Estado Novo à Segunda República / José António Saraiva
História de um atentado : o atentado a Salazar / Emídio Santana
Livros proibidos no Estado Novo / org. Manuela Ferrão, Susana Oliveira
Mandato indeclinável / Marcelo Caetano
Memórias / Humberto Delgado
Memórias / Pedro Teotónio Pereira; pref. de Marcelo Caetano
Minhas memórias de Salazar / Marcello Caetano
Mocidade portuguesa : breve história de uma organização salazarista /
O 28 de Maio e o fim do liberalismo : duas lutas liberais de oitocento
Pelo futuro de Portugal / Marcello Caetano
Salazar / Franco Nogueira Coimbra (6 volumes)
Salazar / Jacques Ploncard d'Assac (edição em francês)
Salazar, o fim e a morte : história de uma mistificação / Eduardo Coel

AUTOR

DESCRIÇÃO

PREÇO

Forte, Isabel
Leal, Cunha
Ameal, João
Queiroz, Vasco de Barros Queiroz
Caetano, Marcelo
Saraiva, José António
Santana, Emídio
Diversos
Caetano, Marcelo
Delgado, Humberto
Pereira, Pedro Teotónio
Caetano, Marcelo
Arriaga, Lopes
Saraiva, José António
Caetano, Marcelo
Nogueira, Franco
Assac, Jacques Ploncard d'
Coelho, Eduardo

a censura de salazar no jornal de notícias : da actuação da comis [...]
a obra intangível do dr. oliveira salazar / cunha leallisboa [...]
a revolução da ordem / joão ameallisboa : [s.n.], 1932 94 pag [...]
Anedotário político do salazarismo e não apenas... / vasco de bar [...]
Depoimento / marcello caetanorio de janeiro ; são paulo : distr [...]
do estado novo à segunda república / josé antónio saraivaamador [...]
história de um atentado : o atentado a salazar / emídio santana [...]
livros proibidos no estado novo / org. manuela ferrão, susana oli [...]
Mandato indeclinável / marcelo caetanolisboa : verbo, 1970235 [...]
Memórias / humberto delgadolisboa: edições delfos, 1974365 p. [...]
Memórias / pedro teotónio pereira; pref. de marcelo caetanolisb [...]
minhas memórias de salazar / marcello caetano3ª ed.lisboa : v [...]
Mocidade portuguesa : breve história de uma organização salazaris [...]
o 28 de maio e o fim do liberalismo : duas lutas liberais de oito [...]
Pelo futuro de portugal / marcello caetano lisboa : verbo, 1969 [...]
salazar / franco nogueiracoimbra: ed. civilização6 volumes. : [...]
salazar / jacques ploncard d'assacparis : la table ronde, 1967 [...]
salazar, o fim e a morte : história de uma mistificação / eduardo [...]

€ 7.00
€ 12.00
€ 10.00
€ 10.00
€ 10.00
€ 5.00
€ 10.00
€ 10.00
€ 10.00
€ 10.00
€ 18.00
€ 13.00
€ 10.00
€ 10.00
€ 10.00
€ 50.00
€ 10.00
€ 10.00

Soares, Celestino

California and the portuguese : how the portuguese helped to buil [...]

€ 10.00

Rau, Virgínia
Diversos
Oliveira, Frederico Alcide
Cunha, António A. R. da
Correia, António
Sauerwein, Julio
Botas, José Loureiro
Diversos
Almeida, Lourenço Chaves de
Diversos
Diversos

Alenquer : subsídios para a sua história / luciano ribeiro lisb [...]
Alenquer, arruda-dos-vinhos, azambuja, cadaval / diversos autores [...]
Aljubarrota dissecada / frederico alcide de oliveira. lisboa : [...]
cintra pinturesca / antónio a. r. da cunhalisboa : arquimedes l [...]
Divagando sobre caparica / antónio correiacacilhas : [s.n.], 19 [...]
Exilados régios no estoril / julio sauerweinlisboa : parceria a [...]
Litoral a oeste / josé loureiro botaslisboa : portugália, 1940 [...]
Mafra, loures, vila franca de xira / prefácio de carlos de azeved [...]
os túmulos de alcobaça e os artistas de coimbra / lourenço chaves [...]
Sintra, oeiras, cascais / prefácio de carlos de azevedo, julieta [...]
Torres vedras, lourinhã, sobral de monte agraço / prefácio de car [...]

€ 30.00
€ 6.00
€ 12.00
€ 15.00
€ 12.00
€ 20.00
€ 10.00
€ 6.00
€ 15.00
€ 6.00
€ 6.00

Estados Unidos
California and the Portuguese / Celestino Soares

Estremadura
Alenquer : subsídios para a sua história / Luciano Ribeiro
Alenquer, Arruda-dos-Vinhos, Azambuja, Cadaval / diversos autores (196
Aljubarrota dissecada / Frederico Alcide de Oliveira.
Cintra Pinturesca / A. R.da Cunha
Divagando sobre Caparica / António Correia (1973)
Exilados régios no Estoril / Júlio Sauerwein
Litoral a Oeste / José Loureiro Botas
Mafra, Loures, Vila Franca de Xira / prefácio de Carlos de Azevedo, Ju
Os túmulos de Alcobaça e os artistas de Coimbra / Lourenço Chaves de A
Sintra, Oeiras, Cascais / prefácio de Carlos de Azevedo, Julieta Ferrã
Torres Vedras, Lourinhã, Sobral de Monte Agraço / prefácio de Carlos d

Etnografia / Etnologia
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A arte popular : aspectos do problema / Luís Chaves
A etnografia e o folclore no Baixo Alentejo / Manuel Joaquim Delgado
A lenda do senhor do galo de Barcelos / Fernando Pires de de Lima
A linguagem popular do Baixo Alentejo : estudo etnográficos / Manuel J
A saudade portuguesa / Carolina Michaëlis de Vasconcellos
A sereia / Fernando de Castro Pires de Lima ; prólogo de Gregório Mara
Adagiário português / compil. e pref. Fernando de Castro Pires de Lima
Aguçadora : estudo económico-agricola / Ministério da Economia, Junta
As mouras encantadas e os encantamentos no Algarve / Francisco Xavier
As olarias de Beringel / Adélio Marinho de Macedo
Através dos campos: Costumes agricolo-alemtejanos (concelho de Elvas)
Cancioneiro do Ribatejo / comp. e pref. Alves Redol
Comunidade rural ao Norte do Tejo [seguido de] vinte anos depois / Moi
Estudos de antropologia / Jorge Dias / vol.1.
Estudos de antropologia / Jorge Dias / vol.2.
La céramique populaire du haut-alentejo / Solange Parvaux
O cesto: estudo linguístico, etnográfico e folclórico / Maria Helena S
O Trajo Regional em Portugal / Tomaz Ribas
Obra etnográfica de Adolfo Coelho / vol.1 -Festas, costumes ....
Páginas de cultura e arte / Fernando Galhano
Tradições populares de Portugal / J. Leite de Vasconcelos

AUTOR

DESCRIÇÃO

PREÇO

Chaves, Luis
Delgado, Manuel Joaquim
Lima, Fernando Castro Pires
Delgado, Manuel Joaquim
Vasconcelos, Carolina Michaelis
Lima, Fernando Castro Pires
Lima, Fernando Castro Pires
Fonseca, Quirino da
Oliveira, Francisco Ataíde
Macedo, Adelio
Picão, José da Silva
Redol, Alves
Santo, Moisés Espírito
Dias, Jorge
Dias, Jorge
Parvaux, Solange
Silva, Maria Helena Santos
Ribas, Tomás
Coelho, Adolfo
Galhano, Fernando
Vasconcelos, J. Leite de

a arte popular : aspectos do problema / luís chaves2ª ed.port [...]
a etnografia e o folclore no baixo alentejo / manuel joaquim delg [...]
a lenda do senhor do galo de barcelos / fernando pires de de lima [...]
a linguagem popular do baixo alentejo : estudo etnográficos / man [...]
a saudade portuguesa : divagações filológicas e literar-histórica [...]
A sereia / fernando de castro pires de lima ; prólogo de gregório [...]
adagiário português / compil. e pref. fernando de castro pires de [...]
aguçadora : estudo económico-agricola / ministério da economia, j [...]
as mouras encantadas e os encantamentos no algarve / francisco xa [...]
as olarias de beringel / adélio marinho de macedobarcelos : mus [...]
através dos campos: costumes agricolo-alemtejanos (concelho de el [...]
cancioneiro do ribatejo / comp. e pref. alves redolvila franc [...]
comunidade rural ao norte do tejo [seguido de] vinte anos depois [...]
estudos de antropologia / jorge diasvol.1.lisboa : imp. nac.- [...]
estudos de antropologia / jorge diasvol.2.lisboa : imp. nac.- [...]
La céramique populaire du haut-alentejo / solange parvauxparis: [...]
O cesto: estudo linguístico, etnográfico e folclórico / maria hel [...]
o trajo regional em portugal / tomaz ribased. difel, 2004252 [...]
obra etnográfica / adolfo coelho ; org., pref. joão leal1º vol. [...]
páginas de cultura e arte / fernando galhanoporto : caixotim, 2 [...]
tradições populares de portugal / j. leite de vasconceloslisboa [...]

€ 7.00
€ 25.00
€ 10.00
€ 22.00
€ 15.00
€ 14.00
€ 13.00
€ 25.00
€ 13.00
€ 10.00
€ 12.00
€ 45.00
€ 12.00
€ 13.00
€ 18.00
€ 50.00
€ 24.00
€ 25.00
€ 20.00
€ 9.00
€ 10.00

Branco, Fernando Castelo
Avelar, Ana Paula
Ribeiro, Orlando

a expansão portuguesa e a culinária / fernando castelo branco [...]
fernão lopes de castanheda : historiador dos portugueses na Índia [...]
originalidade da expansão portuguesa / orlando ribeirolisboa : [...]

€ 15.00
€ 13.00
€ 30.00

Ouvré, Aquiles
Santos, António Eládio de
Dias, João José Alves
Baptista, João Moreira

a estética do selo postal / aquiles ouvrés.l., serviços cultu [...]
elementos para a identificação de selos / antónio eládio dos sant [...]
manual de filatelia / joão josé alves diaslisboa: correios e [...]
selos clandestinos tipo "ceres" portugal e ultramar / joão moreir [...]

€ 5.00
€ 10.00
€ 7.00
€ 10.00

Coimbra, Leonardo
Feyerabend, Paul

A russia de hoje e o homem de sempre / leonardo coimbraporto : [...]
contre la méthode : esquisse d?une théorie anarchiste de la conna [...]

€ 13.00
€ 8.00

Expansão Portuguesa
A expansão portuguesa e a culinária / Fernando Castelo Branco
Fernão Lopes de Castanheda : historiador dos portugueses na Índia ou c
Originalidade da expansão portuguesa / Orlando Ribeiro

Filatelia / Correios
A estética do selo postal / Aquiles Ouvré
Elementos para a identificação de selos / António Eládio dos Santos
Manual de filatelia / João José Alves Dias
Selos clandestinos tipo "Ceres" Portugal e Ultramar / João Moreira Bap

Filosofia
A Russia de hoje e o homem de sempre / Leonardo Coimbra
Contre la méthode : esquisse d'une théorie anarchiste de la connaissan
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Diálogos de amor / Iehudah Abrabanel, dito Leão Hebreu
Dicionário de filosofia (1ª ed.) / dir. Dagobert D. Runes
História da filosofia cristä : desde as origens até Nicolau de Cusa /
História da filosofia ocidental / Bertrand Russell
História da filosofia ocidental e a sua conexão política e social desd

AUTOR

DESCRIÇÃO

PREÇO

Hebreu, Leão
Runes, Dagobert D. - dir.
Boléo, José de Oliveira
Rusell, Bertrand
Russell, Bertrand

Diálogos de amor / iehudah abrabanel, dito leão hebreulisboa : [...]
dicionário de filosofia / dir. dagobert d. runes ; trad. maria vi [...]
história da filosofia cristä : desde as origens até nicolau de cu [...]
história da filosofia ocidental : e a sua conexão política e soci [...]
história da filosofia ocidental e a sua conexão política e social [...]

€ 10.00
€ 7.00
€ 25.00
€ 15.00
€ 15.00

Bella, Dalla
Landau, Lev
Arnold, V.

Defender os edifícios dos estragos dos raios / joão antónio dalla [...]
mecânica quântica : teoria näo relativista / l. landau, e. lifshi [...]
Métodos matemáticos de mecânica clássica / v. i. arnoldmoscovo: [...]

€ 10.00
€ 12.00
€ 12.00

Anónimo
Anónimo

Avisos d´hum magico de victor-feição a todos os namorados rapazes [...]
Historia verdadeira da princeza magalona, filha d´el-rey de napol [...]

€ 20.00
€ 50.00

Peixoto, José Luís

Évora ao espelho / textos josé luís peixotoÉvora : câmara munic [...]

€ 10.00

Anónimo
Carvalho, Afredo de

Defesa da liberdade impugnada pelos decretos de 29 de março de 18 [...]
Os portugueses em bordéus durante o século xvii / alfredo de carv [...]

€ 30.00
€ 13.00

Ribeiro, Orlando
Ribeiro, Orlando
Ribeiro, Orlando
Feio, Mariano

geografia de portugal / orlando ribeiro, hermann lautensach ; org [...]
geografia de portugal / orlando ribeiro, hermann lautensach; org. [...]
geografia de portugal / orlando ribeiro, hermann lautensach ; org [...]
Le bas alentejo et l'algarve / mariano feioÉvora : inic - centr [...]

€ 15.00
€ 15.00
€ 15.00
€ 12.00

Zbyszewski, Georges
Zbyszewski, Georges
Zbyszewski, Georges
Zbyszewski, Georges

contribution à l'étude du miocène de la serra da arrábida / geor [...]
Étude geológique de la région de santarém / georges zbyszewskis [...]
la classification du paléolithique ancien et la chronologie du qu [...]
os peixes miocénicos portugueses / georges zbyszewski, fernando m [...]

€ 6.00
€ 12.00
€ 30.00
€ 8.00

Física
Defender os edifícios dos estragos dos raios / Dalla Bella
Mecânica quântica : teoria näo relativista / L. Landau, E. Lifshitz
Métodos matemáticos de mecânica clássica / V. I. Arnold

Folhetos de cordel
Avisos d´hum magico de victor-feição a todos os namorados rapazes e ra
Historia verdadeira da Princeza Magalona, filha d´El-Rey de Napoles, e

Fotografia
Évora ao espelho / textos José Luís Peixoto Évora : Câmara Municipal,

França
Defesa da liberdade impugnada pelos decretos de 29 de Março de 1880 da
Os portugueses em Bordéus durante o século XVII / Alfredo de Carvalho

Geografia
Geografia de Portugal / Orlando Ribeiro e H. Lautensach/ 2ºvol. O ritm
Geografia de Portugal / Orlando Ribeiro e Hermann Lautensach; vol. 4 A
Geografia de Portugal / Orlando Ribeiro, Hermann Lautensach ; org., co
Le Bas Alentejo et l'Algarve / Mariano Feio

Geologia
Contribution à l'étude du Miocène de la Serra da Arrábida / Georges Z
Étude geológique de la région de Santarém / Georges Zbyszewski
La classification du paléolithique ancien et la chronologie du quatern
Os peixes miocénicos portugueses / Georges Zbyszewski, Fernando Martin
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Grã-Bretanha
Portugal e Inglaterra / Cunha Leal

Leal, Cunha

Portugal e inglaterra / cunha lealla coruña : impr. moret, 1932 [...]

€ 15.00

Martins, José Silvestre
Martins, Miguel

a geração do fim : infantaria 1954 - 2004 / josé silvestre martin [...]
A vitória do quarto cavaleiro : o cerco de lisboa de 1384 / migue [...]

€ 10.00
€ 8.00

Grão, Luís A. M.
Nunes, António Pires
Oliveira, Gilberto
Quintinha, Santana
Mensurado, Joaquim
Crespo, Manuel Pereira

enfermeiras pará-quedistas : 1961-2002 / luís a. m. grão ; pref. [...]
General silva freire : brilhante estratega da reocupação do norte [...]
Memória viva do tarrafal / gilberto de oliveira lisboa : avante [...]
o terrorismo e os partidos subversivos no ultramar português / sa [...]
Os páras na guerra : 1961-63 : 1968-72 / joaquim m. mensurado;p [...]
porque perdemos a guerra / manuel pereira crespo[s.l.] : ed. [...]

€ 10.00
€ 8.00
€ 7.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 10.00

PAIGC
Ferreira, Manuel Vaz

Historia : a guiné e as ilhas de cabo verde / paigcporto : afro [...]
mário g. ferreira, tempestade em bissau: ano 1970lisboa: palliu [...]

€ 12.00
€ 10.00

Artur, Ribeiro
Claudio de Chaby
Lima, Oliveira
Sarmento, José Estevão Moraes
Galvão, Manuel de Bettencourt e
Herchen, Artur
Matoso, António
Valente, Vasco Pulido
Saraiva, António
Bastos, Jose Timoteo Silva
Lopes D. Oliveira
Oliveira, Lopes
Freire, Anselmo Braamcamp

a legião portugueza ao serviço de napoleão (1808 -1813) / ribeiro [...]
apontamentos para a historia da legião portuguesa ao serviço de n [...]
D. miguel no trono, 1828-1833 / oliveira lima ; préf. de fidelino [...]
D. pedro i e a sua época / josé esteväo morais sarmentoporto, [...]
Dom miguel ii e o seu tempo : notas biográficas sobre o senhor do [...]
Dom miguel infante / arthur herchen ; trad. de d. joäo d'almeida [...]
Erros de história : resposta a um crítico/ antónio matosolisboa [...]
Estudos sobre a crise nacional / vasco pulido valentelisboa : i [...]
Herculano e o liberalismo em portugal : os problemas morais e cul [...]
história da censura intelectual em portugal : ensaio sobre a comp [...]
Lopes d. oliveiralisboa : inquérito imp. 194784 p.; ; 22 cm [...]
História da república portuguesa : a propaganda na monarquia cons [...]
Ida da imperatriz d. isabel para castela / anselmo braamcamp frei [...]

€ 7.00
€ 10.00
€ 30.00
€ 40.00
€ 25.00
€ 15.00
€ 25.00
€ 12.00
€ 12.00
€ 25.00
€ 20.00
€ 13.00
€ 13.00

Guerra
A Geração do Fim : Infantaria 1954 - 2004 / José Silvestre Martins, An
A vitória do quarto cavaleiro : o cerco de Lisboa de 1384 / Miguel Gom

Guerras de África
Enfermeiras pará-quedistas : 1961-2002 / Luís A. M. Grão
General Silva Freire : brilhante estratega da reocupação do norte de A
Memória viva do Tarrafal / Gilberto de Oliveira
O terrorismo e os partidos subversivos no Ultramar Português / Santana
Os páras na guerra : 1961-63 : 1968-72 / Joaquim M. Mensurado
Porque perdemos a guerra / Manuel Pereira Crespo

Guiné
Historia : a Guiné e as ilhas de Cabo Verde / PAIGC
Mário G. Ferreira, Tempestade em Bissau: Ano 1970

História de Portugal
A Legião Portugueza ao serviço de Napoleão (1808 -1813)
Apontamentos para a historia da Legião Portuguesa ao serviço de Napole
D. Miguel no trono, 1828-1833 / Oliveira Lima ; préf. de Fidelino de F
D. Pedro I e a sua época / José Esteväo de Moraes Sarmento
Dom Miguel II e o seu tempo / Manuel de Bettencourt e Galväo.
Dom Miguel infante / Arthur Herchen
Erros de história : resposta a um crítico / António Mattoso
Estudos sobre a crise nacional / Vasco Pulido Valente
Herculano e o liberalismo em Portugal : os problemas morais e culturai
História da censura intelectual em Portugal : ensaio sobre a compressã
História da República portuguesa : a propaganda na Monarquia con
História da República Portuguesa : a propaganda na monarquia constituc
Ida da Imperatriz D. Isabel para Castela / Anselmo Braamcamp Freire
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OBRA
Identificação de um país : oposição / José Matoso
Les Caravelles du Christ / Remy
Les prétentions des porteurs de titres D. Miguel devant leurs propres
Mouriscos e cristãos no Portugal quinhentista : duas culturas e duas c
O Marquês de Pombal e a sua época / Lúcio de Azevedo
Oito séculos de história luso-alemä / E. A. Strasen, Alfredo Gändara /
Petite histoire du Portugal : des origines à 1910 / André Raibaud
Pina Manique : o intendente de antes quebrar... : costumes, banditismo
Pombal e o seu tempo / Colóquio \"O Marquês de Pombal e a sua época\"
Pombal, mentira histórica : revisão e restituição de factos e de figur
Relações externas de Portugal : reinado de D. João V / Eduardo Brazão
Santarém no tempo dos Filipes (1580-1640) / Martinho Vicente Rodrigues
Trade, Inquisition and the English Nation in Portugal, 1650-1690 (Aspe
Vida de Dom João de Castro, quarto vice-rei da India / Jacinto Freire

AUTOR

DESCRIÇÃO

PREÇO

Matoso. José
Remy
Anónimo
Braga, Isabel Drumond
Azevedo. Lúcio de
Strasen, E.
Raibaud, André
Noronha, Eduardo
Silva, João Paulo Pereira
Costa, Neves da
Brazão, Eduardo
Rodrigues, Martinho Vicente
Shaw, E. M. E.
Andrada, Jacinto Freire de

identificação de um país : oposiçao / josé matosolisboa: círc [...]
Les caravelles du christ / remyparis: librairie academique perr [...]
Les prétentions des porteurs de titres d. miguel devant leurs pro [...]
mouriscos e cristãos no portugal quinhentista : duas culturas e d [...]
O marquês de pombal e a sua época / lúcio de azevedolisboa: arq [...]
Oito séculos de história luso-alemä / e. a. strasen, alfredo gänd [...]
Petite histoire du portugal : des origines à 1910 / andré raibaud [...]
Pina manique : o intendente de antes quebrar... : costumes, bandi [...]
Pombal e o seu tempo / colóquio \"o marquês de pombal e a sua épo [...]
Pombal, mentira histórica : revisão e restituição de factos e de [...]
Relações externas de portugal : reinado de d. joão v / eduardo br [...]
santarém no tempo dos filipes (1580-1640) / martinho vicente rodr [...]
Trade, inquisition and the english nation in portugal, 1650-1690 [...]
Vida de dom joão de castro, quarto vice-rei da india / jacinto f [...]

€ 12.00
€ 12.00
€ 60.00
€ 12.00
€ 15.00
€ 100.00
€ 10.00
€ 13.00
€ 6.00
€ 27.00
€ 32.00
€ 25.00
€ 14.00
€ 25.00

Mateus, Rui

contos proibidos : memórias de um ps desconhecido / rui mateus [...]

€ 30.00

Bariani, Laura

Almanzor / laura barianisan sebastián: editorial nerea, s.a., 2 [...]

€ 17.00

Mendes, A. Lopes
Cunha, Ana Cannas
Morais, A. Faria de
Boxer, C.
morais, Carlos A. de
Gaitonde, Edila
Barreto, Adeodato
Biker, Julio Firmino Judice
Jackson, K. David
Reis, Eduardo
Ahmad, Afzal
lopes, Maria de Jesus dos Mártir
Bossa, José
Avelar, Ana Paula

a india portugueza : breve descripção das possessões portuguezas [...]
a inquisição no estado da Índia : origens (1539-1560) / ana canna [...]
A Índia e as castas / ten. cor. faria de morais lisboa : div. d [...]
a Índia portuguesa em meados do séc. xvii / c. r. boxer ; trad. l [...]
a queda da india portuguesa : crónica da invasão e do cativeiro / [...]
as maças azuis : portugal e goa, 1948-1961 / edila gaitonde ; pre [...]
civilização hindu / adeodato barretolisboa : seara nova, 1935 [...]
collecção de tratados e concertos de pazes que o estado da india [...]
de chaul a batticaloa : as marcas do império marítimo português n [...]
duarte barbosa : pioneiro revelador dos costumes das indias : rel [...]
emergence of cochin in the pre-industrial era : (a study of portu [...]
epistolário de um açoriano na Índia : dom antónio taveira da neiv [...]
estado da Índia / josé ferreira bossalisboa : ag. geral do ultr [...]
fernão lopes de castanheda : historiador dos portugueses na Índia [...]

€ 70.00
€ 13.00
€ 14.00
€ 6.00
€ 10.00
€ 8.00
€ 7.00
€ 12.00
€ 12.00
€ 15.00
€ 20.00
€ 12.00
€ 10.00
€ 13.00

História pós 25 de Abril
Contos proibidos : memórias de um PS desconhecido / Rui Mateus

História Universal
Almanzor / Laura Bariani

Índia
A India portugueza : breve descripção das possessões portuguezas na As
A Inquisição no Estado da Índia : origens (1539-1560) / Ana Cannas da
A Índia e as Castas / Ten. Cor. Faria de Morais
A Índia Portuguesa em meados do séc. XVII / C. R. Boxer
A queda da India Portuguesa : crónica da invasão e do cativeiro / Carl
As maças azuis : Portugal e Goa, 1948-1961 / Edila Gaitonde
Civilização hindu / Adeodato Barreto
Collecção de tratados e concertos de pazes que o Estado da India Portu
De Chaul a Batticaloa : as marcas do império marítimo português na Índ
Duarte Barbosa : pioneiro revelador dos costumes das Indias : relação
Emergence of Cochin in the pre-industrial era : (A study of Portuguese
Epistolário de um açoriano na Índia / Maria de Jesus dos Mártires Lope
Estado da Índia / José Ferreira Bossa
Fernão Lopes de Castanheda : historiador dos portugueses na Índia ou c
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Folclore de Goa : Dulpodam / António Mascarenhas
Goa medieval : a cidade e o interior no século XVII / Teotónio R. de S
Goa through the mists of history from 10000 BC-AD 1958 / Luís de Assis
Goa, and the Blue Mountains, or, Six months of sick leave / Richard Fr
Goa, trade and commerce through the ages : seminar papers / (ed.) S. K
Goa: A Social History 1510-1640 / Xavier, P.D.
Historia dos portugueses no Malabar : manuscripto arabe do seculo XVI
História de Goa (Política e arqueológica) / Padre M. J. Gabriel de Sal
Improvising empire : portuguese trade and settlement in the Bay of Ben
India e indianos / Lúcio de Miranda
Jesuítas e inquisidores em Goa : a cristandade insular (1540-1682) / C
Namastê : roteiro duma viagem a Goa / Hugo Rocha
O papel da Igreja Católica na Índia (1498-1640) / Fernanda Durão Ferre
O problema da India Portuguesa / Hermes Araújo Oliveira
O problema da India Portuguesa / Hermes de Araújo Oliveira ; pref. Jos
Os portugueses e o oriente : história, itinerários, representações / c
Subsídios para a história militar marítima da India (1585-1669) / Alfr
The Parish Churches of Goa: A Study of Façade Architecture / José Lour
The Religious Orders in Goa: XVIth-XVIIth Centuries / Olivinho J. F. G
Três roteiros desconhecidos de Ahmad Ibn-Madjid o piloto árabe de Vasc
Verdadeira informação das Terras do Preste João das Índias / Padre Fra
Vikrama Bahu of Kandy : the portuguese and the franciscans : 1542-1551

AUTOR

DESCRIÇÃO

PREÇO

Mascarenhas, António
Souza, Teotónio R. de
Correia, Luís de Assis
Burton, Richard Francis
Mhamai, S. K.
Xavier, P.D.
Zinadím
Saldanha, Gabriel de
Subrahmanyam, Sanjay
Miranda, Lúcio de
Tavares, Célia Cristina da Silva
Rocha, Hugo
Ferreira, Fernanda Durão
Oliveira, Hermes Araújo
Oliveira, Hermes Araújo
Perez, Rosa Maria
Sousa, Alfredo Botelho de
Lourenço, José
Gomes, J. F. Olivinho
Chumovsky, T. A.
Alvares, Padre Francisco
Silva, O. M. da

Folclore de goa : dulpodam / antónio mascarenhas lisboa : centr [...]
goa medieval : a cidade e o interior no século xvii / teotónio r. [...]
goa through the mists of history from 10000 bc-ad 1958 : a select [...]
goa, and the blue mountains, or, six months of sick leave / richa [...]
goa, trade and commerce through the ages : seminar papers / (ed.) [...]
goa: a social history 1510-1640 / xavier, p.d.panaji, goa : raj [...]
historia dos portugueses no malabar : manuscripto arabe do seculo [...]
História de goa (política e arqueológica) / padre m. j. gabriel d [...]
improvising empire : portuguese trade and settlement in the bay o [...]
India e indianos / lúcio de mirandas. miguel, açoes: papelaria [...]
jesuítas e inquisidores em goa : a cristandade insular (1540-1682 [...]
namastê : roteiro duma viagem a goa / hugo rochalisboa : agenci [...]
o papel da igreja católica na Índia (1498-1640) / fernanda durão [...]
O problema da india portuguesa / hermes araújo oliveiralisboa : [...]
O problema da india portuguesa / hermes de araújo oliveira ; pref [...]
os portugueses e o oriente : história, itinerários, representaçõe [...]
subsídios para a história militar marítima da india (1585-1669) / [...]
the parish churches of goa: a study of façade architecture / josé [...]
the religious orders in goa: xvith-xviith centuries / olivinho j. [...]
Três roteiros desconhecidos de ahmad ibn-madjid o piloto árabe de [...]
verdadeira informação das terras do preste joão das Índias / padr [...]
vikrama bahu of kandy : the portuguese and the franciscans : 1542 [...]

€ 5.00
€ 12.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 20.00
€ 25.00
€ 40.00
€ 120.00
€ 20.00
€ 7.00
€ 12.00
€ 12.00
€ 12.00
€ 15.00
€ 14.00
€ 10.00
€ 25.00
€ 17.00
€ 20.00
€ 30.00
€ 20.00
€ 15.00

Anónimo
Bella, Dalla
Segurado, João Emílio Santos
Digest, Editora Selecções do Rea

estudo sobre o estado actual da indústria cerâmica na 2a circunsc [...]
memorias e observações sobre o modo de aperfeiçoar a manufactura [...]
o grande livro da costura / selecções do reader's digest1ª ed. [...]
o grande livro dos lavores / selecções do reader's digestlisboa [...]

€ 25.00
€ 5.00
€ 40.00
€ 30.00

Brochado, Costa
Alves, Adalberto
Braga, Isabel Drumond
Figanier, Joaquim
Macias, Santiago
Campos, Correia de
Braga, Isabel Drumond

a conquista de lisboa aos mouros / costa brochadolisboa : empre [...]
as sandálias do mestre : em torno do sufismo de ibn qasí nos come [...]
entre a cristandade e o islão (séculos xv-xvii) : cativos e reneg [...]
fr. joão de sousa : mestre e intérprete da língua arábica / joaqu [...]
Mértola islâmica : estudo histórico-arqueológico do bairro da alc [...]
Monumentos da antiguidade árabe em portugal / correia de campos [...]
mouriscos e cristãos no portugal quinhentista : duas culturas e d [...]

€ 13.00
€ 16.00
€ 17.00
€ 13.00
€ 25.00
€ 65.00
€ 12.00

Indústrias e técnicas
Estudo sobre o estado actual da indústria cerâmica na 2a circunscripçã
Memorias e observações sobre o modo de aperfeiçoar a manufactura do az
O grande livro da costura / Selecções do Reader's Digest
O grande livro dos lavores / Selecções do Reader's Digest

Islão
A conquista de Lisboa aos Mouros / Costa Brochado.
As sandálias do mestre : em torno do sufismo de Ibn Qasí nos começos d
Entre a cristandade e o Islão (séculos XV-XVII) : cativos e renegados
FR. João de Sousa : mestre e intérprete da língua arábica / Joaquim Fi
Mértola islâmica : estudo histórico-arqueológico do Bairro da Alcáçova
Monumentos da Antiguidade árabe em Portugal / Correia de Campos
Mouriscos e cristãos no Portugal quinhentista : duas culturas e duas c
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Os pseudo-mouriscos de Portugal no se?. XVI : estudo de uma especifici

AUTOR

DESCRIÇÃO
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Boucharb, Ahmed

os pseudo-mouriscos de portugal no se?. xvi : estudo de uma espec [...]

€ 6.00

Cabral, António

As minhas memórias de jornalista / antónio cabral [s.l. : s.n.] [...]

€ 10.00

Menezes, Bourbon e
Hebreu, Leão
Zumerkorn, David

A significação do anti-judaismo contemporâneo / afonso de bourbon [...]
Diálogos de amor / iehudah abrabanel, dito leão hebreulisboa : [...]
numerologia judaica e os mistérios da biblia / david zumerkorn [...]

€ 7.00
€ 10.00
€ 13.00

Barthes, Roland
Gil, José
Macdonell, Arthur A.
Vasconcelos, J. Leite de
Santos, Jose Almeida
Deus, João de
Nunes, José Joaquim
Barthes, Roland
Ducrot, Oswald
Sousa, António M. de
Gaya, Samuel Gili
Lind, Georg Rudolf
Lapa, M. Rodrigues
Todorov, Tzvetan
Guimarães, Eduardo (Org.)
Machado, José Pedro
Charles, Touyarot
Barthes, Roland
Figueiredo, Candido de
Lausberg, Heinrich
Todorov, Tzevtan
Gonda, Jean
Propp, Vladimir
Ito, Yoshiteru
Gomes, Manuel João

a aventura semiológica / roland barthes ; trad. de maria de sta c [...]
a construção do corpo ou exemplos de escrita criativa : primeiro [...]
a sanskrit grammar for students (3ª ed.) / arthur a. macdonellu [...]
antroponimia portuguesa / j. leite de vasconceloslisboa: arqu [...]
as classes morfológicas nas línguas bantu / j. almeida santosno [...]
cartilha maternal ou arte de leitura / por joão de deus lisboa [...]
compêndio de gramática histórica portuguesa : fonética e morfolog [...]
crítica e verdade / roland bartheslisboa : edições 70, cop. 196 [...]
dicionário das ciências da linguagem / oswald ducrot, tzvetan tod [...]
dicionário do charadista / antónio m. de sousa vol. 2 - 3ª ed [...]
elementos de fonética general / samuel gili gaya4a edmadrid : [...]
weltsprache portugiesisch / georg rudolf lind. münchen : max hueb [...]
estilística da língua portuguêsa / m. rodrigues lapa 3a ed., [...]
estruturalismo e poética / tzvetan todorov ; trad. josé paulo pae [...]
história e sentido na linguagem / org. eduardo guimarães camp [...]
influência arábica no vocabulário português / josé pedro machado [...]
lecture et conquète de la langue / touyarot charlesparis : fern [...]
lição / roland barthes ; trad. ana mafalda leite lisboa : ediçõ [...]
lições práticas de linguagem portugueza : cartas de caturra junio [...]
trad. de : "romanische sprachwissenschaft.versão espanhola de j [...]
literatura e significação / tzevtan todorov lisboa : assírio [...]
manuel de grammaire élémentaire de la langue sanskrite, suivi d?e [...]
morphologie du conte les transformations des contes merveilleux / [...]
nihongo: curso elementar de kanjiyoshiteru itothe japan found [...]
nova recolha de provérbios e outros lugares comuns portugueses / [...]

€ 7.00
€ 6.00
€ 9.00
€ 25.00
€ 12.00
€ 5.00
€ 12.00
€ 4.00
€ 7.00
€ 13.00
€ 6.00
€ 8.00
€ 12.00
€ 6.00
€ 5.00
€ 65.00
€ 5.00
€ 4.00
€ 10.00
€ 7.00
€ 4.00
€ 7.00
€ 4.00
€ 15.00
€ 20.00

Jornalismo
As minhas memórias de jornalista / António Cabral / 1949

Judaica
A significação do anti-judaismo contemporâneo / Afonso de Bourbon e Me
Diálogos de amor / Iehudah Abrabanel, dito Leão Hebreu
Numerologia Judaica e os Mistérios da Biblia / David Zumerkorn

Linguística e Filologia
A aventura semiológica / Roland Barthes
A construção do corpo ou exemplos de escrita criativa : primeiro guia
A Sanskrit Grammar for Students (3ª ed.) / Arthur A. Macdonell
Antroponímia portuguesa / J. Leite de Vasconcelos
As classes morfológicas nas línguas bantu / J. Almeida Santos
Cartilha maternal ou arte de leitura / por João de Deus
Compêndio de gramática histórica portuguesa : fonética e morfologia /
Crítica e verdade / Roland Barthes
Dicionário das ciências da linguagem / Oswald Ducrot, Tzvetan Todorov
Dicionário do Charadista (Vol. 2 - 3ª ed.) / António M. de Sousa
Elementos de fonética general / Samuel Gili Gaya
eltsprache portugiesisch / Georg Rudolf Lind
Estilística da língua portuguêsa (3a ed.) / M. Rodrigues Lapa
Estruturalismo e poética (4 ed.) / Tzvetan Todorov
História e sentido na linguagem / Org. Eduardo Guimarães
Influência arábica no vocabulário português / José Pedro Machado
Lecture et conquète de la langue / Touyarot Charles
Lição / Roland Barthes
Lições práticas de linguagem portugueza : cartas de Caturra Junior á r
Linguistica romanica (2ª parte), Morfologia / Heinrich Lausberg
Literatura e significação / Tzevtan Todorov
Manuel de grammaire élémentaire de la langue sanskrite, suivi d?exerci
Morphologie du conte Les transformations des contes merveilleux / Vlad
Nihongo: Curso Elementar de Kanji
Nova recolha de provérbios e outros lugares comuns portugueses / coord
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O grau zero da escrita / Roland Barthes
O grau zero da escrita : seguido de elementos de semiologia / Roland B
O prazer do texto (2ª ed.) / Roland Barthes
Os Segredos da Grafologia / A.M. Cobbaert
Reflexões sobre a linguagem / Noam Chomsky
Sémantique structurale / Greimas, A. J.
Teoria da literatura / René Wellek

AUTOR
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Barthes, Roland
Barthes, Roland
Barthes, Roland
Cobbaert, A. M.
Chomsky, Noam
Greimas, A. J.
Wellek, René

o grau zero da escrita / roland barthes ; trad. maria margarida b [...]
o grau zero da escrita : seguido de elementos de semiologia / rol [...]
o prazer do texto / roland barthes2a edlisboa : ed. 70, cop. [...]
os segredos da grafologia / a.m. cobbaertvila da feira: : prese [...]
reflexões sobre a linguagem / noam chomsky lisboa : edições 70 [...]
sémantique structurale / greimas, a. j.paris : larousse, 1966 [...]
teoria da literatura / rené wellek, austin warren ; trad. josé pa [...]

€ 4.00
€ 5.00
€ 6.00
€ 6.00
€ 6.00
€ 5.00
€ 7.00

Chantal, Suzanne
Brochado, Costa
Martins, Miguel
Rodrigues, Teresa
Mesquita, Alfredo
Carvalho (Tinop) , Pinto de
Branco, Fernando Castelo
Oliveira, Frei Nicolau de
Moita, Irisalva

a caravela e os corvos : o romance de lisboa / suzanne chantal [...]
a conquista de lisboa aos mouros / costa brochadolisboa : empre [...]
A vitória do quarto cavaleiro : o cerco de lisboa de 1384 / migue [...]
Cinco séculos de quotidiano : a vida em lisboa do século xvi aos [...]
lisboa / alfredo mesquitalisboa: arquimedes livros, 2009ediçã [...]
lisboa d'outros tempos / pinto de carvalholisboa : fenda, 199 [...]
Lisboa seiscentista / fernando castelo-branco 3a ed. rev. e aum [...]
Livro das grandezas de lisboa / frei nicolau de oliveira ; pref. [...]
o livro de lisboa / coord. irisalva moitalisboa : livros horizo [...]

€ 12.00
€ 13.00
€ 8.00
€ 12.00
€ 19.00
€ 24.00
€ 20.00
€ 20.00
€ 40.00

Andrade, Garibaldino de
Margarido, Alfredo

Contos de África e da europa / garibaldino de andrade sá da ban [...]
Estudos sobre literaturas das nações africanas de língua portugue [...]

€ 5.00
€ 13.00

Moraes, Vinicius de

Vinicius de moraes: poesia completa e prosa / org. de e. ferraz [...]

€ 30.00

Matozo, Luiz Montez
Viganego, Pietro Francesco
Costigan, Arthur William
Ventura, António
Delgado, Maria Rosalina
Chaves, Castelo Branco
Gorani, Giuseppe
Lichnowosky, Principe

ano noticioso e histórico / luiz montez matozo lisboa : bibl [...]
Ao serviço secreto da frança na corte de d. joão v/ pietro france [...]
cartas de portugal : 1778-1779 / arthur william costigan ; trad., [...]
mafra vista por viajantes estrangeiros (sécs. xviii-xix) / introd [...]
o jornal manuscrito de luiz montez mattoso : anno noticioso e his [...]
O portugal de d. joão v visto por três forasteiros / trad., pref. [...]
Portugal : a corte e o país nos anos de 1765 a 1767 / josé gorani [...]
portugal : recordações do ano de 1842 / principe lichnowosky ; pr [...]

€ 13.00
€ 13.00
€ 22.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 15.00
€ 14.00
€ 18.00

Lisboa
A caravela e os corvos : o romance de Lisboa / Suzanne Chantal
A conquista de Lisboa aos Mouros / Costa Brochado.
A vitória do quarto cavaleiro : o cerco de Lisboa de 1384 / Miguel Gom
Cinco séculos de quotidiano : a vida em Lisboa do século XVI aos nosso
Lisboa /Alfredo Mesquita
Lisboa d'outros tempos / Pinto de Carvalho
Lisboa seiscentista / Fernando Castelo-Branco
Livro das grandezas de Lisboa / Frei Nicolau de Oliveira ; pref. de Fr
O livro de Lisboa / coord. Irisalva Moita

Lit. Africana Exp. Portug.
Contos de África e da Europa / Garibaldino de Andrade
Estudos sobre literaturas das nações africanas de língua portuguesa /

Literatura Brasileira
Vinicius de Moraes: poesia completa e prosa / Org. de E. Ferraz ( obra

Literatura de Viagens
Ano noticioso e histórico / Luiz Montez Matozo
Ao serviço secreto da França na Corte de D. João V/ Pietro Francesco V
Cartas de Portugal : 1778-1779 / Arthur William Costigan
Mafra vista por viajantes estrangeiros (sécs. XVIII-XIX) / introd. e s
O jornal manuscrito de Luiz Montez Mattoso : anno noticioso e historic
O Portugal de D. João V visto por três forasteiros / trad., pref. e no
Portugal : a corte e o país nos anos de 1765 a 1767 / José Gorani
Portugal : recordações do ano de 1842 / Principe Lichnowosky
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Portugal a côrte e o país nos anos de 1765-1767 / Giuseppe Gorani ; tr
Portugal visto por mim / Iveta Ribeiro
Portugueses no estrangeiro, estrangeiros em Portugal / Paulo Drumond B
Retratos de Portugal : sociedades e costumes / Arthur William Costigan
Trás-os-Montes : uma viagem portuguesa / Julio Llamazares
Um livro negro sobre o Portugal do século XVIII / Catarina Crespo Coel
Uma visita em Portugal em 1866 / H. C. Andersen
William Beckford e Portugal : uma visão diferente do homem e do escrit

AUTOR

DESCRIÇÃO
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Gorani, Giuseppe
Ribeiro, Iveta
Braga, Paulo Drumond
Costigan, Arthur William
Llamazares, Julio
Castro, Catarina Crespo Coelho C
Andersen, H. C.
Pires, Maria Laura Bettencourt

Portugal a côrte e o país nos anos de 1765-1767 / giuseppe gorani [...]
portugal visto por mim : anotações de viagem de 1 de junho a 20 d [...]
Portugueses no estrangeiro, estrangeiros em portugal / paulo drum [...]
Retratos de portugal : sociedades e costumes / arthur william cos [...]
Trás-os-montes : uma viagem portuguesa / julio llamazaresmirafl [...]
um livro negro sobre o portugal do século xviii / catarina crespo [...]
uma visita em portugal em 1866 / h. c. andersen ; trad. directa e [...]
william beckford e portugal : uma visão diferente do homem e do e [...]

€ 14.00
€ 10.00
€ 6.00
€ 7.00
€ 10.00
€ 10.00
€ 7.00
€ 8.00

Castro, Fernanda de
O'Neil Alexandre
Amorim. Guedes de
Júdice, Nuno
Torga, Miguel
Castro, Fernanda de
Moura, Vasco Graça
Rosa, António Ramos
Alexandre, António Franco
Rosa, António Ramos
Júdice, Nuno
Pita, António Pedro
Carneiro, Eduardo Guerra
Carvalho, Armando da Silva
Pina, Manuel António
Helder, Herberto
Rosa, António Ramos
Faria, Rosa Lobato de
Júdice, Nuno
Fallorca, Jorge
Alegre, Manuel
Aleixo, António
Castro, Eugénio de
Torres, António da Costa
Anselmo, Manuel
Amorim. Guedes de
Botto, António
Melo, Francisco Manuel de

70 anos de poesia : 1919-1989 / fernanda de castro porto : fund [...]
a ampola miraculosa : romance / alexandre o'neill ; posf. pedro p [...]
a cidade e o sonho / guedes de amorimporto : progredior, 1950 [...]
a condescendência do ser / nuno júdicelisboa : quetzal, 19885 [...]
a criação do mundo (volume iv) / miguel torga coimbra : [s.n.] [...]
a espada de cristal : peça em 3 actos ; seguida de maria da lua : [...]
a furiosa paixão pelo tangível / vasco graça mouralisboa : quet [...]
a imagem e o desejo / antónio ramos rosalisboa : universitária, [...]
a pequena face / antónio franco alexandrelisboa : assírio e alv [...]
acordes / antónio ramos rosalisboa : quetzal, 198984 p. ; 20 [...]
adágio / nuno júdicelisboa : quetzal, 198973 p. ; 20 cmesta [...]
afonso duarte o poeta / antónio pedro pitacoimbra : [s.n., d.l. [...]
algumas palavras : poemas / eduardo guerra carneirotomar : nova [...]
antologia poética / armando silva carvalho ; org. e pref. gastão [...]
aquele que quer morrer : poema / manuel antónio pinalisboa : a [...]
as magias : alguns exemplos / versoes de herberto helderhelder [...]
as marcas no deserto / antónio ramos rosa ; trad. filipe jarrol [...]
as pequenas palavras / rosa lobato farialisboa : guimaräes edit [...]
as regras da perspectiva / nuno júdicelisboa : quetzal, 19908 [...]
Assim / jorge fallorca lisboa : & etc., 198017 p. : 1 grav. ; [...]
atlântico / manuel alegrelisboa : moraes, 1981120 p. ; 20 cm [...]
auto da vida e da morte (2a ed.) / antónio aleixo2a edfaro : [...]
camafeus romanos / eugénio de castro 92, [3] p. ; 17 cm [...]
camilo castelo branco e as boticadas do eusébio macário / antónio [...]
caminhos e ansiedades da poesia portuguesa contemporânea / manuel [...]
caminhos fechados / guedes de amorim lisboa : sit, 195220 [...]
canções / antónio botto. lisboa : paulo guedes, 1932205 p. [...]
Carta de guia de casados / d. francisco manuel de mello : com um [...]

€ 10.00
€ 12.00
€ 10.00
€ 6.00
€ 10.00
€ 10.00
€ 5.00
€ 7.00
€ 7.00
€ 8.00
€ 5.00
€ 7.00
€ 7.00
€ 8.00
€ 10.00
€ 40.00
€ 13.00
€ 8.00
€ 7.00
€ 10.00
€ 15.00
€ 12.00
€ 7.00
€ 10.00
€ 7.00
€ 10.00
€ 17.00
€ 5.00

Literatura Portuguesa
70 anos de poesia : 1919-1989 / Fernanda de Castro
A ampola miraculosa : romance (ed. fac-similada)/ Alexandre O'Neill
A cidade e o sonho / Guedes de Amorim
A condescendência do Ser / Nuno Júdice
A criação do mundo (volume IV) / Miguel Torga
A espada de cristal : peça em 3 actos ; seguida de Maria da Lua : peça
A furiosa paixão pelo tangível / Vasco Graça Moura
A imagem e o desejo / António Ramos Rosa
A pequena face / António Franco Alexandre
Acordes / António Ramos Rosa
Adágio / Nuno Júdice
Afonso Duarte O Poeta / António Pedro Pita
Algumas palavras : poemas / Eduardo Guerra Carneiro
Antologia Poética / Armando Silva Carvalho
Aquele que quer morrer : poema / Manuel António Pina
As magias : alguns exemplos (Ed. acrescentada) / versoes de Herberto H
As marcas no deserto / António Ramos Rosa
As pequenas palavras / Rosa Lobato Faria
As regras da perspectiva / Nuno Júdice
Assim / Jorge Fallorca
Atlântico / Manuel Alegre
Auto da vida e da morte (2a ed.) / António Aleixo
Camafeus romanos / Eugénio de Castro
Camilo Castelo Branco e as boticadas do Eusébio Macário / António da C
Caminhos e ansiedades da poesia portuguesa contemporânea / Manuel Anse
Caminhos fechados / Guedes de Amorim
Canções / António Botto
Carta de guia de casados / D. Francisco Manuel de Mello : com um estud
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Chamas duma candeia velha / Eugénio de Castro
Coimbra amada : últimos versos / Alberto de Oliveira
Conferencias literarias / Olavo Bilac
Confissão e defesa do romancista / Joaquim Paço d'Arcos
Contos escuros / Armando Pereira
Corpo recusado / Luiísa Dacosta
De ombro na ombreira / Alexandre O'Neil
Decadentismo e simbolismo na poesia portuguesa/ José Carlos Seabra Per
Delta ; seguido de Pela primeira vez / António Ramos Rosa
Descoberta : poesia / João José Cochofel
Décima aurora / António Osório
Direito de mentir (1a ed.) / Joäo Miguel Fernandes Jorge
Distância: Poema / Liberto Cruz
Dizer, amar / Vasco Miranda
Duas águas, um rio / António Ramos Rosa
Ele que diga se eu minto / António Boto / 1ª edição
England revisited / Jorge de Sena ; translated from the portuguese and
Era uma vez um alferes (2a ed.) / Mário de Carvalho
Era uma vez um amor... / Alice Ogando
Grades / Sophia de Mello Breyner
Horas vivas : memórias da minha infância / Natália Nunes
Horizonte cerrado : ciclo Port-Wine I / Alves Redol
Ilha do Desterro / Alexandre Pinheiro Torres
Intencionais (2a ed.) / António Aleixo
Irma humanidade / Jorge Macedo
Ironias de um brasão ilustre / Costa Macedo
Labyrinthus : polifonia dramática / Casimiro de Brito
Laocoonte, rimas várias, andamentos graves / Vasco Graça Moura
Lélé, Lili e Lulu / Augusto da Costa
Limite de idade : poemas / Vitorino Nemésio
Limite de idade : poemas / Vitorino Nemésio
Lírica consumível/ Armando da Silva Carvalho
Loendro / José-Alberto Marques
Magna carta : poemas / Francisco de Sousa Neves
Maio ausente : cancioneiro vértice / Rui Namorado
Matéria de amor / António Ramos Rosa
Meridional ; Vinte e nove poemas ; Direito de mentir - 3º volume (2a e
Monges negros : narrativas / Artur Portela
Morabeza : contos de Cabo Verde / Manuel Ferreira

AUTOR

DESCRIÇÃO

Castro, Eugénio de
Oliveira, Alberto de
Bilac, Olavo
Paço de Arcos, Joaquim
Ferreira, Armando
Dacosta, Luísa
O'Neil Alexandre
Pereira, José Carlos Seabra
Rosa, António Ramos
Cochofel, João José
Osório, António
Jorge, João Miguel Fernandes
Cruz, Liberto
Miranda, Vasco
Rosa, António Ramos
Boto, António
Sena, Jorge de
Carvalho, Mário de
Ogando, Alice
Breyner, Sophia de Mello
Nunes, Natália
Redol, Alves
Torres, Alexandre Pinheiro
Aleixo, António
Macedo, Jorge
Costa Macedo
Brito, Casimiro de
Moura, Vasco Graça
Costa, Augusto da
Nemésio, Vitorino
Nemésio, Vitorino
Carvalho, Armando da Silva
Marques, José Alberto
Neves, Francisco de Sousa
Namorado, Rui
Rosa, António Ramos
Jorge, João Miguel Fernandes
Portela, Artur
Ferreira, Manuel
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chamas duma candeia velha / eugénio de castrolisboa porto coimb [...]
coimbra amada : últimos versos / alberto de oliveiraporto : mar [...]
conferencias literarias / olavo bilacrio de janeiro : francisco [...]
confissão e defesa do romancista / joaquim paço d'arcoslisboa : [...]
contos escuros / armando pereira porto : adriano fraga lamar [...]
corpo recusado / luiísa dacosta ; des. josé rodrigues[porto] : [...]
de ombro na ombreira / alexandre o'neil lisboa : publ. dom quix [...]
Decadentismo e simbolismo na poesia portuguesa/ josé carlos seabr [...]
delta ; seguido de pela primeira vez / antónio ramos rosa lisbo [...]
descoberta : poesia / joão josé cochofel[s.l. : s.n.], 1945 ( c [...]
décima aurora / antónio osório ; pref. joaquim manuel magalhães [...]
direito de mentir (1a ed.) / joäo miguel fernandes jorge1a ed [...]
distância: poema / liberto cruz lisboa : perspectivas e real [...]
dizer, amar / vasco miranda ; pref. de vergílio ferreira lisboa [...]
duas águas, um rio / antónio ramos rosa, casimiro de britolisbo [...]
Ele que diga se eu minto / antónio boto 1a ediçãos. l.: ediç [...]
england revisited / jorge de sena ; translated from the portugues [...]
era uma vez um alferes / mário de carvalho ; il. jorge colombo2 [...]
era uma vez um amor... / alice ogandolisboa : guimarães & ca, [ [...]
grades / sophia de mello breynerlisboa : d. quixote, 197074, [...]
horas vivas : memórias da minha infância / natália nunescoimbra [...]
horizonte cerrado : ciclo port-wine i / alves redol1a ed[s.l. [...]
ilha do desterro / alexandre pinheiro torreslisboa : portugál [...]
intencionais (2a ed.) / antónio aleixo2a edlisboa : [s.n.], 1 [...]
irma humanidade / jorge macedolobito : opal, 1973 32 p. ; 20 [...]
Ironias de um brasão ilustre / costa macedocoimbra : atlântida; [...]
labyrinthus : polifonia dramática / casimiro de brito1ª ed.li [...]
laocoonte, rimas várias, andamentos graves / vasco graça moura ; [...]
lélé, lili e lulu / augusto da costalisboa : francisco franco, [...]
Limite de idade : poemas / vitorino nemésiolisboa : estúdios co [...]
limite de idade : poemas / vitorino nemésiolisboa : estúdios co [...]
lírica consumível/ armando da silva carvalholisboa: ulisseia [...]
loendro / josé-alberto marqueslisboa : Átrio, 199131, [1] p. [...]
magna carta : poemas / francisco de sousa neveslisboa : guimarä [...]
maio ausente : cancioneiro vértice / rui namoradocoimbra : ed. [...]
matéria de amor / antónio ramos rosa ; pref. arnaldo saraivaros [...]
meridional ; vinte e nove poemas ; direito de mentir / joão [...]
monges negros : narrativas / artur portelalisboa : liv. clássic [...]
morabeza : contos de cabo verde / manuel ferreiralisboa : agênc [...]
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Nocturno indiano (2a ed.) / Antonio Tabucchi
Noite aberta aos quatro ventos (2a ed. aumentada) / Adolfo Casais Mont
Nome de guerra (2a ed.) / José de Almada Negreiros
Nos braços da exígua luz / Nuno Júdice
Notícia para a bibliografia antheriana / Joaquim da Costa Carregal
O Cristo cigano (2a ed.) / Sofia de Mello Breyner Andresen
O modernismo brasileiro e o modernismo português : subsídios para o se
O monhé das cobras / Rui Knopfli
O pão da palavra / Cristóvão de Aguiar
O princípio da água/ António Ramos Rosa
O ressentimento de um ocidental / Alexandre Pinheiro Torres
O teu rosto / António Ramos Rosa
O toiro celeste passou : novela / Afonso Botelho
O uso e o abuso / Armando Silva Carvalho
O viajante sem sono / José Tolentino Mendonça
Ocupação do espaço / António Vítor Ramos Rosa
Odes pedestres ; Auto-poética ; Música ficta e outros poemas / José Bl
Olhos de água / António Alves Redol ; ilust. de Lima Freitas (1959)
Os homens dividem-se em dois grupos : farsa em 1 acto / Fernando Heito
Os passeios do sonhador solitário / Almeida Faria
Outono havias de vir / Joäo Falco
Ouviam-se vozes ao longe / Fausto Lopo Patrício de Carvalho
Patamar : contos / Guedes de Amorim
Páginas - vol.v / Ruben A.
Pátria, lugar de exílio : poesia em tempo de guerra / Daniel Filipe
Poemas com endereço / Alexandre O'Neill
Poemas escolhidos / Joäo Miguel Fernandes Jorge
Poesias : 1945-1960 / Carlos de Oliveira
Poetas populares alentejanos / Modesto Navarro
Prece em Ó / João Pedro Rosado
Programa para o concreto / Alexandre Pinheiro Torres
Projectos 69 / Al Berto
Raiz, 1898-1903 / António Corrêa d'Oliveira
Reflexões sobre "Aparição" de Virgílio Ferreira / Lucíolo Antunes Coel
Refúgio perdido / Soeiro Pereira Gomes
Rei D. Carlos : o martyrisado / Ramalho Ortigão
Retratos de poetas que conheci / Joäo Gaspar Simões
Revolução - Comédia dramática em três actos / Henrique Galvão
Rosa rosae : poèmes / Mericia de Lemos ; trad. du portugais et préf. A
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nocturno indiano / antonio tabucchi ; trad. de maria emília marqu [...]
noite aberta aos quatro ventos / adolfo casais monteiro ; il. fig [...]
nome de guerra (2a ed.) / josé de almada negreiros2a edlisboa [...]
nos braços da exígua luz / nuno júdicelisboa : arcádia, 19767 [...]
notícia para a bibliografia antheriana / j. da costa carregal[s [...]
o cristo cigano / sofia de mello breyner andresen ; il. josé esca [...]
o modernismo brasileiro e o modernismo português : subsídios para [...]
o monhé das cobras / rui knopflilisboa : caminho, imp. 199771 [...]
o pão da palavra / cristóvão de aguiarcoimbra : vértice, 1977 [...]
o princípio da água/ antónio ramos rosa viana do castelo: centr [...]
O ressentimento de um ocidental / alexandre pinheiro torreslisb [...]
o teu rosto / antónio ramos rosaguimarães : pedra formosa, 1994 [...]
o toiro celeste passou : novela / afonso botelho[lisboa] : a. b [...]
o uso e o abuso / armando silva carvalholisboa : afrodite, 1976 [...]
o viajante sem sono / josé tolentino mendonça ; rev. antónio lamp [...]
ocupação do espaço / antónio vítor ramos rosalisboa : portugáli [...]
Odes pedestres ; auto-poética ; música ficta e outros poemas / jo [...]
Olhos de água / antónio alves redol ; ilust. de lima freitas2ª [...]
os homens dividem-se em dois grupos : farsa em 1 acto / fernando [...]
os passeios do sonhador solitário / almeida faria ; des. mário bo [...]
outono havias de vir / joäo falcolisboa : -- seara nova, -- 193 [...]
ouviam-se vozes ao longe / fausto lopo patrício de carvalhocarv [...]
patamar : contos / guedes de amorimlisboa : marítimo-colonial, [...]
páginas - vol.v / ruben a.lisboa : parceria a. m. pereira 1967 [...]
pátria, lugar de exílio : poesia em tempo de guerra / daniel fili [...]
poemas com endereço / alexandre o'neill lisboa : morais, 1962 [...]
poemas escolhidos / joäo miguel fernandes jorgelisboa : assírio [...]
poesias : 1945-1960 / carlos de oliveiralisboa : portugália, im [...]
poetas populares alentejanos / recolha, org. e introd. modesto na [...]
Prece em Ó / joão pedro rosadolisboa : & etc., imp. 198026, [ [...]
programa para o concreto / alexandre pinheiro torreslisboa: u [...]
projectos 69 / al berto ; apresent. alexandre melolisboa : assí [...]
raiz, 1898-1903 / antónio corrêa d'oliveiracoimbra : frança ama [...]
[...]
refúgio perdido / soeiro pereira gomes porto : s.e.n., 195010 [...]
Rei d. carlos : o martyrisado / ramalho ortigão lisboa : typ. a [...]
Retratos de poetas que conheci / joäo gaspar simões1ª ed.port [...]
revolução - comédia dramática em três actos / henrique galvãoli [...]
Rosa rosae : poèmes / mericia de lemos ; trad. du portugais et pr [...]
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Sentido e forma da poesia neo-realista / Eduardo Lourenço (1968)
Sete septetos / Ruy Cinatti
Situação cultural do escritor / Afonso Botelho
Sobre o romance : ingleses, norte-americanos e outros / Jorge de Sena
Sobre os mortos / Fernando Echevarría
Sonetos completos : livro de mágoas, livro de sóror Saüdade, Charneca
Tal e qual o que eu era / David Mouräo Ferreira
Tempo de Lisboa e outros poemas / Odylo Costa
Transe : antologia (1960-1990) / Gastão Cruz
Túmulo de heróis antigos / Paulo Teixeira
Um nome distante / Joäo Miguel Fernandes Jorge
Um verão assim (3ª ed.) / Mário Cláudio
Versos da mão esquerda / José Cutileiro
Viagem ao país inventado / Artur Costa
Vinte e nove poemas / João Miguel Fernandes Jorge
Voltar atrás para quê? /Irene Lisboa
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Lourenço, Eduardo
Cinatti, Rui
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Sena, Jorge de
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Sentido e forma da poesia neo-realista / eduardo lourenço[lisbo [...]
sete septetos / ruy cinattilisboa : guimarães, imp. 196793, [ [...]
situação cultural do escritor / afonso botelho[s.l.] : a. botel [...]
sobre o romance : ingleses, norte-americanos e outros / jorge de [...]
sobre os mortos / fernando echevarríaporto : afrontamento, d.l. [...]
sonetos completos : livro de mágoas, livro de sóror saüdade, char [...]
tal e qual o que eu era / david mouräo ferreira lisboa : [s [...]
tempo de lisboa e outros poemas / odylo costa, filholisboa : li [...]
transe : antologia (1960-1990) / gastão cruzlisboa : relógio d' [...]
túmulo de heróis antigos / paulo teixeiralisboa : caminho, 1999 [...]
um nome distante / joäo miguel fernandes jorge ; esculturas de ma [...]
um verão assim ; as máscaras de sábado / mário cláudio ; pref. de [...]
versos da mão esquerda / josé cutileirolisboa : livr. morais, 1 [...]
viagem ao país inventado / artur costabeira, 196282, [1] p. ; [...]
vinte e nove poemas / joão miguel fernandes jorgetorres vedras [...]
voltar atrás para quê? /irene lisboa1ª ediçãolisboa : ber [...]

€ 8.00
€ 35.00
€ 7.00
€ 7.00
€ 6.00
€ 10.00
€ 6.00
€ 7.00
€ 7.00
€ 5.00
€ 7.00
€ 7.00
€ 10.00
€ 15.00
€ 7.00
€ 10.00

Mallet du Pan, J.
Valdecebro, André Ferrer de

Mercurio britannico : ou noticias historicas e criticas sobre os [...]
O porque de todas as couzas ou endelechiia da filosofia natural, [...]

€ 55.00
€ 30.00

Marques, Oliveira
Grainha, Borges

dicionário de maçonaria portuguesa / volume ii / a. h. de oliveir [...]
história da franco-maçonaria em portugal : 1733-1912 / manuel bor [...]

€ 12.00
€ 12.00

Teixeira, Francisco Gomes

história das matemáticas em portugal / francisco gomes teixeira [...]

€ 5.00

Ortigão, Ramalho
Mira, Ferreira de

banhos de caldas e águas minerais / ramalho ortigão ; introd. de [...]
história da medicina portuguesa / ferreira de miralisboa: emp [...]

€ 12.00
€ 45.00

Gomes, Rita Costa

a corte dos reis de portugal no final da idade média / rita costa [...]

€ 17.00

Livros do sec. XVIII
Mercurio Britannico : ou Noticias Historicas e Criticas sobre os Negoc
O porque de todas as couzas ou endelechiia da Filosofia natural, probl

Maçonaria
Dicionário de Maçonaria portuguesa / / volume II/ A. H. de Oliveira Ma
História da franco-maçonaria em Portugal : 1733-1912 / Manuel Borges G

Matemática
História das matemáticas em Portugal / Francisco Gomes Teixeira

Medicina e Saúde
Banhos de caldas e águas minerais / Ramalho Ortigão ; introd. de Júlio
História da Medicina Portuguesa / Ferreira de Mira

Medieval
A Corte dos Reis de Portugal no Final da Idade Média / Rita Costa Gome
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A imagem do mundo na Idade Média : actas / Helder Godinho
A portuguese colonial in America : Belmira Nunes Lopes : the autobiogr
A vitória do quarto cavaleiro : o cerco de Lisboa de 1384 / Miguel Gom
Arqueologia medieval - Nº 5 / José Mattoso
As cantigas de Pero Meogo / Leodegãrio A. de Azevedo Filho
Cultura e Educação na Idade Média / Luiz Jean Lauand
D.Dinis Cancioneiro / Nuno Júdice
El Arte De La Edad Media (Edição/reimpressão: 1981) / Julius Schlosser
Estrutura da antiga sociedade portuguesa / Vitorino Magalhäes Godinho
Estudos : cronistas e crónicas antigas. : Fernão Lopes e a \"crónica d
Estudos de literatura medieval / Mário Martins
Fragmentos de uma composição medieval / José Mattoso
Guerreiros e camponeses : os primórdios do crescimento económico europ
História da literatura portugueza / Theophilo Braga
História da moeda medieval portuguesa / Mário Gomes Marques
Identificação de um país : oposição / José Matoso
Imagens do mundo medieval / Iria Gonçalves
Introdução ao estudo do vidro medieval / Manuela Almeida Ferreira
Introdução à história da Agricultura em Portugal / Oliveira Marques
La individualidad poética en la Edad Media / Peter Dronke
La pastorela medieval hispanica : pastorelas y serranas galaico-portug
Le monachisme ibérique et Cluny : les monastères du diocèse de Porto d
Le peuplement médiéval dans le sud du Portugal : constituition et fonc
O ano mil / Georges Duby
O livro da Virtuosa Bemfeitoria do Infante Dom Pedro / Joaquim Costa
One man's canon : five essays on medieval poetry for Stephen Reckert /
Os intelectuais na Idade Média / Jacques Le Goff
Outono da Idade Média ou primavera dos novos tempos? / Philippe Wolff
Saber e sabores medievais : aspectos da cultura alimentar europeia / M
Subsídios para estudo o das feiras medievais portuguesas / Virginia Ra
The Medieval Establishment: 1200-1500 / Hindley, Geoffrey
Vida e morte de Galaaz / Mário Martins
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a imagem do mundo na idade média : actas / do colóquio internacio [...]
a portuguese colonial in america : belmira nunes lopes : the auto [...]
A vitória do quarto cavaleiro : o cerco de lisboa de 1384 / migue [...]
arqueologia medieval - nº 5 / josé mattoso, salete da ponte, eugé [...]
as cantigas de pero meogo / leodegãrio a. de azevedo filho2a ed [...]
cultura e educação na idade média / luiz jean lauandsão paulo - [...]
d.dinis cancioneiro / nuno júdiceeditorial teorema, 1997180 p [...]
el arte de la edad media (edição/reimpressão: 1981) / julius schl [...]
estrutura da antiga sociedade portuguesa / vitorino magalhäes god [...]
estudos : cronistas e crónicas antigas. : fernão lopes e a \"crón [...]
estudos de literatura medieval / mário martinsbraga : liv. cruz [...]
fragmentos de uma composição medieval / josé mattosolisboa : es [...]
guerreiros e camponeses : os primórdios do crescimento económico [...]
história da literatura portugueza / theophilo bragaporto : livr [...]
história da moeda medieval portuguesa / mário gomes marquessint [...]
identificação de um país : oposiçao / josé matosolisboa: círc [...]
imagens do mundo medieval / iria gonçalveslisboa : livros horiz [...]
introdução ao estudo do vidro medieval / manuela almeida ferreira [...]
introdução à história da agricultura em portugal : a questão cere [...]
la individualidad poética en la edad media / peter dronke ; estud [...]
la pastorela medieval hispanica : pastorelas y serranas galaico-p [...]
le monachisme ibérique et cluny : les monastères du diocèse de po [...]
le peuplement médiéval dans le sud du portugal : constituition et [...]
o ano mil / georges duby lisboa : edições 70, 2002222 p. ; 2 [...]
o livro da virtuosa bemfeitoria do infante dom pedro / introd. e [...]
one man's canon : five essays on medieval poetry for stephen reck [...]
os intelectuais na idade média / jacques le goff ; trad. margarid [...]
outono da idade média ou primavera dos novos tempos? / philippe w [...]
saber e sabores medievais : aspectos da cultura alimentar europei [...]
subsídios para estudo o das feiras medievais portuguesas / virgin [...]
the medieval establishment: 1200-1500 / hindley, geoffreynew yo [...]
vida e morte de galaaz / mário martinslisboa porto : edições br [...]
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Castro, Fernanda de
Nunes, Manuel
Cabral, António
Pinto, Serpa

ao fim da memória : memórias 1906-1939 / fernanda de castrovol. [...]
As memórias de um agente da polícia : o chefe pereira dos santos [...]
As minhas memórias de jornalista / antónio cabral [s.l. : s.n.] [...]
como eu atravessei a África / serpa pintomem martins : europa a [...]

€ 18.00
€ 14.00
€ 10.00
€ 20.00

Memórias
Ao fim da memória : memórias 1906-1939 / Fernanda de Castro
As memórias de um agente da polícia : o chefe Pereira dos Santos conto
As minhas memórias de jornalista / António Cabral / 1949
Como eu atravessei a África / Serpa Pinto
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Como eu vi a França / Carlos Santos
Diario de João Chagas / João Chagas
Diário de um condenado político : 1892-1893 / João Chagas
Gente rústica/ Brito Camacho
Memorias : alguns apontamentos sobre a influencia da politica no exerc
Memorias : o romance dos meus amores / Marquez de Jacome Correa
Memorias do tempo de Camilo / Alberto Pimentel
Memórias / Bulhäo Pato ; anot. e posf. Vítor Wladimir Ferreira
Memórias / Humberto Delgado
Memórias / Marechal Gomes da Costa
Memórias / Pedro Teotónio Pereira; pref. de Marcelo Caetano
Memórias / Raul Brandão
Memórias da memória / José Ribeiro dos Santos
Memórias de forasteiros : aquém e além-mar : Brasil do descobrimento à
Memórias de um ajudante-de-campo e comandante da polícia / Joaquim de
Memórias de um estudante de direito / Rafael Salinas Calado
Memórias do Capelão dos Marialvas / Júlio de Sousa e Costa
Memórias do capitão João Sarmento Pimentel / João Sarmento Pimentel
Minhas memórias de Salazar / Marcello Caetano
Na linha de fogo : As minhas memorias politicas / António Cabral.
O agonizar da monarchia : as minhas memória politicas / António Cabral
O passado na minha frente : memórias / Luiz Francisco Rebello
O segrêdo da minha confissão / Alves Reis (1931-1932)
Paginas de memórias / Julio Dantas
Recordações de um caminheiro / Alexandre Babo
Relembrando e comentando / José Reis Sequeira
Ridendo. : 1912-1913 / Carlos Babo
Um homem sorri com palavras leves / Henrique Mendes
William Morgan Kinsey : uma ilustração de Portugal / Isabel Oliveira M
Xavier de Araújo: A revolução de 1820. Memórias
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como eu vi a frança / carlos santosporto : liv. civilização, 19 [...]
diario de joão chagas / joão chagaslisboa : parceria antónio [...]
diário de um condenado político : 1892-1893 / joão chagas2ª e [...]
Gente rústica/ brito camacholisboa, liv ed. guimarães, s/d en [...]
Memorias : alguns apontamentos sobre a influencia da politica no [...]
Memorias : o romance dos meus amores / marquez de jacome correa [...]
memorias do tempo de camilo / alberto pimentelporto : magalhães [...]
memórias / bulhäo pato ; anot. e posf. vítor wladimir ferreiral [...]
Memórias / humberto delgadolisboa: edições delfos, 1974365 p. [...]
marechal gomes da costamemóriaslisboa : a. m. teixeira & [...]
Memórias / pedro teotónio pereira; pref. de marcelo caetanolisb [...]
memórias / raul brandão ; rev. henrique fiúza3 vol.lisboa : [...]
memórias da memória / josé ribeiro dos santoslisboa : rolim, im [...]
memórias de forasteiros : aquém e além-mar : brasil do descobrime [...]
Memórias de um ajudante-de-campo e comandante da polícia / joaqui [...]
memórias de um estudante de direito / rafael salinas caladocoim [...]
Memórias do capelão dos marialvas / júlio de sousa e costalisbo [...]
Memórias do capitão joão sarmento pimentel / joão sarmento piment [...]
minhas memórias de salazar / marcello caetano3ª ed.lisboa : v [...]
Na linha de fogo : as minhas memorias politicas / antónio cabral. [...]
O agonizar da monarchia : as minhas memória politicas / antónio c [...]
o passado na minha frente : memórias / luiz francisco rebello [...]
O segrêdo da minha confissão / alves reislisboa : novo mundo, 1 [...]
Paginas de memórias / julio dantaslisboa: portugália, 1968 35 [...]
recordações de um caminheiro / alexandre baboescritor : 19933 [...]
relembrando e comentando / josé reis sequeiralisboa : a regra d [...]
ridendo. : 1912-1913 / carlos baboporto : typ. do commercio, 19 [...]
um homem sorri com palavras leves / henrique mendes1a edlisbo [...]
william morgan kinsey : uma ilustração de portugal / isabel olive [...]
Xavier de araújo: a revolução de 1820. memórias casal de cambra [...]
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€ 12.00
€ 12.00
€ 30.00
€ 10.00
€ 25.00
€ 18.00
€ 35.00
€ 7.00
€ 13.00
€ 15.00
€ 18.00
€ 12.00
€ 13.00
€ 13.00
€ 15.00
€ 14.00
€ 12.00
€ 22.00
€ 12.00
€ 8.00
€ 7.00
€ 10.00
€ 10.00
€ 25.00
€ 6.00

Sarmento, José Estevão Moraes
Oliveira, Frederico Alcide
Guimarães, Alfredo
Nunes, Manuel
Daehnhardt, Rainer
Lima, Henrique Campos Ferreira

A defesa das costas de portugal e a alliança luso-ingleza /josé e [...]
Aljubarrota dissecada / frederico alcide de oliveira. lisboa : [...]
As armas brancas do solar de pindela / alfredo guimarães lisbo [...]
As memórias de um agente da polícia : o chefe pereira dos santos [...]
Coleccionar armas antigas / rainer daehnhardt vol. i s.l: s.n [...]
Corpo de atiradores portugueses, ou corpo de atiradores belgas (1 [...]

€ 25.00
€ 12.00
€ 30.00
€ 14.00
€ 25.00
€ 13.00

Militaria
A defesa das costas de Portugal e a alliança luso-ingleza /José Estevã
Aljubarrota dissecada / Frederico Alcide de Oliveira.
As armas brancas do solar de Pindela / Alfredo Guimarães
As memórias de um agente da polícia : o chefe Pereira dos Santos conto
Coleccionar armas antigas / Rainer Daehnhardt
Corpo de atiradores portugueses, ou corpo de atiradores belgas (1833-3
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Enciclopédia de técnicas de combate / Chris McNab e Will Fowler
Guia policial : para uso dos chefes, cabos e guardas da Polícia de Seg
Ideas sôbre a reorganização do Real Colégio Militar / Evaristo José Fe
Manual do guerrilheiro urbano / Carlos Marighella
Manual para o serviço das praças de pret da guarda fiscal / 1888
Memorias : alguns apontamentos sobre a influencia da politica no exerc
Memórias de um ajudante-de-campo e comandante da polícia / Joaquim de
O Marechal Saldanha, sua vida militar, suas ideias e métodos / Belisár
Os militares e o poder / Eduardo Lourenço
Portugal militar : compêndio de história militar e naval de Portugal :
Relatório preliminar do 11 de Março de 1975 / M. F. A.
Rua sem alegria: Indochina em Guerra 1946-54 / Bernard Fall
Um golpe de Estado / Fernando Pereira Marques
Viriato : grande capitão, suas campanhas e estratégia

AUTOR

DESCRIÇÃO
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McNab, Chris
Campos, Eurico de
Ferreira, Evaristo José
Marighella
Anónimo
Ilharco, A.
Rego, Salgueiro
Pimenta, Belisário
Lourenço, Eduardo
Selvagem, Carlos
M. F. A.
Fall, Bernard
Marques, Fernando Pereira
Andrade, Mário Marques de

Enciclopédia de técnicas de combate / chris mcnab e will fowler [...]
Guia policial : para uso dos chefes, cabos e guardas da polícia d [...]
Ideas sôbre a reorganização do real colégio militar / evaristo jo [...]
Manual do guerrilheiro urbano / carlos marighellalisboa : assír [...]
Manual para o serviço das praças de pret da guarda fiscal lisbo [...]
Memorias : alguns apontamentos sobre a influencia da politica no [...]
Memórias de um ajudante-de-campo e comandante da polícia / joaqui [...]
o marechal saldanha, sua vida militar, suas ideias e métodos / be [...]
Os militares e o poder / eduardo lourenço. lisboa : arcádia, 1 [...]
Portugal militar : compêndio de história militar e naval de portu [...]
relatório preliminar do 11 de março de 1975 / m. f. a. lisboa [...]
Rua sem alegria: indochina em guerra 1946-54 / bernard fallmoça [...]
Um golpe de estado / fernando pereira marqueslisboa : fragmento [...]
Viriato : grande capitão, suas campanhas e estratégia /mário marq [...]

€ 10.00
€ 10.00
€ 30.00
€ 9.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 15.00
€ 17.00
€ 9.00
€ 27.00
€ 10.00
€ 15.00
€ 4.00
€ 10.00

Carvalho, A. L. de

gil vicente : guimarães sua terra natal / a. l. de carvalhoguim [...]

€ 10.00

Múrias, Manuel
Enes, Antonio

moçambique : memória breve / manuel múriaslisboa : agência gera [...]
moçambique : relatório apresentado ao governo / antónio enes4ª [...]

€ 5.00
€ 20.00

Rodrigues, Reinaldo Vital

Sever do vouga / reinaldo jorge vital rodrigueslisboa : shell p [...]

€ 15.00

Woodcock, George

O anarquismo / george woodcock lisboa : meridiano, 1971519, [ [...]

€ 13.00

Pimentel, Alberto
Pimentel, Alberto
Victória, João
Graça, Fernando Lopes
Graça, Fernando Lopes

A triste canção do sul : subsídios para a história do fado / albe [...]
As alegres canções do norte /alberto pimentelreedição do origin [...]
bandolim sem mestre ao alcance de todas as inteligências ou métod [...]
bases teóricas da música / por fernando lopes graçalisboa : cos [...]
canções de fernando pessoa [ música impressa ] : 1934-1987 : voz [...]

€ 10.00
€ 10.00
€ 20.00
€ 7.00
€ 12.00

Minho
Gil Vicente : Guimarães sua terra natal / A. L. de Carvalho

Moçambique
Moçambique : memória breve / Manuel Múrias
Moçambique : relatório apresentado ao governo / António Enes

Monografias regionais
Sever do Vouga / Reinaldo Jorge Vital Rodrigues

Movimento Operário
O anarquismo / George Woodcock

Música
A triste canção do sul : subsídios para a história do fado / Alberto P
As Alegres canções do Norte /Alberto Pimentel
Bandolim sem mestre ao alcance de todas as inteligências ou método de
Bases teóricas da música / por Fernando Lopes Graça
Canções de Fernando Pessoa [ Música impressa ] : 1934-1987 : voz e pia
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Canções populares da Beira / Pedro Fernandes Tomás
Cantares do povo : poesia e musica / Pedro Fernandes Tomás ; prefaciad
Dicionario biografico de musicos portugueses /2 volumes / Ernesto Viei
Disto e daquilo / Fernando Lopes Graça
Guitarra mágica : método com lindas canções / Eurico A. Cebolo
Hino nacional a portuguesa. Versão oficial para canto /Mario Sampayo R
História da música portuguesa / Maria Antonieta de Lima Cruz
História do fado / Pinto de Carvalho (Tinop)
Livraria de música de el-rei D. João IV : estudo musical, histórico e
Lux Bella / Domingo Marcos Duran
Methodo de violão ou viola franceza contendo exercícios, estudos progr
Methodo elementar de Rabeca / Alfredo Gazul
Methodo elementar de Bandolim / J. Titus
Methodo elementar de Flauta/ J. Titus
Methodo elementar de Guitarra, precedido dos principios elementares de
Musicália / Fernando Lopes-Graça / 2ª ed.
Música e músicos modernos : aspectos, obras, personalidades / Fernando
Música popular portuguesa / Armando Leça
Música tradicional portuguesa : cantares do Baixo Alentejo / João Rani
Novo e aperfeiçoado methodo para aprender a tocar a guitarra portuguez
Novo e aperfeiçoado método de Reynaldo Varela para aprender a formação
Novos exercícios graduados de solfejo : 2a parte / Pe. Tomás Vaz Borba
Novos exercícios graduados de solfejo I / Tomaz Borba
Solfejo I / Tomás Borba
Subsidios para a história da música em Portugal / por Sousa Viterbo
Tractado de canto Mensurable / de Mateus de Aranda.
Vamos tocar flauta de Bisel / Maria de Lourdes Martins
Velhas canções e romances populares portugueses / Pedro Fernandes Thom
Visita aos músicos franceses / Fernando Lopes Graça

AUTOR

DESCRIÇÃO
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Tomás, Pedro Fernandes
Tomás, Pedro Fernandes
Vieira, Ernesto
Graça, Fernando Lopes
Cebola, Luís
Ribeiro, Mario Sampaio
Cruz, Maria Antonieta de Lima
Tinop
Ribeiro, Mario Sampaio
Duran, Domingo Marcos
Varela, Reinaldo
Gazul, Alfredo
Titus, J.
Titus, J.
Titus, J.
Graça, Fernando Lopes
Graça, Fernando Lopes
Leça, Armando
Nazaré, J. Ranita
Varela, Reinaldo
Varela, Reinaldo
Borba, Tomás
Borba, Tomás
Borba, Tomás
Viterbo, Sousa
Aranda, Mateus
Martins, Maria Lourdes
Tomás, Pedro Fernandes
Graça, Fernando Lopes

canções populares da beira / pedro fernandes tomáslisboa: arqui [...]
Cantares do povo : poesia e musica / pedro fernandes tomás ; pref [...]
dicionario biografico de musicos portugueses : historia e bibliog [...]
disto e daquilo / fernando lopes graça.lisboa : cosmos, 1973. [...]
guitarra mágica : método com lindas canções = magical guitar : me [...]
hino nacional a portuguesa. versão oficial para canto /mario samp [...]
história da música portuguesa / maria antonieta de lima cruzlis [...]
História do fado / pinto de carvalho (tinop) (1982) lisboa : d. [...]
livraria de música de el-rei d. joão iv : estudo musical, históri [...]
lux bella / domingo marcos duran ; invest. mário de sampayo ribei [...]
Methodo de violão ou viola franceza contendo exercícios, estudos [...]
methodo elementar de rabeca / alfredo gazullisboa: neuparth & [...]
methodo elementar de bandolim / j. tituslisboa:salão neuparth [...]
Methodo elementar de flauta/ j. tituslisboa: salão neuparth, s. [...]
Methodo elementar de guitarra, precedido dos principios elementar [...]
musicália / fernando lopes-graça.2ª ed. portuguesa, corrigida e [...]
música e músicos modernos : aspectos, obras, personalidades / fer [...]
Música popular portuguesa / armando leçaporto : domingos barrei [...]
Música tradicional portuguesa : cantares do baixo alentejo / joão [...]
Novo e aperfeiçoado methodo para aprender a tocar a guitarra port [...]
novo e aperfeiçoado método de reynaldo varela para aprender a for [...]
novos exercícios graduados de solfejo : 2a parte / pe. tomás vaz [...]
novos exercícios graduados de solfejo i / tomaz borbaaprovados [...]
solfejo i / tomás borbalisboa : valentim de carvalho, sem dat [...]
Subsidios para a história da música em portugal / por sousa viter [...]
tractado de canto mensurable / de mateus de aranda.edição fac [...]
vamos tocar flauta de bisel / maria de lourdes martins3ª ed.l [...]
velhas canções e romances populares portugueses / pedro fernandes [...]
visita aos músicos franceses / fernando lopes graçalisboa : sea [...]

€ 10.00
€ 10.00
€ 30.00
€ 8.00
€ 12.00
€ 5.00
€ 15.00
€ 13.00
€ 25.00
€ 13.00
€ 8.00
€ 12.00
€ 12.00
€ 7.00
€ 8.00
€ 7.00
€ 12.00
€ 12.00
€ 7.00
€ 20.00
€ 12.00
€ 8.00
€ 10.00
€ 5.00
€ 15.00
€ 12.00
€ 6.00
€ 10.00
€ 5.00

Santos, Jose Manuel dos
Sousa, Maria Leonor Machado de
Artur, Ribeiro
Claudio de Chaby
Botelho, J. Teixeira
Benevides, Francisco da Fonseca

a administração na guerra peninsular / josé manuel alves dos sant [...]
a guerra peninsular : perspectivas multidisciplinares : actas / c [...]
a legião portugueza ao serviço de napoleão (1808 -1813) / ribeiro [...]
apontamentos para a historia da legião portuguesa ao serviço de n [...]
história popular da guerra da peninsula / j. j. teixeira botelho [...]
no tempo dos francezes : romance histórico / francisco da fonseca [...]

€ 10.00
€ 25.00
€ 7.00
€ 10.00
€ 45.00
€ 10.00

Napoleónica
A administração na Guerra Peninsular / José Manuel Alves dos Santos
A Guerra Peninsular : perspectivas multidisciplinares : actas / Congre
A Legião Portugueza ao serviço de Napoleão (1808 -1813)
Apontamentos para a historia da Legião Portuguesa ao serviço de Napole
História popular da guerra da Peninsula / J. J. Teixeira Botelho (1915
No tempo dos francezes : romance histórico / Francisco da Fonseca Bene
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Náutica e Marinharia
A caravela portuguesa e a prioridade técnica das navegações henriquina
A saga dos astrolábios / [org.] ; Alvaro Garrido
A terminologia naval portuguesa anterior a 1460 / Maria Alexandra Tava
Aparelho de manobra dos navios / Joäo Brás de Oliveira
Apontamentos para a história da marinha portuguesa / N. Valdez dos San
As pinturas das armadas da ïndia e outras representações artísticas de
Barcos típicos do Tejo / texto e fotos Sérgio Pinheiro
Construcção naval / Eugenio Estanislau de Barros / 5 volumes
Dicionário de marinha, português- inglês / António Marques Esparteiro
Dicionário ilustrado de Marinha / António Marques Esparteiro
Elementos de arquitectura naval / Rogério S. d\' Oliveira
Elementos de teoria do navio / Raul Cesar Ferreira
Estiba y maniobra de buques : apuntes prácticos del piloto / António V
Guia do marinheiro amador / compil. por Domingos Heitor Gomes
História da marinha portuguesa: Da Nacionalidade a Aljubarrota
História do concelho do Seixal [ 2 - barcos ] / António J. Nabais
Livro de marinharia de Bernardo Fernandes : [cerca de 1548) / pref. e
Manual elementar e pratico sobre machinas de vapor applicadas à navega
Naufrágios e acidentes marítimos no litoral cascalense / Manuel Eugéni
O livro de marinharia de André Pires / Luís Mendonça de Albuquerque
Pilotos das navegações portuguesas dos séculos XVI e XVII / Frazão de
The Anatomy of Nelson\'s Ships Hardcover / C. Nepean Longridge
Tratado de Aparelho do Navio com indicações práticas sobre córte e fab

Fonseca, Quirino da
Garrido, Alvaro
Pico, Maria alexandra Tavares Ca
oliveira, João Brás de
Santos, N. Valdez
Vaconcelos, José A. A. Frazão de
Pinheiro, Sérgio
Barros, João de
Esparteiro, António Marques
Esparteiro, António Marques
Oliveira, Rogério S. d'
Ferreira, Raul César
Berdeguer, António Vela
Gomes, Domingos Heitor
Anónimo
Nabais, António J.
Costa, Fontoura da
Ferreira, C. A. Pinto
Silva, Manuel Eugénio da
Albuquerque, Luis
Vasconcelos, Frazão
Longridge, C. Nepean
Bandeira, Joäo de Sousa

a caravela portuguesa e a prioridade técnica das navegações henri [...]
a saga dos astrolábios / [org.] ; alvaro garridoÍlhavo : Âncora [...]
a terminologia naval portuguesa anterior a 1460 / maria alexandra [...]
aparelho de manobra dos navios / joäo brás de oliveira 2a ed [...]
Apontamentos para a história da marinha portuguesa / n. valdez do [...]
as pinturas das armadas da ïndia e outras representações artístic [...]
barcos típicos do tejo / texto e fotos sérgio pinheiro, marli fer [...]
construcção naval / eugenio estanislau de barros, a. ferreira de [...]
dicionário de marinha, português- inglês / antónio marques espart [...]
dicionário ilustrado de marinha / antónio marques esparteirolis [...]
elementos de arquitectura naval / rogério s. d\' oliveiravol.s [...]
elementos de teoria do navio / raul cesar ferreira2 ed.lisboa [...]
estiba y maniobra de buques : apuntes prácticos del piloto / antó [...]
guia do marinheiro amador / compil. por domingos heitor gomes ; p [...]
História da marinha portuguesa vol. i- da nacionalidade a aljub [...]
história do concelho do seixal [ 2 - barcos ] / antónio j. nabais [...]
Livro de marinharia de bernardo fernandes : [cerca de 1548) / pre [...]
manual elementar e pratico sobre machinas de vapor applicadas à n [...]
naufrágios e acidentes marítimos no litoral cascalense / manuel e [...]
o livro de marinharia de andré pires / luís mendonça de albuquerq [...]
pilotos das navegações portuguesas dos séculos xvi e xvii / frazã [...]
the anatomy of nelson\'s ships hardcover / c. nepean longridgew [...]
tratado de aparelho do navio: com indicações práticas sobre córte [...]

€ 40.00
€ 10.00
€ 15.00
€ 20.00
€ 16.00
€ 15.00
€ 15.00
€ 45.00
€ 13.00
€ 20.00
€ 20.00
€ 15.00
€ 20.00
€ 13.00
€ 22.00
€ 7.00
€ 32.00
€ 17.00
€ 10.00
€ 7.00
€ 18.00
€ 20.00
€ 10.00

Folieto, Hugo de
Marques, Mário Gomes
Sousa, Luis Manuel Rebelo de
Sousa, Luis Manuel Rebelo de

dicionário de numismática : (bibliografia, biografia, história, m [...]
história da moeda medieval portuguesa / mário gomes marquessint [...]
moedas de angola / l. rebelo de sousaluanda : banco de angola [...]
o papel-moeda em angola : subsídios para o seu estudo / luis manu [...]

€ 10.00
€ 15.00
€ 20.00
€ 20.00

Sanchez Garcia. Rosa

El enclave de olivenza y sus murallas 1230-1640 / rosa maría sànc [...]

€ 15.00

Numismática-Medalhística
Dicionário de numismática / J. M. Folgosa
História da moeda medieval portuguesa / Mário Gomes Marques
Moedas de Angola / L. Rebelo de Sousa
O papel-moeda em Angola : subsídios para o seu estudo / Luis Manuel Re

Olivença
El enclave de Olivenza y sus murallas 1230-1640 / Rosa María Sànchez G
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Heróis do mar: Viagem à pesca do Bacalhau / Jorge Simões
Um século de história da companhia de pescarias do Algarve / António

Simões, Jorge
Galvão, António Miguel

Heróis do mar: viagem à pesca do bacalhau / jorge simõesvale de [...]
um século de história da companhia de pescarias do algarve : elem [...]

€ 10.00
€ 10.00

Santos, Domingos Maurício Gomes
Rosa, Pradelino

d. duarte e as responsabilidades de tânger : 1433-1438 / domingos [...]
uma interpretação de fernando pessoa / pradelino rosalisboa : g [...]

€ 10.00
€ 7.00

Beirão, Mário
Mayakovski, Vladimir
Sena, Jorge de
Neves, Moreira das

novas estrelas / mário beirãolisboa : portugália, 1940206 [...]
poema a vladimir ilytch lenine / mayakovsky ; trad. manuel de sea [...]
poesia-i / jorge de sena1ª ediçãolisboa : moraes, 1961 [...]
santa maria nos poetas portugueses do século xvi / selecção e not [...]

€ 14.00
€ 6.00
€ 35.00
€ 6.00

Cabral, António
Lourenço, Eduardo
Quadros, António
Camacho, Brito

Na linha de fogo : as minhas memorias politicas / antónio cabral. [...]
Os militares e o poder / eduardo lourenço. lisboa : arcádia, 1 [...]
Portugal, entre ontem e amanhã : da cisão á revolução, dos absolu [...]
Questões nacionais / brito camacholisboa : editora guimaräes, 1 [...]

€ 15.00
€ 9.00
€ 8.00
€ 10.00

Cruz, António
Machado, António Sousa
Felgueiras, Guilherme
Anónimo
Santos, José Diniz dos
Basto, A. Magalhães
Machado, Carlos Diogo Villa Lobo
Ferreira, Mons. J. Augusto

Algumas observações sobre a vida económica e social da cidade do [...]
As origens da cidade do porto : o problema de portucale / antónio [...]
Monografia de matosinhos / guilherme felgueiraslisboa : [s.n.], [...]
Monografia do carvalhido : 1941-1966 : 25 anos de uma paróquiap [...]
Resenha histórica de cale vila de portugal e castelo de gaia / jo [...]
Silva de história e arte : notícias portucalenses / a. de magalhã [...]
Soares dos reis e o centro artístico portuense / carlos diogo de [...]
Villa do conde e seu alfoz : origens e monumentos / j. augusto fe [...]

€ 50.00
€ 13.00
€ 45.00
€ 30.00
€ 35.00
€ 16.00
€ 13.00
€ 100.00

Vicente Coelho Seabra

Elementos de chimica : offerecidos a sociedade litteraria do rio [...]

€ 200.00

Pesca

Pessoana
D. Duarte e as responsabilidades de Tânger : 1433-1438 / Domingos Maur
Uma interpretação de Fernando Pessoa / Pradelino Rosa

Poesia
Novas estrelas / Mário Beirão
Poema a Vladimir Ilytch Lenine / Mayakovsky
Poesia-I / Jorge de Sena
Santa Maria nos poetas portugueses do século XVI / Selecção e notas do

Política
Na linha de fogo : As minhas memorias politicas / António Cabral.
Os militares e o poder / Eduardo Lourenço
Portugal, entre ontem e amanhã : da cisão á revolução, dos absolutismo
Questões nacionais / Brito Camacho

Porto
Algumas observações sobre a vida económica e social da cidade do Porto
As origens da cidade do Porto : o problema de Portucale / António de S
Monografia de Matosinhos / Guilherme Felgueiras
Monografia do Carvalhido : 1941-1966 : 25 anos de uma paróquia
Resenha histórica de Cale Vila de Portugal e Castelo de Gaia / José Di
Silva de história e arte : notícias portucalenses / A. de Magalhães Ba
Soares dos Reis e o centro artístico portuense / Carlos Diogo de VilaVilla do Conde e seu alfoz : origens e monumentos / J. Augusto Ferreir

Química
Elementos de Chimica : offerecidos a Sociedade Litteraria do Rio de Ja
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Dawkins , Richard
Costa, Afonso
Brochado, Costa
Marchi, P. João de
Fonseca, Tomás
Anónimo
Rebello, Pequito
Fonseca, Tomás
Neves, Moreira das

a desilusão de deus/ richard dawkinslisboa: casa das letras, 20 [...]
a egreja e a questão social : analyse critica da encyclica pontif [...]
as aparições de fátima / costa brochadoisboa : portugália, 19 [...]
era uma senhora mais brilhante que o sol / p. joäo m. de marchi [...]
fátima : (cartas ao cardeal patriarca de lisboa) / tomaz da fonse [...]
o livro dos mystérios ou manual de exorcismos, bençãos e excomunh [...]
Meditações de fátima / josé adriano pequito rebelolisboa, ediç [...]
o diabo no espaço e no tempo / tomás da fonsecalisboa : [s.n. [...]
santa maria nos poetas portugueses do século xvi / selecção e not [...]

€ 10.00
€ 12.00
€ 13.00
€ 7.00
€ 25.00
€ 6.00
€ 5.00
€ 30.00
€ 6.00

Redol, Alves
Rodrigues, Martinho Vicente
Felix, José Maria

cancioneiro do ribatejo / comp. e pref. alves redolvila franc [...]
santarém no tempo dos filipes (1580-1640) / martinho vicente rodr [...]
senhora nossa, senhora minha: vila de rei e suas redondezas na hi [...]

€ 45.00
€ 25.00
€ 30.00

Weber, Alfred
Antunes, Manuel de Azevedo

História sociologica da cultura / alfred weberlisboa : arcádia, [...]
Vilarinho da furna, uma aldeia afundada / manuel de azevedo antun [...]

€ 12.00
€ 5.00

Bastos, Sousa
Bastos, Sousa
Carvalho, A. L. de
Picchio, Luciana Stegagno
Sequeira, Gustavo Matos

Carteira do artista / sousa bastos edição facsimilada do origin [...]
Dicionário do teatro português / sousa bastoslisboa / arquimede [...]
gil vicente : guimarães sua terra natal / a. l. de carvalhoguim [...]
história do teatro português / luciana stegagno picchio ; trad. d [...]
teatro de outros tempos - elementos para a história do teatro por [...]

€ 30.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 24.00
€ 45.00

Castro, Alberto Osório de
Brandão, Carlos Cal
Duarte, Jorge Barros
Castro, Gonçalo Pimenta
Correa, Mendes

a ilha verde e vermelha de timor / alberto osório de castro<p>l [...]
funo : guerra em timor / carlos cal brandão3ª ed.[porto] : ed [...]
timor-ritos e mitos atáuros / jorge barros duarte<p>1ª ed.<p> [...]
timor : subsídios para a sua história / gonçalo pimenta de castro [...]
timor português : contribuições para o seu estudo antropológico / [...]

€ 25.00
€ 0.00
€ 15.00
€ 30.00
€ 25.00

Religião
A Desilusão de Deus/ Richard Dawkins
A egreja e a questão social : analyse critica da Encyclica Pontificia
As Aparições de Fátima / Costa Brochado / 1952
Era uma Senhora mais brilhante que o sol / P. Joäo M. de Marchi
Fátima : (cartas ao Cardeal Patriarca de Lisboa) / Tomaz da Fonseca 2ª
Manual de exorcismos, bençãos e excomunhões
Meditações de Fátima / José Adriano Pequito Rebelo
O diabo no espaço e no tempo / Tomás da Fonseca
Santa Maria nos poetas portugueses do século XVI / Selecção e notas do

Ribatejo
Cancioneiro do Ribatejo / comp. e pref. Alves Redol
Santarém no tempo dos Filipes (1580-1640) / Martinho Vicente Rodrigues
Senhora nossa, senhora minha: Vila de Rei e suas redondezas na Históri

Sociologia
História sociologica da cultura / Alfred Weber
Vilarinho da Furna, uma aldeia afundada / Manuel de Azevedo Antunes

Teatro
Carteira do Artista / Sousa Bastos
Dicionario do Teatro Portugues / Sousa Bastos
Gil Vicente : Guimarães sua terra natal / A. L. de Carvalho
História do teatro português / Luciana Stegagno Picchio ; trad. de Man
Teatro de outros tempos - Elementos para a História do Teatro Portuguê

Timor
A ilha Verde e Vermelha de Timor
Funo : guerra em Timor / Carlos Cal Brandão 2ª ed.
Timor : ritos e mitos atáuros
Timor : subsídios para a sua história
Timor português :contribuições para seu estudo antropológico
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Trás-os- Montes
Trás-os-Montes : uma viagem portuguesa / Julio Llamazares

Llamazares, Julio

Trás-os-montes : uma viagem portuguesa / julio llamazaresmirafl [...]

€ 10.00

Veiga, Zuzette Preiswerk da Mota
Morais, Pina de

tanoaria e vasilhame / por josé carlos nobre da veigalisboa : l [...]
viticultura pratica portuguesa / m. rodrigues de moraislisboa: [...]

€ 10.00
€ 10.00

Sequeira, Eduardo
Correia, Fernando
Serrano, Artur
Fernandes, Margarida
Anónimo

as abelhas : tratado de apicultura mobilista / eduardo sequeira [...]
atuns, bonitos e cavalas dos açores: nómadas atlânticos / fernand [...]
contribuição para o estudo dos coleópteros do parque natural da a [...]
o gato-bravo no nordeste transmontano/ margarida l. fernandesmi [...]
tratado pratico sobre o modo de crear os passaros e com especiali [...]

€ 10.00
€ 12.00
€ 7.00
€ 12.00
€ 125.00

Viticultura
Tanoaria e vasilhame / por José Carlos Nobre da Veiga
Viticultura pratica portugueza / M. Rodrigues de Moraes / 1907

Zoologia
As abelhas : tratado de apicultura mobilista / Eduardo Sequeira
Atuns, Bonitos e Cavalas dos Açores: Nómadas atlânticos / Fernando Cor
Contribuição para o estudo dos coleópteros do Parque Natural da Arrábi
O Gato-Bravo no Nordeste Transmontano/ Margarida L. Fernandes
Tratado pratico sobre o modo de crear os passaros e com especialidade
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