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188208 [Historia de Portugal]   Pulido Valente, Vasco:  O Fundo da Gaveta: Contra-
revolução e radicalismo no Portugal moderno.  232 pp (16 x 23.5 cm) (Lisboa, 
2018)

本体価格 \4,800.- /  税込価格 \5,184.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44344

※ A Monarquia Constitucional portuguesa explicada por Vasco Pulido Valente. Num primeiro 
ensaio, a Contra-Revolução, esclarece como D. Miguel falhou a tentativa de restaurar o 
absolutismo. Com o irmão, D. Pedro IV, precipitou o país para as Guerras Liberais.   
Ressurreição e Morte do Radicalismo, o segundo ensaio, descreve a posterior tentativa falhada 
de modernização do país, que não conseguiu reformar o Estado, fazer a economia crescer e 
educar a sociedade. Assim se conduziu o país para uma nova revolução, a republicana, de 
1910....

188209 [Historia de Portugal]   Magalhães Godinho, Vitorino:  A Expansão 
quatrocentista portuguesa.  408 pp (16.5 x 24 cm) (Lisboa, 2018)

本体価格 \7,600.- /  税込価格 \8,208.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44345

※ No centenário do nascimento de Vitorino Magalhães Godinho, reeditamos o livro que melhor 
explica os descobrimentos portugueses.  «Pluralidade de interesses, nem sempre compatíveis, 
motivações diversas põem em cena mercadores, escudeiros e cavaleiros, e também 
instituições - a Coroa, a Ordem de Cristo, casas senhoriais. São aventuras ou tratos de agentes 
individuais ou de grupo, são acções de envergadura planeadas com intencionalidade, 
conscientemente concebidas. Dirigem-se aos espaços conhecidos - Marrocos, o Mediterrâneo, 
os ce....

188207 [Historia de Portugal]   Tavares, Rui:  O Censor Iluminado: Ensaio sobre o 
século XVIII e a revulução cultural do pombalismo.  722 pp (15.5 x 23.5 cm) 
(Lisboa, 2018)

本体価格 \11,600.- /  税込価格 \12,528.-

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44343

※ NOVO ENSAIO DE RUI TAVARES, um dos mais originais e sagazes historiadores 
portugueses. Como trabalhavam os censores portugueses? Que conclusões retiravam da leitura 
dos seus contemporâneos? Porque se viam como guardiões das «Luzes» e da «dignidade da 
luz pública»? E que impacto tiveram na preparação da chegada da modernidade? Estas são 
algumas das perguntas a que Rui Tavares procura responder no muito aguardado ensaio O 
Censor Iluminado. Mergulhando no pombalismo, o historiador analisa mais de 1500 relatórios de 
censura guardados n....
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ポルトガル研究 - 全般・通史
目次へ

1

178912 Barbosa, José:  Catálogo cronológico histórico, genealógico y critico de las rainhas de Portugal, 
e seus filhos. (Col.Orbigo facsimiles ) 491 pp (21 x 30 cm) (La Coruña, 2008)

\17,020.-\15,760.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=27638  /
※ - Reprod. facs. de la edicion de Lisboa, Joseph Antonio da Silva, 1727....

2

184649 Carvalho, S. Luis de:  Equivocos, enganos e falsificações da História de Portugal.  160 pp (15 x 
23 cm) (Lisboa, 2015)

\4,579.-\4,240.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37786  /
※ Saberá o leitor quem foi, de facto, Viriato? O que trazia a Rainha Santa Isabel no regaço aquando do milagre das rosas, sabe? 
E o feito de Martim Moniz, será lenda? Conhece a verdadeira história de brites de almeida, a padeira de Aljubarrota?   Este livro 
não tem como missão (se alguma missão tem) revelar quaisquer falsificações, omissões, ocultações ou erros que os historiadores 

3

138553 Coelho, A. Borges:  História de Portugal. Vol.3: Largada das Naus. (Col.Historia de Portugal, 3) 
312 pp (15.5 x 23.5 cm) (Lisboa, 2012)

\7,128.-\6,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37793  /
※ Milhares de navegantes portugueses sulcam o Atlântico nas armadas e nos navios de comércio. Descobrem e cartografam; 
usam os ventos e as correntes marítimas; aprendem a situar pelas estrelas o lugar e a rota dos navios; registam o valor das 
mercadorias; usam intérpretes africanos; caçam e resgatam escravos. Levam a cruz pintada nas velas, mas podem cair sobre a 

4

138554 Coelho, A. Borges:  História de Portugal. Vol.4: Na esfera do mundo. (Col.Historia de Portugal, 
4) 296 pp (15.5 x 23.5 cm) (Lisboa, 2013)

\7,128.-\6,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37792  /
※ Os portugueses tinham fé, lei e rei. A fé amarrava-os a uma crença e a um ritual da vida e da morte, legitimava a perseguição 
civil e armada aos mouros e aos «luteros»; a lei e o rei integravam-nos na comunidade que se individualizara no território ocidental 
da Hispânia desde o século XII. Outro laço, fortíssimo, provinha da partilha de uma língua que se estruturava na fala e na escrita e 

5

138555 Coelho, A. Borges:  História de Portugal. Vol.5: Os Filipes. (Col.Historia de Portugal, 5) 304 pp 
(15.5 x 23.5 cm) (Lisboa, 2015)

\7,128.-\6,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37791  /
※ Este volume narra a história de umas bodas de sangue, legitimadas por um razoável contrato de agregação, seguido, ao longo 
de sessenta anos, por frequentes episódios de violência doméstica. O contrato de agregação, aprovado pelas Cortes de Tomar, 
garantia formalmente a Portugal a continuidade das suas instituições, das suas leis gerais, mas retirava-lhe a independência, 

6

183571 Cortés Cortés, F.:  Portugal, diez siglos.  360 pp (16 x 16 cm) (Madrid, 2014)

\5,184.-\4,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36534  /
※ El objetivo de este libro es ofrecer al lector medio español y al americano de habla española, un instrumento para acercarse al 
pasado histórico de Portugal, aportándole una visión de las líneas generales del proceso que como pueblo han recorrido los 
portugueses.  Fernando Cortés Cortés es Maestro Nacional, Doctor en Historia y en Pedagogía por la Universidad de Extremadura, 

7

146361 Costa Pinto, António:  História contemporânea de Portugal. Vol.1: O colapso do Império e a 
revolução liberal. (Col.História contemporânea de Portugal, 1) 284 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2013)

\6,696.-\6,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44442  /
※ As invasões francesas; a partida da família real para o Rio de Janeiro; o colapso do antigo regime colonial; o primeiro 
pronunciamento liberal; a independência do Brasil; as lutas entre liberais e absolutistas; o triunfo final do liberalismo: são diversos 
os episódios que marcam decisivamente o período da História portuguesa aqui estudado (1808/1830). Foi um tempo de ruturas 

8

146362 Costa Pinto, António:  História contemporânea de Portugal. Vol.2: O construção nacional. 
(Col.História contemporânea de Portugal, 2) 288 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2013)

\6,696.-\6,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44443  /
※ Entre 1830 e 1880, Portugal passou por profundas mudanças, com a construção de um Estado-nação moderno e o 
ressurgimento do projecto imperial africano. O triunfo dos liberais na guerra civil, em 1834, assinala a instauração definitiva do 
regime monárquico constitucional. A nova fase que então se abriu, de início designada ‘Regeneração’, teve como características a 

9
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146363 Costa Pinto, António:  História contemporânea de Portugal. Vol.3: A crise do liberalismo. 
(Col.História contemporânea de Portugal, 3) 300 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2014)

\6,696.-\6,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44444  /
※ Entre 1890 e 1930, Portugal é marcado pela mudança. Por uma aceleração, aparentemente, vertiginosa de acontecimentos 
políticos que pontuam a sua História: o Ultimatum inglês e a difícil afirmação do Império Colonial; o regicídio e a queda da 
Monarquia; a implantação da República e a intervenção na Grande Guerra; a ditadura militar e o caminho para o Estado Novo. Mas 

10

146364 Costa Pinto, António:  História contemporânea de Portugal. Vol.4: Olhando para dentro, 1930-
1960. (Col.História contemporânea de Portugal, 4) 284 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2015)

\6,696.-\6,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37800  /
※ Mais um volume de uma coleção de extrema importância no conhecimento da História contemporânea. Neste livro é abordado o 
período entre 1930 e 1960, em que Portugal olhou para dentro e procurou encontrar rumo próprio na definição de uma trajetória 
política, económica, social e cultural.  ....

11

146365 Pinto, A. Costa:  História contemporânea de Portugal. Vol.5: En busca da democracia. 
(Col.História contemporânea de Portugal, 5) 236 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2015)

\6,696.-\6,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37798  /
※ Este é mais um volume de uma Colecção única e fundamental no conhecimento da História contemporânea. Abarca o período 
entre 1960 e o fim do séc. XX, altura em que Portugal conheceu um movimento de crescimento económico, um simultâneo 
processo de democratização e descolonização e de adesão à União Europeia.  ....

12

141088   A História Tal Qual se Faz. (Col.Estudos da Fac. Letras da Univ. de Coimbra, 41) 284 pp (16 x 
23 cm) (Lisboa, 2003)

\5,097.-\4,720.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31131  /
※ A História de hoje é igual à do Salazarismo? É História o que se vê em programas televisivos e o que se lê nos jornais? 
Romance histórico é... História? Estes alguns dos aliciantes temas, concretos e actuais versados neste livro por especialistas na 
matéria, mas de uma forma acessível e deveras atraente. Uma panorâmica que, afinal, se impõe pela variedade e actualidade 

13

151362   Portugal empreendedor.  352 pp (20 x 27 cm) (Lisboa, 2013)

\8,424.-\7,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33315  /
※ O conceito de empreendedorismo entrou paulatinamente como expressão de uma necessidade premente e incontornável para a 
sociedade. Sente-se atualmente uma grande urgência em fazer face a situações sociais, económicas, culturais e educativas que 
exigem uma nova atitude mental. Em resposta aos desafios que a atualidade coloca, o empreendedorismo oferece uma 

14

183009 Marques, A. H. de Oliveira:  Breve História de Portugal. (Col.Historias breves ) 784 pp (12.5 x 
18.5 cm) (Lisboa, 2006)

\5,788.-\5,360.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35947  /
※ Esta «Breve História de Portugal» destina-se a todos aqueles a quem, não sendo especialistas, interessa conhecer a história 
portuguesa nas suas grandes linhas. O autor privilegiou os conceitos gerais e a interpretação, sem perda do rigor historiográfico 
que estamos habituados a encontrar em obras assinadas com o seu nome. A opção de escolher o 25 de Abril como limite do seu 

15

140189   Caricatura em Portugal. - Rafael Bordalo Pinheiro, pai do Zé Povinho. (Col.História geral(Extra-
colecção) ) 216 pp (17 x 24 cm) (Lisboa, 2008)

\5,097.-\4,720.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31108  /
※ Num pano de fundo histórico-cultural oitocentista, durante os reinados de D. Luís e D. Carlos, o humorista e caricaturista Rafael 
Bordalo Pinheiro (1846-1905) aparece, antes de mais, como um crítico coerente e infatigável do Fontismo, da Regeneração, de 
toda a monarquia constitucional (...)  ....

16

184645   Episódios da Monarquia portuguesa.  414 pp (14.5 x 23 cm) (Lisboa, 2013)

\6,328.-\5,860.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37782  /
※ Acontecimentos fundadores, vitórias, derrotas, amores e ódios, ansiedades coletivas e revoltas, euforias e teses decadentistas, 
leis e tratados estruturantes sucedem-se ao longo da História, num desfiar cronológico de memórias soltas. Cada memória constitui 
uma narrativa completa que evoca um acontecimento e o enquadra na sua época.  Portugal foi governado por uma monarquia 

17

140120   Alegrete. - Histórico, urbano e rural. (Col.História geral(Extra-colecção) ) 174 pp (16 x 23 cm) 
(Lisboa, 2004)

\5,097.-\4,720.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31087  /
※ Trata-se de um estudo monográfico, dirigido ao grande público, sobre a vila de Alegrete. Salpicado com algumas histórias e 
factos reais, resume a criação e o desenvolvimento de Alegrete e a sua evolução, em particular no último meio século. Em três 
capítulos separados, foca aspectos históricos, a sua vida urbana e a vida rural.  ....

18
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140117   Portalegre. - Fundação da cidade e do bispado. Levantamento e progresso da Catedral. 
(Col.História geral(Extra-colecção) ) 416 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2002)

\6,804.-\6,300.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31084  /
※ Estudo de algum modo histórico, da Cidade e da Catedral, investigado na altura da comemoração dos 450 anos da criação da 
cidade e bispado de Portalegre. Nele se analisa o nascimento da vila de Portalegre, desde o sítio de «Portellos» que avançou para 
o cimo da terra, onde D. Afonso III e D. Dinis a envolveram nas muralhas e se foi constituindo vila com todos os seus valores.

19

184646   Grandes batalhas navais portugueses.  420 pp (16 x 23.5 cm) (Lisboa, 2013)

\7,516.-\6,960.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37783  /
※ Ferozes, sem tréguas, heroicas, dramáticas, devastadoras, foram assim as principais batalhas navais em que os portugueses 
estiveram envolvidos ao longo de toda a sua História. José António Rodrigues Pereira, ex-diretor do Museu de Marinha, traça um 
retrato detalhado e único de 39 grandes combates navais que marcaram a nossa história. Da batalha naval do Cabo Espichel, 

20

183062   História de Portugal.  1030 pp (15.5 x 23.5 cm) (Lisboa, 2012)

\10,152.-\9,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35950  /
※ Rui Ramos, Bernardo Vasconcelos e Sousa e Nuno Monteiro, professores universitários da nova geração de historiadores 
apresentam a História de Portugal num só volume, da Idade Média ao século XXI. Numa narrativa clara e rigorosa os autores 
abordam os nove séculos da nossa história através das suas dimensões política, económica, social e cultural, dando uma visão 

21

140178   Rumos e escrita da história. - Estudos em homenagem a A. A. Marques de Almeida. 
(Col.História geral(Extra-colecção) ) 746 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2006)

\10,152.-\9,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31099  /
※ Resulta este livro de homenagem que o Depar5tamento de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa quis 
prestar ao Professor Doutor António Augusto Marques de Almeida, pela sua jubilação em Maio de 2005. (...) Em vinte e seis anos 
de persistente labor, António Marques de Almeida desenvolveu uma actividade intensa e fecunda na sua Escola, como docente, 

22

155050   Gustavo Matos Sequeira - Retrato de um olisipógrafo.  464 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2012)

\10,314.-\9,550.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33334  /
※ A publicação da obra Gustavo de Matos Sequeira: Retrato de um Olisipógrafo, no quadro do Acordo de Parceria celebrado entre 
a Câmara Municipal de Lisboa e a Imprensa Nacional-Casa da Moeda, com o apoio do Instituto Superior Técnico, é um 
testemunho do tributo do Município de Lisboa a um dos mais importantes olisipógrafos do século xx, Gustavo de Matos Sequeira. 

23

181656   Duquesas e Marquesas de Portugal.  248 pp (16 x 23.5 cm) (Lisboa, 2013)

\6,382.-\5,910.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32796  /
※ Pertencem às casas nobres e mais antigas de Portugal. Viveram no glamour e no esplendor da Corte portuguesa, foram 
camareiras de rainhas, umas apaixonadas pelas artes, outras pela literatura. Umas foram diplomatas, mulheres de coragem e 
pilares fundamentais da monarquia, outras protagonizaram escândalos que abalaram o poder estabelecido. São marquesas, 

24

181647 Wilke, Carsten L.:  História dos judeus portugueses. (Col.Lugar da História 75) 247 pp (15.5 x 
23.5 cm) (Lisboa, 2018)

\6,372.-\5,900.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32787  /
※ Portugal tem um olhar único sobre a história judaica. No imaginário nacional, o judaísmo pertence não apenas à sua tradição 
cultural, mas também à sua genealogia. Na época medieval, os monarcas portugueses garantiram aos judeus mais protecção e 
segurança do que qualquer outro país europeu. A entrada de Portugal na era moderna fez-se, porém, no decurso de um processo 

25

184673   História da Medicina em Portugal. - Origens, ligações e contextos.  448 pp (22 x 30 cm) (Porto, 
2014)

\21,168.-\19,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37808  /
※ História da Medicina em Portugal - Origens, ligações e contextos mostra a evolução da medicina portuguesa entrelaçada com a 
ciência, as artes visuais, a filosofia, a política e outras áreas do saber. Trata-se de uma digressão reflexiva através da História da 
Medicina, das suas origens remotas à biomedicina contemporânea, centrada na realidade portuguesa.   Escrita de uma forma clara 

26

184670   Rica Vida. - Crise e salvação em 10 momentos da História de Portugal.  240 pp (15.5 x 23.5 
cm) (Lisboa, 2014)

\5,054.-\4,680.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37805  /
※ Como o povo português tem sobrevivido às crises políticas, económicas e às suas elites. A história de uma gente que existe há 
muito tempo e que, apesar das contrariedades, tem tido uma «rica vida».  ....

27
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155139   História diplomática de Portugal. - Uma cronologia. (Col.Horizonte Histórico ) 520 pp (17 x 24 
cm) (Lisboa, 2002)

\10,519.-\9,740.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35934  /
※ Grandes historiadores, como Marc Ferro e Joel Serrão, subscreveram títulos de história cronológica. Quer isto dizer que 
continuam a justificar-se, inequivocamente, obras de referência desta natureza e com estas características. (Não é a história a 
‘ciência dos homens no tempo’?) A História também se tece com estes fios. Não nos iludamos: são tão necessários os trabalhos 

28

184677   A História da Pobreza em Portugal. - Nove século de bancarrotas, resgates e má gestão, de 
Afonso Henriques a Troika dos Nossos Dias.  320 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2014)

\6,350.-\5,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37812  /
※ Nos dias que correm poucos assuntos são tão pertinentes como o que este livro apresenta de forma simples e objetiva. A 
História da Pobreza em Portugal é o primeiro grande levantamento de um problema que atinge, sem dó nem piedade, o Povo desta 
nação com quase nove séculos de História própria. 

29

184706   Este é o Reino de Portugal.  400 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2013)

\6,112.-\5,660.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37836  /
※ Este é o Reino de Portugal resulta de uma profunda investigação aos mais importantes relatos de estrangeiros que viajaram por 
Portugal. Focando-se principalmente nos últimos três séculos, oferece-nos um colorido únicos desse período, retratando as várias 
camadas sociais que compunham a nossa sociedade, do povo aos governantes, e admirando ou criticando copiosamente os seus 

30

182541   Descripçaõ topografica e historica de ciudade do Porto. (Col.Orbigo facsimiles ) 374 pp (21 x 
30 cm) (La Coruña, 2007)

\15,714.-\14,550.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35936  /
※ - Reprod. facs. de la edicion de Porto, Oficina de Antonio Álvarez Ribeiro, 1789....

31

182989   História económica de Portugal, 1143-2010.  540 pp (16 x 23.5 cm) (Lisboa, 2011)

\10,627.-\9,840.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35944  /
※ Leonor Freire Costa, Pedro Lains e Susana Münch Miranda apresentam-nos a Historia Economica de Portugal, desde a 
fundação do reino até ao inicio do seculo XXI, nesta obra de referencia, num so volume, incluindo ilustrações a cores, quadros, 
mapas e uma cronologia.  Tendo Portugal como objeto de estudo, na procura das causas das variações nos ritmos de evolução 

32

184685   Fortificações e território na Peninsula Ibérica e no Magreb (séculos VI a XVI) in 2 vols..  860 pp 
(21 x 28.5 cm) (Lisboa, 2014)

\17,712.-\16,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37817  /
※ A obra colectiva Fortificações e Território na Península Ibérica e no Magreb (séculos VI a XVI) oferece aos investigadores e ao 
leitor comum interessado nestas matérias, distintas leituras do castelo, algumas com claro cariz monográfico, algumas tocando as 
transformações dos períodos de transição, a montante e a jusante, outras preferindo trabalhá-lo na dimensão do território, 

33

184701   Lisboa - História fisica e moral.  870 pp (18 x 25 cm) (Lisboa, 2008)

\17,928.-\16,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37831  /
※ Lisboa, História Física e Moral é a obra mais esperada e o trabalho de História mais completo alguma vez feito sobre Lisboa. 
São quase mil páginas de informação rigorosa e fascinante, redigidas pela mão do emérito historiador José-Augusto França, que 
vêm preencher uma necessidade vital que se fazia sentir na cultura.   Este livro (que inclui 16 páginas de extra-texto, com diversas 

34

160174   Bibliografia da história do livro em Portugal: séculos XV a XIX. (Col.Estudos ) 213 pp (17 x 24 
cm) (Lisboa, 2003)

\4,816.-\4,460.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39993  /
※ A presente obra constitui um levantamento de fontes bibliográficas – cerca de 1400 – relativas à História do Livro em Portugal 
entre o século XV e meados do século XIX, organizadas segundo uma tipologia abrangente das várias dimensões historiográficas 
da área de estudo. Desenvolvida pelos autores – da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (UNL) e da Biblioteca Nacional – 

35

153980   Nós de Vozes. - Acerca da Tradição Popular Portuguesa. (Col.A Ieltsar se vai ao longe, 20) 
268 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2008)

\5,022.-\4,650.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38858  /
※ Construídos ao longo de catorze anos (1985-1999), estes textos acerca da tradição popular portuguesa editam-se agora em 
unísono mantendo a circunstancialidade do tom em sequência não cronológica esclarecida ou indicada pelos seguintes verbos: 
Nomear, proteger; embalar, namorar; desvendar; ligar; vender, trocar; compor à margem; escrever do mar; (...) (do Índice) Longe 
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184698   Lisboa - A Cidade vista de fora 1933-1974. (Col.Biblioteca do Século, 36) 272 pp (15 x 23.5 
cm) (Lisboa, 2013)

\6,048.-\5,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37828  /
※ Lisboa - A Cidade Vista de Fora, 1933-1974 é uma obra que se debruça sobre as histórias dos estrangeiros que marcaram 
presença na cidade durante o período do Estado Novo. Reis e rainhas exilados, espiões, diplomatas, líderes mundiais e chefes de 
Estado, refugiados, estrelas de Hollywood e outras celebridades da época oferecem-nos uma perspetiva diferente e única do clima 

37

182546   Flores de España, excelencias de Portugal. (Col.Orbigo facsimiles ) 535 pp (21 x 30 cm) (La 
Coruña, 2008)

\22,269.-\20,620.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35937  /
※ - Reprod. facs. de la edicion de Lisboa, imp. Jorge Rodríguez año 1631....

38

184639   História não oficial de Portugal.  464 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2015)

\8,380.-\7,760.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37776  /
※ Esta História de Portugal é diferente de todas as outras. Conta os factos de forma informal e divertida, desmistificando ideias 
feitas e traz muitos episódios que estão por contar: - Viriato não era propriamente português e os Lusitanos não foram os nossos 
únicos antepassados. - O «eterno» D. Afonso Henriques muito provavelmente não era filho do conde D. Henrique e, de certeza, 

39

184672   Rainhas de Portugal e Espanha (Margarida de Austria e Isabel de Bourbon).  352 pp (15 x 23.5 
cm) (Lisboa, 2015)

\6,728.-\6,230.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37807  /
※ Margarida de Áustria, arquiduquesa de Áustria por nascimento, nasceu em 1584. Casou-se com Filipe II de Portugal, seu 
parente e filho do mais importante rei da Casa de Áustria. Apesar da sua juventude e da sua condição de mulher não renunciou ao 
protagonismo político, em defesa da família e da monarquia hispânica. Os cronistas da época louvaram as suas qualidades, e os 

40

162103   Metahistória. - História questionando história. - Homeagem ao Prof. Doutor Teotonio R. de 
Souza. (Col.Documenta Histórica ) 604 pp (17 x 24 cm) (Lisboa, 2007)

\9,352.-\8,660.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37758  /
※ Nesta obra, que é simultaneamente um tributo de apreço e admiração pelo ilustre académico Prof. Doutor Teotónio R. de Souza 
e um repositório de importantes estudos sobre a história indo-portuguesa, congrega-se o olhar de 43 reputados historiadores, 
nacionais e estrangeiros, que sob diferentes ângulos e perspectivas analisam vários aspectos dessa história ao longo dos séculos 

41

184660 Pimentel, I. Flunser et al:  Mulheres portuguesas - História da vida e dos direitos das mulheres 
num mundo em mudança.  528 pp (15.5 x 23.5 cm) (Lisboa, 2015)

\7,840.-\7,260.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37795  /
※ O livro Mulheres Portuguesas procura dar respostas às questões mais relevantes sobre o papel das mulheres ao longo de todo 
o século XX. Trata-se de uma obra completa que analisa um período complexo da nossa História mas ao mesmo tempo rico em
transformações sociais e políticas.  Ao longo das mais de 400 páginas do livro, as autoras analisam as leis que moldaram a 

42

184666 Pinheiro, Magda:  Biografia de Lisboa.  524 pp (16 x 23.5 cm) (Lisboa, 2011)

\8,920.-\8,260.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37801  /
※ A história de uma cidade tem gente, tem cheiros, tem comércio, tem cercos e pestes, revoluções e invasões, batalhas, 
conquistas e derrotas, casas e mosteiros, evolução urbanística, higiene, limpeza, saúde pública, transportes, ruas, lendas, 
mistérios, momentos de lazer e desporto, cafés, festas urbanas e tradições, alegrias e sofrimento. Tal como num ser vivo, tudo isto 

43

184661   Os Maus da História de Portugal. - Reis cruéis, traidores, mulheres fatais, assassinos e gente 
de má rês...  280 pp (16 x 23.5 cm) (Lisboa, 2014)

\5,680.-\5,260.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37796  /
※ A história costuma exaltar os grandes nomes da nação, as figuras que marcaram uma época, os heróis que venceram batalhas 
e conquistaram novos mundos, os reis que serviram o nosso país com dedicação… Pois, ao longo destas páginas, o que vai 
encontrar são os maus da nossa história. Os reis cruéis de temperamento violento, os assassinos sem escrúpulos, os homens que 

44

184662 Ramalho, M. Magalhães:  900 anos a irritar os espanhóis.  240 pp (15.5 x 23.5 cm) (Lisboa, 
2014)

\6,134.-\5,680.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37797  /
※ Sabia porque existem, na fronteira, esculturas de homens de rabo ao léu virados para Espanha? E que Portugal esteve para ser 
invadido por Espanha no século XX?  E que o rei da Roménia fugiu aos espanhóis com a nossa ajuda?  E sabe por que razão D. 
António, prior do Crato, é visto como um «osso duro de roer»?  Entre numa viagem de nove séculos de confrontos e peripécias 

45
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169660   História do Porto. - 3a edição.  720 pp (20 x 28 cm) (Porto, 2015)

\29,808.-\27,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37766  /
※ É orgulhosa. Por ter dado nome a Portugal, por ser Invicta, Nobre e Leal. E por milhares de outras razões, todas elas válidas e 
presentes nas páginas de um livro que as narra - ‘História do Porto’. Agora na sua 3.ª edição, é cada vez mais um livro notável, 
pela sua objectividade, clareza e actualidade, e que deve constituir uma referência para quem quiser partir à descoberta do Porto 

46

147294   História das Festas. (Col.Turres Veteras ) 314 pp (19 x 27 cm) (Lisboa, 2006)

\6,739.-\6,240.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38844  /
※ TURRES VETRAS - VIII foi dedicado à História das Festas. Mas que Festas? É essa viagem pelas raízes e conceito de festas 
que este excelente trabalho nos oferece. É um percurso aliciante que vamos percorrendo, desde a Mesopotâmia até aos nossos 
dias e ao nosso concelho  ....

47

184675   Nova História da Imprensa Portuguesa. - Das origens a 1865.  1052 pp (15 x 23.5 cm) (Lisboa, 
2013)

\9,288.-\8,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37810  /
※ Esta Nova História da Imprensa Portuguesa faz a história das publicações periódicas, suas origens e desenvolvimentos, desde 
os primeiros papéis informativos surgidos em Portugal no século XVI e traçando a sua evolução no longo percurso de formação do 
jornalismo moderno no nosso país que tem como marco fundamental a sua fase de industrialização.   Foram considerados não 

48

164460   Centros periféricos de poder na Europa do Sul (século XII-XVIII). (Col.Biblioteca/Estudos e 
Colóquios, 30) 284 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2013)

\5,788.-\5,360.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37763  /
※ A obra Centros Periféricos de Poder na Europa do Sul, séculos XII‐XVIII é o resultado da reflexão e do debate entre 
historiadores da Península Ibérica a propósito da comparação dos processos de estruturação e de centros de poder na Europa do 
Sul e no Mediterrâneo. Para além do contributo de reputados especialistas ibéricos, esta obra beneficia de um quadro cronológico 

49

183459 M'Bokolo, Elikia:  Africa Negra. Tomo 1: História e civilizações até ao século XVIII (2a Edição). 
(Col.Tempos e espaços africanos ) 586 pp (17.5 x 26 cm) (Lisboa, 2012)

\9,936.-\9,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35953  /
※ Este livro é sobretudo um manual de história africana e destina-se a um público variado de estudantes de história, de literatura e 
de linguística, de ciências sociais e políticas, de direito e de economia. A sua arquitectura original, cronológica e temática, que 
permite devolver à África o significado global e dinâmico da sua história, pode reter a atenção de um público mais vasto, 

50

183460 M'Bokolo, Elikia:  Africa Negra. Tomo 2: História e civilizações. Do século XIX aos nossos dias. 
(Col.Tempos e espaços africanos ) 626 pp (17 x 24 cm) (Lisboa, 2007)

\9,936.-\9,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35954  /
※ Procura-se desta maneira fornecer uma obra destinada a ser utilizada por públicos diversos como pelos problemas 
fundamentais do mundo contemporâneo, que não podem ser explicados sem a contribuição africana.  ....

51

188225 Rabaçal, Pedro:  Portugueses em Africa. (Col.Marcador História ) 472 pp (15.5 x 23.5 cm) 
(Lisboa, 2017)

\7,776.-\7,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44358  /
※ Portugueses em África percorre 560 anos de história nacional, as vitórias e as derrotas, as relações com as diversas nações ao 
longo dos séculos, as ideias visionárias (e outras nem tanto) dos nossos governantes.  Da coexistência pacífica ao imperar da 
violência, o tráfico negro e a escravatura, os avanços e os recúos no território,a corrida a África e o mapa cor de rosa, e também a 

52

169890   História da Igreja em Timor Leste: 450 anos de Evangelização (1562-2012).  320 pp (17 x 23.5 
cm) (Lisboa, 2014)

\6,912.-\6,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44330  /
※ Da autoria do Bispo emérito Dom Ximenes Belo, este livro apresenta a história da Igreja em Timor Leste. Uma obra que se 
completa em quatro volumes. Neste primeiro, narram-se os acontecimentos desde o anos de 1562 até 1940.  ....

53

169895   Os Antigos Reinos de Timor-Leste.  336 pp (16.5 x 24.5 cm) (Porto, 2013)

\7,020.-\6,500.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44332  /
※ O livro Os Antigos Reinos de Timor-Leste (Reys de Lorosay e Reys de Lorothoba, Coronéis e Datos) trata da história dos 
régulos (chefes) timorenses e dos governadores portugueses. O livro foi escrito para comemorar os quinhentos anos da descoberta 
da Ilha de Timor (1513?-2013) e o primeiro centenário da Guerra de Manufahi (1912-2012). Consta essencialmente de seis partes: 
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ポルトガル研究 - 古代・中世

目次へ

173251   Lusitânia romana. - Origem de dois povos.  384 pp (22 x 28 cm) (Lisboa, 2015)

\7,808.-\7,230.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40026  /
※ Dar a conhecer a Lusitânia Romana - província romana cuja fundação remonta há mais de 2000 anos e cujas fronteiras são 
desde a Idade Média até aos dias de hoje partilhadas por Portugal e Espanha - nas suas diferentes dimensões, e de uma forma 
global, integradora e científica é a proposta de Lusitânia Romana. Origem de Dois Povos, catálogo da exposição homónima 

56

174927 Bastos, M. J. da Motta:  Assim na terra como no Céu: Paganismo, cristianismo, senhores e 
camponeses, na Alta Idade Média Ibérica (séculos IV-VIII).  264 pp (16 x 23 cm) (São Paulo, 2011)

\7,052.-\6,530.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33341  /
※ Em Assim na Terra como no Céu, Mário Jorge da Motta Bastos põe em foco a relação entre religião e sociedade senhorial nos 
primeiros séculos da Idade Média, desenvolvendo uma análise materialista da religião e do processo de cristianização, que foi sua 
manifestação mais marcante, no contexto da sociedade constituída na Península Ibérica, enriquecendo os estudos medievalísticos 

57

141087   Estudos de diplomática portuguesa. (Col.Estudos da Fac. Letras da Univ. de Coimbra, 37) 256 
pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2001)

\5,778.-\5,350.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31130  /
※ Apresentam-se neste livro alguns estudos sobre Diplomática medieval, que reúnem a investigação mais recente dos membros 
do Instituto de Paleografia e Diplomática da Faculdade de Letras de Coimbra. Tais estudos incidem sobre variadas temáticas, que 
vão desde a historiografia sobre esta ciência, em Portugal, à abordagem das condições materiais de produção dos actos escritos e 

58

185775   O livro e a iluminura judaica em Portugal no final da idade Média. (Col.Catalogos ) 175 pp (15 x 
21.5 cm) (Lisboa, 2015)

\3,618.-\3,350.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40067  /
※ Catálogo das obras patentes na exposição O livro e a iluminura judaica em Portugal no final da Idade Média, que decorreu na 
Biblioteca Nacional de Portugal (BNP), entre 26 de fevereiro e 15 de maio de 2015. Está dividido em duas partes, a primeira 
composta por um conjunto de ensaios, de extensão diversa, sobre o livro e iluminura judaica, e a segunda pelo catálogo 

59

174329   D. Afonso III, o bolonhês. - Um grande homen de Estado.  216 pp (15 x 23.5 cm) (Lisboa, 2015)

\4,644.-\4,300.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40036  /
※ Um grande Homem de Estado (1212-1279) Uma análise minuciosa e inovadora sobre o quinto rei de Portugal, D. Afonso III, o 
Bolonhês, que em 1248 sucedeu ao seu irmão D. Sancho II e que Freitas do Amaral considera um dos principais monarcas da 
História de Portugal. Um estudo que acompanha o percurso de vida de D. Afonso III, desde a sua educação em França até ao seu 

60

143948   Portugal e Castela na Idade Média. (Col.Colibri Historia, 43) 334 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2009)

\6,004.-\5,560.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31166  /
※ Esta investigação centra-se numa época de Paz, entre os reinos de Portugal e Castela, mas de uma paz muito peculiar, repleta 
de tensão e de desconfiança. Durante os anos de 1431 a 1475, os reinos vigiam-se reciprocamente, com embaixadas a circularem 
e espias e partidários a conspirarem e a corresponderem-se secretamente. Ao longo de vários reinados, desde D. João I até D. 

61

185158   Cristãos contra muçulmanos na Idade Média Peninsular: Bases ideológicas e doutrinais de um 
confronto (séculos X-XIV).  416 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2015)

\6,048.-\5,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38876  /
※ Esta obra procura contribuir para o diagnóstico e a explicação das bases ideológicas e doutrinais do confronto entre cristãos e 
muçulmanos, que teve lugar no cenário peninsular, durante a Idade Média. O objectivo foi incidir em temas que continuam muito 
carentes de análise e de uma revisão actualizada, dentro da nossa realidade peninsular: a visão do ‘outro’, a construção de 

62

161743   Elites e redes clientelares na Idade Média. - Problemas metodológicos (Actas do Colóquio). 
(Col.Biblioteca/Estudos e Colóquios, 2) 260 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2001)

\4,924.-\4,560.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31188  /
※ Em Junho de 2000, na Universidade de Évora, teve lugar um colóquio cujo objectivo foi a discussão dos problemas 
metodológicos em torno do estudo das elites e das redes clientelares na época medieval. O que este volume apresenta são as 
comunicações que, então, estiveram na base dos debates, afinai a ponto essencial desse encontro. Como todos os que estiveram 
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140194   O Ar da Cidade. - Ensaios de história medieval e moderna. (Col.História geral(Extra-
colecção) ) 306 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2008)

\5,713.-\5,290.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31112  /
※ A obra que ora se publica é constituída por um conjunto de vinte e dois ensaios produzidos ao longo de mais de duas décadas. 
Tem como tema o mundo urbano, durante a época medieval e início da moderna e inscreve-se no espaço geográfico português, 
com particular destaque para duas cidades: Santarém e Évora.  ....

64

154570   O Corpo e o Gesto na civilização medieval. (Col.Gárgula ) 358 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2006)

\5,022.-\4,650.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39975  /
※ O Encontro, que pretendeu aprofundar um tema inovador no contexto dos estudos medievais em Portugal e divulgar 
investigação inédita nesta área, assumiu naturalmente um forte cunho interdisciplinar que o conjunto das comunicações 
apresentadas, agrupadas em quatro secções principais - Identidades, Sacralidades, Rituais e Linguagens - reflecte de forma bem 

65

184652 Cassotti, Marsilio:  D. Teresa. - A primeira Rainha de Portugal.  250 pp (16 x 23.5 cm) (Lisboa, 
2015)

\5,832.-\5,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37789  /
※ D. Teresa de Portugal, mãe de D. Afonso Henriques, é uma personagem fundamental da História portuguesa. No entanto a sua 
vida é pouco conhecida. E o que se sabe tem sido distorcido por interesses políticos e por preconceitos ancestrais. Descendente 
de nobres portucalenses, entre outros a poderosa Mumadona de Guimarães, ao casar-se com Henrique de Borgonha, seu pai, o 

66

187835 Coelho, André Madruga:  Poder e estatuto em Portugal no final da Idade Média: Os Lobo entre 
a cavalaria e a baronia. (Col.Biblioteca/Estudos e Colóquios, ) 200 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2017)

\3,672.-\3,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43904  /
※ Ontem como hoje, o poder e o estatuto são marcas inconfundíveis da experiência humana. Neste livro, estes temas são 
analisados no contexto do final da Idade Média em Portugal a partir de um estudo de caso – o percurso da linhagem dos Lobo. 
Originários da cidade de Évora, os Lobo souberam aproveitar os momentos de crise e conflito para ascenderem política e 

67

165063   Elvas na Idade Média. (Col.Biblioteca/Estudos e Colóquios, 32) 498 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 
2013)

\7,840.-\7,260.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37765  /
※ Este livro fala do nascimento de Elvas. Há vestígios de povoamento humano no seu território desde fases pré-históricas, mas as 
primeiras menções escritas a Elvas e à existência do seu núcleo urbano surgem nas obras de geógrafos e de cronistas de uma 
Idade longa a que, no Ocidente, se convencionou chamar de Média. Porém, é nos séculos de domínio islâmico – no quadro do 

68

151015   A construção da História medieval na imprensa periódica portuguesa de Oitocentos. 
(Col.Manuais Universitários ) 482 pp (15 x 24 cm) (Lisboa, 2011)

\13,824.-\12,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33313  /
※ Este livro aborda uma problemática, simultaneamente generalista e particularizada, acerca dos reflexos dos estudos medievais 
na imprensa periódica literária de Oitocentos. Surgem-nos, forçosamente, as figuras de periódicos como O Panorama (1837-1868) 
e o Archivo Pittoresco (1857-1868), passíveis de serem considerados os vultos periódicos de maior destaque nesta época. Como 

69

144347   As Ordens Militares e as Ordenas de Cavalaria na Construção do mundo ocidental. (Col.Actas 
e Colóquios 37) 1092 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2005)

\15,984.-\14,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37757  /
※ A Câmara Municipal de Palmela, através do Gabinete de Estudos sobre a Ordem de Santiago, prossegue a linha de 
investimento em acções de carácter formativo e de investigação, expressas na realização de cursos e encontros, na edição de 
obras e no estabelecimento de parcerias com entidades universitárias (...). O IV Encontro sobre Ordens Militares foi o mais 

70

154274   Documentos sobre a expansão quatrocentista portuguesa. Vol.2. (Col.Biblioteca de Autores 
Portugueses ) 380 pp (15 x 24 cm) (Lisboa, 2011)

\8,856.-\8,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33325  /
※ Já decorreram mais de sessenta anos sobre os dois primeiros volumes desta obra, e mais de cinquenta sobre o terceiro. 
Entenderam investigadores que muito prezo que conserva a frescura metodológica que a caracterizou, e que é ainda uma base 
sólida para abordarmos os primórdios da expansão e o seu desenrolar até os anos 60, ou mesmo mais, do século XV. Corrigimos 

71

153347   As Mais Antigas Fontes Portugueses, para a História de Jacarta - incluindo todos os outros 
documentos históricos do século V al século XVI.  158 pp (17 x 23 cm) (Lisboa, 2011)

\4,924.-\4,560.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38846  /
※ Trata-se da versão portuguesa da obra de autoria de Adolf Heuken originalmente publicada em 1999 com o título Sumber-
sumber Asli Sejarah Jakarta, (…). O ano transato assinalou o cinquentenário da chegada dos portugueses ao Extremo Oriente. 
Com a tomada de Malaca em 1511 por Afonso de Albuquerque, em breve a cidade se tornaria um pólo irradiador de múltiplas 
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184692   Guerreiros medievais portugueses. - De Geraldo, o Sem-Pavor, ao Conde de Avranches. 
Treze biografias de grandes senhores da guerra (séculos XII-XV).  424 pp (16 x 23.5 cm) (Lisboa, 2013)

\7,408.-\6,860.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37822  /
※ A figura de Geraldo Geraldes é quase mítica. Mais conhecido por O Sem-Pavor, lutou tanto do lado cristão, como do lado 
muçulmano durante a década de 1160; Gualdim Pais, cujo prestígio adquirido na Palestina o elevou a Mestre da Ordem do Templo 
em Portugal, sendo responsável pela edificação de uma poderosa rede de castelos crucial para a defesa das regiões a norte do rio 

74

155138   Estudos Medievais. (Col.Horizonte Histórico ) 144 pp (17 x 24 cm) (Lisboa, 2004)

\4,590.-\4,250.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35933  /
※ Dos estudos reunidos neste volume desprende-se pleno de vigor o ser humano, dividido entre o corpo e o espírito, entre o 
sagrado e o profano, entre a norma e o desvio, entre a representação e a realidade. Aspectos fundamentais como a sexualidade e 
o erotismo, a alimentação, o lazer, a doença, a devoção religiosa são elucidados mas sempre tendo presente que estavam

75

184654 Mattoso, José:  Identificação de um pais: oposição e composição. - Ensaio sobre as origens de 
Portugal.  944 pp (15 x 23.5 cm) (Lisboa, 2015)

\10,368.-\9,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37872  /
※ «Este livro nasce de uma insatisfação: a de não encontrar na historiografia portuguesa respostas para muitas interrogações que 
a moderna ciência histórica não pode deixar de colocar. Tentei dar as minhas e coordená-las num conjunto que constituísse uma 
visão global da História de Portugal durante os seus dois primeiros séculos.   A minha curiosidade orientou-se especialmente para 

76

181655   Poderes invisiveis - O imaginário medieval.  328 pp (15 x 23.5 cm) (Lisboa, 2013)

\5,950.-\5,510.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32795  /
※ «As crenças acerca dos seres invisíveis que povoam o Céu, o Inferno e os outros lugares do Além suscitaram algumas das 
práticas mais arreigadas, mais complexas, mais perturbadoras e mais criativas de novas práticas e novos rituais.  Em certos casos 
inspiraram sistemas coerentes; noutros aparecem como elementos contraditórios ou até absurdos de uma visão do mundo, 

77

143949   O nascimento da margen sul. - Paróquias, concelhos e comendas (1147-1385). (Col.Colibri 
Historia, 44) 184 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2011)

\4,082.-\3,780.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31167  /
※ A Península de Setúbal, como espaço administrativo, é hoje a parte Norte do Distrito com o mesmo nome, um território divido 
em nove concelhos, onde habitam cerca de 800 mil pessoas. Eclesiasticamente (com excepção de uma pequena parcela para lá 
do Sado, na Comporta) estes são também os limites da Diocese de Setúbal, criada em 1976. Esta obra aborda o espaço da 

78

175186   A Corte de Afonso V: o Tempo e os Homens. (Col.Reis de Portugal ) 376 pp (15 x 21 cm) 
(Gijon, 2006)

\6,966.-\6,450.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=23041  /
※ A Corte de Afonso V: o Tempo e os Homens pretende remeter o leitor para uma Idade Média preenchida de um espirito de 
cruzada na qual os monarcas da Europa da altura lutavam pelas experiências da guerra e da disputa, cujo principal objectivo era a 
conquista de novas terras.  Afonso V, homem do seu tempo, descendente da Ínclita Geração não foge à regra. Educado por D. 

79

184641   O Dia-a-Dia em Portugal na Idade Média.  308 pp (16 x 23.5 cm) (Lisboa, 2015)

\8,272.-\7,660.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37778  /
※ Como se nascia e se vivia em Portugal, na Idade Média? Que preocupações havia na educação dos filhos? Como era o poder 
do rei e a sua relação com os grupos sociais privilegiados? Como se sentia a religião nesta época? Como era a saúde e a doença 
e como se tratavam os vários males? Como conviviam os grupos minoritários, fossem eles religiosos, como os judeus e mouros, 

80

178884   Principios del Reyno de Portugal con la vida y hechos de Alfonso Henriquez. (Col.Orbigo 
facsimiles ) 502 pp (21 x 30 cm) (La Coruña, 2008)

\22,269.-\20,620.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=27635  /
※ - Reprod. facs. de la edicion de Lisboa, Craesbeeck, 1641....

81

143701   Penedono no contexto da Reconquista. - Das origens à afirmação concelhia. (Col.Estudos de 
História Regional, 20) 142 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2005)

\3,391.-\3,140.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31146  /
※ Penedono no contexto da Reconquista pressupõe um estudo dessas terras, das origens à sua afirmação concelhia. Do longo 
período entre o Paleolítico e a prefiguração de um condado, relevámos: a civilização megalítica e a civilização castreja; realçámos 
aspectos da romanização no que toca à administração local, nomeadamente à constituição dos concelhos; fomos ao encontro da 
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185160   Os Cavaleiros de Santiago em Alcácer do Sal, século XII a fins do século XV.  386 pp (16 x 23 
cm) (Lisboa, 2015)

\6,210.-\5,750.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38878  /
※ A partir de uma visão intuitiva de uma Alcácer medieval imaginária, [Maria Teresa Lopes Pereira] decidiu dar-lhe realidade por 
meio da reconstrução dos vestígios poupados pelo tempo. Coleccionou-os com minúcia, autenticou-os pela crítica histórica, inseriu-
os num espaço-tempo coerente. A Alcácer imaginada foi ganhando vida. O afinco com que Maria Teresa Lopes Pereira vai 

83

140190   Memória de espaços e espaços de memória. - De Al-Râzî a D. Pedro de Barcelos. 
(Col.História geral(Extra-colecção) ) 192 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2008)

\4,438.-\4,110.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31109  /
※ Esta obra, em seu momento constituiu a nossa Dissertação de Mestrado apresentada à FCSH da UNL, em Julho de 2002. Após 
contacto de vários anos com fontes geográficas árabes, levantaram-se-nos muitas dúvidas sobre se o que está no apartado 
geográfico das Crónicas medievais Crónica do Mouro Rasis e Crónica Geral de Espanha de 1344 teria vindo de um texto de al-

84

159468   As almas herdeiras. - Fundação de Capelas Fúnebres e afirmação da alma como sujeito de 
direito (Portugal 1400-1521). (Col.Manuais Universitários ) 856 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2012)

\23,382.-\21,650.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33337  /
※ Desde os inícios da «história da morte» ao estilo de Philippe Ariès, há meio século, que as questões e os métodos dos 
historiadores não cessaram de evoluir. É inegável - e uma ocorrência feliz - que os historiadores, ultrapassando a noção, útil no 
seu tempo, de «mentalidades», tenham sempre procurado cada vez mais ancorar as representações e as práticas relativas à morte 

85

140033   Documentação foraleira dionisina de trás-os montes. - Breve estudo e edição interpretativa. 
(Col.Estudios e ensaios, 6) 280 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2008)

\5,000.-\4,630.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31075  /
※ Esta edição destina-se a um público alargado, ou seja, a todos aqueles que pretendam conhecer as origens do municipalismo 
transmontano. A referida edição vem, igualmente colmatar um vazio editorial, uma vez que ainda não existe uma edição integral da 
chancelaria dionisina.  ....

86

140232   Ler e compreender a escrita na Idade Média. (Col.Textos Pedagógicos Didácticos, 10) 132 pp 
(16 x 23 cm) (Lisboa, 2009)

\3,412.-\3,160.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31122  /
※ Este livro reúne os dois estudos constantes das provas públicas de Agregação que a Autora realizou na Universidade de 
Coimbra, em fins de 1998. O primeiro, A Chancelaria de D. Afonso II (1211-1223), corresponde à lição e aborda de forma 
aprofundada a organização e características do serviço de emissão e expedição de cartas da corte afonsina. O segundo é uma 

87

156692   O Pano da Terra: Produção têxtil em Portugal nos finais da Idade Média. (Col.Para Saber, 39) 
323 pp (16 x 23 cm) (Porto, 2015)

\6,264.-\5,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44324  /
※ Pano da Terra, expressão telúrica que vemos aparecer nos documentos medievais, era o nome que se dava ao tecido fabricado 
localmente, distinto daqueles que vinham de fora. Na presente obra, vamos ao encontro das raízes dessa produção local, 
procurando combater a ideia feita de um reino que dependia totalmente dos panos estrangeiros para se vestir. Linho, lã e seda 

88

140187   Lisboa Medieval. - A organização e a estruturação do espaço urbano. (Col.História geral(Extra-
colecção) ) 344 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2010)

\6,966.-\6,450.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31106  /
※ O sítio de Lisboa apresenta uma matriz fundacional orientalizante, muito provavelmente fenícia, que remonta ao século VII a.C .. 
De Augusto, entre 19 e 13 a.C., Olisipo recebeu o estatuto de municipium civium Romanorum, tendo inscrito os seus cidadãos na 
tribo Galéria. A partir de então, Olisipo tomou-se, paulatinamente, a cidade mais importante da Lusitânia.   Em 714, os 

89

183338   O Imaginário Medieval. (Col.Turres Veteras ) 124 pp (19 x 27 cm) (Lisboa, 2014)

\4,838.-\4,480.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38865  /
※ A literatura medieval marca um período de enorme riqueza no panorama literário português. O Turres Veteras XVI decidiu 
abordar o Imaginário Medieval através dos textos de uma dezena de autores. (...) Extremamente difícil de definir, dependendo do 
ângulo de abordagem de cada um (...), o Imaginário Medieval tem uma amplitude de mil anos de História, o que, só por si, levanta 

90

143700   O Mosteiro de São Vicente de Fora. - A comunidade regrante e o património rural (séculos XII-
XIII). (Col.Estudos de História Regional, 19) 196 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2002)

\3,877.-\3,590.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31145  /
※ O presente estudo centra-se no mosteiro de S. Vicente de Fora, cuja fundação, fora de muros, remonta a 1147, após a 
conquista da cidade de Lisboa. Entre 1160 e 1162, a canónica viria a filiar-se em Santa Cruz de Coimbra, recebendo os Cónegos 
Regrantes. Desde então, e durante os séculos XII e XIII, adquiriu um enorme património rural no alfoz de Lisboa e termos vizinhos. 
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140122   Foral Antigo de Santarém. - Edição critica e estudo. (Col.História geral(Extra-colecção) ) 220 
pp (21 x 30 cm) (Lisboa, 2005)

\5,529.-\5,120.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31089  /
※ Chamar ao Foral Antigo de Santarém uma fonte histórica de primeira ordem, é o menos que poderia acrescentar sobre a 
dissertação de mestrado de Lina Maria Marques Soares. Porque estamos na presença de um livro que vai consideravelmente 
enriquecer a bibliografia histórica da terra que Garrett definiu como ‘a princesa das nossas villas’. (Joaquim Veríssimo Serrão)  ....

92

185159   Guerra e Paz. - A Ordem de Santiago em Portugal.  184 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2015)

\6,447.-\5,970.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38877  /
※ No ano 1099, após uma mobilização sem precedentes, o mundo cristão Ocidental protagonizava a conquista de Jerusalém. 
Pouco tempo depois da primeira cruzada, em 1120, nascia a Ordem do Templo, a primeira a conjugar a vocação e as capacidades 
da cavalaria com as virtudes e os preceitos monásticos, uma fórmula inovadora, definida e exaltada por S. Bernardo de Claraval. A 

93

144000   Civilhã Medieval. - O espaço e as gentes (séculos XII a XV). (Col.Colibri Historia, 45) 170 pp 
(16 x 23 cm) (Lisboa, 2012)

\4,428.-\4,100.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37754  /
※ Fundada em data incerta, a Covilhã teve o seu nascimento histórico com o foral de D. Sancho I, no ano de 1186. Senhora de um 
território imenso viu essa área geográfica amputada, num desmembramento progressivo, tanto em função de novos concelhos 
como em resultado de inúmeras doações. A consequência mais imediata foi a alteração das forças em presença, com os 

94

164812   Categorias sociais e mobilidade urbana na Baixa Idade Média. - Entre o Islão e a Cristandade. 
(Col.Biblioteca/Estudos e Colóquios, 31) 200 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2012)

\4,428.-\4,100.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37764  /
※ O livro agora publicado pretende contribuir para a reflexão em torno da problemática social medieva. O quadro urbano configura 
a escala de análise proposta aos autores, a Baixa Idade Média e a Península Ibérica, os seus âmbitos cronológico e espacial. 
Duas problemáticas transversais configuraram esta obra. Por um lado, a terminologia de identificação social e a definição dos 

95

180658   Inventar a heresia? - Discursos polêmicos e poderes antes da Inquisição.  304 pp (16 x 23 cm) 
(Campinas, 2009)

\6,534.-\6,050.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30889  /
※ O objetivo deste livro é discutir a heresia e as estratégias desenvolvidas pela Igreja em relação a ela. A partir da hipótese de 
que os discursos anti-heréticos são construídos para defender a progressão da instituição eclesial e prevenir ou afrontar 
resistências a ela, os autores desta obra coletiva (dois especialistas da Antiguidade e oito medievalistas) examinam num 

96

141119   Aspectos da música medieval no Ocidente peninsular - Música eclesiástica. Vol.2. 
(Col.Estudos Musicológicos ) 256 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2010)

\10,411.-\9,640.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33287  /
※ O volume II de Aspectos da música medieval portuguesa, dedicado à música eclesiástica, começa por abordar o canto hispano-
visigótico, faz a ponte para o canto gregoriano e foca-se mais intensamente na tradição regional de Braga, encerrando com o 
exame do único exemplar de polifonia medieval descoberto até agora em Portugal, composto em contexto cisterciense já no século 

97

161747   D. Pedro de Meneses e a construção da Casa de Vila Real (1415-1437). 
(Col.Biblioteca/Estudos e Colóquios, 7) 222 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2004)

\4,600.-\4,260.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31192  /
※ Quando, após a conquista de Ceuta, D. João I reúne o seu conselho e decide manter a cidade, há a clara noção de que a tarefa 
não se tinha por fácil. De facto, a natureza geografica de Ceuta fazia adivinhar que quem ficasse a tomar conta desta detinha um 
cargo cuya essência pouco tinha a ver com a do tradicional fronteiro, e cujo perigo era real e permanente. Não é portanto de 

98

154273   Documentos sobre a expansão quatrocentista portuguesa. Vol.1. (Col.Biblioteca de Autores 
Portugueses ) 352 pp (15 x 24 cm) (Lisboa, 2011)

\8,856.-\8,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33324  /
※ Já decorreram mais de sessenta anos sobre os dois primeiros volumes desta obra, e mais de cinquenta sobre o terceiro. 
Entenderam investigadores que muito prezo que conserva a frescura metodológica que a caracterizou, e que é ainda uma base 
sólida para abordarmos os primórdios da expansão e o seu desenrolar até os anos 60, ou mesmo mais, do século XV. Corrigimos 

99

181640   A perseguição aos Judeus e Muçulmanos de Portugal. - D. Manuel I e o Fim da Tolerância 
religiosa (1496-1497). (Col.Lugar da História, 83) 372 pp (15.5 x 23.5 cm) (Lisboa, 2013)

\7,948.-\7,360.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32780  /
※ Em 1496-7, D. Manuel I forçou os judeus a converter-se ao cristianismo e expulsou todos os súbditos muçulmanos. Portugal foi 
o primeiro reino da Península Ibérica a acabar definitivamente com a coexistência judaico-cristã-muçulmana, criando assim um
reino exclusivamente cristão. Tendo por base narrativas e fontes documentais em português, espanhol e hebraico, François Soyer 
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132479   The Persecution of the Jews and Muslims of Portugal. - King Manuel I and the End of Religious 
Tolerance (1496-1497). (Col.The Medieval Mediterranean, 69) xx+332 pp (16 x 24.5 cm) (Leiden, 2007)

\19,224.-\17,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=27998  /
※ In 1496-7, King Manuel I of Portugal forced the Jews of his kingdom to convert to Christianity and expelled all his Muslim 
subjects. Portugal was the first kingdom of the Iberian Peninsula to end definitively Christian-Jewish-Muslim coexistence, creating 
an exclusively Christian realm. Drawing upon narrative and documentary sources in Portuguese, Spanish and Hebrew, this book 

101

188223 Branco, Fernando:  Os Novos Painéis de San Vicente.  386 pp (15 x 23 cm) (Lisboa, 2018)

\5,832.-\5,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44356  /
※ Esta é a história de como a investigação de um Códice português do séc. XV, existente na Biblioteca Nacional de França, 
permitiu desvendar um mistério com 150 anos: o significado dos famosos Painéis de S. Vicente e a identificação das suas 
personagens. ... E assim se alterou a imagem de algumas das figuras notáveis da História de Portugal.  ....

102

188203 Carvalho Homem, Armando Luis de:  O Rei e A Lei: Estudos de historia institucional da idade 
média portuguesa (1279-1521). (Col.Estudos/Ciências Sociais e Humanas ) 447 pp (16 x 23 cm) (Porto, 

\7,840.-\7,260.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44340  /
※ Um volume que recolhe um total de treze estudos que representam parte da produção do autor entre 1994 e 2011, incidindo 
essencialmente sobre a legislação régia (e pontualmente concelhia) dos séculos XIII-XVI, com o complemento de abordagens a 
Historiadores fundamentais nas problemáticas em apreço, do movimento geral da Historiografia incidente sobre os poderes e dos 

103

181660   Beatriz - A Mulher que liderou os Descobrimentos.  320 pp (15 x 21 cm) (Lisboa, 2013)

\3,672.-\3,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32800  /
※ Nesta obra, o leitor encontra, em romance, uma outra visão dos Descobrimentos Ibéricos, pistas sobre o provável 
envenenamento de D. João II, e um segredo que satisfaz incógnitas de 500 anos sobre as origens de Colombo. Segredo que inclui 
um documento secreto do Vaticano, da autoria do cardeal Garampi, sobre o Infante de Sagres.  D. Beatriz dominou o período 

104

156663   Roteiro da Primeira Viagem de Vasco da Gama à India, 1497-1499. (Col.Letras Portuguesas ) 
271 pp (21 x 29 cm) (Porto, 2016)

\7,344.-\6,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44322  /
※ A chegada de Vasco da Gama à Índia, em 1498, foi um acontecimento crucial no processo de abertura e de contacto entre 
civilizações proporcionado pelos descobrimentos portugueses dos séculos XV e XVI. O leitor de hoje pode acompanhar essa 
viagem através do relato elaborado por um dos companheiros do Gama e perceber o modo como capta esse mundo novo que se 

105

181652   D. Henrique, o navegador.  328 pp (15.5 x 23.5 cm) (Lisboa, 2013)

\4,698.-\4,350.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32792  /
※ O Infante D. Henrique, a quem os entendidos, entre os quais Cadamosto, haviam de chamar o ‘primeiro desvendador de mares 
e de terras, que ia lançando em cartas de marear’, foi, sem qualquer dúvida, o grande impulsionador dos Descobrimentos 
Modernos. Na sua vila de Sagres, rodeado de um escol de matemáticos, cosmógrafos e cartógrafos, ele preparava, com empenho 

106

184703   Vasco da Gama - O caminho da India. (Col.Não-Ficção ) 240 pp (15.5 x 23.5 cm) (Lisboa, 
2013)

\4,730.-\4,380.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37833  /
※ O relato da mais extraordinária aventura da era das descobertas: uma viagem épica, liderada pelo génio, coragem e 
perseverança daquele que foi uma das maiores figuras da história universal da navegação. A 8 de julho de 1497, Vasco da Gama 
largou amarras do Tejo em demanda da Índia. A sua viagem, a mais difícil e perigosa até então empreendida, pode considerar-se o 

107

  ポルトガル研究 - 近世

目次へ

145913   O Sebastianismo. - Politica, doutrina e mito (secs. XVI-XIX).  362 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 
2005)

\6,134.-\5,680.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32773  /
※ Não faltam razões para afirmar que o 450.º aniversário do nascimento do Rei D. Sebastião constituiu uma data pouco menos do 
que esquecida da Cultura Portuguesa. Se alguma imprensa consagrou uma breve notícia à celebração da efeméride, pode 
acrescentar-se que as instituições culturais não lhe consagraram o devido envolvimento histórico. (...) Não deixou, porem, a 
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145914   Gamas e Condes da Vidigueira. - Percursos e genealogias. (Col.Travessias ) 348 pp (16 x 23 
cm) (Lisboa, 2001)

\6,739.-\6,240.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32774  /
※ Recorrendo a uma análise minuciosa, a autora procurou averiguar quais os antepassados de Vasco da Gama. Árdua tarefa de 
difícil solução, tanto mais que os Gamas se cruzam, no Alentejo, num emaranhado nem sempre fácil de descortinar. Um dos 
factores dessa dificuldade reside no problema das identidades homónimas, as quais constituem, um sem-número de vezes, 

110

146828   Miscellanea de Miguel Leitão Andrada. (Col.Clássicos ) 576 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2012)

\8,586.-\7,950.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33298  /
※ Reedição em fac-símile da 2ª edição , publicada pela Imprensa Nacional em 1867  Patrocínios: Comendadores Manuel Nunes 
Corrêa e Maria Eva Martins Nunes Corrêa - Câmara Municipal de Pedrógão Grande   « Pois os que orguirem falar aqui de mi, e 
minhas cousas e parentes, devirão attentar não poder fazer-se menos, sendo disso o livro, pera notificar as minhas mercês que 

111

143947   Os dominicanos na expansão portuguesa, séculos XV e XVI. (Col.Colibri Historia, 42) 197 pp 
(16 x 23 cm) (Lisboa, 2009)

\4,276.-\3,960.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31165  /
※ A génese da Ordem de S. Domingos, quando a tentamos localizar sob o ponto de vista geográfico, é, pelo menos em parte, 
intrinsecamente Ibérica. O seu criador era originário da Península, reflectiu sobre questões e circunstâncias relacionadas com essa 
realidade, ampliando a, no entanto, numa dimensão europeia. Mas os seus sucessores Portugueses, lançando se nos 

112

143724   Visões do Oriente. - Formas de sentir no Portugal de Quinhentos. (Col.Colibri Historia, 34) 332 
pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2003)

\6,804.-\6,300.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31160  /
※ Este ensaio tem como objectivo desvendar o modo como o Oriente foi percepcionado pela historiografia portuguesa 
quinhentista, essencialmente a partir de três vectores:   1) descrição da implementação da nossa presença no Oriente (as 
fortalezas), até 1538;   2) análise do olhar transmitido pelos diferentes intervenientes da Expansão, através de narrativas que 

113

181646   A Expansão maritima portuguesa, 1400-1800. (Col.Lugar da História 76) 550 pp (15.5 x 23.5 
cm) (Lisboa, 2010)

\9,126.-\8,450.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32786  /
※ A presente obra apresenta uma perspectiva única acerca da expansão oceânica portuguesa entre 1400 e 1800. Os vários 
capítulos abordam um amplo leque de temas - economia e sociedade, política e instituições, configurações culturais e dimensões 
comparativas -, e actualizam radicalmente as informações e interpretações relativas às tendências económicas e financeiras do 

114

181676   D. Maria (1521-1577). - Uma infanta no Portugal de Quinhentos. (Col.Linhas de Torres 
Vedras/História, 17) 164 pp (19 x 26 cm) (Lisboa, 2012)

\5,497.-\5,090.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32815  /
※ A infanta D. Maria (1521-1577) – fruto do casamento que uniu, em 1518, D. Manuel I a Leonor de Habsburgo, foi órfã de pai 
desde quase o seu nascimento e viu-se separada da mãe aos dois anos de idade. Eterna solteira, devido a uma conjugação de 
circunstâncias, tal trouxe-lhe alguma frustração e desilusão. Senhora de Viseu e Torres Vedras, aqui mandou reconstruir o chafariz 

116

157618   Forais Manuelinos. - Joramenha: Alandroal. Terena, 1512-1516.  302 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 
2015)

\4,482.-\4,150.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39984  /
※ Para assinalar os 500 anos dos forais manuelinos de Juromenha, Alandroal e Terena, o Município de Alandroal, em parceria 
com a Junta de Freguesia de Terena e a União de Freguesias de Alandroal, Mina do Bugalho e Juromenha, preparou com o lema 
‘Um concelho, três forais’ várias iniciativas que nos fazem mergulhar nas nossas raízes e no riquíssimo legado histórico deste 

117

182547   Historia delle guerre di Portogallo, succedute per l'occasione della separazione di quel Regno 
dalla Corona Cattolica, descritte, e dedicate alla Sacra Reale Maesta Di Pietro II. (Col.Orbigo facsimiles ) 

\22,269.-\20,620.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35938  /
※ - Reprod. facs. de la edicion de Venecia, Paolo Blagioni, 1689....

118

156146   Na Corte dos Reis de Portugal: Saberes, ritos e memórias. - Estudos sobre o século XVI. 
(Col.Extra-colecção ) 266 pp (17 x 24 cm) (Lisboa, 2011)

\5,356.-\4,960.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32777  /
※ O volume que agora se publica reúne um conjunto de estudos escritos nos últimos anos em campos que têm ocupado, de forma 
dominante, a investigação [da autora] no âmbito da história e da cultura e das mentalidades, das representações e da articulação 
entre a cultura e o poder em Portugal no século XVI. A sua escolha não é aleatória, e pretende ser algo mais do que uma mera 
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178914   Respuesta al manifiesto del Reyno de Portugal. (Col.Orbigo facsimiles ) xiv+198 pp (21.5 x 30 
cm) (La Coruña, 2008)

\17,020.-\15,760.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=27639  /
※ Respuesta al Manifiesto del Reyno de Portugal. Por D. Ivan Caramvel Lobkovvitz, Religioso de Dunas, Dotor de S. Theulugia, 
Abad de Melrosa, y Vicario General de la Orden de Cister por los Reynos de Ingalaterra, Irlanda, Escocia, ...  - Reprod. facs. de la 
ed. de Amberes, Oficina Constantiniana Baltasar Moreto, 1642  ....

120

156695   Implantação da cidade portuguesa no Norte de Africa: Da tomada de Ceuta a meados do 
século XVI. (Col.Serie 1: Ensaios ) 512 pp (18 x 27 cm) (Porto, 2008)

\23,544.-\21,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44326  /
※ Nas cidades conquistadas pelos portugueses no Norte de África imperou uma atitude pragmática orientada para a 
sustentabilidade de praças de guerra isoladas em território hostil. Operaram-se significativas reduções de perímetro e superfície 
das áreas ocupadas, num processo que se vulgarizou como atalho. Decorrente de um espírito profundamente racional, esta 

121

184690   Mare Nostrum. - Em busca de honra e riqueza nos séculos XV e XVI.  528 pp (15 x 23.5 cm) 
(Lisboa, 2013)

\6,760.-\6,260.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37821  /
※ «Mare Nostrum ilustra o modo como a Coroa portuguesa e a nobreza que a servia se empenharam na construção do império 
ultramarino. O país buscava o seu lugar no mundo, e encontrou-o ao desafiar o mar; os monarcas e vários sectores da nobreza do 
reino envolveram-se nessa aventura, buscando honra e proveito. Foi com esse propósito que enfrentaram o mar oceano, terras 

122

154490   A Regra de S. Bento em Português. - Estudo e edição de dois manuscritos. 
(Col.Estudos(Universidade Nova de Lisboa), ) 186 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2007)

\3,520.-\3,260.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39971  /
※ Para além da edição dos manuscritos, inclui-se um estudo sobre a tradição manuscrita da Regra em português, um capítulo 
introdutório sobre a história da Regra de S. Bento e a sua introdução na Península Ibérica e um estudo linguístico sobre a 
modalidade no texto da Regra.  ....

123

186041 Crowley, Roger:  Conquerors: How Portugal forged the First Global Empire.  400 pp (16.5 x 24.5 
cm) (New York, 2015)

\5,767.-\5,340.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40764  /
※ In Empires of the Sea and City of Fortune, New York Times bestselling author Roger Crowley established himself as our 
generation’s preeminent historian of the great European seafaring empires, and the go-to author for post-Crusade clashes of East 
and West. Now, in Conquerors, Crowley gives us the epic story of the emergence of Portugal, a small, poor nation that enjoyed a 

124

181645   Cultura politica no tempo dos Filipes (1580-1640). (Col.Lugar da História 78) 559 pp (15.5 x 
23.5 cm) (Lisboa, 2011)

\8,046.-\7,450.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32785  /
※ Qual a cultura política em Portugal no tempo dos Filipes? Para os panfletários da Restauração, à tirania dos reis espanhóis, os 
Portugueses responderam com formas de resistência e de revolta, criando as condições que permitiram recuperar a independência 
da nação em 1640. A historiografia de oitocentos e o discurso nacionalista e corporativo do Estado Novo seguiu, nas suas linhas 

125

143699   O Túmulo de D. João de Noronha e de Isabel de Sousa na Igreja de Santa Maria de Obidos. 
(Col.Estudos de História Regional, 18) 162 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2002)

\3,564.-\3,300.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31144  /
※ O túmulo dos Noronhas, símbolo da grandeza e poderio que interessava afirmar durante a época do Renascimento, testemunha 
um gosto estilístico que conheceu um período de vigência relativamente curto em Portugal, motivado pela utilização prolongada 
das formas tardo-góticas e pela adopção desde cedo das formas maneiristas. Tratar-se-á de um dos exemplares mais 

126

156285   O Livro de Francisco Rodrigues. - O Primeiro Atlas do Mundo Moderno. (Col.Múltiplos, 4) 380 
pp (23.5 x 33 cm) (Porto, 2008)

\20,952.-\19,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30200  /
※ Trata-se do primeiro Atlas da História Moderna relativo ao sudeste asiático, datado de 1511-1515, da autoria do piloto e 
cartógrafo Francisco Rodrigues, conhecido como ‘O Livro de Francisco Rodrigues’.   A obra está composta por uma introdução ao 
trabalho de Francisco Rodrigues, enquadrando-o do ponto de vista histórico e explicando o significado das imagens e a localização 

127

178906   Historia oriental de las peregrinaciones de Fernán Pérez Pinto portugues, adonde se escriven 
muchas y muy estrañas cosas que vió y oyó en los reinos de China, Tartaria y Sornao. (Col.Orbigo 

\22,712.-\21,030.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=27637  /
※ Historia oriental de las peregrinaciones de Fernán Pérez Pinto portugues, adonde se escriven muchas y muy estrañas cosas 
que vió y oyó en los reinos de China, Tartaria y Sornao, que vulgarmente se llama Siam, Calamiñam, Peguu, Martauan, y otros 
muchos de aquellas partes Orientales, de que en estas nuestras de Occidente ay muy poca, o ninguna noticia. Casos famosos, 
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162818   Minorias étnico-religiosas na Peninsula Ibérica. - Periodos medieval e moderno. 
(Col.Biblioteca/Estudos e Colóquios, 17) 454 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2008)

\7,387.-\6,840.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31197  /
※ Esta obra contempla uma reflexão centrada nas minorias da Península Ibérica, num percurso abrangente que privilegia os 
períodos Medieval e Moderno. A apresentação dos avanços da investigação ou dos estados da arte sobre os grupos minoritários e 
a respectiva discussão, procurou questionar conceitos, metodologias e perspectivas. Subsídio para o estudo das minorias 

129

184689   Um Agente Português na Roma do Renascimento.  930 pp (14.5 x 23.5 cm) (Lisboa, 2013)

\8,380.-\7,760.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37820  /
※ A partir do inédito manuscrito de um fidalgo português, que para sempre ficará na penumbra do anonimato, o historiador Paulo 
Lopes leva-nos da corte portuguesa do século XVI à Roma Renascentista. Enviado, em segredo, pela Casa de Bragança, este 
fidalgo de Chaves registou as suas impressões sobre a cidade, as pessoas, os modos, e todo um manancial de informações sobre 

130

162823   Inquisición portuguesa y Monarquia Hispánica en tiempos del perdón general de 1605. 
(Col.Biblioteca/Estudos e Colóquios, 23) 236 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2010)

\4,255.-\3,940.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31202  /
※ No início do reinado de Felipe III (1598-1621, as relações entre a Monarquia Hispânica e a Inquisição Portuguesa entraram 
numa nova fase caracterizada por constantes desacordos. O conflito provocado pelo perdão geral que os cristãos novos 
solicitavam foi acompanhado por outros motivos de tensão entre a Coroa e o Santo Ofício. Deste modo, nos cinco anos que 

131

150698   O Ponto onde estamos. - Viagens e viajantes na história da expansão e da conquista 
(Portugal, séculos XV e XVI). (Col.Viagens da Voz ) 228 pp (14 x 21 cm) (Campinas, 2008)

\3,564.-\3,300.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30887  /
※ A história das viagens dos descobrimentos é um daqueles temas em que convivem abundância e míngua; a primeira, 
representada por incontáveis trabalhos dedicados ao restabelecimento da composição precisa das armadas, ao traçado das rotas 
ou aos conhecimentos técnicos aplicados pelos navegadores; a escassez, como a multiplicidade de aspectos pouco ou nada 

132

185416   Amato Lusitano. - Uma reinterpretação historiográfica da sua biografia.  220 pp (16 x 23 cm) 
(Lisboa, 2015)

\4,050.-\3,750.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40058  /
※ Os trabalhos sobre a biografia de Amato Lusitano – o mais prestigiado médico português do século XVI – estão, muitas vezes, 
penetrados por acúleos interpretativos espúrios. Assim, importa discernir entre o que é genuinamente analítico e o que é 
simplesmente opinativo. Neste livro, o autor efectua uma reinterpretação historiográfica da biografia amatiana, remontando às 

133

184643   História da Expansão e do Império Português.  xxxii+680 pp (16 x 23.5 cm) (Lisboa, 2014)

\10,152.-\9,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37780  /
※ A Expansão portuguesa confunde-se com a própria História de Portugal. Situado na periferia da Europa, Portugal encontrou no 
mar um espaço favorável para traçar a sua configuração definitiva e para se projetar pelo mundo, procurando no exterior o que lhe 
faltava no território peninsular. Nos primeiros séculos da expansão, Portugal rasgou o horizonte dos europeus e uniu outros povos 

134

187346 Panegassi, Rubens Leonardo:  O Pasto dos Brutos: Contexto de João de Barros, horizonte 
histórico e politica nas décadas da Asia.  318 pp (15.5 x 22.5 cm) (Belo Horizonte, 2017)

\7,128.-\6,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42887  /
※ O Pasto dos Brutos avança na compreensão do renascimento português e do papel nela desempenhado pela incrível aventura 
portuguesa. Indica o que teve de particular e ambíguo mas também o quanto deveu ao movimento geral da cultura europeia da 
época. Equipara João de Barros, uma das expressões máximas da cultura portuguesa quinhentista, a outros expoentes coevos, 

135

162817   As elites de Evora ao tempo da dominação filipina. - Estratégias de controlo do poder local 
(1580-1640). (Col.Biblioteca/Estudos e Colóquios, 14) 210 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2007)

\3,974.-\3,680.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31196  /
※ O presente estudo desenvolve-se em torno das elites de Évora ao tempo da dominação filipina e das suas estratégias de 
controlo do poder na referida cidade. Materializa-se na análise de dois importantes pólos de poder que contribuíram para a 
definição das elites locais no Antigo Regime, e que foram estruturantes do poder político a nível local: a Câmara Municipal e a 

136

148360   Fernão Mendes Pinto and the Peregrinação. in 4 vols..  376/798/336/108 pp (17 x 24 cm) 
(Lisboa, 2010)

\51,840.-\48,000.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33288  /
※ A Peregrinação é um dos mais bem sucedidos exemplos da literatura de viagens do século XVI, polémico desde a sua 
divulgação inicial. O autor foi sempre sobejamente conhecido, mas a sua narrativa foi muitas vezes objecto de suspeita, por não 
reflectir a imagem heróica das figuras portuguesas dos Descobrimentos. Em co-edição com a Fundação Oriente, esta obra reúne, 
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184693   As tristes rainhas. - Leonor de Aragáo e Isabel de Coimbra.  456 pp (15 x 23.5 cm) (Lisboa, 
2013)

\6,868.-\6,360.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37823  /
※ D. Leonor de Aragão intitulava-se «a triste rainha» ao assinar as suas cartas após a morte de D. Duarte, em 1438. Se até essa 
data ela havia gozado uma felicidade algo atribulada ao lado do esposo, a sua vida tornou-se a partir de então bastante triste. 
Morto que estava o companheiro de tantos anos, teve de suportar a pressão crescente dos cunhados, ávidos do poder que ele lhe 

138

184501   Histórias do Atlântico português.  404 pp (14 x 21 cm) (São Paulo, 2014)

\6,112.-\5,660.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37767  /
※ Produzidos em diferentes momentos da carreira de John Russell-Wood os nove ensaios desta coletânea constituem uma 
amostra bastante representativa da obra do historiador, um dos mais proeminentes entre os de língua inglesa.  Demonstrativos do 
ecletismo e algumas vezes da inovação de suas temáticas de pesquisa, metodologia e perspectiva analítica global da historiografia 

139

178881   Europa portuguesa. (Col.Orbigo facsimiles ) 500 pp (21 x 30 cm) (La Coruña, 2008)

\23,155.-\21,440.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=27634  /
※ - Reprod. facs. de la edicion de Lisboa, Antonio Craesbeeck, 1678....

140

185774   Leitores dos Clássicos. Portugal e Itália, séculos XV e XVI: uma geografia do primeiro 
Humanismo em Portugal. (Col.Catalogos ) 127 pp (17 x 23.5 cm) (Lisboa, 2015)

\3,823.-\3,540.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40066  /
※ Apresenta uma seleção de edições humanísticas, sobretudo incunábulos, de autores gregos e latinos, impressas 
maioritariamente em prelos italianos, existentes no acervo da Biblioteca Nacional de Portugal (BNP). Este conjunto de obras 
constituem peças-chave para compreender a introdução do Humanismo em Portugal e estão na génese das principais inovações 

141

143723   Estudos sobre o poder (séculos XV-XVI). (Col.Colibri Historia, 33) 172 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 
2003)

\3,391.-\3,140.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31159  /
※ O exercício concreto da governação, porque choca com outros interesses em presença, raras vezes é pacífico. Relações de 
conflito, de compromisso ou de apropriação de funções e de símbolos, eis os temas que se desenvolvem neste livro. Para ele a 
autora seleccionou oito Estudos sobre o Poder, de entre muitos outros que produziu, no âmbito da mentalidade política. A escolha 

142

178905   Observações sobre as principaes causas da decadencia dos portugueses na Asia. (Col.Orbigo 
facsimiles ) xiv+161+110 pp (15.5 x 21.5 cm) (La Coruña, 2008)

\10,000.-\9,260.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=27636  /
※ Observações sobre as principaes causas da decadencia dos portuguezes na Asia, escritas por Diogo do Couto, em forma de 
dialogo, com o titulo de Soldado Pratico, publicadas de ordem de Academia Real das Sciencias de Lisboa, por Antonio Caetano do 
Amaral, socio effectivo da mesma, Lisboa, na offic. da Acad. Real das Sciencias, Anno M.DCCXC, com licença da Real Meza da 

143

177806   Compendio de las historias de los descubrimientos conquistas y guerras de la India Oriental y 
sus islas. (Col.Orbigo facsimiles ) xiv+414 pp (15.5 x 21 cm) (La Coruña, 2010)

\13,618.-\12,610.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34331  /
※ Es el presente libro una especie de compendio de las Décadas de Barros, y de las obras de otros escritores portugueses que 
tratan sobre la India. (Salva, 3357)   Compendio de las historias de los descubrimientos conquistas y guerras de la India Oriental y 
sus islas, desde los tiempos del infante Don Enrique de Portugal su inventor, hermano del Rey D. Duarte, hasta los del Rey D. 

144

143727   Glória e miséria nas décadas da Asia de Diogo do Couto. (Col.Colibri Historia, 37) 232 pp (16 x 
23 cm) (Lisboa, 2004)

\5,000.-\4,630.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31162  /
※ As Décadas da Ásia, de Diogo do Couto, abrangem essencialmente o espaço do Índico, com ramificações no Sudeste Asiático, 
sobretudo no Arquipélago das Molucas. A crónica estende-se de 1526 a 1600. A abordagem é cultural, numa perspectiva de um 
possível esboço de identidade nacional. Estamos perante uma obra ensaística dirigida a jovens e adultos, universitários e curiosos 

145

183006   Sombras da Asia. (Catálogo de exposição permanente, patente no Museu do Oriente, desde o 
dia 28 de Junho de 2013).  64 pp (17 x 24 cm) (Lisboa, 2013)

\4,816.-\4,460.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35945  /
※ O teatro de sombras possui um singular poder de fascínio. Mais do que qualquer outro género teatral, ele consegue transportar 
o público para um universo mágico. À semelhança de quase tudo o que se designa de arte popular, também ele é indisssociável da
religião. Trata-se de um espectáculo que, ao contrário do que aconteceu no Ocidente, não é feito para um público infantil. As 
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183005   Portugal e a Asia Oriental.  285 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2012)

\4,536.-\4,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36173  /
※ Como diplomata, gestor da coisa pública ou académico, João de Deus Ramos foi sabendo construir em si a pessoa que reúne 
as boas qualidades inerentes a qualquer destas suas facetas, sem se deixar ofuscar pela luz intensa das realidades que viveu.   
Lúcido, arguto, prudente, dotado de urna extrema curiosidade pelas paisagens humanas, sociais e políticas dos locais onde a vida 

147

177805   Rebelion de Ceylan y los progresos de su conquista en el gobierno de Constantino de Saa y 
Noroña. (Col.Orbigo facsimiles ) 263 pp (21 x 30 cm) (La Coruña, 2008)

\17,701.-\16,390.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34336  /
※ - Reprod. facs. de la edicion de Lisboa, Antonio Craesbeeck de Mello, 1681....

148

179280   Historia general de la India Oriental. (Col.Orbigo facsimiles ) 840 pp (21 x 30 cm) (La Coruña, 
2011)

\27,648.-\25,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34141  /
※ Los ejemplares en buen estado y que tengan el frontis grabado son raros. Nicolás Antonio se equivoca en decir que este libro se 
halla impreso por Diego Pérez. Trata esta obra precisamente de los descubrimientos y conquistas hechas por las armas de 
Portugal en el Brasil y otras partes de Africa y Asia, desde el año 1416 hasta el de 1557-Faria pretende que este libro es casi una 

149

159978   Fortalezas: Estado Português da India. - Arquitectura militar na construção do Império de D. 
Manuel I. (Col.Presenças de Portugal no Mundo ) 256+xxxii pp (17.5 x 24.5 cm) (Lisboa, 2008)

\10,767.-\9,970.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30201  /
※ Neste trabalho abordam-se as primeiras fortalezas construídas pelos portugueses no Oriente, o espaço que estes designaram 
por Estado da Índia. Considera-se um período de cerca de um quarto de século, desde a viagem inaugural de Vasco da Gama até 
ao final do reinado de D. Manuel I. Período decisivo para a fixação portuguesa nesta região do mundo, clara prioridade política 

150

188210 Mouráo, José Augusto:  Obra selecta de José Augusto Mourão: O vento e o fogo. A palavra e o 
sopro. O espelho e o eco.  1592 pp (17.5 x 24.5 cm) (Lisboa, 2017)

\13,824.-\12,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44346  /
※ «José Augusto Mourão é um nome grande do pensamento português contemporâneo, com destaque para o seu papel na 
introdu-ção da semiótica entre nós. A sua importante intervenção intelectual, cultural, religiosa e cívica deixou um legado inspirador 
para a história da reflexão de marca interdisciplinar em Portugal. Estamos diante de um filósofo-teólogo das palavras e da vida, 

151

180994   Arte para tanger (Lisboa, 1540). (Col.Edições Musicais do CESEM ) 384 pp (20.5 x 30 cm) 
(Lisboa, 2012)

\8,467.-\7,840.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31205  /
※ Em 1991, Alejandro Iglesias anunciou a descoberta de uma cópia da Arte novamente inventada pera aprender a tanger de 
Gonçalo de Baena. Publicado em Lisboa em 1540, este foi o primeiro impresso, na Península Ibérica, dedicado à música de tecla, 
mas apesar de haver notícia da respectiva licença de impressão, dada em 1536 pelo rei D. João III – a quem o volume é dedicado 

152

134941   Opera Minora. Vol.1: Erudição / Erudition. (Col.Opera Minora, 1) 354 pp (17 x 24 cm) (Lisboa, 
2002)

\7,128.-\6,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36130  /
※ A edição sistemática dos trabalhos que se encontram dispersos de Charles Ralph Boxer inicia-se pela apreciação dos seus 
interesses eruditos. Por isso, este primeiro volume é constituido pelo valioso catálogo da sua biblioteca, seguindo-se-lhe outros 
inventários relativos à tipografia portuguesa no Oriente e a fundos documentais ou bibliográficos específicos. Trata-se de trabalhos 

154

134942   Opera Minora. Vol.2: Orientalismo / Orientalism. (Col.Opera Minora, 2) 348 pp (17 x 24 cm) 
(Lisboa, 2002)

\7,128.-\6,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36131  /
※ Ao publicar, em 1948, uma análise das obras de três historiadores portugueses dos séculos XVI e XVII, Boxer valorizou a sua 
capacidade de dar a conhecer as realidades asiáticas.’ João de Barros, Diogo do Couto e António Bocarro foram apreciados 
enquanto orientalistas, e às suas obras foi atribuído o estatuto de pioneiras do orientalismo europeu. Decorrido mais de meio 

155

134943   Opera Minora. Vol.3: Historiografia / Historiography. (Col.Opera Minora, 3) 488 pp (17 x 24 cm) 
(Lisboa, 2002)

\7,344.-\6,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36132  /
※ Nos dois primeiros volumes desta série de Opera Minora de Charles Ralph Boxer, reeditaram-se os trabalhos mais reveladores 
da sua erudição bibliográfica e arquivística, bem como os que dedicou aos discursos de orientalistas e cronistas. Neste terceiro 
volume, reúnem-se um conjunto de balanços, recensões, elogios e discursos, bem como algumas das suas sínteses históricas. Em 
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182560   Monarchia lusitana, composta por frey Bernardo de Brito, chronista general da ordem de S. 
Bernardo... in 6 vols.. (Col.Orbigo facsimiles ) 832/821/651/628/704/642 pp (21 x 30 cm) (La Coruña, 

\167,184.-\154,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35942  /
※ - Reprod. facs. de la edicion de Lisboa, Pedro Craesbeck, 1609....

157

184680   Cidade-Quartel Fronteiriço de Elvas e sua fortificações.  335 pp (29 x 29 cm) (Lisboa, 2015)

\13,824.-\12,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37814  /
※ Desde os seus primórdios, ainda durante a ocupação moura, a orografia de Elvas já não passava despercebida: uma elevação 
pronunciada, com uma linha de vistas de largas dezenas de quilómetros para nascente, convidava à localização de um ponto de 
defesa importante para o território envolvente. Após o nascimento de Portugal, quando D. Afonso Henriques expandiu o País para 

158

145245   Psicologia e ética. - No curso jesuita conimbricense. (Col.Forum de Ideias, 32) 192 pp (16 x 23 
cm) (Lisboa, 2010)

\5,032.-\4,660.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37179  /
※ Não obstante existirem em português monografias versando os temas da Psicologia e da Ética constantes nos volumes dos 
Comentários a Aristóteles dos Conimbricenses (1592-1606), jamais uma tal matéria havia sido estudada sistematicamente. Trata-
se tão-só da mais importante e mais internacional produção filosófica portuguesa de todos os tempos, aqui lida, quer numa 

159

144426   Comentários do Colégio Conimbricense da Companhia de Jesus. - Sobre os três livros do 
Tratado da Alma de Aristóteles Estagirita.  572 pp (17 x 24 cm) (Lisboa, 2010)

\11,275.-\10,440.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37178  /
※ No século de Camões, de Gil Vicente e de Pedro Nunes foi publicada em Coimbra e em Lisboa a obra maior e mais 
internacional da filosofia portuguesa, os Comentários Conimbricenses da Companhia de Jesus, sobretudo da autoria de Manuel de 
Góis. Descartes, Peirce, entre outros, estudaram por essas páginas, cujo texto sobre o ‘De Anima’ conhece agora a primeira 

160

144343   Propaganda e Poder. - Congresso Peninsular de História de Arte. (Col.Actas e Colóquios ) 472 
pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2001)

\7,776.-\7,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37756  /
※ Tomamos como dado adquirido que uma História da Arte fundada apenas em moldes analítico-descritivos e formalistas é 
extremamente ineficaz e, diríamos até, objectivamente inútil. Pelo contrário, uma História da Arte que apele à vertente integradora 
e multidisciplinar, e que eleja a noção de totalidade como objecto do seu estudo, pode assumir um campo operativo muito mais 

161

155389   Percursos na História do Livro Médico (1450-1800).  258 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2011)

\4,082.-\3,780.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39980  /
※ Percursos na História do Livro Médico, 1450-1800 intenta relevar o papel central dos livros na história do saber médico do 
século XV aos finais do século XVIII. A par da especificidade da medicina no período histórico considerado e da relevância de 
conceitos e conjecturas inovadoras, evidencia-se o papel dos livros, as suas características, histórias e respectivas audiências nos 

162

144022   Negociantes, drcadores e traficantes no final da Monarquia Absoluta. (Col.História geral(Extra-
colecção) ) 248 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2014)

\5,119.-\4,740.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37755  /
※ É hoje consensual na nossa historiografia que Portugal viveu um período de relativa prosperidade e desenvolvimento 
económico no último quartel do século XVIII e nos primeiros anos do século seguinte. Tanto os estudos de Jorge Borges de 
Macedo como de Vitorino Magalhães Godinho confirmam esta apreciação, embora não coincidam na interpretação de vários 

163

130420   The Imaginary Synagogue: Anti-Jewish Literature in the Portuguese Early Modern World (16th-
18th Centuries). (Col.The Medieval and Early Modern Iberian World, ) 216 pp (16 x 24.5 cm) (Leiden, 

\23,652.-\21,900.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39228  /
※ This book scrutinizes literary works based on Judaism, Jews and their descendants, written or printed by the Portuguese, from 
the forced conversion of Jews in 1497, until the ending of the distinction between New and Old Christians in 1773. It tries to 
understand what motivated this vast literary production, its different currents, and how they evolved. Additionally, it studies the 

164

130415 Flannery, John M.:  The Mission of the Portuguese Augustinians to Persia and Beyond (1602-
1747). (Col.Studies in Christian Mission, 43) xii+286 pp (16 x 24 cm) (Leiden, 2013)

\26,071.-\24,140.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39226  /
※ In The Mission of the Portuguese Augustinians to Persia and Beyond (1602-1747), John M. Flannery describes the 
establishment and activities of the Portuguese Augustinian mission in Persia. Hopes of converting the Safavid ruler of the Shi’a 
Muslim state would come to naught, as would the attempts of Shah ‘Abbas I to use the services of the missionaries, as 
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130418   The Traditions of Liberty in the Atlantic World. - Origins, Ideas and Practices.  218 pp (15 x 23 
cm) (Leiden, 2016)

\22,248.-\20,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39227  /
※ This volume addresses the political traditions that flourished in regions traditionally neglected by Atlantic history, but which are 
nevertheless indispensable for a comprehensive interpretation of political modernity. The history of political liberty simply cannot be 
reconstructed without taking into account the role of the Atlantic as a space for the circulation of ideas. The different chapters ....

166

130345   The Portuguese in the East: A Cultural History of a Maritime Trading Empire. (Col.International 
Library of Colonial History, 11) xv+212 pp (14.5 x 22.5 cm) (London, 2008)

\17,841.-\16,520.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39221  /
※ Vasco da Gama’s voyage to India in the late 15th Century opened up new economic and cultural horizons for the Portuguese. At 
the height of Portugal’s maritime influence, it had created an oceanic state ranging from the Cape of Good Hope to China. While 
Portugal’s direct political influence in Asia was comparatively short-lived, its linguistic influence remains. Here Shihan de Silva 

167

184704   Bastardos Reais. - Os filhos iletimos dos reis de Portugal.  272 pp (15.5 x 23.5 cm) (Lisboa, 
2012)

\5,140.-\4,760.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37834  /
※ Ao longo de quase oitocentos anos, duas mulheres e 32 homens sentaram-se no trono de Portugal. Destes soberanos, apenas 
seis não tiveram filhos. E dos 26 restantes, só dois não terão tido filhos ilegítimos. Segundo os testemunhos que a História nos 
deixou, todos os outros foram pais de bastardos.   Estes filhos ilegítimos dos reis de Portugal assumiram papéis de relevo e cargos 

168

153324   Rainhas no Portugal Moderno. - Casa, Corte e Patriomónio.  170 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 
2012)

\3,369.-\3,120.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38845  /
※ A obra começa com uma síntese do que era ser rainha no Portugal Moderno, seguido do papel da ‘fronteira’ na política 
matrimonial da Casa Real Portugesa nos séculos XVI e XVII. Seguem-se dois textos sobre D. Catarina de Áustria: o seu séquito e 
a Índia e a assistência aos Homens de Guerra: os «merceeiros» de Belém. O texto que se segue diz respeito às Fidelidades e 

169

121515 MacKay, Ruth:  The Baker Who Pretended to Be King of Portugal.  300 pp (15 x 23 cm) (New 
York, 2012)

\6,264.-\5,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36958  /
※ On August 4, 1578, in an ill-conceived attempt to wrest Morocco back from the hands of the infidel Moors, King Sebastian of 
Portugal led his troops to slaughter and was himself slain. Sixteen years later, King Sebastian rose again. In one of the most famous 
of European impostures, Gabriel de Espinosa, an ex-soldier and baker by trade - and most likely under the guidance of a 

170

182555   Francia interesada con Portugal en la separación de Castilla con noticia de los intereses 
comunes de los principes y estados de Europa. (Col.Orbigo facsimiles ) 136 pp (15 x 21 cm) (La 

\9,428.-\8,730.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35941  /
※ - Reprod. facs. de la edicion de París, Oficina de Miguel Blageart, 1644....

171

182550   Comentario en breve compendio de disciplina militar: en la que se escribe la jornada de las 
islas Azores. (Col.Orbigo facsimiles ) 392 pp (21 x 30 cm) (La Coruña, 2010)

\20,952.-\19,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35939  /
※ Palau: ‘ Al folio 126, incluye las Reglas de la Vida, que el Diácono Agapito escribió para el Emperador Justiniano . Al folio 151 
con nueva portada : El conde Tiburcio cavallerizo mayor de la Emperatriz pidió al Marqués de Santa Cruz su retrato y armas, etc.. 
Con algunas composiciones poéticas de varios ingenios entre los cuales, un soneto de Cervantes Saavedra.’  ....

172

169876   Os autos do processo de Vieira na Inquisição, 1660-1668.  424 pp (19 x 25.5 cm) (São Paulo, 
2010)

\9,136.-\8,460.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34140  /
※ Nos Cadernos do Promotor do Tribunal do Santo Ofício de Lisboa há denúncias contra o padre Antônio Vieira desde o ano de 
1649, porém, somente em 1660 dá-se início ao processo inquisitorial movido contra ele. Documentos, qualificações, denúncias, 
cartas, ordens avolumam-se até o início formal do processo, em 1663, quando Vieira é chamado a depor no Tribunal do Santo 

173

164548   Le Portugal au tempos du Conte-Duc d'Olivares (1621-1640). - Le conflit de juridictions comme 
exercice de la politique. (Col.Biblioteca de la Casa de Velázquez, 18) 521 pp (17 x 24 cm) (Madrid, 2001)

\14,472.-\13,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=13463  /
※ En 1580, Philippe II revendique l’héritage de la dynastic des Avis, désormais éteinte, et s’empare du trône de Portugal. Pendant 
soixalite ans, les Habsbourg d'Espagne règnent sur un pays qui conserve néanmoins son autonomie juridique. Dans ses causes 
immédiates, l’avènement en 1640 de la dynastie des Bragance traduit tout d’abord un rejet de la politique menée par le favori de 
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140600   Poder e familia em Torres Vedras no Antigo Regime. - Espaço de actuação e formas de 
controlo social (1663-1755). (Col.Linhas de Torres Vedras/História, 7) 194 pp (19 x 26 cm) (Lisboa, 

\5,443.-\5,040.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31124  /
※ Recolheu a autora uma soma importante de dados inéditos sobre as famílias dominantes em Torres Vedras ao longo de 
Seiscentos e Setecentos, revelando a participação e influência que tiveram no senado e na Misericórdia e que faz deste livro uma 
obra de certa consulta, para a descoberta desta terra, pela reconstituição apresentada e actualidade do enfoque.    INDICE:   

175

183934   Um mundo sobre papel: Livros, gravuras e impressos flamengos, nos Impérios português e 
espanhol (séculos XVI-XVIII).  584 pp (19 x 26 cm) (São Paulo, 2014)

\14,904.-\13,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36794  /
※ A tipografia contribuiu significativamente para a expansão europeia e para a globalização do mundo na Idade Moderna. Os livros 
e as gravuras divulgaram as civilizações do Novo Mundo na Europa e, ao mesmo tempo, o livro impresso era o instrumento por 
excelência para a transferência da cultura para os territórios de ultramar. Este livro explora esse intercâmbio, focando a exportação 

176

140196   Catarina de Bragança (1638-1705). (Col.História geral(Extra-colecção) ) 359 pp (16 x 23 cm) 
(Lisboa, 2008)

\6,091.-\5,640.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31114  /
※ Este estudo apresenta uma abordagem a uma importante figura da Época da Restauração: D. Catarina de Bragança, filha de D. 
João IV e de D. Luísa de Gusmão (...) Regressando ao reino em 1693 com o estatuto de rainha-viúva de Inglaterra, assumiu a 
regência do governo em nome do seu irmão, D. Pedro II, em 1704 e 1705. Rainha de Inglaterra, mas também de Portugal.  ....

177

140188   Conheça o passado histórico da região onde vive. - Sociedade, população, saúde, e 
mentalidade dos Concelhos de Almada e Seixal no século XVII. (Col.História geral(Extra-colecção) ) 306 

\6,976.-\6,460.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31107  /
※ O autor equacionou a passagem e estada dos reis pela Margem Sul do Tejo. Identificou por freguesias as famílias nobres, os 
letrados e os religiosos. Analisou os habitantes de Almada e Seixal como moradores nas casas dos reis, das rainhas e dos 
príncipes. Circunscreveu as actividades profissionais da comunidade local (...).  ....

178

157804   A Rainha Nzinga Mbandi (2a edição).  224 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2014)

\4,028.-\3,730.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39992  /
※ Os ensaios constantes desta publicação resultaram das comunicações apresentadas durante o I Colóquio Internacional 
subordinado ao tema ‘Nzinga Mbandi – Heróica Rainha da Resistência Angolana’, de que resultaram ricas e calorosas 
intervenções motivando devidos e oportunos comentários que, infelizmente, não pudemos transcrever para edição.  - Manuel 

179

152401   Os luso-descendentes da India Portuguesa. in 3 vols..  812/890/1016 pp (20 x 27 cm) (Lisboa, 
2003)

\33,696.-\31,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35930  /
※ Depois da publicação, há 5 anos, das ‘Famílias Macaenses’, galardoado com o Prémio ‘Fundação Oriente’ da Academia 
Portuguesa de História, em que Jorge Forjaz estudou toda a comunidade cristã que viveu em Macau e se espalhou pelos quatro 
cantos do Mundo, ‘Os Luso-Descendentes da Índia Portuguesa’ representa um estudo detalhado das famílias portuguesas que ao 

180

146992   Asia Extrema. Entra nella a Fé, promulga-se a Ley de Deos pelos Padres da Companhia de 
Jesus. Segunda parte. Livros I a III.  350 pp (15 x 23 cm) (Lisboa, 2005)

\6,912.-\6,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36145  /
※ Com a publicação dos dois primeiros volumes (em 1995 e 2000, respectivamente), ficou completa a edição da Primeira Parte da 
Asia Extrema de António de Gouvea, cujo relato abarca os 36 primeiros anos da história da Missão da China, ou seja, o período 
que vai desde a sua fundação, em 1582-1583, até ao final do ‘Processo de Nanquim’, em 1618.   Com a saída a público do terceiro 

181

155010 Marques, A.H. de Oliveira(dir.):  História dos Portugueses no Extremo Oriente. in 6 vols.. 
(Col.História dos Portugueses no Extremo Oriente, 0) 3344 pp (18 x 24.5 cm) (Lisboa, 2003)

\70,416.-\65,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41069  /
※ Quando, há alguns anos atrás, a Fundação Oriente me propôs a coordenação de urna grande História de Macau, hesitei na 
resposta a dar. Não sendo eu especialista em história ultramarina, teria de recrutar um vasto leque de colaboradores que o fossem 
e de encarar a coordenação muito mais como factor de equilíbrio historiográfico e metodológico do que como trabalho de um 

182

169894   O Dominio do Ocidente.  720 pp (15.5 x 24 cm) (Lisboa, 2013)

\9,504.-\8,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44331  /
※ Uma história construída ao longo de cinquenta mil anos, O Domínio do Ocidente reclama o seu lugar entre os clássicos 
modernos da história mundial. O autor Ian Morris um polímata e um académico de renome internacional, bem como «o historiador 
antigo mais talentoso do mundo» (Niall Ferguson) - explica a história do domínio ocidental numa teoria unificada de todas as coisas 
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147236   Colloque des Simples et des Drogues de L'Inde.  736 pp (15 x 21 cm) (Lisboa, 2004)

\9,514.-\8,810.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35924  /
※ Esta obra, editada em francês dentro da colecção Actes Sud, é mais do que um simples título. Este livro é apresentado sob a 
forma de 58 conversações e lido como um longo diálogo entre o Dr. Ruano (um personagem de ficção) e Orta. O primeiro veio a 
Goa para conhecer as drogas medicinais ‘mas também conhecer os frutos e outras coisas que por lá existem e sobre os costumes 

184

151222   O Império da imagem: Luzes e sombras do Japão. (Col.Multiculturalismo, 5) 191 pp (14.5 x 22 
cm) (Lisboa, 2010)

\3,456.-\3,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36165  /
※ Dez minutos demorou a concluir o meu retrato. Terminado o trabalho, o artista virou-o para mim, e fiquei impressionado com a 
subtileza com que tinha apreendido as minhas feições. Mais tarde, já em casa, olhando de novo para a caricatura, interroguei-me 
se de facto eu teria orelhas de abano, mas, comparando com um retrato onde estou com o grupo de irmãos, reconheci que era, 

185

173253   A Capela de São João Batista da Igreja de São Roque. - E encomenda, a obra, as coleções. 
432 pp (24 x 30 cm) (Lisboa, 2015)

\11,793.-\10,920.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40028  /
※ A Capela de São João Batista da Igreja de São Roque, fruto de parceria institucional entre a INCM e a Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa, tem como principal propósito a divulgação, a todos os públicos, deste tesouro nacional que pelo seu 
inestimável valor artístico tem lugar de destaque na história da arte europeia do século XVIII, bem como difundir a investigação de 

186

158263   O Virtuoso Criado, Joaquim Machado de Castro.  228 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2012)

\6,868.-\6,360.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33335  /
※ Joaquim Machado de Castro, conhecido autor da estátua equestre da Praça do Comércio, em Lisboa, foi, para além de escultor 
do rei, mentor da primeira aula de escultura, criada para formar adequadamente – com base no Desenho e no Estudo do Antigo – 
artistas que colaborassem no seu Laboratorio. Pioneiro em várias áreas, grande estratega da elevação do estatuto da escultura em 

187

143718   Homens, fazenda e poder no Alentejo de Setecentos. - O caso de Cuba. (Col.Colibri Historia, 
28) 513 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2001)

\8,164.-\7,560.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31154  /
※ Este estudo insere-se numa linha da historiografia nacional que, nos últimos anos, tem privilegiado a história económica e 
social, nomeadamente os temas demográficos, a história municipal e as oligarquias locais. Desenvolveram-se ainda questões que 
vão desde a vida familiar às actividades económicas, da vida quotidiana às mentalidades, da propriedade às relações das gentes 

188

184635   Da origem popular do poder ao direito de resistência. (Col.Ensaios, 17) 288 pp (16 x 23.5 cm) 
(Lisboa, 2012)

\6,458.-\5,980.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37773  /
※ Da origem popular do poder ao direito de resistência. Doutrinas políticas no século XVII em Portugal  O que disseram os mais 
importantes pensadores portugueses da filosofia política de Seiscentos acerca da finalidade do poder, da ética da governação e do 
direito à resistência activa perante a injustiça?  Dedicada às doutrinas políticas portuguesas do século XVII, esta obra confronta....

189

144395   Olhares sobre o Mercvrio Portvgvez [1663-1667] - Transcrição e comentários. in 2 vols.. 
ccxii+794+xcvii pp (17 x 24.5 cm) (Lisboa, 2010)

\26,784.-\24,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34251  /
※ Elaborado segundo os moldes editoriais do primeiro periódico português conhecido como Gazeta da Restauração, o Mercvrio 
Portvgvez representa a expressão política nacional no contexto dos últimos anos da Guerra da Restauração. Foi um dos mais 
ilustres exemplos da incipiente história da imprensa periódica portuguesa, apesar das fortes críticas que sempre sofreu.  O 

190

147122   Do Terreiro do Paço à Praça do Comércio - História de um espaço urbano.  328 pp (17 x 24 
cm) (Lisboa, 2012)

\10,314.-\9,550.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33302  /
※ A presente obra, coordenada por Miguel Figueira de Faria, procura compreender a progressiva metamorfose do Terreiro do 
Paço/Praça do Comércio como referente da cultura urbanística de Lisboa.  Organizado numa linha de escrutínio evolutivo das 
soluções arquitetónicas e monumentais que se sucederam e da utilização quotidiana que, entre os séculos XVI e XIX, se deu a 

191

164457   Poder sobre as periferias. - A casa de Bragança e o goberno das terras no Alentejo (1640-
1668). (Col.Biblioteca/Estudos e Colóquios, 27) 204 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2012)

\5,367.-\4,970.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37760  /
※ Este estudo debruça-se sobre as relações políticas entre a Casa de Bragança e os poderes locais nos concelhos de Vila Viçosa, 
Arraiolos e Monsaraz, entre 1640 e 1668, a partir da prerrogativa jurisdicional de controlar as eleições e as nomeações dos oficiais 
camarários. A reconstituição dos actos eleitorais permitiu comparar o procedimento eleitoral que era seguido nas terras desta casa 
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143722   Absolutismo e municipalismo. Evora (1750-1820). (Col.Colibri Historia, 32) 706 pp (16 x 23 cm) 
(Lisboa, 2002)

\10,195.-\9,440.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31158  /
※ A autora estuda a administração municipal em Évora na derradeira fase do absolutismo, incluindo o seu modo de articulação, 
nos sentidos ascendente e descendente, com os organismos estatais. Analisa o papel das instâncias intermédias (carregadores e 
provedores) no relacionamento entre o poder local e central. Enquadra a câmara eborense no municipalismo coevo, tanto nacional 

193

182554   Relación verdadera de los sucesores de armas de Portugal y Castilla en la campaña del año 
1661: huida de D. Juan de Austria en Alentejo y Extremadura. (Col.Orbigo facsimiles ) 12 pp (15 x 21 

\7,689.-\7,120.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35940  /
※ - Reprod. facs. de la edicion de Lisboa, Henrique Valente de Oliveira, 1661....

194

143944   Santarém no tempo143714
 de D. João V. - Administração, sociedade e cultura. (Col.Colibri Historia, 40) 790 pp (16 x 23 cm) 

\12,852.-\11,900.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31164  /
※ Pela primeira vez se realizou uma pesquisa larga e fecunda, no campo da história escalabitana da primeira metade do século 
XVIII, no que respeita às festas e celebrações. Juntam-se às manifestações públicas periódicas, as que tiveram uma ocorrência 
casual. Erguendo uma reconstituição da história social, a autora teve em consideração as formas ou tipos de mentalidade de uma 

195

166743   Doctors, Folk Medicine and the Inquisition. - The Repression of Magical Healing in Portugal 
during the Enlightenment. (Col.The Medieval and Early Modern Iberian World, 23) xviii+434 pp (16 X 

\38,232.-\35,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=13471  /
※ Inquisition trials for sorcery and witchcraft in Portugal reached a late crescindo (1715 to 1755). This study of those events 
focuses on the Inquisition’s role in prosecuting and discrediting popular healers (called saludadores or curandeiros), who were 
charged with practicing magical crimes. Significantly, these trials coincide with the entrance of university-trained physicians and 

196

186643   Arte e Prudência em João Poinsot (João de São Tomás). (Col.Manuais Universitários ) 192 pp 
(15 x 24 cm) (Lisboa, 2016)

\5,378.-\4,980.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41660  /
※ João Poinsot, mais conhecido como João de São Tomás, é um dos expoentes portugueses da filosofia e teologia do século 
XVII. Neste trabalho faz-se a tradução e análise do que escreveu sobre arte e prudência. Ética, estética e técnica são abordadas
de uma maneira profunda, mostrando as virtualidades e limitações do seu pensamento e abrindo perspetivas interpelantes e 

197

162821   Manuscrito 50 da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra. - Vilancicos, romances e 
chansonetas de Santa Cruz de Coimbra, século XVII - Parte 1. (Col.Edições Musicais do CESEM ) 176 

\6,134.-\5,680.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31200  /
※ Todas as obras incluídas nesta edição são originárias do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, um dos principais centros 
musicais portugueses durante os séculos XVI a XVIII. Era uma comunidade musical auto-suficiente que utilizava os seus próprios 
membros como cantores, instrumentistas, mestres de música, compositores e fabricantes de instrumentos.   O Manuscrito 50 é um 

198

162822   Manuscrito 50 da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra. - Vilancicos, romances e 
chansonetas de Santa Cruz de Coimbra, século XVII - Parte 2.  110 pp (21 x 29.5 cm) (Lisboa, 2012)

\4,082.-\3,780.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31201  /
※ Todas as obras incluídas nesta edição são originárias do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, um dos principais centros 
musicais portugueses durante os séculos XVI a XVIII. Era uma comunidade musical auto-suficiente que utilizava os seus próprios 
membros como cantores, instrumentistas, mestres de música, compositores e fabricantes de instrumentos. O Manuscrito 50 é um 

199

181653   Governadores de Macau.  526 pp (24 x 31.5 cm) (Madrid, 2013)

\18,036.-\16,700.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32793  /
※ Trata-se de uma obra que apresenta de forma ordenada cronologicamente, as biografias de todos os capitães-gerais, 
Governadores, encarregados de Governos, Governadores interinos e, ainda, conselhos de Governo, que assumiram nas suas 
mãos os destinos da administração portuguesa de Macau, desde o século XVII até ao final do século XX.  ....

200

184340 McDonald, Kevin P.:  Pirates, Merchants, Settlers, and Slaves: Colonial America and the Indo-
Atlantic World. (Col.The California World History Library, 21) 224 pp (15 x 23 cm) (Berkeley, 2015)

\11,664.-\10,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37588  /
※ In the late seventeenth and early eighteenth centuries, more than a thousand pirates poured from the Atlantic into the Indian 
Ocean. There, according to Kevin P. McDonald, they helped launch an informal trade network that spanned the Atlantic and Indian 
Ocean worlds, connecting the North American colonies with the rich markets of the East Indies. Rather than conducting their 
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185421   Práticas de caridade e assistência em Evora (1650-1750). (Col.Biblioteca/Estudos e 
Colóquios, ) 414 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2015)

\5,670.-\5,250.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40061  /
※ Práticas de caridade e assistência em Évora (1650-1750) organiza-se a partir de duas perspetivas de análise: a primeira centra-
se nas instituições de assistência, nos seus administradores e nas suas opções enquanto distribuidores de recursos. A segunda 
desloca-se para a comunidade, procurando as famílias e/ou os indivíduos que, em algum momento da sua vida, foram 

203

186653   Vila Nova de São Bento: Génese de uma Povoação Fronteiriça (séculos XV a XVIII).  160 pp 
(16 x 23 cm) (Lisboa, 2016)

\3,456.-\3,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41664  /
※ Este livro pretende tornar patentes os factos e o contexto históricos da criação da freguesia de Aldeia Nova de São Bento (hoje 
Vila Nova de São Bento) e da fundação e consolidação da sua aldeia sede. Para melhor cumprir estes propósitos, houve que 
observar o seu passado histórico durante um relativamente longo período, que vai do século XV ao XVIII.   Enquanto primeira 

204

156694   As "Contas Longas" de Vidro como elementos de identidade dos africanos no passado 
histórico e cultural de Lisboa: De Meados do Século XV ao Terramoto de 1755. (Col.Para Saber, 34) 97 

\3,758.-\3,480.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44325  /
※ Apresenta o resultado do estudo efetuado em laboratório tendo por base um conjunto de contas ‘longas de vidro’, provenientes 
de intervenções arqueológicas havidas nos vestígios de núcleos urbanos destruídos aquando do terramoto de 1755, em Lisboa.  
Estas intervenções arqueológicas efectuadas por equipas de Arqueólogos do grupo de museus da Câmara Municipal de Lisboa 

205

150265   Na trama das redes. - Politica e negócios no Império Português, séculos XVI-XVIII.  600 pp 
(15.5 x 23 cm) (Rio de Janeiro, 2010)

\10,152.-\9,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31186  /
※ Na trama das redes apresenta um cenário dinâmico e multifacetado dos principais modos de vida experimentados no império 
português, em que a relação entre Brasil Colônia e Portugal ganha estudo aprofundado. Os artigos organizados por João Fragoso 
e Maria de Fátima Gouvêa exploram a formação da monarquia lusa e do próprio Império em questão.   O conceito de rede tem um 

206

162819   Sociedade, familia e poder na Peninsula Ibérica. - Elementos para uma História Comparativa. 
(Col.Biblioteca/Estudos e Colóquios, 21) 276 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2010)

\5,248.-\4,860.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31198  /
※ Sociedade, Família e Poder na Península Ibérica’ é um livro produzido por uma dezena de reputados investigadores 
universitários portugueses e espanhóis no qual se analisam de forma comparativa os modelos familiares de diversos grupos 
sociais em ambos os territórios. Das suas conclusões deduz-se que as principais diferenças entre os modelos de organização 

207

150213   Raizes do privilégio: mobilidade social no mundo ibérico do Antigo Regime.  668 pp (15.5 x 23 
cm) (Rio de Janeiro, 2011)

\12,204.-\11,300.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31185  /
※ Os textos de Raízes do privilégio apresentam uma detalhada análise da mobilidade social nas colônias e metrópoles ibéricas 
entre os séculos XV e XVIII. Os organizadores Rodrigo Bentes Monteiro, Daniela Buono Calainho, Bruno Feitler e Jorge Flores se 
inspiraram na obra clássica de Sérgio Buarque de Holanda para dar título ao conjunto de textos e como ela, esta foca nas 

208

140193   Princesas e infantas de Portugal (1640-1736). (Col.História geral(Extra-colecção) ) 252 pp (16 
x 23 cm) (Lisboa, 2008)

\5,097.-\4,720.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31111  /
※ Este livro apresenta uma proposta de estudo dos elementos femininos da Família Real menos conhecidos: as filhas de rei, 
legítimas e ilegítimas. Descortina o seu percurso pessoal e político no conturbado período entre 1640 e 1736 (...)  ....

209

144107   Os espaços de sociabilidade na Ibero-América (sécs. XVI-XIX). (Col.Jornadas de História 
Ibero-Americana ) 270 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2004)

\6,091.-\5,640.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31182  /
※ Os «Balanços historiográficos da História da Vida Privada (...) introduzem as abordagens específicas ao «Espaço Público» que 
cruzam o Atlântico, penetram nos espaços andino e amazónico e nos introduzem nas tabernas e salões lisboetas do Antigo 
Regime. O «Espaço privado» transporta-nos à intimidade da casa burguesa no Peru colonial (...), ao espaço do manuscrito na 

210

184682   Cantate Dominum. - Música e espiritualidade no Azulejo Barroco. (Col.Estudos Musicológicos ) 
213 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2015)

\5,054.-\4,680.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37815  /
※ Sendo a música a arte de combinar os sons e a espiritualidade uma busca do inefável, necessitam ambas do esplendor da 
forma para fazer incarnar os seus ideais estéticos. Nos seus territórios genuínos fazem acontecer melodias e apelos ao espírito 
enquanto se abrem a novas possibilidades de expressão que a riqueza dos materiais podem proporcionar. É o que acontece com a 
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174389   A idea de librdade em Portugal: do contratualismo absolutista às sequelas do Triénio Vintista.  
1588 pp (16.5 x 24 cm) (Coimbra, 2012)

\17,496.-\16,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40038  /
※ O objeto do vertente Estudo incide sobre o levantamento da Ideia de Liberdade nos quadros do absolutismo (sobretudo na sua 
vertente de despotismo ilustrado) europeu e nacional e concomitantes transições para o liberalismo. Ou seja, os sucessos 
portugueses compreendidos entre o séc. XVIII e primeiro quarto de século seguinte (fase final do período Moderno e apogeu 

212

160175   Os livros e o liberalismo: da livraria conventual à biblioteca pública: uma alteração de 
paradigma. (Col.Estudos ) 413 pp (17 x 24 cm) (Lisboa, 2003)

\5,896.-\5,460.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39994  /
※ Um estudo em tudo inovador, no pormenor como na perspectiva, sobre um dos momentos mais dramáticos da vida cultural 
portuguesa de Oitocentos. O destino das bibliotecas conventuais após o triunfo do liberalismo foi ditado não apenas pela 
acidentalidade, própria dos momentos de mudança de regime, mas por um conjunto de convicções de natureza ideológica 

213

160181   Diário de William Beckford em Portugal e Espanha. (Col.Estudos ) 230 pp (17 x 24 cm) 
(Lisboa, 2009)

\4,298.-\3,980.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39998  /
※ Numa época em que a literatura de viagem é bem o testemunho de uma consciência europeia que rompe fronteiras, ao mesmo 
tempo que reflecte para a esfera pública a intimidade da esfera privada, o Diário de William Beckford em Portugal e Espanha, 
fixado a partir de manuscritos adormecidos durante mais de um século, reproduz as impressões originárias e integrais do viajante 

214

140848   A princesa na sombra: D. Maria Francisca Benedita (1746-1829). (Col.Linhas de Torres 
Vedras/História, 11) 156 pp (19 x 27 cm) (Lisboa, 2007)

\5,097.-\4,720.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31125  /
※ D. Maria Francisca Benedita era simpática, amável, amena, calma, doce e, segundo alguns, até mesmo fria e desinteressante. 
(...) O pai, D. José I, não a conseguiu casar, nem em Espanha nem no Sacro Império Romano Germânico. Acabou por desposar, 
aos 30 anos, um sobrinho de 15 (...).  ....

215

160177   Relação do Reino de Portugal, 1701. (Col.Portugal e os estrangeiros ) 355 pp (17 x 24 cm) 
(Lisboa, 2007)

\6,134.-\5,680.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39996  /
※ A relação de viagem que agora apresentamos encontra-se depositada na British Library e até hoje permanece inédita. A 
importância deste texto deve-se ao facto de ser uma das primeiras descrições estrangeiras sobre Lisboa, extremamente rico em 
informação sobre o Portugal setecentista, mormente por conter uma descrição do país anterior ao Terramoto, ao Período 

216

160176   As gentes do livro: Lisboa, século XVIII. (Col.Estudos ) 717 pp (17 x 24 cm) (Lisboa, 2007)

\7,214.-\6,680.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39995  /
※ A divulgação desta série de documentos relativos às gentes do livro em Portugal, sobretudo em Lisboa, no século XVIII, 
inscreve-se na tradição bibliográfica portuguesa (...). (...) O trabalho de recolha e de inventariação empreendido revela a existência 
de um numeroso grupo de profissionais envolvidos no processo de produção e de comércio do livro. Trata-se de nomes, de 

217

184633   A Neutralidade Portuguesa no tempo de D. Pedro II. (Col.Ensaios, 26) 168 pp (17 x 24 cm) 
(Lisboa, 2014)

\5,227.-\4,840.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37771  /
※ As circunstâncias históricas que estruturaram a diplomacia moderna em Portugal proporcionam a análise de um modelo de 
«diplomacia de guerra», logo abandonado com a assinatura da paz cuja manutenção está subjacente a uma política de 
neutralidade, que exige habilidade negocial e prestígio. A assinatura da paz luso-castelhana, em 1668, marcou a transição para um 

218

170058   Marquês de Pombal: Ascenso e queda. (Col.Manuscrito História Divulgativa ) 304 pp (15.5 x 
23.5 cm) (Lisboa, 2015)

\4,590.-\4,250.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40000  /
※ Sebastião José de Carvalho e Melo, Conde de Oeiras e Marquês de Pombal é, sem dúvida, uma das figuras maiores da História 
de Portugal. Neste livro, o prestigiado historiador Kenneth Maxwell traz-nos um retrato do homem e do controverso estadista que 
governou Portugal entre 1750 e 1777. Admirado e repudiado é recordado, pela sua ação fundamental na reconstrução de Lisboa 

219

165321   Os livros e as bibliotecas no espólio de D. Frei Manuel do Cenáculo: repertório de 
correspondência, róis de livros e doações a bibliotecas. (Col.Fontes ) 699 pp (17 x 24 cm) (Lisboa, 2009)

\6,102.-\5,650.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39999  /
※ Este livro reúne uma parte substancial dos resultados de um projecto financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, 
desenvolvido na Universidade de Évora e intitulado Os livros e as bibliotecas no espólio bibliográfico de D. Frei Manuel do 
Cenáculo (1724-1814).  ....
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148878   Embaixada de D. João V de Portugal ao Imperador Yongzheng, da China (1725-1728).  338 pp 
(15.5 x 23 cm) (Lisboa, 2005)

\5,184.-\4,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36156  /
※ Até aos meados do século XIX, dada a escassez ou a simples inexistencia de laços ou de relações de outro tipo - culturais, 
comerciais ou sociais -, e ainda hoje, para o bem e para o mal, a história das relações do Ocidente coma China esgota-se muitas 
vezes nas dinamicas e nas vicissitudes da história diplomática. Algumas vezes, como urna «história de proveito e exemplo », 

222

140203   História da Escola em Portugal e no Brasil. - Circulação e apropriação de modelos culturais. 
(Col.Investigação em Educação ) 430 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2006)

\7,398.-\6,850.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31116  /
※ Os estudos reunidos no livro Historia da escota em Portugal e no Brasil: CircuÚlfáo e apropridfáo de modelos culturais tem por 
finalidade compreender como se desenvolveram em Portugal e no Brasil, entre o final do século XVIII e as primeiras décadas do 
século XX, os processos concomitantes de construcáo de um modelo escolar de educação e de afirmação de uma cultura escolar. 

223

159582   Os saboias, Reis e Mecenas, Turim 1730-1750.  230 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2014)

\6,696.-\6,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36701  /
※ Os Saboias - Reis e Mecenas (Turim 1730-1750) corresponde a exposição homónima do Museu Nacional de Arte Antiga 
patente de 17 de maio a 28 de setembro de 2014, resultante de uma parceria com o Palazzo Madama, um dos museus mais 
prestigiados da Itália. Esta magnífica edição permite-nos conhecer uma fase importante da cultura de Turim e convida-nos a 

224

 ポルトガル研究- 近代

目次へ

173243   Do Reino à Administração interna. - História de um ministério (1736-2012).  576 pp (22.5 x 
28.5 cm) (Lisboa, 2015)

\9,244.-\8,560.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40023  /
※ Do Reino à Administração Interna. História de um Ministério (1736-2012) materializa, em for-mato de edição, a evolução de uma 
missão basilar de qualquer Estado: a sua administra-ção e contínua modernização, rumo a um futuro em constante mutação.  A 
presente edição com um rigor científico e edi-torial de excelência, coordenada por Pedro Tavares de Almeida e Paulo Silveira e 

226

143720   José Agostinho de Macedo. - Um iluminista paradoxal. Vol.1. (Col.Colibri Historia, 30) 330 pp 
(16 x 23 cm) (Lisboa, 2001)

\5,713.-\5,290.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31156  /
※ Verdadeira revisitação a que a autora submeteu a obra de José Agostinho de Macedo, a quem nenhuma das questões 
essenciais do séc. XVIII e princípios do XIX parece ter escapado, no dizer de Eduardo Lourenço, que prefaciou a obra. No dizer de 
Maria Ivone de Andrade, o estudo teve como finalidade proceder a uma análise da ideologia contra-revolucionária, através da obra 

227

186656   Os Expostos da Roda de Lisboa: Percursos de vida na Lourinhã e em Torres Vedras, séculos 
XVII-XIX.  246 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2016)

\4,104.-\3,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41667  /
※ O trabalho agora dado à estampa constitui um valioso contributo para compreender o alcance local de um fenómeno secular 
que deixou memória escrita e oral, permitindo seguir percursos e histórias de vida. Vivências de crianças que sobreviveram ao 
abandono, redistribuídas, para serem criadas, entre agregados familiares de uma zona rural, e vivências de mulheres que as 

228

140121   João Bonança na cultura do seu tempo. (Col.História geral(Extra-colecção) ) 250 pp (16 x 23 
cm) (Lisboa, 2004)

\4,752.-\4,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31088  /
※ João Bonança é uma personalidade algarvia, nascida em Lagos, que participou nos profundos movimentos que alteraram a 
fisionomia social, política e cultural do País, sobretudo na segunda metade do século XIX. Manteve uma ligação afectiva à Região 
algarvia, apesar de ter vivido, a partir dos 24 anos, quase sempre em Lisboa. Foi coevo e relacionado com Antero de Quental e 

229

146477   Correspondência epistolar e outros textos avulsos. (Col.Pensamento Português ) 708 pp (15 x 
24 cm) (Lisboa, 2011)

\12,808.-\11,860.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33297  /
※ Um dos segredos da admiração suscitada por um homem tão autêntico e desafectado como José Pereira de Sampaio (Bruno) 
(1857-1915) residiu, sem dúvida, na perfeita coerência, de que deu provas, entre a vida e o pensamento. Ao aproximar-se o seu 
centenário justifica-se, pois, que, a par dos Dispersos, em curso de publicação, a Imprensa Nacional-Casa da Moeda dê a lume um 
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187836 Cabral, João:  A Historia Natural de Portugal em Domingos Vandelli.  346 pp (16 x 23 cm) 
(Lisboa, 2018)

\5,184.-\4,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=43905  /
※ Os comentários que J. F. Link inseriu na sua obra Voyage en Portugal, o percurso de Alexandre Rodrigues Ferreira depois de 
regressado da expedição ao Brasil e os episódios associados à Guerra Peninsular, em particular, os relativos às colecções do 
museu da Ajuda, ecoaram até ao presente na historiografia portuguesa, relegando para segundo plano uma apreciação da 

231

143726 Cunha, C. Guimarães da:  A "Janeirinha" e o Partido Reformista. - Da Revolução de Janeiro de 
1868 al Pacto da Granja. (Col.Colibri Historia, 36) 342 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2003)

\8,499.-\7,870.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31161  /
※ Em 1 de Janeiro de 1868, culminando um conjunto de movimentações de carácter social e político que contestavam a política 
do governo em funções (...) eclodiram, em Lisboa, no Porto e noutras localidades do país, manifestações populares que 
conduziram à queda desse governo, de que Fontes Pereira de Melo era a figura dominante. A «Janeirinha», como ficou conhecido 

232

162825   O Alentejo entre o Antigo Regime e a Regeneração. - Mudanças e permanências. 
(Col.Biblioteca/Estudos e Colóquios, 25) 240 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2011)

\5,248.-\4,860.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31204  /
※ No dia 8 de Maio de 2009 realizou-se no Arquivo Municipal de Montemor-o-Novo o Coloquio O Alentejo entre o Antigo Regime e 
a Regeneração. Mudanças e permanências. Este encontro cientifico foi promovido pela Câmara Municipal de Montemor-o-Novo, 
pela Centro Interdisciplinar de Historia, Culturas e Sociedades (CIDEHUS) da Universidade de Evora e pelo Instituto de Estudos 

233

159467   A natureza e o homem nos caminhos do saber e do poder. - Francisco de Borja Garção 
Stockler (1759-1829). (Col.Manuais Universitários ) 684 pp (15 x 24 cm) (Lisboa, 2012)

\17,874.-\16,550.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33336  /
※ Este trabalho é uma revisão parcial da tese de doutoramento em História das Ideias Políticas (FCSH-UNL) e interessará a quem 
mantém a curiosidade sobre os meandros da transição do século XVIII para o século xix. Actualiza leituras da Enciclopédia, testa a 
longevidade do Pombalismo, abre caminhos ao Romantismo e perspectiva o Vintismo a partir dos Açores.   Cecília Honório 

234

181642   A Diplomacia do Império. - Politica e religião na parthilha de Africa (1820-1890). (Col.Lugar da 
História 82) 338 pp (15.5 x 23.5 cm) (Lisboa, 2012)

\6,350.-\5,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32782  /
※ ‘A Diplomacia do Império. Política e Religião na Partilha de África (1820-1890)’ examina a inter-relação entre fatores políticos e 
eclesiásticos (incluindo missionários) na evolução histórica do colonialismo português em África, particularmente em Angola e no 
Congo. A análise histórica das relações entre aspetos políticos e eclesiásticos em Portugal e no Império Colonial Português é feita 

235

184636   Jesuitas, ciência e cultura no Portugal Moderno. (Col.Ciências da cultura, 3) 352 pp (16 x 23.5 
cm) (Lisboa, 2012)

\6,760.-\6,260.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37774  /
※ A Ordem de Santo Inácio formou e integrou nas suas fileiras homens de grande craveira intelectual que realizaram notáveis 
trabalhos de pesquisa e divulgação científica  -  figuras de grande mérito que passaram quase despercebidas no seu tempo e que 
foram entretanto sujeitas ao esquecimento. É um destes estudiosos quase esquecidos, que trabalhou discretamente, deixando, no 

236

162824   O "saque de Evora" no contexto da Guerra Peninsular. - Memória, história e património. 
(Col.Biblioteca/Estudos e Colóquios, 24) 228 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2010)

\4,449.-\4,120.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31203  /
※ A 1 de Setembro de 1807, e outra vez num momento de afastamento entre Londres e Paris, Napoleão exigiu que Portugal 
encerrasse os seus portos ao comércio britânico. Caso não obedecesse enfrentaria uma invasão franco-espanhola. É certo que 
Portugal conseguiu temporariamente apaziguar a França. No entanto, em Outubro, a guerra foi declarada e Portugal invadido, 

237

140253   As ideias politicas e sociais de José Félix Henriques Nogueira. (Col.Linhas de Torres 
Vedras/História, 6) 174 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2005)

\4,276.-\3,960.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31123  /
※ «Não nos situando no biografismo, o objecto do ensaio, que ora apresentamos situa-se no âmbito da da história das ideias e da 
sua teorização. De facto, José Félix Henriques Nogueira foi, acima de tudo, um excelente escritor cuja obra se concretizou numa 
proposta ideológica alternativa ao liberalismo monárquico da época. No seu utopismo construiu um modelo político e social 

238

143721   Instrução e economia. - As ideias econômicas no discurso da Ilustração portuguesa (1746-
1820). (Col.Colibri Historia, 31) 484 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2002)

\8,499.-\7,870.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31157  /
※ O presente trabalho traça com pormenor a afirmação da Economia, como saber e pedagogia, na transição do Antigo Regime 
para o Liberalismo. Duas ‘ciências’ se revelam importantes neste percurso, ambas em sintonia com o reformismo pombalino e 
mariano: a Ciência do Comércio e a Economia Civil. Tomando como paradigma a obra e pensamento de António Genovesi, 
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184632   Ficções do Outro. - Império, raça e subjectividade no Moçambique colonial. (Col.Ensaios, 32) 
208 pp (17 x 24 cm) (Lisboa, 2015)

\5,832.-\5,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37770  /
※ Foi o império colonial português muito diferente dos seus congéneres? Foram as práticas coloniais portuguesas menos racistas 
em África? Serão válidas certas teorias luso-tropicalistas que ainda hoje invadem o imaginário colectivo português? Este livro 
desbrava caminhos para a compreensão destas questões através da análise da literatura que na época se produziu e que o Estado 

240

154400   As músicas luso-brasileiras no final do Antigo Regime. - Repertórios, práticas e 
representações. (Col.Estudos Musicológicos 35) 722 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2013)

\13,748.-\12,730.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33326  /
※ AS MÚSICAS LUSO-BRASILEIRAS NO FINAL DO ANTIGO REGIME Reportórios, Práticas e Representações - Nº 35 da 
Coleção ESTUDOS MUSICOLÓGICOS , EM PARCERIA COM A FCG.   As comemorações dos 200 anos da chegada da família 
real portuguesa ao Rio de Janeiro em 1808, com todo impacto extremamente significativo que este evento veio a ter na 

241

146471   Dispersos Vol.1: (1872-1879). (Col.Pensamento Português ) 566 pp (15 x 24 cm) (Lisboa, 
2008)

\10,540.-\9,760.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34263  /
※ «José Pereira de Sampaio (1857-1915), que cedo adoptaria o pseudónimo Bruno, iniciou a sua colaboração regular na 
imprensa periódica do Porto em 1872, com apenas 14 anos, tendo publicado o seu primeiro livro, Análise da Crença Cristã, dois 
anos depois.  A colaboração do precoce publicista era composta por artigos de opinião política, literária e filosófica, intercalada, 

242

146472   Dispersos Vol.2: (1880-1884). (Col.Pensamento Português ) 580 pp (15 x 24 cm) (Lisboa, 
2011)

\12,808.-\11,860.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33295  /
※ Prossegue, com este volume, correspondente aos anos de 1880-1884, a publicação, pela ordem cronológica dos textos, a 
edição dos Dispersos de Sampaio (Bruno), da responsabilidade científica do Centro Regional do Porto da Universidade Católica 
Portuguesa e em regime de co-edição do referido Centro Regional e da INCM.  O vol. ii da edição contém 139 dispersos, dos quais 

243

146473   Dispersos Vol.3: (1885-1891). (Col.Pensamento Português ) 878 pp (15 x 24 cm) (Lisboa, 
2011)

\13,651.-\12,640.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33296  /
※ Prossegue, com este volume, correspondente aos anos de 1885-1891, a publicação, pela ordem cronológica dos textos, dos 
Dispersos de Sampaio (Bruno), da responsabilidade científica do Centro Regional do Porto da Universidade Católica Portuguesa e 
em regime de co-edição do referido Centro Regional e da INCM.   O vol. III contém 229 dispersos, agrupáveis em torno de dois 

244

160178   Recordações de uma estada em Portugal, 1805-1806. (Col.Estudos ) 124 pp (17 x 24 cm) 
(Lisboa, 2008)

\3,726.-\3,450.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39997  /
※ Da autoria de Laure Junot, Duquesa de Abrantes, este é o 5.º título da colecção «Portugal e os Estrangeiros», prosseguindo, 
assim, o objectivo editorial de divulgar a imagem de Portugal e dos portugueses criada a partir do olhar de estrangeiros, de maior 
ou menor renome, que nos visitaram. São os seus registos pessoais que se publicam, em edições críticas – ou, pelo menos, 

245

181673   A outra face do Império. - Ciência, tecnologia e medicina (sécs. XIX e XX). (Col.CIUHCT, 1) 
200 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2012)

\4,395.-\4,070.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32812  /
※ A outra face do Império: ciência, tecnologia e medicina (sécs. XIX-XX) Este conjunto de ensaios debruça-se sobre a história do 
império português, usando uma abordagem menos comum no panorama da historiografia nacional e seguindo a tendência 
internacional que reconhece o importante papel da ciência, tecnologia e medicina na construção da Europa colonial dos séculos 

246

174203   José Relvas, o conspirador contemplativo (Exposição, 26 junho - 29 novembro de 2008).  128 
pp (23.5 x 29 cm) (Lisboa, 2008)

\7,495.-\6,940.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40159  /
※ Foi inaugurada no passado dia 26, na Assembleia da República, uma grande exposição sobre José Relvas. Esta exposição 
enquadra-se já no programa comemorativo do Centenário da República que o Parlamento procura levar a efeito.  Esta exposição 
pretende dar a conhecer o trajecto deste dirigente associativo e político. Sendo um dos conspiradores que contribuiu de forma 

247

174204   Livros proibidos no Estado Novo.  206 pp (21 x 30 cm) (Lisboa, 2005)

\6,696.-\6,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40160  /
※ Esta exposição esteve patente na Livraria Parlamentar, ao longo do mês de abril de 2004. Com o objetivo de divulgar livros 
censurados e apreendidos e os critérios de censura literária ocorrida no período do Estado Novo, este evento contou com um vasto 
conjunto de documentação, nomeadamente, pareceres e autos de apreensão dos Serviços de Censura do Fundo da Pide/DGS, 
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174388   António Bernardo da Costa Cabral. - Traços de oratória em diálogo com os seus pares. 
(Col.Parlamento, 55) 362 pp (17 x 24 cm) (Lisboa, 2015)

\5,616.-\5,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40826  /
※ O presente escrito tem como finalidade apresentar as tonalidades essenciais da figura de António Bernardo da Costa Cabral, 1.º 
conde e 1.º marquês de Tomar, assim como a intervenção que a nível intelectual e político desenvolveu no decurso da Monarquia 
Constitucional portuguesa.  Costa Cabral foi protagonista da mudança da sociedade portuguesa do século XIX. Ao longo de toda 

249

138242   As Bibliotecas de Castelo de Vide e a educação popular (1863-1899).  150 pp (16 x 23 cm) 
(Lisboa, 2011)

\4,050.-\3,750.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38841  /
※ As Bibliotecas Populares surgiram em Portugal devido à dinâmica do movimento associativo e à necessidade de instrução das 
massas populares, oficializadas pelo Decreto de 2 de Agosto de 1870, de D. António da Costa. A leitura pública emergiu no 
concelho de Castelo de Vide nas décadas finais do séc. XIX, pelo que esta terra deverá orgulhar-se de ter tido a primeira Biblioteca 

250

172900   Dicionário do vintismo e do primeiro cartismo, 1821-1823 e 1826-1828. in 2 vols.. 
(Col.Parlamento, 7) 889/909 pp (17.5 x 25 cm) (Lisboa, 2002)

\21,816.-\20,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40021  /
※ O Dicionário do Vintismo e do primeiro Cartismo é um instrumento de trabalho aberto que permite um conhecimento 
personalizado do vintismo e do primeiro cartismo, através de biografias dos seus representantes em Cortes e mediante a 
abordagem da actuação parlamentar de cada um deles. Esta publicação torna possível saber a inserção familiar, social e 

251

174330   Apontamentos das preleções do Dr. Afonso Costa sobre ciências económica e direito 
económico português. (Col.Biblioteca Republicana ) 352 pp (15 x 24 cm) (Lisboa, 2015)

\6,696.-\6,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40037  /
※ A presente obra, há muito detetada na biblioteca de Afonso Costa e que não tinha sido editada fora do âmbito académico e do 
momento em que as lições foram ministradas, oferece ao leitor as lições do Professor Doutor Afonso Costa alusivas ao ensino da 
«Economia Social», atinente a um modelo do magistério no âmbito das ciências económicas para estudantes de Direito, no 

252

171239   Mariano Cirilo de Carvalho: "O poder oculto" do liberalismo progressista (1876-1892). 
(Col.Parlamento, 34) 478 pp (17 x 24 cm) (Lisboa, 2010)

\7,182.-\6,650.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40005  /
※ Mariano Cirilo de Carvalho é hoje um nome relativamente desconhecido. Todavia, na sua época, foi das figuras mais populares 
e controversas. Conhecido nos meios políticos como o «Poder Oculto», administrou com proveito próprio o sobrenome durante 
anos a fio. A personagem representou, como poucos no seu tempo, a figura do político, que traficava influências e se movimentava 

253

162816   Elites e Indústria no Alentejo (1890-1960). - Um estudio sobre o comportamento económico de 
grupos de elite em contexto regional no Portugal contemporâneo. (Col.Biblioteca/Estudos e Colóquios, 

\10,648.-\9,860.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31195  /
※ Este livro analisa a comportamento económico das elites face à actividade industrial no Alentejo entre os finais do século XIX e 
meados do século XX. Apesar de se afirmar, neste período, a vocação agrária desta região, diferentes actores foram responsáveis 
pelo seu desenvolvimento industrial, integrando a economia alentejana no espaço nacional e mundial.   A par das empresas de 

254

161744   Indústria e conflito no meio rural. - Os mineiros alentejanos (1858-1938). 
(Col.Biblioteca/Estudos e Colóquios, 3) 366 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2001)

\6,966.-\6,450.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31189  /
※ Em que medida a industria transforma as relações entre as pessoas? Será que os conflitos sociais emergentes nas sociedades 
menos desenvolvidas em resultado da implantação da grande industria radicam na memoria das sociedades pré-industriais? 
Indústria e conflito no meio rural é um estudo de história social que procura contribuir para responder a estas duas questões.   

255

174205   Afonso Costa. - O orador parlamentar. (Col.Parlamento, 53) 361 pp (17 x 24 cm) (Lisboa, 2014)

\5,616.-\5,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40161  /
※ Afonso Costa é um dos políticos mais carismáticos e polémicos do século XX em Portugal e, por certo, um dos que mais 
paixões e ódios despertou de forma duradoura nas primeiras décadas de novecentos.  Antes de Salazar polarizar a vida política 
nacional, para além da efemeridade de um João Franco ou um Sidónio Pais, ultrapassando os seus principais adversários 

256

174549   Manuel Joaquim Pinheiro Chagas, 1842-1895: uma biografia. (Col.Parlamento/Grandes 
Oradores, 41) 238 pp (17 x 24 cm) (Lisboa, 2012)

\4,536.-\4,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40828  /
※ Manuel Joaquim Pinheiro Chagas teve ao longo da sua curta vida de 53 anos um percurso singular: escritor de grande sucesso, 
dramaturgo aclamado, jornalista político, diretor de influentes periódicos, ministro da Marinha e Ultramar com obra feita em época 
difícil para o país, a da preparação e reunião da Conferência de Berlim.   Deputado durante mais de vinte anos, a sua retórica e a 
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173242   Varvalho, Antonio & Raposo, Luis: Jose Leite de Vasconcelos (1854-1941) - Peregrino do saber. 
144 pp  (17 x 24.5 cm)  (Lisboa 2015)

\2,880.- / \3,110.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40022

※ José Leite de Vasconcelos (1858-1941) – Peregrino do Saber incorpora diferentes dimensões editoriais: a celebração do 120.º 
aniversário do hoje denominado Museu Nacional de Arqueologia Doutor Leite de Vasconcelos, a homenagem a uma figura ímpar 
cujo cunho marcou indelevelmente a cultura e a ciência portuguesas, e a contribuição para a divulgação alargada do nome e do... 

257

171238   Manuel Fernandes Tomás, 1771-1822. (Col.Parlamento, 26) 223 pp (17 x 24 cm) (Lisboa, 
2009)

\6,750.-\6,250.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40004  /
※ A inscrição irrecusável de Manuel Fernandes Tomás no projecto Grandes Oradores reivindica, a um tempo a aproximação à 
lógica e vitalidade dos debates parlamentares da primeira assembleia representativa do liberalismo português, e a outro a leitura 
da revolução de 1820, quer na sua dinâmica interna , quer na relação especular com as experiências liberais daquele tempo.  

258

172980   Bernardino Machado: uma vida de luta. (Col.Parlamento, 42) 232 pp (17 x 24 cm) (Lisboa, 
2012)

\4,536.-\4,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40822  /
※ Bernardino Luís Machado Guimarães (1851-1944), que viveu quase um século, foi uma das figuras públicas mais interessantes 
e importantes do final do século XIX e da primeira metade do século xx. A sua história de vida atravessa a Monarquia 
Constitucional, o período de propaganda e tomada do poder do movimento republicano, a implantação da República, os primeiros 

259

172567   Doque de Avila e Bolama: Biografia. (Col.Parlamento, 17) 688 pp (17.5 x 24 cm) (Lisboa, 2004)

\8,856.-\8,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40015  /
※ O estudo biográfico mais completo até ao momento do Duque de Ávila e Bolama, porventura o político português mais 
importante da 2ª metade do séc. XIX.  ....

260

171237   José Estêvão de Magalhães, 1809-1862: Biografia parlamentar. (Col.Parlamento, 30) 309 pp 
(17 x 24 cm) (Lisboa, 2009)

\6,836.-\6,330.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40003  /
※ A questão de saber quem foi realmente José Estêvão, como homem público, não pode ser respondida de forma linear. A longa 
viagem, realizada neste livro e focada na actividade parlamentar, ajuda-nos a compreender as grandes linhas de actuação e as 
escolhas políticas de uma vida.  O patriotismo de José Estêvão, nascido no período das revoluções liberais dos anos 20 e 30 do 

261

174202   José Estêvão: Revolução e liberdade 1809-1862.  160 pp (27 x 38.5 cm) (Lisboa, 2010)

\16,848.-\15,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40824  /
※ O catálogo da exposição ‘JOSÉ ESTÊVÃO – REVOLUÇÃO E LIBERDADE 1809-1862’ encontra-se dividido em seis capítulos 
que englobam as vivências de José Estêvão Coelho de Magalhães no contexto histórico, valorizando-se especialmente a sua 
actividade política e parlamentar.  ‘De Aveiro à Universidade de Coimbra, 1809‑1828; Sob o signo da guerra civil, 1829-1836; O 

262

171346   Félix Pereira de Magalhães: um politico do liberalismo português (1794-1878). 
(Col.Parlamento, 23) 640 pp (17 x 24 cm) (Lisboa, 2008)

\9,558.-\8,850.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40007  /
※ Esta obra, que integra a colecção Parlamento, da Assembleia da República, dá a conhecer a vida e obra de Félix Pereira de 
Magalhães, personalidade maior da política portuguesa do século XIX, que foi secretário da Companhia do Alto Douro e secretário-
geral da prefeitura das Ilhas dos Açores, antes de iniciar uma fulgurante carreira política, como senador, deputado, par do Reino e 

263

174547   José Estêvão: o homem e a obra. (Col.Parlamento, 36) 668 pp (17 x 24 cm) (Lisboa, 2011)

\8,856.-\8,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40827  /
※ Pretende-se, essencialmente, apresentar os múltiplos aspectos da vida e da obra de José Estêvão numa visão abrangente. Só 
assim podemos melhor entender a influência do grande orador no seu tempo e de como este o marcou, e proceder a avaliação 
crítica da projecção da sua figura na memória histórica.   Homem de permanente acção e combate, o pensamento e a obra são 

264

170426   Macau na Era Napoleónica: Inicio dos tempos gloriosos do ouvidor Arriaga. (Col.Uma Outra 
História ) 348 pp (15 x 24 cm) (Lisboa, 2016)

\6,912.-\6,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44334  /
※ Correu-se o risco de expulsão da população portuguesa de Macau, por determinação do Imperador da China, se fosse 
confirmado que a administração do território tinha sido conivente com as forças armadas inglesas na invasão que fizeram de 
Macau em 1808   A natureza violenta que a Revolução de 1820 assumiu em Macau, com ataques ferozes ao Ouvidor Miguel de 
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146017   Transição de Macau para a modernidade, 1811-1853. (Col.Orientalia, 7) 412 pp (15 x 21 cm) 
(Lisboa, 2002)

\5,356.-\4,960.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35921  /
※ A Transição de Macau para a Modernidade – 1841-1853 : Ferreira do Amaral e a Construção da Soberania Portuguesa 
apresenta uma abordagem exaustiva da história de Macau e das relações luso-chinesas desde o final da primeira Guerra do Ópio. 
É feita uma análise detalhada das negociações entre as autoridades de Macau e de Lisboa com o Celeste Império numa derradeira 

266

153362   Portugal nas Exposições Universais, 1851-1900. (Col.Teses/Estudos de Arte Contemporânea ) 
286 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2011)

\5,832.-\5,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38849  /
※ O presente estudo analisa as representações portuguesas nas Exposições Universais que se realizaram desde 1851 a 1900, 
atendendo ao modo como Portugal se apresentou nestes ‘palcos’ das Nações, i.e., que imagens construímos e oferecemos do 
país; quem foram os principais intervenientes na construção e ilustração dessas imagens; como as comunicaram e de que forma 

267

181675   Olhares sobre a música em Portugal no século XIX. - Opera, virtuosismo e música doméstica. 
(Col.Estudos Musicológicos ) 356 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2012)

\6,339.-\5,870.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32814  /
※ ‘[Olhares sobre a música em Portugal no século XIX] é um volume repleto de informação inédita e profundamente estimulante 
para todos os que se dedicam aos estudos artísticos e culturais em Portugal, cuja leitura vem demonstrar a riqueza e complexidade 
de uma época à qual começamos enfim a prestar justiça. Com este livro, ficamos a dever à autora a confirmação inequívoca de 

268
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174399   História das ideias politicas.  560 pp (16.5 x 24 cm) (Lisboa, 2014)

\8,002.-\7,410.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40039  /
※ As questões inerentes à temática do poder político estão há milhares de anos no centro das atenções das comunidades 
humanas. Por isso se justifica a necessidade uma reflexão atualizada como esta, que lança a indispensável ponte entre o passado 
e o presente das ideias políticas no mundo e no nosso país.   A história das ideias políticas deve, segundo a autora, ocupar-se 

270

172062 Alexandre, Valentim:  A questão colonial no Parlamento. Vol.1: 1821-1910. (Col.Parlamento, 24) 
207 pp (17 x 24 cm) (Lisboa, 2008)

\5,983.-\5,540.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40012  /
※ No longo período que vai da primeira tentativa de implantação do liberalismo político em Portugal, em 1820, à queda da 
monarquia constitucional, em 1910, a questão colonial tem duas vertentes distintas: a primeira diz respeito ao império luso-
brasileiro, em desagregação no início da década de 1820; a segunda, à construção de um novo império em África, que se foi 

271

172063 Proença, Maria Cândida:  A questão colonial no Parlamento. Vol.2: 1910-1926. 
(Col.Parlamento, 24) 488 pp (17 x 24 cm) (Lisboa, 2008)

\7,408.-\6,860.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40013  /
※ Este volume aborda a Questão Colonial na 1ª República e nele estão reunidos os principais debates que tiveram lugar nas duas 
câmaras do parlamento sobre esta problemática, entre 1911 e 1926. No estudo introdutório que precede a compilação dos debates 
seleccionados e anotados, são analisadas as grandes questões com que os governos republicanos tiveram que lidar para 

272

174610   Das urnas ao hemiciclo: eleições e parlamento em Portugal (1878-1926) e Espanha (1875-
1923). (Col.Parlamento, 46) 340 pp (17 x 24 cm) (Lisboa, 2012)

\6,004.-\5,560.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40049  /
※ Este trabalho, que reúne contribuições de historiadores portugueses e espanhóis, apresenta, numa perspetiva comparada, um 
estudo sobre as eleições e o Parlamento na Península Ibérica, no último meio século do liberalismo. O livro disponibiliza, ainda, um 
quadro cronológico comparativo, com os principais acontecimentos que marcaram a história dos dois países, entre 1875 e 1926.  ....

273

153381   As Mulheres, a violência e a justiça no Algarve de Oitocentos. (Col.Sociologia  & Antropologia ) 
496 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2005)

\6,912.-\6,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38851  /
※ O principal objecto de estudo deste livro é o processo de civilização da violência nas relações de género, no Algarve central de 
oitocentos (1833-1913). Procura-se saber como se modificaram as circunstâncias e os significados do uso da violência criminal, 
perscrutando os seus ritmos e contextos. Desvenda-se a relação entre as mudanças socioeconómicas e culturais e as alterações 
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174240   Réu da República. - O missionário António Barroso, Bispo do Porto.  395 pp (17 x 25 cm) 
(Lisboa, 2009)

\6,210.-\5,750.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40034  /
※ Raras figuras da nossa história religiosa catalisam, como D. António Barroso, a densidade das características do seu tempo, 
permitindo no percurso da sua vida (1845-1918) reunir os grandes debates de um arco de tempo significativo. Situamo-nos, 
realmente, na emergência da acção missionária nos territórios coloniais portugueses, na mudança de regime de Monarquia para a 

275

171369   A Europa segundo Portugal. - Ideias de Europa na cultura portuguesa, século a século.  256 
pp (15.5 x 23 cm) (Lisboa, 2012)

\4,158.-\3,850.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40010  /
※ Perdido o império, virámos os olhos para a Europa como uma espécie de ponto de fuga, uma tábua de salvação para o nosso 
secular atraso e subdesenvolvimento. A Europa tornou-se, com a democracia, uma espécie de utopia possível. Mas o tema da 
Europa impôs-se pelo menos desde o tempo do Marquês de Pombal, na medida em que a propaganda pombalina tornou a Europa 

276

174566   Res Publica, 1820-1926: Cidadania e representação politica em Portugal. (Col.Catalogo de 
Exposição ) 335 pp (17 x 24 cm) (Lisboa, 2011)

\8,035.-\7,440.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40042  /
※ No início, era o povo. Segundo Fernando Catroga, �Posto o povo (ou a nação) no lugar divino e como proprietário de uma 
soberania auto-suficiente, outras passaram a ser as regras da representação política�, especificadas nas novas teorias do contrato 
e aplicadas nas revoluções Americana, Francesa, nas liberais da Europa do Sul e respectivas colónias americanas. A cultura res 

277

174626   Dicionário biográfico parlamentar, 1835-1974. in 2 vols..  864/782 pp (17.5 x 25 cm) (Lisboa, 
2004)

\27,000.-\25,000.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40052  /
※ Ao contrário de outras ditaduras, que dissolveram todas as instituições associadas ao liberalismo e à democracia, o estado 
Novo manteve um simulacro de poder legislativo, realizou regularmente eleições não competitivas, permitindo até a apresentação 
de candidaturas da oposição a partir de 1945. Contrariando as aspirações de muitos corporativistas, Salazar não eliminou 

278

184638   As cidades na cidade. - Movimentos sociais urbanos em Setóbal (1966-1995). (Col.Ensaios, 6) 
320 pp (16 x 23.5 cm) (Lisboa, 2009)

\8,294.-\7,680.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37775  /
※ Em muitas cidades portuguesas, os problemas urbanos, pelo menos desde os finais do século XIX, foram sempre gravíssimos. 
Neste livro analisa-se a dinâmica de participação dos cidadãos na resolução dos problemas urbanos existentes, do mesmo modo 
que se apresenta uma proposta para a gestão preventiva dos processos de degradação da qualidade de vida urbana, tomando 

279

171236   João Pereira Bastos: O sonho de um exército republicano. (Col.Parlamento, 52) 383 pp (17 x 
24 cm) (Lisboa, 2014)

\5,346.-\4,950.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40002  /
※ Esta publicação, integrada na série Parlamentares da I República, narra a história de um militar e político republicano, sempre 
coerente e fiel aos princípios que defendia, que sonhou concretizar o conceito de Exército republicano, através da ideia da Nação 
em Armas. O general Pereira Bastos, figura de grande prestígio político e militar, foi deputado à Assembleia Constituinte, participou 

280

185771   Fontismo: Liberalismo numa sociedade iliberal.  472 pp (16 x 24 cm) (Lisboa, 2016)

\7,290.-\6,750.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40064  /
※ «A questão central que pretendo esclarecer neste trabalho não decorre da avaliação do que foi a política do fontismo, das suas 
concretizações e inconsequências ou do impacto que teve no desenvolvimento económico e social do Portugal oitocentista. [...]   O 
que me interessa compreender e explicar é o contexto da acção e das estratégias políticas, não as suas consequências. Interessa-

281

184634   Ensaios sergianos e outros estudos convergentes. (Col.Ensaios, 21) 176 pp (17 x 24 cm) 
(Lisboa, 2013)

\5,680.-\5,260.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37772  /
※ É possível alterar decididamente as condições do atraso nacional? Qual a hierarquia de prioridades entre as reformas política, 
económica e cultural? O que é e como se apura a vontade geral de um povo? Um liberal pode ser socialista? Eis algumas das 
perguntas que perpassam por este livro e a que o autor procura responder, convidando alguns dos mais relevantes pensadores 

282

174622 Mónica, Maria Filomena(coord.):  Dicionário biográfico parlamentar, 1834-1910. in 3 vols..  
955/1027/1119 pp (17.5 x 25 cm) (Lisboa, 2004)

\40,500.-\37,500.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40051  /
※ O Dicionário Biográfico Parlamentar abrange vários períodos, entregues à direcção de académicos diversos. Este volume é o 
último dos três respeitantes aos anos que vão de 1834 a 1910, coordenados por Maria Filomena Mónica. A formação da classe 
política oitocentista, diferente da actual, fez com que praticamente toda a gente que contava tenha passado pelo Parlamento. Daí 
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171240   Mouzinho da Silveira: Pensamento e acção politica. (Col.Parlamento, 28) 362 pp (17 x 24 cm) 
(Lisboa, 2009)

\6,858.-\6,350.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40006  /
※ Liberalismo e Nacionalismo são dois conceitos indissociáveis para Mouzinho, não só no plano económico e financeiro, mas 
igualmente no plano político. Nação e Estado liberal coincidem, fundem-se, a revolução apresenta-se como único meio de salvar a 
Nação. (...) A sua capacidade de elaborar uma visão global da evolução da sociedade numa época crucial da história europeia, 

284

172978   António José de Almeida: o tribuno da República. (Col.Parlamento, 35) 338 pp (17 x 24 cm) 
(Lisboa, 2011)

\5,896.-\5,460.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40157  /
※ As propostas ideológicas que o republicanismo encerrou, cedo se apresentaram como muito mais do que uma mera alternativa 
de regime. O sentido e a intensidade desta luta, ao implicar uma transformação completa da sociedade portuguesa (cultural, 
política e económica) só pode ser apreendida em toda a sua dimensão, se a entendermos para além das diferenças político-

285

174078   José Domingues dos Santos: O "defensor do povo" (1887-1958). (Col.Parlamento, 44) 383 pp 
(17 x 24 cm) (Lisboa, 2012)

\5,076.-\4,700.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40823  /
※ De estatura baixa, mas de ‘arcaboiço forte, voluntarioso, olhos vivos e dicção sacudida’, quem o conhecia tinha a impressão, 
como escreveu um jornalista do Diário de N otíeias, de estar perante ‘um homem de vontade firme, inabalável, que sabe o que 
quer’. No Parlamento, após as defeções de Álvaro de Castro e de Domingos Pereira, torna-se rapidamente uma das figuras 

286

172979   António Maria da Silva: O engenheiro da República. (Col.Parlamento, 59) 488 pp (17 x 24.5 
cm) (Lisboa, 2015)

\7,020.-\6,500.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40821  /
※ António Maria da Silva (1872-1950), engenheiro de minas de formação, emergiu de um passado político algo obscuro para se 
assumir como um dos líderes da Carbonária Portuguesa, cujo esforço conspirativo permitiu a vitória da Revolução do 5 de Outubro 
de 1910 e a instauração da República, fazendo dele um dos fundadores do novo regime.   Durante a primeira fase da República 

287

174548   Manuel de Brito Camacho: um intelectual republicano no Parlamento. (Col.Parlamento, 58) 
503 pp (17 x 24 cm) (Lisboa, 2015)

\6,912.-\6,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40041  /
※ ‘Manuel de Brito Camacho foi um dos protagonistas mais destacados e relevantes da década inicial da I República Portuguesa, 
liderando, até 1919, um dos três primeiros partidos do republicanismo constitucional – a União Republicana. O texto que agora se 
publica mostra o perfil de um intelectual civicamente interveniente e revela as diferentes facetas do político e do parlamentar – o 

288

185772   História das relações Portugal-EUA (1776-2015).  648 pp (15.5 x 23.5 cm) (Lisboa, 2016)

\6,966.-\6,450.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40065  /
※ A primeira obra dedicada ao tema da relação entre os dois países. «O livro conta a história de divergência e convergência entre 
a Europa e a América, procurando identificar os momentos em que as relações entre Portugal e os Estados Unidos 
acompanharam, ou não, esta dinâmica mais vasta.»  ....
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174079   Machado Santos: o intransigente da República (1875-1921). (Col.Parlamento, 48) 439 pp (17 x 
24.5 cm) (Lisboa, 2013)

\5,832.-\5,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40033  /
※ António Maria de Azevedo Machado Santos (1875•1921) foi uma figura incontornável e bem representativa dos paradoxos da I 
República e da época histórica em que viveu. Foi chefe carbonário e membro interventivo da Moçonaria e depois esconjurado por 
varios membros destas organizações. Foi um dos mais destemidos e ativos organizadores da Revolução do 5 de Outubro de 1910 

290

171370   Os impostos no Parlamento português: Sistemas fiscais e doutrinas fiscais nos séculos XIX e 
XX. (Col.Parlamento, 20) 244 pp (17 x 24 cm) (Lisboa, 2006)

\6,696.-\6,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40011  /
※ A presente obra aborda fundamentalmente dois temas, o sistema fiscal português e as suas reformas, e a história das ideias 
sobre as questões fiscais que foram sendo defendidas na sociedade portuguesa.   Em concreto, o estudo responde às seguintes 
perguntas: o que foram as propostas governamentais de orçamento, os orçamentos efectivamente aprovados e a sua execução? 

291

174080   Magalhães Lima: um idealista impenitente. (Col.Parlamento, 37) 243 pp (17 x 24 cm) (Lisboa, 
2011)

\5,184.-\4,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40158  /
※ Sebastião de Magalhães Lima foi uma das figuras emblemáticas do republicanismo português nas últimas duas décadas do 
século XIX e nas duas primeiras da centúria seguinte. Fez parte do Directório do Partido Republicano Português durante muitos 
anos. Teve um papel destacado na propaganda na imprensa e como prolífero publicista e conferencista. Foi autor de uma vasta 
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188214 Vicente, Filipa Lowndes:  O Império da Visão: Fotografia no contexto colonial português (1860-
1960).  504 pp (15.5 x 23.5 cm) (Lisboa, 2018)

\11,232.-\10,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44349  /
※ Ao longo da segunda metade do século XIX, a fotografia surgiu como um instrumento central na definição de identidades 
nacionais, coloniais e individuais, e como nova forma de conhecimento e de comunicação. Entre os anos 1850 e os anos 1950, a 
fotografia foi mesmo o principal modo de tornar o mundo visível. Esta hegemonia da fotografia foi contemporânea da hegemonia do 

293

170677   Entre Dois Impérios: Viajantes britânicos em Goa (1800-1940).  352 pp (15.5 x 23.5 cm) 
(Lisboa, 2016)

\6,264.-\5,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44337  /
※ ae um lado, a Índia britânica, no auge do seu projecto imperial; do outro, a Índia portuguesa, em declínio acentuado. Para os 
viajantes ingleses dos séculos XIX e XX, ir à «Índia do lado» significava transpor fronteiras espaciais e, sobretudo, temporais. 
Neste olhar estrangeiro sobre Goa, escritores, príncipes, governadores, burocratas e cientistas de nacionalidade britânica encaram 

294

140040   João de Azevedo Coutinho. - Marinheiro e soldado de Portugal. (Col.História geral(Extra-
colecção) ) 346 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2002)

\6,804.-\6,300.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31079  /
※ Ensaio biográfico sobre um dos últimos heróis autênticos da nossa história colonial, por terras de Moçambique, considerado 
«benemérito da Pátria» e condecorado com a Ordem da Torre e Espada aos 25 anos, em 1890. guerreiro audaz e administrador 
rigoroso, manteve-se sempre fiel aos princípios sagrados que jurara defender – a Honra, o Rei e a Pátria. Após a Revolução de 

295

173252   Sob o signo do pelicano. - História do Montepio Geral (1840-2015).  798 pp (24.5 x 35 cm) 
(Lisboa, 2015)

\20,098.-\18,610.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40027  /
※ Sob o Signo do Pelicano – História do Montepio Geral - 1840-2015 apresenta, e comemora, os 175 anos da memória 
institucional deste baluarte da história económica e financeira portuguesa narrada ao longo do tempo.  Tendo presente que a 
história institucional de uma entidade desta natureza e com esta longevidade é indissociável da História de Portugal e do Mundo, a 

296

184683   A Vez e a Voz da Mulher. - Relações e migrações.  340 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2014)

\5,896.-\5,460.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37816  /
※ O que dizem as Vozes de Mulheres, de ontem e de hoje, falando da experiência da migração e da sociedade portuguesa, das 
suas vidas e relações, dos direitos dos animais e das manifestações da natureza dos Açores? Qual é a presença da mulher na 
correspondência trocada entre e/imigrantes portugueses no Brasil, entre 1890 e 1950.   E na atualidade, qual a presença feminina 

297

153973   O Leito e as Margens. - Estratégias familiares de renovação e situações liminares em seis 
aldeias do Alto Trás-os-Montes raiano (1880-1988). (Col.A Ieltsar se vai ao longe, 11) 372 pp (16 x 23 

\5,832.-\5,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38855  /
※ A antropóloga Paula Godinho tenta perceber, num contexto que, nos últimos trinta anos, se vem distanciando da matriz agrícola, 
a extensão social da realidade casa, em seis aldeias do Alto Trás os Montes raiano, no tempo longo que vai de 1880 a 1987, com 
uma aproximação até à realidade de patrimonialização actual. (Ana Paula Guimarães)  ....
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147089   Seis Pintores - Rafael, Malhoa, Columbano, Amadeo, Almada e Pedro.  320 pp (17 x 24 cm) 
(Lisboa, 2011)

\14,904.-\13,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33301  /
※ Seis estudos sobre pintores portugueses dos séculos XIX e XX, destinados à colecção «O Essencial sobre», da INCM, e 
sucessivamente editados, foram sendo redigidos com uma coerência crítica que visava já a sua reunião em volume.  Os seis 
pintores escolhidos, Rafael Bordalo Pinheiro, José Malhoa, Columbano Bordalo Pinheiro, Amadeo de Souza-Cardoso, Almada 

299

161742   Diplomacia & Guerra. - Politica externa e politica de defesa em Portugal do final da Monarquia 
ao Marcelismo. (Col.Biblioteca/Estudos e Colóquios, 1) xvi+282 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2001)

\5,896.-\5,460.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31187  /
※ O conjunto de trabalhos deste livro aborda o papel dos militares e dos diplomatas no período indicado. Neles se reconhece que, 
tanto sob o ponto de vista nacional como internacional, foram as guerras – internas ou externas – e a diplomacia os factores 
essenciais no exercício do poder. Reconhece-se, por outro lado, ter sido o Estado-Nação a unidade privilegiada para a análise e 

300

171366   A ideia de Europa no pensamento português.  160 pp (14 x 20 cm) (Lisboa, 2014)

\3,477.-\3,220.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40009  /
※ Num momento em que a construção da União Europeia mostra a fragilidade das suas fundações e exibe fendas graves, levando 
a falar, mais uma vez, da agonia da Europa, recordar o percurso da ideia europeia e do respectivo sentimento ao longo da História 
pode servir de tema de meditação para o presente, percepcionando interrogações e problemas que se colocaram no decorrer dos 
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182831   Un erro de Afonso Costa. - As missões laicas republicanas (1913-1926).  388 pp (13.5 x 22 
cm) (Lisboa, 2015)

\4,816.-\4,460.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40057  /
※ As Missões Laicas (1913-1926) foram um exemplo paradigmático do diferendo entre Estado e Igreja durante a I República. 
Nesta obra, Amadeu Gomes de Araújo aprofunda o tema, dando-nos ao mesmo tempo o panorama de uma época conturbada da 
vida portuguesa.    Críticas de imprensa  «O projecto novo e emblemático das missões laicas civilizadoras propunha-se levar aos 

302

172568   Mulheres deputadas à Assembleia Nacional (1935-1974). (Col.Parlamento, 60) 301 pp (17 x 
24 cm) (Lisboa, 2015)

\4,730.-\4,380.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40016  /
※ De 1935 a 1974, 22 mulheres foram deputadas à Assembleia Nacional do Estado Novo, representando somente 3,3% do total, o 
que não era muito diferente do que se passava noutros países europeus.  Em termos socioprofissionais, encontramos sobretudo 
professoras e assistentes sociais. Algumas colaboraram com organizações femininas do regime, como a Mocidade Portuguesa 

303

188220 Cadavez, Maria Cândida:  A Bem da Nação: As representações turisticas no Estado Novo entre 
1933 a 1940.  352 pp (15.5 x 23.5 cm) (Lisboa, 2017)

\6,048.-\5,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44355  /
※ A Bem da Nação - As Representações Turísticas no Estado Novo entre 1933 e 1940 é uma reflexão sobre as rotinas turísticas 
praticadas em Portugal, nos primeiros anos do regime de António de Oliveira Salazar, e tem por objetivo a demonstração de que o 
turismo era entendido nesta altura como mais um veículo de divulgação e de validação da nova ideologia.   Esta investigação 

304

174328   A guerra que Portugal quis esquecer. - O desastre do exército português em Moçambique na 
Primeira Guerra Mundial.  272 pp (15 x 23.5 cm) (Porto, 2015)

\4,806.-\4,450.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40035  /
※ Entre 1914 e 1918 Portugal enviou mais de 20 mil soldados para Moçambique com o objetivo de garantir a defesa da colónia 
face aos alemães. Apesar da sua superioridade em número e no equipamento, os soldados portugueses foram condenados a uma 
missão impossível. As divisões internas, o desleixo com as regras sanitárias, a impreparação para as doenças tropicais, as 

305

174612   Os deputados da Assembleia Nacional (1935-1974), contem CD-ROM. (Col.Parlamento, 27) 
334 pp (17 x 24 cm) (Lisboa, 2009)

\6,966.-\6,450.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40050  /
※ Este livro complementa e completa o estudo global das elites parlamentares do Estado Novo iniciado com um volume dedicado 
à Assembleia Nacional - Os Deputados da Assembleia Nacional (1935-1974). Apesar de se assumir como corporativo, o Estado 
Novo definiu a representação a dois níveis, sendo crucial o facto de a sede do poder legislativo ficar repartida entre o Governo e a 

306

172073   Os procuradores da Câmara Corporativa (1935-1974), contem CD-ROM. (Col.Parlamento, 33) 
598 pp (17 x 24 cm) (Lisboa, 2010)

\7,182.-\6,650.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40014  /
※ Este livro complementa e completa o estudo global das elites parlamentares do Estado Novo iniciado com um volume dedicado 
à Assembleia Nacional - Os Deputados da Assembleia Nacional (1935-1974). Apesar de se assumir como corporativo, o Estado 
Novo definiu a representação a dois níveis, sendo crucial o facto de a sede do poder legislativo ficar repartida entre o Governo e a 

307

171235   João Marcelino Arroio: Vida parlamentar. (Col.Parlamento, 49) 255 pp (17 x 24 cm) (Lisboa, 
2014)

\4,568.-\4,230.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40001  /
※ Nesta obra, integrada na série Grandes Oradores, a autora e coordenadora da série, Zília Osório de Castro, analisa a vida de 
João Arroio, com particular ênfase para o seu papel no Parlamento. Através dos diferentes textos que compõem este estudo, 
conseguimos identificar o homem que, além de músico, compositor e colecionador de obras de arte, conseguiu, no final da 

308

174569   António Lino Neto: Intervenções parlamentares (1918-1926). (Col.Parlamento, 29) 407 pp (17 
x 24 cm) (Lisboa, 2009)

\6,750.-\6,250.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40045  /
※ É muito oportuno, no actual contexto, recordar os vultos fundadores da República. E é oportuníssimo juntar aos habituais outros 
menos lembrados, que deram uma contribuição essencial para que o regime não se esgotasse na sua primeira vigência. (...)  
Ficamos a dispor duma informação indispensável para compreendermos a movimentação interna e externa do catolicismo 

309

188219 Duarte de Jesus, José Manuel:  Dança sobre o Vulcão - Portugal e o III Reich: O Ministro von 
Hoyningen-Huene entre Hitler e Salazar.  240 pp (15.5 x 23.5 cm) (Lisboa, 2017)

\5,184.-\4,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44354  /
※ Dança sobre o vulcão é uma espécie de biografia político-diplomática do último embaixador (na altura Ministro) do III Reich em 
Lisboa, Oswald Baron von Hoyningen-Huene, bem como da sua época, especialmente no que diz respeito à avaliação do contexto 
alemão, às relações de Salazar com Berlim, bem como a vários problemas ligados a Portugal e à Segunda Guerra Mundial, muito 
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174609   Cunha Leal, deputado e ministro da República: Um notável rebelde. (Col.Parlamento, 25) 200 
pp (17 x 24 cm) (Lisboa, 2009)

\6,966.-\6,450.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40048  /
※ O livro Cunha Leal, Deputado e Ministro da República - Um notável Rebelde integra uma colecção de estudos monográficos 
sobre o parlamentares da I República que se distinguem como deputados e ministros do novo regime implantado em 1910. 
Precursor - muito precoce - do reformismo político e social, num país que se balanceava entre duas situações antagónicas. Trilhou, 

311

172616   Ramada Curto: Republicano, socialista, laico. (Col.Parlamento, 54) 403 pp (17 x 24 cm) 
(Lisboa, 2014)

\4,903.-\4,540.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40020  /
※ Amílcar da Silva Ramada Curto [1885- 1961] reúne a feliz particularidade de ter sido um parlamentar e ministro que iniciou a sua 
carreira política no Partido Republicano Português (PRP) e que, depois da Jornada de Monsanto de 1919, se tornou socialista, 
iluminando, assim, um percurso riquíssimo de transição política.  Inicia-se na política com a Greve Académica de 1907 e entra nas 

312

174546   Crise económica, politicas de austeridade e representação politica. (Col.Parlamento, 56) 506 
pp (17 x 24 cm) (Lisboa, 2015)

\6,642.-\6,150.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40040  /
※ Da Primavera Árabe ao movimento Occupy Wall Street, passando pelas manifestações dos estudantes chilenos e pelos 
protestos ambientalistas dos Wutbürger (‘cidadãos furiosos’) alemães, uma nova onda de protesto está espalhar-se pelo globo, 
podendo mesmo ser comparada às de 1848 ou 1968. Um dos elementos chave desta onda é a oposição às políticas de 

313

157601   A Madeira nos tempos de Salazar: A economia, 1926-1974.  196 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 
2015)

\3,834.-\3,550.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39983  /
※ Com este livro procurei cumprir um objectivo que há muito tempo acalentava: o de reconstituir a economia da Madeira no 
período ‘das ditaduras’ do século XX. Razões objectivas, enunciadas no ponto como foi desenhado este livro, levaram-me a uma 
obra mais descritiva que analítica, contrariando o meu propósito inicial.   De qualquer modo, abordaram-se temas importantes 

314

164456   Com Engenho e Arte. - Ensino técnico em Evora durante a I República: a Escola Industrial e 
Comercial Gabriel Pereira. (Col.Biblioteca/Estudos e Colóquios, 26) 150 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2011)

\3,520.-\3,260.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37759  /
※ A Escola Secundária Gabriel Pereira, detentora de um passado quase centenário, tem as suas origens num período muito 
conturbado da vida nacional: a I República, regime liberal marcado pela dura crise internacional e pelo gigantesco esforço de 
participação portuguesa na I Guerra Mundial. Hoje, numa altura muito complexa da nossa vida colectiva, na qual se questiona o 

315

174567   Portugal e a Grande Guerra, 1914-1918.  512 pp (20 x 26 cm) (Lisboa, 2010)

\10,746.-\9,950.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40043  /
※ The First World War broke out in Europe during the first days of August 1914 and did not end until the signing of the Armistice on 
11 November 1918. While at the beginning it was thought it would be a short campaign, the war did not end until 52 months later, 
with 65 million men mobilized, 8.5 million dead, 20 million wounded and hundreds of thousands captured or missing in action.  

316

172977   António Granjo: República e liberdade. (Col.Parlamento, 43) 196 pp (17 x 24 cm) (Lisboa, 
2012)

\4,536.-\4,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40820  /
※ Pretende-se, neste livro, dentro da perspetiva de base desta série de «Parlamentares da I República», elucidar marcos 
essenciais da atividade cívica e política republicana de António Granjo (1881-1921), escalpelizando, o que nunca se fez até hoje, a 
sua ação como deputado, primeiro, na Assembleia Nacional Constituinte de 1911, e, depois, na Câmara dos Deputados, assim 

317

174600   Candidatos da oposição à Assembleia Nacional do Estado Novo (1945-1973). 
(Col.Parlamento, 31) 309 pp (17 x 24 cm) (Lisboa, 2009)

\6,760.-\6,260.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40046  /
※ Durante quase quatro décadas, entre 1945 e 1973, de quatro em quatro anos, como previa a Constituição de 1932, os 
oposicionistas ao Estado Novo puderam aproveitar os períodos de eleições legislativas para exprimir os seus pontos de vista, 
embora com limitações decorrentes das dificuldades burocráticas e políticas que lhes eram levantadas, inclusivamente através da 

318

167299   Lisboa 1939-1945: A Guerra nas Sombras da Cidade da Luz. (Col.Biblioteca do Século, 35) 
328 pp (15 x 23 cm) (Lisboa, 2012)

\6,048.-\5,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44327  /
※ Lisboa foi, durante a Segunda Guerra Mundial, o centro da espionagem e da intriga internacionais, e a única cidade europeia 
onde Aliados e potências do Eixo operavam à luz do dia e se vigiavam mutuamente. Era a Casablanca real, com todos os 
ingredientes de uma glamorosa intriga ficcional – manobras de bastidores, traições, um próspero mercado negro, romances 
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178317   Pecado original: O choque constitucional entre Belém e São Bento.  276 pp (15.5 x 23.5 cm) 
(Lisboa, 2013)

\4,698.-\4,350.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40055  /
※ Não existem dúvidas de que o Presidente da República pode lançar-se numa campanha contra o Governo saído do sufrágio 
universal e direto, sem que nada lhe aconteça no exercício do seu cargo. Atua contra o Governo como se fosse líder da oposição. 
Pode fazer o que quiser sem que sofra consequências. Pode e faz! Ora, é quase sempre fácil dizer mal do Governo, 

320

182825   A Grande Guerra de Afonso Costa.  220 pp (16.5 x 24 cm) (Lisboa, 2015)

\7,473.-\6,920.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40056  /
※ A acção política de Afonso Costa durante a Primeira Guerra Mundial.  Uma análise detalhada do período entre agosto de 1914 e 
Dezembro de 1917 revela uma série de situações em que o comportamento de Afonso Costa [o político que maior destaque 
alcançou durante a Primeira República] se mostra ambíguo (senão mesmo contraditório) e as suas decisões nos parecem, hoje, 

321

171357   Governo de Pimenta de Castro: Um general no labirinto politico da I República. 
(Col.Parlamento, 38) 295 pp (17 x 24 cm) (Lisboa, 2011)

\4,816.-\4,460.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40008  /
※ Na obra Governo de Pimenta de Castro. Um General no Labirinto Político da I República, Bruno J. Navarro propõe uma nova 
leitura historiográfica a um dos períodos mais controversos e porventura menos estudados da I República portuguesa: o Governo 
do General Pimenta de Castro (Janeiro-Maio de 1915), primeira tentativa de governação conservadora, aparentemente resultante 

322

188217 Peralta, Elsa & Oliveira, Joana et al:  Retornar: Traços de memória do fim do Império.  394 pp 
(21 x 27.5 cm) (Lisboa, 2017)

\9,504.-\8,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44352  /
※ O presente livro surge na sequência da exposição Retornar - Traços de Memória produzida pela egeac para assinalar os 40 
anos do retorno de nacionais à antiga metrópole durante os processos de descolonização que ocorreram nas colónias 
portuguesas.   Cruzando diferentes perspetivas disciplinares e olhares críticos sobre o retorno, esta publicação pretende inscrever 

323

174387   Alvaro de Castro "Jovem Turco" da República. (Col.Parlamento, 51) 240 pp (17 x 24 cm) 
(Lisboa, 2014)

\4,536.-\4,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40825  /
※ Álvaro Xavier de Castro (1878-1928), advogado e militar de formação, foi uma figura importante da política institucional do 
primeiro regime republicano português. Filho de José de Castro, um ‘histórico’ do Partido Republicano Português, aprenderia em 
casa o credo político que professaria a vida inteira. Enquanto estudante, desde o Colégio Militar até à Universidade de Coimbra, os 

324

184631   A Igreja Católica e o nacionalismo do Estado Novo. (Col.Ensaios, 29) 344 pp (17 x 24 cm) 
(Lisboa, 2015)

\8,056.-\7,460.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37769  /
※ Nesta obra, resultante de um estudo aprofundado sobre a temática das relações entre a Igreja Católica e o Estado Novo, o autor 
adopta uma abordagem inovadora porque focalizada no cerne da ideologia salazarista, o nacionalismo, assim como no confronto 
entre a doutrina católica, tal como definida e divulgada nos pontificados de Pio XI e Pio XII, e o pensamento e prática política do 

325

172613 Neto, Vitor:  A questão religiosa no Parlamento. Vol.1: 1821-1910. (Col.Parlamento, 32) 159 pp 
(17 x 24 cm) (Lisboa, 2010)

\6,966.-\6,450.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40017  /
※ Este livro tem como objecto o estudo da chamada questão religiosa nas duas casas do Parlamento entre 1821 e 1910. Nele se 
encontram reunidos os principais debates sobre a matéria e a sua interpretação à luz de uma metodologia actualizada. Na verdade, 
os debates parlamentares sobre os assuntos eclesiásticos ficaram marcados pela ideologia da esmagadora maioria dos 

326

172614 Proença, Maria Cândida:  A questão religiosa no Parlamento. Vol.2: 1910-1926. 
(Col.Parlamento, 32) 326 pp (17 x 24 cm) (Lisboa, 2011)

\9,558.-\8,850.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40018  /
※ A ‘questão religiosa’ foi fulcral para a República e está no cerne de muitas das dificuldades experimentadas pelo regime. 
Embora desde os primórdios do liberalismo já existisse uma corrente anticlerical e anticongreganista (particularmente antijesuítica) 
que se foi afirmando e ganhou novo alento a partir das últimas décadas do século XIX, só no regime republicano foi possível 

327

140119   A invasão da Etiópia em 1935. - Vista pela diplomacia portuguesa. (Col.História geral(Extra-
colecção) ) 206 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2003)

\3,391.-\3,140.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31086  /
※ Este trabalho teve como objectivo provar a inexistência de razões para o conflito ítalo-etíope, através de relatórios diplomáticos 
escritos durante o acontecimento. Dar a conhecer a acção da S.D.N., que se deixou conduzir por ‘razões políticas’ à situação 
humilhante de nada poder fazer pela Etiópia. A pouca evolução e melhoria de vida do povo etíope depois da libertação, apesar de 
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153971   Heróis em Revista (1916-1926). - Leitura de uma época através dos periódicos de interesse 
literário. (Col.A Ieltsar se vai ao longe, 0) 220 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2005)

\3,456.-\3,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38854  /
※ Este livro visa radiografar uma época a partir não das atitudes vanguardistas que a consagraram mas a partir de modos 
tradicionais, feições ocultas nunca consideradas pelas Histórias preocupadas com o grande, o inovador, o singular. Assim, 
pretende-se fornecer elementos para a construção de um (talvez novo) mapa do século XX não passando apenas por aquilo que 

330

174608   Congresso Internacional: I República e Republicanismo: Atas. (Col.Parlamento, 45) 577 pp (17 
x 24 cm) (Lisboa, 2013)

\7,182.-\6,650.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40047  /
※ Esta obra compila textos de investigadores de diferentes gerações, que participaram no Congresso Internacional I República e 
Republicanismo, que se realizou na Sala do Senado do Palácio de São Bento, de 29 de setembro a 2 de outubro de 2010. Este 
congresso resultou da iniciativa das unidades de investigação das universidades públicas portuguesas e da Universidade Católica 

331

174670   Dicionário de história da I República e do republicanismo. in 3 vols.. (Col.Parlamento, 50) 
1364/1186/1230 pp (17 x 24 cm) (Lisboa, 2014)

\46,224.-\42,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40829  /
※ Esta obra fornece informação variada sobre a temática da República e do Republicanismo, tanto no plano das ideias e dos 
valores, como nas áreas institucional, económica, do ensino e do lazer. Contempla textos sobre acontecimentos, personalidades, 
instituições e aspetos da vida económica, social e cultural da época, destacando-se um vasto conjunto de biografias e um 

332

174568   Portugal e a Grande Guerra. (Col.Imagens e Documentos ) 227 pp (20 x 28 cm) (Lisboa, 2015)

\6,912.-\6,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40044  /
※ O livro regista a exposição Portugal e a Grande Guerra, patente na Assembleia da República, entre outubro de 2014 e janeiro 
de 2015, e itinerante por outros locais, a partir dessa data. Reúne ainda um conjunto de ensaios que retratam a intervenção 
portuguesa na Guerra e refletem o seu impacto na política, na economia, na sociedade, na medicina e nas artes do país.   INDICE: 

333

174550   Salazar e as eleições: um estudo sobre as eleições gerais de 1942. (Col.Parlamento, 39) 481 
pp (17 x 24 cm) (Lisboa, 2011)

\8,856.-\8,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40162  /
※ O livro dado agora à estampa é o produto de uma longa investigação sobre as eleições legislativas de 1942, e serviu de apoio a 
uma tese de mestrado apresentada na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Procura 
apresentar um estudo completo sobre o ato eleitoral de 1 de novembro de 1942, abordando várias dimensões do ato eleitoral em 

334

172615   A questão religiosa no Parlamento. Vol.3: 1935-1974. (Col.Parlamento, 32) 304 pp (17 x 24 
cm) (Lisboa, 2011)

\9,558.-\8,850.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40019  /
※ Durante o Estado Novo, as relações entre a política e a religião revelaram-se variáveis e a evolução desse relacionamento 
manifestou-se nos trabalhos da Assembleia Nacional, durante os anos em que a câmara esteve em funcionamento (de Janeiro de 
1935 a Abril de 1974). Avaliar que expressão aí alcançou essa relação é o objectivo deste trabalho, que pretende também 

335

174665   Os presidentes do Parlamento Português. Vol.3: Estado Novo (1935-1974). (Col.Parlamento, 
40) 431 pp (17 x 24 cm) (Lisboa, 2015)

\5,238.-\4,850.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40053  /
※ O presente volume debruça-se sobre Os presidentes do Presidentes do Parlamento Português durante o Estado Novo (1935-
1974), ou seja, as onze personalidades que, neste período, presidiram à Assembleia Nacional e à Câmara Corporativa.  Os 
resultados obtidos aí estão. A estabilidade cultivada pelo Regime reflete-se também no desempenho do cargo de presidente do 

336

170425   Timor-Leste, colonialismo, descolonização, lusutopia.  572 pp (16 x 25 cm) (Porto, 2016)

\7,992.-\7,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44333  /
※ Quinhentos anos depois da chegada dos portugueses à ilha do ‘oloroso sândalo’, Timor-Leste é hoje uma nação independente. 
A autodeterminação do que foi o Timor Português pode ter começado com a Revolução dos Cravos em Lisboa, mas o processo 
em que se inseriu tem raízes mais longínquas no próprio sistema colonial, e prolongou--se dramaticamente por um quarto de 

337

156679   O Estado Novo e a construção da sua politica social: Previdência e assistência 1933-1945. 
(Col.Para Saber, ) 182 pp (16 x 23 cm) (Porto, 2015)

\5,184.-\4,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44323  /
※ A presente obra nasceu da constatação, em 2004, de que a historiografia portuguesa patenteava um campo aberto de 
investigação que se debruçaria sobre a construção das políticas sociais em Portugal, seus vetores, suas condicionantes, seus 
atores e resultados. Neste contexto, aquando da realização da dissertação de Mestrado em História Contemporânea do autor, foi 
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173249   Os Sons da República.  168 pp (15.5 x 22 cm) (Lisboa, 2015)

\4,266.-\3,950.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40024  /
※ Com a disponibilização de Os Sons da República, Rui Vieira Nery apresenta um estudo diacrónico do panorama musical 
português da era republicana, devidamente correlacionado com os paradigmas vigentes antes e depois desse período histórico, 
contribuindo para o enriquecimento da História da Música ocidental, e de uma forma síncrona para o conhecimento do contexto 

339

184647 Alexandre, Dora:  O outro lado da Guerra Colonial. - Memória para além das armas e dos 
combates. As peripécias e as boas recordações dos militares portugueses no Ultramar.  336 pp (16 x 

\6,220.-\5,760.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37784  /
※ Entre 1961 e 1974, o regime português enviou para África uma geração inteira de jovens inexperientes na vida e no manejo das 
armas. Que realidade encontraram naquele continente desconhecido? O que faziam no tempo livre? Que episódios trouxeram para 
contar? O cabo Domingos, conhecido como Belle Dominique, rapidamente percebeu que a vida fora do quartel tinha mais encanto 

340

181644   Outubro: A Revolução Republicana em Portugal (1910-1926). (Col.Lugar da História 80) 375 
pp (15.5 x 23.5 cm) (Lisboa, 2011)

\6,350.-\5,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32784  /
※ A I República foi uma espécie de regime da ala esquerda da monarquia constitucional. Assumindo a quebra com o símbolo 
monárquico, pouco trouxe de novo ao programa progressista da monarquia. A grande diferença consistiu no facto de os 
mecanismos eleitorais (dominados pela fraude nos dois casos) terem sido capturados por um só partido, impossibilitando um 

341

184705   Kennedy e Salazar.  320 pp (16 x 23.5 cm) (Lisboa, 2013)

\5,875.-\5,440.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37835  /
※ 1961 foi o ano mais difícil da história contemporânea das relações entre Portugal e os Estados Unidos. Salazar, a caminho dos 
73 anos, era como uma velha raposa, segura no seu covil, enfrentando as ameaças com inexcedível argúcia. Kennedy, aos 43 
anos, chegara à Casa Branca como um jovem leão, majestático nas características de poder e carisma com que captou a 

342

188211 Arena, Joaquim:  Debaixo do Nossa Pele: Uma viagem. (Col.Olhares ) 324 pp (13 x 19 cm) 
(Lisboa, 2017)

\5,616.-\5,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44347  /
※ «Debaixo da Nossa Pele resulta de uma dupla viagem: a pé, ao longo do curso do rio Sado, numa busca pelos últimos sinais da 
presença dos descendentes dos escravos negros trazidos para esta região, depois do século XVIII, para o cultivo do arroz. Uma 
viagem que levará o autor a duas aldeias alentejanas, São Romão e Rio de Moinhos, mas que, ao mesmo tempo, serve de 

343

154260   Aljube a voz das vitimas (Catalogo de Exposição).  223 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2011)

\7,668.-\7,100.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33322  /
※ Comissão Organizadora: Alfredo Caldeira, Fundação Mário Soares, Fernando Rosas, Instituto de História Contemporânea da 
FCSH da UNL, Raimundo Narciso, Movimento cívico Não apaguem a Memória!  Exposição, catálogo e edição de textos: Alfredo 
Caldeira, Fernando Rosas, Inês Quintanilha, Irene Pimentel e Susana Martins  A exposição A VOZ DAS VÍTIMAS e respectivo 

344

154252   O Escudo. - A nova unidade monetária da República. (Col.Comemorações do Centenário da 
República - Catálogos das Exposições ) 72 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2011)

\4,125.-\3,820.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33321  /
※ Por Decreto com força de Lei de 22 de Maio de 1911, o Governo Provisório da República Portuguesa determinou uma reforma 
monetária que, em especial, introduziu uma nova unidade monetária: o escudo. Que razões levaram a que se procedesse a essa 
reforma? Qual o seu conteúdo? Que novidades trouxe para a vida quotidiana, em particular em relação aos meios de pagamento, 

345

178213   Estado, Empresas e Sociedade. - Um mosaico luso-brasileiro.  240 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 
2009)

\4,492.-\4,160.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32779  /
※ Desde o final do século passado, assistiu-se a um florescimento geral das relações entre o Brasil e Portugal claramente 
integrado num contexto global em mudança, em particular no que respeita à importância das economias emergentes e ao novo 
papel dos espaços linguísticos. O mundo académico não podia deixar de acompanhar e reflectir sobre estas transformações que 

346

181664   Os últimos presos do Estado Novo. - Tortura e desespero nas vésperas da revolução.  180 pp 
(15.5 x 23.5 cm) (Lisboa, 2013)

\5,346.-\4,950.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32804  /
※ Depois de uma curta «Primavera Marcelista», o País assistiu a uma escalada da violência contra todos os portugueses que 
enfrentavam a ditadura. Entre 1973 e 1974, mais de 500 pessoas, pertencentes a vários movimentos políticos e oriundas de 
diferentes classes sociais, foram presas e violentados pela PIDE.  No forte de Caxias, muitas eram sujeitas às mais sofisticadas e 
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183918   5a Divisão - MFA - Revolução e cultura.  178 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2015)

\4,838.-\4,480.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38872  /
※ Como afirma Manuel Begonha, «imediatamente após o 25 de Abril, era admissível que existisse uma certa perplexidade, senão 
desconfiança, relativamente ao papel dos militares na revolução, atendendo a que, num passado recente, apareciam como um dos 
sustentáculos do regime, não sendo despiciendo o respectivo envolvimento na Guerra Colonial». Por outro lado, como se afirma na 

348

186647   As Linhas de Torres Vedras: Um destino turistico estratégico para Portugal.  384 pp (16 x 23 
cm) (Lisboa, 2016)

\4,644.-\4,300.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41661  /
※ Este é um estudo sobre as Linhas de Torres Vedras enquanto destino turístico, procurando estudá-las no contexto do Turismo 
Cultural (e Paisagístico) e, nomeadamente, na comparação com produtos e destinos similares existentes nos países da Europa 
ocidental, mercados emissores de turismo com os quais Portugal compete, nomeadamente Inglaterra e França, com a Hadrian’s 

349

181677   Um olhar para Portugal no mundo. - Uma forma diferente de relação humana. (Col.Extra-
colecção ) 514 pp (17 x 24 cm) (Lisboa, 2012)

\7,430.-\6,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32816  /
※ Partindo de comentários espontâneos de colegas estrangeiros, revelando a persistência de uma memória presente em muitos 
povos e nações, o Autor procurou na História dos Portugueses os fundamentos que justificam esse ‘olhar diferente’. O Autor, num 
«estilo vigoroso e despojado, vibrante de humanidade», convida-nos «a olhar para dentro de nós próprios e, ao mesmo tempo, 

350

184667   As mulheres e a guerra colonial. - Mães, filhas, mulheres e namoradas. A retaguarda dos 
homens na frente de batalha.  384 pp (16 x 22.5 cm) (Lisboa, 2015)

\6,350.-\5,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37802  /
※ Rezaram e fizeram promessas por eles. Escreveram-lhes centenas de aerogramas, adiando o amor, às vezes sem volta. 
Tornaram-se madrinhas de guerra de homens que nem sequer conheciam. Foram com eles para o território desconhecido de 
África, que amaram ou odiaram, ou resignaram-se a esperar por eles, com filhos nos braços. Voaram para os resgatar do mato, 

351

181654   A UGT na história do movimento sindical português, 1970-1990.  704 pp (16.5 x 23.5 cm) 
(Lisboa, 2013)

\7,430.-\6,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32794  /
※ Numa síntese da história do movimento sindical português, o autor explica os antecedentes da criação da UGT: as convulsões 
pós-25 de Abril e as lutas entre os que defendiam uma união sindical e os que defendiam a criação de uma nova central sindical. 
Finalmente, é traçada a história desta central sindical até à década de 1990 e ao Acordo Económico e Social.  ....

352

184651   A Maçonaria e a participação de Portugal na I Guerra Mundial.  256 pp (15 x 23 cm) (Lisboa, 
2014)

\5,832.-\5,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37788  /
※ Quais as razões que levaram Portugal a envolver-se na Grande Guerra? Porque combatemos na Europa?  No ano em que se 
comemora o centenário do início da Primeira Guerra Mundial justifica-se uma reflexão sobre um conflito que contou com a 
participação dos portugueses e mudou para sempre a vida da humanidade. Desapareceram impérios, redefiniram-se fronteiras, a 

353

188204 Braz Teixeira, António:  A "Renascença Portuguesa": Pensamento, Memória e Criação. 
(Col.Para Saber, ) 692 pp (16 x 23 cm) (Porto, 2017)

\12,096.-\11,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44341  /
※ Estamos perante um conjunto extremamente interessante e valioso de reflexões que abre horizontes sobre as influências 
exercidas por algo que se tornou um verdadeiro movimento cultural, cujo alcance e significado não pode reduzir-se a um campo 
fechado e exclusivo. Falar da ‘Renascença Portuguesa’ é considerar um impulso fundamental na vida cultural do século XX, 

354

147385   O Pais em Revolução. (Col.Revolução e Democracia, 2) 400 pp (16 x 23.5 cm) (Lisboa, 2001)

\8,532.-\7,900.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36151  /
※ Obra, em três volumes, destinada a abordar as ‘temáticas e problemas’ emergentes do derrube do Estado Novo, ‘nas condições 
e circunstâncias concretas em que um golpe militar se transformou numa revolução’, Revolução e Democracia começa a ser uma 
realidade. Sob a direcção do historiador, J.M. Brandão de Brito, que, contando com a colaboração de um conjunto marcante de 

355

143965   Globalização e Democracia. - Os Desafios do Século XXI. - IV Curso Livre de Historia 
Contemporânea. (Col.Cursos livres de história contemporânea, 4) 162 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2003)

\3,391.-\3,140.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31175  /
※ «(…) Globalização e Democracia, não podia ser mais pertinente nem mais actual. Creio mesmo que a questão fundamental que 
hoje se coloca nas sociedades e nos tempos em que vivemos é exactamente a de tentar encontrar soluções para o problema da 
‘cidadania global’, isto é, como salvaguardar um conceito de cidadania e impedir que, num Mundo global, os cidadãos se vejam 
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150989   Enfim, a República! - Colecção Pedro Vicente. (Col.Projectos Especiais/Extra Colecção ) 272 
pp (17 x 24 cm) (Lisboa, 2011)

\8,791.-\8,140.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33310  /
※ A Fundação Mário Soares apresenta a Colecção António Pedro Vicente, retrato exemplar de uma época em que a propaganda 
política está no seu esplendor, representando ou satirizando com eficácia os acontecimentos e os protagonistas. A que acresce a 
qualidade estética das intervenções aí expressas por numerosos artistas.  Esta colecção atravessa o primeiro quartel do século 

357

181672   Portugal e Espanha. - Entre discursos de centro e práticas de fronteira. (Col.A Ieltsar se vai ao 
longe, 29) 302 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2009)

\5,270.-\4,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32811  /
※ Através do estudo dos limites de Portugal e Espanha nos séculos XIX e XX, esta obra abarca a análise de vários dos discursos 
geopolíticos acerca da fronteira ibérica, bem como as práticas da construção das identificações nacionais. Como resultado 
intercalar dum projecto internacional e multidisciplinar, que reúne antropólogos, historiadores, cientistas políticos e sociólogos de 

359

164458   Os Museus e o Património cultural imaterial. - Estratégias para o desenvolvimento de boas 
práticas. (Col.Biblioteca/Estudos e Colóquios, 28) 196 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2014)

\4,298.-\3,980.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37761  /
※ Porque falamos hoje de Património Cultural Imaterial? Este livro esclarece sobre a importância que a salvaguarda do PCI tem 
vindo a assumir nas políticas culturais na sequência do trabalho desenvolvido pela UNESCO, muito particularmente com a 
Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial (2003). São vários os agentes envolvidos na preservação deste 

360

181657   Salazar e Paulo VI. - A relação conturbada do ditador com o primeiro papa a visitar Portugal. 
256 pp (15 x 23 cm) (Lisboa, 2013)

\5,346.-\4,950.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32797  /
※ Sabia que, apesar de ser frequentemente recordado como beato, Salazar não respeitava o Papa? E que o Cardeal Cerejeira 
exercia enorme controlo sobre Salazar? E sabia que Salazar chegou mesmo a ameaçar a Santa Sé com um rigoroso e firme corte 
de relações? José Carvalho, historiador especialista em temáticas de religião, levanta o véu sobre estas e muitas outras questões 

361

183010   Mário Soares e a Revoluçäo.  viii+560 pp (15.5 x 23.5 cm) (Lisboa, 2013)

\10,411.-\9,640.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35948  /
※ O facto de a transição em Portugal ter começado por um golpe militar e não no interior do regime, produziu uma crise nas 
estruturas militares e paralelamente uma crise no Estado, conjugação que ameaçou o sucesso da transição democrática. Entre 
1974 e 1976, uma combinação entre militares, um partido marxistaleninista ortodoxo e grupos radicais de esquerda esteve perto de 

362

183061   O Ataque aos Milionários.  viii+404 pp (16 x 23.5 cm) (Lisboa, 2014)

\9,136.-\8,460.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35949  /
※ Estava prestes a entrar em acção o tenente Rosário Dias, assessor económico do primeiro-ministro. «Tenho informações de 
que neste momento os administradores do Banco Espírito Santo estão reunidos e vou lá prendê-los», anunciou. Começou assim a 
vaga de prisões que atingiu as famílias Espírito Santo, Mello e Champalimaud, transformadas em alvos do poder revolucionário por 

363

181671   Mercado media em Portugal no periodo marcelista. - Os media no cruzamento de interesses 
politicos e negócios privados.  618 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2012)

\9,158.-\8,480.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32810  /
※ Este livro entra nos bastidores da actividade media, durante o período da governação marcelista (1968-1974), e descortina as 
manobras e motivações que conduziram à aquisição de vários jornais diários, por grandes grupos económicos. Desvenda as teias 
de interesses que então se desenhavam entre o poder político, o poder económico e o poder mediático. Mostra que deter uma 

364

184658 Correia, Silvia:  Entre a morte e o mito. - Politicas da memória da I Guerra Mundial (1918-1933). 
554 pp (15 x 23.5 cm) (Lisboa, 2015)

\8,380.-\7,760.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37794  /
※ «Mortos? Heróis? Antes e depois, pelo meio e pelas margens da espessura humana das estatísticas militares e da intrincada 
esfera pública dos balanços e das experiências, ensaia-se aqui o estudo da construção da memória da I Guerra Mundial em 
Portugal, entre 1918 e 1933, e de que forma esta se integra num movimento mais hegemónico da cultura de guerra europeia.   Em 

365

146225   A carta de Pero Vaz de Caminha. (Col.Obras Completas de Jaime Cortesão, 7) 256 pp (16 x 
23 cm) (Lisboa, 2010)

\7,689.-\7,120.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33294  /
※ De entre as muitas e notáveis obras da Literatura Portuguesa da Expansão dos séculos XV a XVII é indiscutível que a Carta de 
Pêro Vaz de Caminha escreveu em 1500 a D. Manuel I, relatando-lhe o «achamento» da «Terra de Vera Cruz», ocupa um lugar 
cimeiro. Consciente de tal facto bem andou Jaime Cortesão ao realizar aquele que reputamos, sem receio da afirmação, como o 
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154407   Os politicos e o teatro. - Governantes dramaturgos e dramaturgos governanes de Garrett aos 
Nossos Dias. (Col.Temas Portugueses, ) 156 pp (15 x 24 cm) (Lisboa, 2013)

\5,151.-\4,770.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33328  /
※ Duarte Ivo Cruz concilia, há mais de quarenta anos, a intervenção económica, pública e privada, com a actividade docente e de 
investigação histórica ligada a temas de História do teatro e de História diplomática e de relações internacionais. É autor de mais 
de trinta livros numa e noutra área, publicados em Portugal, no Brasil, em Espanha e Nações Unidas. Desempenhou funções 

367

181659   Raizes do Presente. - Estudos de historia contemporâea.  390 pp (13.5 x 22 cm) (Lisboa, 2013)

\5,983.-\5,540.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32799  /
※ Nesta obra, o ex-Reitor da Universidade Católica Portuguesa Manuel Braga da Cruz reúne uma série de textos e analisa as 
relações entre a Igreja e o estado liberal desde o cisma à Concordata, dedicando-se ainda ao tema das invasões militares externas 
e culminando numa perspectiva da ascensão de Oliveira Salazar ao poder.  ....

368

181658   Histórias secretas do atentado a Salazar.  220 pp (15 x 23.5 cm) (Lisboa, 2013)

\5,659.-\5,240.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32798  /
※ O acesso a um processo de inquérito mantido secreto durante seis décadas permitiu ao jornalista Valdemar Cruz reconstruir os 
ignorados bastidores da investigação policial desencadeada após o único atentado perpetrado contra Oliveira Salazar em toda a 
sua vida, ocorrido no dia 4 de julho de 1937. O resultado é uma viagem a um passado marcado pela prisão e tortura de inocentes, 

369

181674   Falar(es) do Zoio. - Uma aldeia bragançana em meados do sec. XX. (Col.Extra-colecção ) 324 
pp (17 x 24 cm) (Lisboa, 2013)

\6,350.-\5,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32813  /
※ Quem hoje, em 2012, tenha menos de 50 anos, terá muita dificuldade em imaginar como era o Zoio: uma pequena aldeia na 
Serra de Nogueira, no concelho de Bragança, e como era viver no Zoio, na década de 50 do século passado! Não apenas a aldeia 
em si, mas a vida sofrida que se vivia, que era quase completamente condicionada pelos árduos trabalhos que uma agricultura de 

370

151497   Papéis de jornal. - Crònicas 2003-2010. (Col.Observadores ) 384 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 
2011)

\6,868.-\6,360.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33318  /
※ ‘Estas coisas têm o seu tempo: para reunir uma selecção de crónicas publicadas regularmente em jornais ou produtos 
comunicacionais afins (isto é, em suporte papel), é preciso que uma certa distância se crie entre o autor e as suas prosas. Uma 
coisa é escrever pressionado por uma data-limite, no quadro restrito de um certo espaço que lhe é dado, em circunstâncias que, 

371

143962   Politica Externa e Politica de Defesa do Portugal Democrático. - II Curso Livre de Historia 
Contemporânea. (Col.Cursos livres de história contemporânea, 2) 231 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2001)

\3,909.-\3,620.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31173  /
※ Operou-se uma dialéctica complexa entre a política externa e a política de defesa da República Portuguesa. Durante muitos 
anos, a política de defesa esteve dependente da acção externa do governo, mas, ultimamente, é a política externa que se afirma 
através das missões militares internacionais. Este Curso, realizado em Nov. 1999, de que resultaram as 15 dissertações contidas 

372

184697   Capitãs de Abril. - A revolução dos cravos vivida pelas mulheres dos militares.  256 pp (16 x 
23.5 cm) (Lisboa, 2014)

\6,350.-\5,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37827  /
※ O amor colocou-as no centro da revolução que derrubou 40 anos de ditadura em Portugal. E elas cumpriram o seu papel. Em 
casa, para que a liberdade chegasse à rua. Lutaram nas fileiras da conspiração, dando cobertura a reuniões clandestinas, 
passando à máquina manifestos, instigando a revolta ou simplesmente ‘assobiando’ para o lado como quem não vê o golpe em 

373

140180   A memória das mulheres. - Montemor-o-Novo em tempo de ditadura. (Col.História geral(Extra-
colecção) ) 14 ilust.+116 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2007)

\3,974.-\3,680.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31101  /
※ Montemor-o-Novo desempenhou, no próprio Alentejo, um papel destacado no movimento de resistência ao regime ditatorial. A 
presente publicação dá-nos a conhecer um pouco do quotidiano deste concelho nas últimas três ou quatro décadas do Estado 
Novo, através das impressionantes histórias de vida de 24 mulheres.  ....

374

154751   O "Ano XX" Lisboa 1946 - Estudos de factos socioculturais. (Col.Temas Portugueses, ) 392 pp 
(15 x 24 cm) (Lisboa, 2012)

\8,640.-\8,000.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33332  /
※ Após o «Estudo de factos socioculturais» consagrado ao «Ano X - Lisboa 1936», o historiador e escritor José- Augusto França 
publica novo estudo sobre o «Ano XX da Revolução Nacional», celebrado em 1946. «Na verdade das coisas e dos factos, o ano de 
1946 começou, em Portugal, em 8 de Maio de 1945, com as manifestações livres feitas às Democracias aliadas vencedoras do 
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150987   O esplendor da austeridade. - Mil anos de empreendedorismo das Ordens e congregações em 
Portugal: Arte, cultura e património. (Col.Projectos Especiais/Extra Colecção ) 706 pp (17 x 24 cm) 

\33,264.-\30,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33309  /
※ As ordens religiosas e o seu valioso património constituem uma dimensão importante da paisagem cultural e simbólica do nosso 
país. A importância e impacto modelador da «omnipresença» do pessoal monástico no tecido social da nossa história multissecular 
estão bem ilustrados tanto na monumentalidade do património edificado que tem resistido à erosão do tempo e da acção do 

376

144097   Eleições e sistemas eleitorais no século XX português. - Uma pesquisa histórica e 
comparativa. (Col.Cursos livres de história contemporânea, 8) 396 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2011)

\5,778.-\5,350.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31178  /
※ As eleições são um traço fundamental dos regimes políticos modernos, sobretudo no caso dos regimes liberais e liberais-
democráticos. Mesmo os regimes autoritários e totalitários não resistiram a utilizar o mecanismo eleitoral como forma de pelo 
menos simular uma governação baseada no consentimento dos governados. Neste volume analisam-se pois as eleições e os 

377

181668   A Madeira na Segunda Guerra Mundial. - Economia, politica e sociedade.  220 pp (16 x 23 cm) 
(Lisboa, 2013)

\5,151.-\4,770.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32807  /
※ O grande objectivo desta obra foi identificar, através de investigação própria, os principais impactos na política, economia e 
sociedade, na Madeira e Porto Santo. Da análise à gestão política da Madeira, evidencia-se a deficiente articulação entre o 
governo central e as autoridades na Madeira como causa principal das carências e da fome que atingiu a população. Na economia, 

378

188218 Garcia, José Luis & Alves, Tânia et al:  Salazar, o Estado Novo e os Media.  406 pp (15.5 x 23.5 
cm) (Lisboa, 2017)

\6,696.-\6,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44353  /
※ A investigação centrada nos media, na censura e na propaganda promovidas pelo regime de Salazar têm vindo a atrair cada vez 
mais a atenção, começando a figurar como um tópico relevante na História, na Sociologia e nas Relações Internacionais do Estado 
Novo.   No seguimento desta tendência, este livro reúne vários estudos que têm vindo a ser feitos no âmbito dos media no contexto 

379

140102   A crise da História e as suas novas directrizes. (Col.Biblioteca de Autores Portugueses ) 228 
pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2013)

\6,188.-\5,730.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33285  /
※ Há uma outra história que nos diz como têm vivido os homens através dos tempos, como trabalharam para conseguir a comida, 
a casa e a roupa. Por ela podemos ver como se formou a sociedade de hoje, e aparecer-nos-ão banhados a uma luz mais clara os 
problemas do mundo actual. Seguimos nela o desenvolvimento da ciência e da arte, o esforço tenaz dos homens para dominar a 

380

183906   Raia Molhada. Contrabandistas - Emigrantes, Exilado e Deportados.  202 pp (16 x 23 cm) 
(Lisboa, 2015)

\4,924.-\4,560.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38870  /
※ Relata-se o passado de gentes de um povo, e o que sucedeu a homens de garra que lutaram pela sobrevivência e pela 
liberdade do jugo dos donos de um regime ditatorial. A primeira estória reporta-se a uma profissão clandestina, o contrabando, 
praticada numa região onde o autor esteve integrado. Destacam-se episódios difíceis e o sofrimento porque passaram os que 

381

181662   Viver e resistir no tempo de Salazar. - História reais contadas na peimeira pessoa.  160 pp (16 
x 23 cm) (Lisboa, 2013)

\4,698.-\4,350.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32802  /
※ Este livro nasceu da recolha de histórias de vida através de várias entrevistas que ajudaram a compor um quadro mais 
completo, abrangente e pessoal do que foi viver no tempo de Salazar, viver em tempos que para muitos foram de silêncio e de 
medo, mas também de luta e de coragem. E, em certo sentido, de esperança.  Cada pessoa entrevistada abriu um mundo, o seu 

382

184694   Mulheres contra a Ditadura.  328 pp (15 x 23.5 cm) (Lisboa, 2014)

\6,220.-\5,760.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37824  /
※ A primeira ‘elite’ de mulheres que lutou contra a ditadura no pós-guerra nasceu no Movimento de Unidade Democrática Juvenil 
(MUDJ, 1946-1957).  Filhas de juízes, de conservadores, de médicos, advogados, militares, ou de empresários, filhas de 
oposicionistas, republicanos sobretudo, elas foram jovens escolarizadas à procura de respostas políticas novas, diferentes das de 

383

181641   O Império Colonial em Questão (secs. XIX-XX). (Col.História & Sociedade ) 600 pp (13.5 x 21 
cm) (Lisboa, 2013)

\8,046.-\7,450.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32781  /
※ O Império Colonial em questão (séculos XIX-XX). Poderes, saberes e instituições reúne um conjunto de investigações sobre 
acontecimentos e processos históricos marcantes na história do império colonial português, desde oitocentos até ao seu ocaso. 
Mobilizando tradições disciplinares e propostas metodológicas e paradigmáticas distintas, oriundas do rico património das ciências 
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186654   A Toponimia do Concelho de Elvas.  425 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2016)

\6,264.-\5,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41665  /
※ A Toponímia é uma ciência auxiliar da História que estuda os topónimos, os nomes dos lugares e a sua história e evolução. 
Ainda antes de escolher a História e o Património Cultural como minha área de estudo, a Toponímia foi sempre uma ciência que 
me interessou. Quase que a podemos comparar à Genealogia, uma genealogia não das pessoas mas dos lugares. Tal como 

385

184664 Lauret, Pedro:  O Dia da Liberdade, 25 de Abril de 1974.  300 pp (19.5 x 26 cm) (Lisboa, 2015)

\10,411.-\9,640.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37799  /
※ O Dia da Liberdade narrado ao pormenor a partir do olhar de quem esteve no terreno e fez a Revolução: os capitães. Das 22h55 
do dia 24 de Abril às 7h00 do dia 26 de Abril de 1974 - cronologia ao minuto de todos os passos dados pelo movimento militar que 
pôs fim a 48 anos de Ditadura.  ....

386

188224 Lochery, Neill:  Portugal - Saido das sombras: Da revolução de 1974 até ao presente. 
(Col.Biblioteca do Século, 46) 384 pp (15 x 23 cm) (Lisboa, 2017)

\6,588.-\6,100.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44357  /
※ O declínio do país tem sido um tema recorrentemente exposto por historiadores e comentadores que focam a sua atenção na 
era dourada dos Descobrimentos, o Império e o papel de Lisboa como grande potência atlântica. Neste novo livro, Neill Lochery 
contraria a ideia de que Portugal esteja em decadência inevitável, sugerindo, pelo contrário, que se trata de uma nação 

387

184653   Os lugar-tenentes de Salazar. Biografias.  374 pp (14 x 22 cm) (Lisboa, 2015)

\6,134.-\5,680.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37790  /
※ Última obra de Manuel de Lucena, agora publicada em homenagem ao grande investigador e cientista político, apresenta as 
biografias de cinco figuras marcantes do Estado Novo: Armindo Monteiro, Pedro Theotónio Pereira, Alberto Franco Nogueira, José 
Gonçalo Correia de Oliveira e Adriano Moreira. Todos eles desempenharam cargos destacados, tendo lidado directamente com 

388

181651   1937 - O Atentado a Salazar.  360 pp (15 x 23 cm) (Lisboa, 2013)

\6,555.-\6,070.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32791  /
※ Domingo, 4 de julho de 1937, 10h20. Rua Barbosa du Bocage. António de Oliveira Salazar preparava-se para sair da sua viatura 
oficial, um Buick, frente à casa do seu amigo pessoal Josué Trocado, em cuja capela privativa costumava assistir à missa 
dominical. De repente, uma enorme explosão atroa os ares e esventra a rua. Fumo, pedras, lajes e placas voam pelos ares. Abre-

389

149148   Correspondência da Grande Guerra. (Col.Obras Escolhidas de Vitorino Magalhães Godinho ) 
168 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2010)

\4,460.-\4,130.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33303  /
※ [P]ara falarmos com seriedade e pertinência da República Portuguesa temos de buscar cuidadosamente materiais e 
ferramentas (de os«Inventar»), inventariar, analisar e passar ao crivo da crítica mais rigorosa o manancial de fontes - e é tão rico e 
inexplorado! -; e do mesmo passo, servindo-nos do método comparativo, formular os problemas a resolver e tentar as respostas 

390

186657   Filhos de engano: Amor, sexualidade e grupos sociais no Alentejo (2a edição).  198 pp (16 x 
23 cm) (Lisboa, 2015)

\3,996.-\3,700.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41668  /
※ Ao longo do século XX, Portugal apresenta valores de ilegitimidade elevados próximos do Norte e Centro da Europa e distantes 
de Espanha, Grécia e Itália. Filhos de Engano – Amor, Sexualidade, Grupos Sociais no Alentejo é fruto de pesquisa sobre a 
reprodução social ligada aos nascimentos fora do casamento no Baixo Alentejo litoral (concelho de Alcácer do Sal), com 

391

184695   1974 - O ano que começou em Abril.  400 pp (15 x 23.5 cm) (Lisboa, 2014)

\6,858.-\6,350.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37825  /
※ Abril foi o mês que mudou Portugal e os portugueses.  1974 fez cair Marcelo Caetano e, com ele, o regime de ditadura que 
vigorava desde 1926.  As certezas de um regime que parecia inamovível desfizeram-se num dia. Passados 40 anos, eis o registo 
de um ano histórico, página a página, através de um jornal, o Diário de Notícias, e uma revista, a Flama.  Os sonhos, as ambições, 

392

184676   15 Portugueses ilustres.  304 pp (15 x 23.5 cm) (Porto, 2012)

\5,896.-\5,460.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37811  /
※ Uma viagem ao longo de todo o século xx que aborda a vida de quinze grandes personalidades portuguesas e as suas 
importantes contribuições em áreas como a Literatura, a Educação, a Cultura, a Arte e a Política.  De Maria de Lourdes Pintasilgo a 
Francisco Sá Carneiro e Álvaro Cunhal, de Miguel Torga a Irene Lisboa e António Botto, relembrando figuras aparentemente 
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154569   Algarvios pelo coração. - Algarvios por nascimento.  434 pp (17 x 24.5 cm) (Lisboa, 2015)

\5,886.-\5,450.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39974  /
※ Com um intenso carinho e no âmbito de uma continuada e persistente investigação própria, têm sido elaboradas as notas 
biográficas e comentários que compõem esta nova obra, inserida no seguimento da já publicada no ano 2000, Quem Foi Quem? – 
200 Algarvios do Século XX, mas agora dedicada a mais algarvios, e com o título Algarvios pelo Coração – Algarvios por 

394

143969   Europa, Portugal e a Constituição europeia. - VI Curso Livre de História Contemporânea. 
(Col.Cursos livres de história contemporânea, 6) 180 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2006)

\3,391.-\3,140.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31176  /
※ O VI Curso de História Contemporânea organizado pela Fundação Mário Soares e pelo Departamento de História 
Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa realizou-se sob o signo da 
evolução da União Europeia, desde o momento em que os ‘pais fundadores’ conceberam uma Comunidade apta a contrariar a 

395

181648   Um Império de Papel. - Imagens do colonialismo português na Imprensa Periódica Ilustrada 
(1875-1940).  216 pp (15 x 21 cm) (Lisboa, 2012)

\7,992.-\7,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32788  /
※ Este livro, sendo profusamente ilustrado, tem um risco. Ao disponibilizar num único volume uma grande quantidade de imagens 
sobre o império português, pode produzir um efeito semelhante àquele que exerceram as exposições coloniais no país através de 
um discurso visual que juntava aquilo que estava separado: dar realidade a uma ficção. Ou, neste caso, a produzir novas ficções – 

396

144103   As novidades do mundo. - Conhecimento e representação da época moderna. (Col.Jornadas 
de História Ibero-Americana ) 389 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2002)

\7,203.-\6,670.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31181  /
※ As VIII Jornadas de História Ibero-americana, associaram-se à XI Reunião Internacional de História da Náutica e da Hidrografia 
para comemorar, num amplo debate científico, cinco séculos sobre os nascimentos de D. João III, Damião de Góis e Pedro Nunes, 
bem como da elaboração em Lisboa do planisfério anónimo conhecido por «Cantino». Dessa feliz reunião resultou este livro que 

397

183919   Memória e vida em tempos de Abril. - Estórias de liberdade e de libertação.  216 pp (16 x 23 
cm) (Lisboa, 2015)

\5,043.-\4,670.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38873  /
※ Estórias de vida, luta pela liberdade, trabalho e amor de um povo – gente da nossa gente. Povo sofrido, belo e generoso das 
terras Além Tejo – Alentejo! Um tudo-nada, muito da nossa História, da de África, da Lusofonia, do Mundo. Um trecho da nossa 
vida colectiva: património da nossa Mátria e de outros Povos, nossos irmãos que temos a magistral oportunidade de (re)viver e 

398

122080 Medeiros, Antonio:  Two Sides of One River: Nationalism and Ethnography in Galicia and 
Portugal. (Col.European Anthropology in Translation, 5) 406 pp (15 x 23 cm) (New York, 2013)

\15,660.-\14,500.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36960  /
※ Galicia, the region in the northwest corner of Spain contiguous with Portugal, is officially known as the Autonomous Community 
of Galicia. It is recognized as one of the historical nationalities making up the Spanish state, as legitimized by the Spanish 
Constitution of 1978. Although Galicia and Portugal belong to different states, there are frequent allusions to their similarities. This 

399

151496   A saga dos portugueses na Rússia. (Col.Temas Portugueses, ) 384 pp (15 x 24 cm) (Lisboa, 
2011)

\6,868.-\6,360.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33317  /
※ A Saga dos Portugueses na Rússia obra seleccionada para integrar a colecção Temas Portugueses está dividida em três 
partes: ‘ Longos séculos de contactos esporádicos entre dois extremos da Europa’; ‘Influência das ideias liberais Espanholas e 
Portuguesas na Rússia’ e ‘Olhares russos de Portugal e do seu império’  Observações: Há mais de trinta anos a viver na URSS / 

400

184688   Nas Bocas do Mundo. - O 25 de Abril na Imprensa Internacional.  336 pp (17 x 23.5 cm) 
(Lisboa, 2014)

\7,776.-\7,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37819  /
※ Durante um período de 19 meses, entre o 25 de Abril de 1974 e o 25 de Novembro de 1975, Portugal ocupou primeiras páginas 
de jornais, capas de revistas e aberturas de noticiários radiofónicos e televisivos um pouco por todo o mundo, com uma 
intensidade que nunca antes ocorrera na sua história.   O mundo assistia, assombrado e empolgado ou crítico, ao dramático 

401

155335   Admirável Mundo Velho.  190 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2012)

\3,952.-\3,660.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39977  /
※ UM LIVRO ACTUAL. Quo vadis, Europa? Quando tanto se discute a crise da União Europeia, o autor, não querendo fazer 
futurologia, interrogou-se sobre o futuro do Velho Continente, optando por fazê-lo num registo ficcionista. ‘Por vicissitudes várias, 
que não vêm ao caso, o texto em questão foi escrito já nos idos de 2000, mas ficou a estagiar numa gaveta. (…)   A ideia básica 
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161745   Causas de morte no século XX. - Transição e estruturas da mortalidade em Portugal 
continental. (Col.Biblioteca/Estudos e Colóquios, 4) 394 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2002)

\7,419.-\6,870.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31190  /
※ A transição da mortalidade não se desenvolveu de forma homogénea no espaço e no tempo – a heterogeneidade espacial, a 
diferença distrital, observou-se no calendário, na duração e na intensidade do processo. As causas da desigual dinâmica da 
mortalidade distrital foram variadas. [...] uns distritos aceleraram a transição da mortalidade enquanto outros se constituíam como 

403

184708   Os despojos da aliança. - A Grã-Bretanha e a questão colonial portuguesa, 1945-1975.  600 
pp (15.5 x 23.5 cm) (Lisboa, 2007)

\10,670.-\9,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37838  /
※ Ao longo dos séculos, a aliança inglesa constituiu o principal ponto de referência das relações externas de Portugal. Forjado em 
finais do século XIV, o matrimónio pragmático entre as duas nações marítimas conseguiu sobreviver aos sobressaltos e mutações 
em que a história europeia foi fértil e chegar intacto ao século XX.  Com as alterações sistémicas produzidas pela Segunda Guerra 

404

183394   Mineiros de Aljustrel: Acervo documental de sua organização e luta. Vol.1.  230 pp (16 x 23 
cm) (Lisboa, 2015)

\4,924.-\4,560.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38866  /
※ Há construções que se sobrepõem a outras construções... Há construções que se podem modificar, destruir e reconstruir de 
raiz. Há porém uma construção que não pode modificar-se, ser destruída e reconstruída de novo. Que não é propriedade de um só 
indivíduo, de um grupo de indivíduos ou de uma instituição. É propriedade de um povo! É a construção da História desse povo! 

405

183395   Mineiros de Aljustrel: Acervo documental de sua organização e luta. Vol.2.  434 pp (16 x 23 
cm) (Lisboa, 2015)

\6,998.-\6,480.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38867  /
※ Há construções que se sobrepõem a outras construções... Há construções que se podem modificar, destruir e reconstruir de 
raiz. Há porém uma construção que não pode modificar-se, ser destruída e reconstruída de novo. Que não é propriedade de um só 
indivíduo, de um grupo de indivíduos ou de uma instituição. É propriedade de um povo! É a construção da História desse povo! 

406

143959   Greves e conflitos sociais em Portugal no século XX. (Col.Colóquios, 5) 242 pp (16 x 23 cm) 
(Lisboa, 2012)

\5,097.-\4,720.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31171  /
※ ‘(…) a presente crise do capitalismo e as políticas de destruição económica e de regressão social com que os poderes 
estabelecidos a tentam fazer pagar por parte do mundo assalariado recolocam dramaticamente no centro dos debates dos dias de 
hoje as questões da condição actual do trabalho assalariado e dos caminhos das suas lutas de resistência e emancipação. O 

407

184671   As armas de papel. - Publicações periódicas clandestnas e do exilio ligadas a movimentos 
radicais de esquerda cultural politica (1963-1974).  580 pp (16 x 24 cm) (Lisboa, 2013)

\7,948.-\7,360.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37806  /
※ Conheci de experiência direta - de a escrever, de a fazer, de a imprimir, de a distribuir - a imprensa clandestina radical. O 
impulso de revolta, os riscos da ilegalidade, a vida escondida, as tensões subjetivas, morais e éticas desses anos, a política no 
sentido mais lato de ação cívica pelo bem comum têm a ver com dilemas que sempre estiveram associados à ação e ao 

408

184696   A Ditadura de Salazar e a emigração. - O Estado português e os seus emigrantes em França 
(1657-1974).  464 pp (15 x 23.5 cm) (Lisboa, 2014)

\6,847.-\6,340.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37826  /
※ De 1957 a 1974, cerca de 900 000 portugueses emigraram para França, mais de metade dos quais de forma irregular. Em 1975, 
a população portuguesa em França atingia os 750 000 indivíduos, formando a primeira comunidade estrangeira naquele país.  A 
mais velha ditadura de direita na Europa, o Portugal de Salazar, teme os efeitos da modernidade, protege o país das influências 

409

184642   Sobre o fascismo, a Ditadura Militar e Salazar.  432 pp (14.5 x 20 cm) (Lisboa, 2015)

\8,380.-\7,760.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37779  /
※ Fernando Pessoa deixou milhares de páginas, na maioria inéditas, com reflexões sobre a sociedade e a política do seu tempo. 
De singular independência crítica, as suas análises assentam numa vasta cultura, fruto do autodidactismo e da formação britânica. 
Na fase de maturidade contemplada nesta recolha - entre 1923 e a sua morte, em 1935 - Pessoa assistiu ao advento do 

410

184669   Salazar, Portugal e o Holocausto.  908 pp (15 x 23.5 cm) (Lisboa, 2013)

\9,136.-\8,460.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37804  /
※ A amplitude dos massacres cometidos pelos nazis, responsáveis por um devastador número de mortes, tornou impossível 
mantê-los no desconhecimento da opinião pública. É, por isso, importante compreender o que se sabia entre os Aliados, no 
Vaticano e nos países neutros, incluindo em Portugal.  Quando tiveram conhecimento do genocídio que estava a ocorrer no leste 

411
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144101   Portugal e Brasil no advento do Mundo Moderno. - Sexta Jornadas de História Ibero-
Americana. (Col.Jornadas de História Ibero-Americana ) 392 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2001)

\7,527.-\6,970.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31180  /
※ Na sequência das actividades que o Instituto de Cultura Ibero-Atlântica tem vindo o desenvolver, as VI Jornadas de Historia 
Ibero-Americana procuraram abrir, uma vez mais, um espaço de reflecção, neste caso, concretamente, sobre Portugal e Brasil no 
advento de um mundo que se tornou de repente limitado, mas incomensuravelmente mais complexo. Um mundo onde, em 

412

184702   A noite mais longa.  304 pp (16 x 23.5 cm) (Lisboa, 2014)

\6,220.-\5,760.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37832  /
※ Na noite de 6 de setembro de 1968, as figuras mais importantes do Estado Novo dividiram-se por dois acontecimentos que 
tiveram lugar exatamente ao mesmo tempo, a poucos quilómetros um do outro. O primeiro foi um dos segredos mais bem 
guardados do país: no Hospital da Cruz Vermelha, António de Oliveira Salazar foi operado de urgência na sequência da queda de 

413

184668   Portugal - Os anos do fim. - A revolução que veio de dentro.  234 pp (15.5 x 23.5 cm) (Lisboa, 
2014)

\6,739.-\6,240.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37803  /
※ Conta-se a história dos erros cometidos por Marcello Caetano e seus partidários, que permitiram a ascensão das forças sociais 
e políticas que fizeram o 25 de Abril e puseram fim ao Estado Novo. Da importância da má condução política da guerra de África 
pelo regime e de como isso foi vital para que a Revolução fosse bem sucedida.  ....

414

184700   Dias de coragem e amizade. - 50 histórias sobre a guerra colonial.  400 pp (16 x 23.5 cm) 
(Lisboa, 2011)

\7,905.-\7,320.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37830  /
※ O médico Abílio Alves esteve um ano e meio em Nambuangongo, Angola, a tentar salvar vidas, com poucos meios e sob 
ataques constantes. António Lobato foi o primeiro piloto a despenhar-se na Guiné, o chamado Vietname português, e aquele que 
mais tempo esteve preso nas mãos do PAIGC - sete anos. Maria Arminda Lopes Pereira dos Santos pertenceu ao primeiro grupo 

415

183904   Obras completas. Vol.1.  486 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2015)

\6,912.-\6,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38868  /
※ Reúnem-se neste livro as quinze principais obras publicadas em vida por Rolão Preto entre 1915 e 1972, seguindo um critério 
assente na dupla autonomia, editorial e de conteúdo, de cada um desses títulos. Outros opúsculos e folhetos, como Teses 
Apresentadas no IV Congresso das Beiras sobre a Reforma do Estado e a Descentralização Administrativa, Nacional Sindicalismo 

416

183905   Obras completas. Vol.2.  444 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2015)

\6,912.-\6,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38869  /
※ Reúnem-se neste livro as quinze principais obras publicadas em vida por Rolão Preto entre 1915 e 1972, seguindo um critério 
assente na dupla autonomia, editorial e de conteúdo, de cada um desses títulos. Outros opúsculos e folhetos, como Teses 
Apresentadas no IV Congresso das Beiras sobre a Reforma do Estado e a Descentralização Administrativa, Nacional Sindicalismo 

417

184640   António Ferro: O inventor do salazarismo.  392 pp (15.5 x 23.5 cm) (Lisboa, 2015)

\7,214.-\6,680.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37777  /
※ É impossível entender o salazarismo em toda a sua extensão sem conhecer a figura singular de António Ferro. A originalidade 
do regime autoritário português, envolto numa cortina de brandos costumes habilmente tecida, é, de resto, uma resultante directa 
da sua intervenção; e a sua essência não pode, por isso, ser dissociada das manobras e expedientes que usou para construir a 

418

146934   Lisboa: uma ciudade en tempos de guerra.  168+32 pp (17 x 24 cm) (Lisboa, 2012)

\9,104.-\8,430.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33299  /
※ Lisboa. Una Ciudad en Teiempos de Guerra é um livro de histórias verídicas sobre um período ímpar da história em Lisboa, a 
Segunda Guerra Mundial. Ao longo da obra, a autora aborda temas como os refugiados, as alterações que a presença destes 
provocou na capital lisboeta, as guerras da propaganda e as teias tecidas pela espionagem internacional.  A historiadora Margarida 

419

179365   Cantores de Abril. - Entrevistas a cantores e outros protagonistas do "Canto de Intervenção" - 
2a Edição. (Col.História geral(Extra-colecção) ) 250 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2014)

\3,520.-\3,260.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35935  /
※ Contra a censura, contra a Pide, contra a repressão, contra a guerra, não tínhamos outras armas: tínhamos a poesia, a canção, 
a guitarra. E foram elas que, de certo modo, na madrugada do 25 de Abril, floriram também nas armas libertadoras. [Manuel 
Alegre]   A Poesia e a Música foram a chama que alimentou a esperança na liberdade, despertou consciências contra a guerra 

420
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143964   A República Ontem e Hoje. - III Curso Livre de História Contemporânea. (Col.Cursos livres de 
história contemporânea, 3) 231 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2001)

\4,082.-\3,780.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31174  /
※ O Curso Livre «A República Ontem e Hoje (1910-2000)», visou proporcionar uma reflexão e discussão plurais sobre os valores 
republicanos e a concepção republicana do Estado e da Nação, interligando o passado destes ideiais com os desafios do presente 
e a experiência histórica portuguesa com a experiência europeia. Este livro reúne as comunicações ali apresentadas e debatidas, 

421

187324   O sistema de informação presidência da República Portuguesa: Estudo Orgânico-Funcional 
(1910-2014). (Col.Ciência da Informação, 2) 144 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2017)

\4,082.-\3,780.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=42886  /
※ De leitura fácil, o estudo apresentado pela Mestre Susana Rodrigues tem um interesse histórico e documental e supre uma 
importante lacuna de informação sobre os órgãos e serviços que ao longo do tempo têm apoiado o Presidente da República. De 
forma sistemática se sucedem as infor¬mações sobre o conceito e o enquadramento da instituição Presidência da República, 

422

184648 Rosas, Fernando:  Salazar e o Poder: A arte de saber durar.  352 pp (14 x 21 cm) (Lisboa, 2012)

\5,832.-\5,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37785  /
※ Especializado na história do Estado Novo, Fernando Rosas publica finalmente o livro que vai ao cerne da questão fundamental 
acerca deste período: quais as verdadeiras razões para que o regime salazarista durasse 48 anos (a mais longa ditadura da 
Europa do século XX). Os leitores irão compreender que as explicações simplistas, mais ou menos decorrentes do senso comum, 

423

184699   Spinola e a Revolução. - Do 25 de Abril ao 11 de Março de 1975.  368 pp (15 x 23.5 cm) 
(Lisboa, 2015)

\6,123.-\5,670.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37829  /
※ Desde finais do marcelismo que a acção do general António de Spínola apontava para a chegada ao poder, estando 
umbilicalmente ligada à questão africana. Com o golpe militar de 25 de Abril de 1974, tornava-se o primeiro Presidente da 
República após o Estado Novo. Até Setembro desse ano, procurará reforçar os poderes presidenciais, retardar descolonização e 

424

181643   Malhas que os Impérios Tecem. - Textos anticoloniais, contextos pós-coloniais. (Col.Lugar da 
História 79) 382 pp (15.5 x 23.5 cm) (Lisboa, 2012)

\5,896.-\5,460.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32783  /
※ O passado insiste, qual recalcamento, em vir à tona. A memória da guerra colonial, os conflitos sobre uma descolonização 
apelidada de ‘exemplar’ ou ‘desastrosa’ revelam, no caso português, o modo como as feridas continuam abertas, sobretudo nas 
gerações que as presenciaram. As memórias dos ‘retornados’ afloram timidamente, sempre em termos de um debate controverso 

425

140198   O 25 de abril e o Conselho de Estado. - A questão das Actas. (Col.Memórias de Guerra e 
Revolução, 1) 438 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2012)

\7,398.-\6,850.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31115  /
※ Existem documentos originais das reuniões do Conselho de Estado posteriores ao 25 de Abril que testemunham a sua 
actividade interna, sob forma de acta. Não todas as actas, mas algumas das relativas às sessões onde foram tratados os assuntos 
mais transcendentes, nomeadamente as que deram origem à Lei 7/74, que permitiu acelerar a descolonização.   Assim, a grande 

426

156145   Jornalismo politico em Portugal. - A cobertura de eleições presidenciais na imprensa e na 
televisão (1976-2001). (Col.Caminhos do Conhecimento ) 524 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2006)

\8,262.-\7,650.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32776  /
※ Uma das maiores críticas ao papel dos Media e do Jornalismo nos últimos anos, no campo da política, é a acusação de que as 
notícias se tornaram crescente e perigosamente críticas, se não mesmo cínicas, tornando os cidadãos desconfiados relativamente 
à política e aos políticos. (...) O presente livro baseado na tese de doutoramento da Professora Doutora Estrela Serrano, vem 

427

178316   Conversas sobre a crise: Portugal, a Europa e o mundo.  208 pp (15.5 x 23 cm) (Lisboa, 2012)

\4,179.-\3,870.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40054  /
※ Este é um livro sobre a crise portuguesa e sobre a crise europeia, que resulta de um longa conversa entre alguém que as viveu 
por dentro - no Palácio das Necessidades e à mesa do Conselho de Ministros europeu - e alguém que teve de escrever sobre elas. 
Luís Amado foi o chefe da diplomacia portuguesa de 2006 a 2011. Iniciou funções quando a União Europeia entrava na fase final 

428

187903 Taibo, Carlos:  Comprender Portugal. (Col.Relecturas, 7) 288 pp (16 x 24 cm) (Madrid, 2018)

\3,996.-\3,700.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44017  /
※ Comprender Portugal es una introducción a la historia y a la cultura de un país tan cercano como ignorado. Sus páginas - ahora 
revisadas, a propósito de esta segunda edición - acogen una reflexión sobre por qué Portugal existe como instancia independiente, 
una consideración general de la historia del país, una aproximación a la literatura portuguesa, una reflexión sobre la relación de 
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153372   Os Militares e a Democracia. (Col.Cursos de Verão ) 140 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2007)

\3,402.-\3,150.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38850  /
※ Historicamente, a intervenção dos militares na vida política fez-se para implantar ou defender, pela força das armas, regimes 
ditatoriais. Em 25 de Abril de 1974, os militares portugueses também intervieram. Mas, pelo contrário, para derrubar o regime 
autoritário e, pela mesma força das armas, instaurar a Democracia. É essa dimensão militar da democratização e esse percurso 

430

184650   Guerra e Paz: Portugal/Angola, 1961-1974.  488 pp (15.5 x 23.5 cm) (Lisboa, 2015)

\6,350.-\5,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37787  /
※ A Guerra de Angola é considerada a mais sangrenta sublevação contra o colonialismo na história de África a sul do Sara.  
Evoluiu para um conflito que Portugal acabaria por perder, não no campo de batalha, mas no coração dos seus próprios cidadãos. 
Depois de uma guerra exaustiva que se arrastou durante treze anos, e perante os constantes revezes sofridos nos seus outros dois 

432

184674   A História do PCP na Revolução dos cravos.  400 pp (15 x 23.5 cm) (Lisboa, 2011)

\6,696.-\6,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37809  /
※ A partir de um extenso trabalho de pesquisa, a autora relata e demarca o papel que o Partido Comunista Português na 
revolução de Abril de 1974 e nos momentos que a sucederam. Aliando o rigor científico - o texto parte da sua tese, coordenada 
pelo historiador António Costa Pinto e pelo politólogo Carlos Taibo, professor da Universidade Autónoma de Madrid e colunista, 

433

184644   História do povo na Revolução portuguesa, 1974-1975.  536 pp (15 x 23.5 cm) (Lisboa, 2014)

\8,510.-\7,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37781  /
※ A luta política assume nas sociedades contemporâneas, em condições de calendário eleitoral estável, essencialmente, a forma 
da luta entre os partidos. Quando uma revolução se coloca em movimento, no entanto, tudo pode ser subvertido, porque milhões 
de pessoas inativas ou até desinteressadas despertam para a luta social.   Este livro apresenta-nos uma rigorosa investigação 

434

150990   Leite de Vasconcelos e Orlando Ribeiro - Encontros epistolares (1931-1941). (Col.Projectos 
Especiais/Extra Colecção ) 208 pp (17 x 24 cm) (Lisboa, 2011)

\7,473.-\6,920.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33311  /
※ Esta parceria actualiza os laços de colaboração que remontam ao tempo do fundador da revista e do próprio museu, uma vez 
que a INCM foi a editora da maior parte da obra publicada de Leite de Vasconcelos, incluindo aquela que resultou da actividade do 
«seu» museu, o Museu Etnológico Português, actual MNA.   Esta ocasião foi aproveitada para o relançamento e reorganização, 

435

143719   Mulheres que escreveram teatro no século XX em Portugal. (Col.Colibri Historia, 29) 200 pp 
(16 x 23 cm) (Lisboa, 2001)

\3,909.-\3,620.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31155  /
※ Esta obra visa mostrar o estado presente de uma investigação que tem como objectivo principal combater a ideia generalizada 
de que as mulheres portuguesas do século XX não escrevem ou não escreveram para o teatro!   Neste trabalho, são enunciados 
temas como ‘teatro’ e ‘géneros teatrais’ (sobretudo os géneros historicamente marginalizados como o ‘teatro para a infância e 

436

144108   O municipalismo em Portugal. - 500 anos dos forais manuelinos. (Col.Jornadas de História 
Ibero-Americana ) 180 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2007)

\4,276.-\3,960.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31183  /
※ As X Jornadas de História Ibero-Americana, realizadas em Portimão, em 2004, pelo Instituto de Cultura Ibero-Atlântica, visaram 
uma reflexão sobre O Municipalismo em Portugal, a propósito dos 500 anos dos Forais Manuelinos do Algarve, suscitando um 
debate sobre a evolução do poder nos concelhos, desde as políticas centralistas ao Liberalismo e à Democracia.  ....

437

144109   O associativismo. - Das confrarias e irmandades aos movimentos sociais contemporâneos. 
(Col.Jornadas de História Ibero-Americana ) 226 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2006)

\5,108.-\4,730.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31184  /
※ O Instituto de Cultura Ibero-Atlântica, fundado em Portimão em 1995, tem contribuido para a divulgação da Historia e da cultura 
ibero-americana em Portugal atraves das suas edições regulares e dos coloquios internacionais que, anualmente, durante uma 
decada, realizou nesta cidade.   O livro que agora se apresenta reune comunicações e conferências apresentadas nas XI Jornadas 

438

153392   O Associativismo alentejano na cidade de Lisboa no século XX.  252 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 
2005)

\5,670.-\5,250.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38852  /
※ O presente livro procura contribuir para o conhecimento do associativismo alentejano em Lisboa, desde os seus primeiros 
passos, quando nos ardores da 1.ª República se criou, ainda que com vida efémera, a Liga Alentejana, até à fundação, cerca de 
uma década depois, do Grémio Alentejano. Ao longo da primeira parte deste trabalho tenta-se identificar as motivações que 
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184707   LX60 - A vida em Lisboa nunca mais foi a mesma.  288 pp (16.5 x 25 cm) (Lisboa, 2012)

\8,488.-\7,860.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37837  /
※ As primeiras boîtes, os livros proibidos, os concursos de mini-saias e de ié-ié. As vedetas da TV, os bordéis, os mamarrachos, 
um ditador. A vida na Lisboa dos anos 60 é tudo isto, e muito mais. Baseado em factos históricos e memórias reais, esta cápsula 
do tempo é um antídoto para o esquecimento. Resgata personagens, cristaliza lugares, recorda escândalos e aventuras. Uma 

440

155333   Os Quadros angolanos em Portugal. - Integração e retorno.  166 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 
2013)

\4,028.-\3,730.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39976  /
※ As deslocações de pessoas e de grupos posteriores ao colonialismo europeu no mundo atraíram de forma sistemática o 
interesse dos investigadores sob a designação genérica de ‘migrações’. A este termo viria a associar-se uma constelação teórica 
integrando diferentes temas: etnicidade, multiculturalismo, cidadania, nacionalismo, transnacionalismo, diáspora. No entanto, cedo 

441

130422   Brown Waters of Africa. Portuguese Riverine Warfare 1961-1974. (Col.Helion Studies in 
Military History, 17) 274 pp (15.5 x 23.5 cm) (London, 2013)

\7,830.-\7,250.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40147  /
※ During World War II, Portugal played its cards uncommonly well as a neutral and subsequently became a member of NATO. This 
membership resulted in a modernising of its navy and its integration into the Atlantic Alliance. By 1960, when other colonial powers 
were abandoning their empires, Portugal made the decision to cling to its possessions, as they had been Portuguese for over 400 

443

184679   Angola - Contributos a reflexão. (Col.Tempos e espaços africanos ) 465 pp (16 x 23 cm) 
(Lisboa, 2015)

\7,214.-\6,680.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37813  /
※ Este novo livro de Adolfo Maria é uma das obras mais abrangentes publicadas nos últimos tempos sobre Angola na medida em 
que articula a situação deste país com as de outros países africanos e respectiva evolução histórica, tanto a norte como a sul, ao 
ritmo dos acontecimentos que se sucederam em África e que constituem a actualidade desta parte do mundo. O livro inscreve-se 

445

183458   Angola, sonho e pesadelo  (2a edição).  218 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2014)

\4,881.-\4,520.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35952  /
※ Este livro é o testemunho comovente e dramático de um homem de convicções coagido a viver consigo próprio numa total 
solidão, submetido à angústia e à incerteza desgastantes, com uma força de vontade psicológica que procurava dominar o corpo e 
o espírito, para guardar o equilíbrio físico e mental face ao sofrimento e à iminência da morte.   Para o leitor que, como me

446

157801   Na Terra dos TTR.  185 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2014)

\3,996.-\3,700.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39990  /
※ Quando e como os humanos desse país descrito pelo autor se transformaram em TTR (tê-tê-érre)? Haverá possibilidades de 
readquirirem a condição humana? São estes os enigmas que o tal professor tenta resolver, no seu percurso de luta contínua pela 
liberdade. Um caminhar feito das mais variadas vivências onde sobressai a grandeza de mulheres como Magda e Magdalena, 

447

181670   Dinâmicas socioeconómicas e governanças no litoral nort de Moçambique (Provincia de Cabo 
Delgado).  164 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2012)

\4,125.-\3,820.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32809  /
※ O objectivo deste trabalho é analisar e questionar o sentido das dinâmicas socioeconómicas em curso na fracção mais 
setentrional do extenso litoral de Moçambique (província de Cabo Delgado). Chama-se a atenção para os percursos de mudança 
induzidos na região numa perspectiva de luta contra a pobreza: como conciliar a necessidade do desenvolvimento sustentável da 

448

154414   A Prevenção e a revolução de conflitos em Africa. (Col.Atena, 29) 308 pp (16.5 x 23 cm) 
(Lisboa, 2012)

\8,424.-\7,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33330  /
※ África é um dos espaços de afirmação de Portugal no Mundo e, como tal, justifica iniciativas destinadas a proporcionar a 
reflexão e o debate sobre os múltiplos aspetos da prevenção e da resolução de conflitos e, com alguma ambição, a contribuir para 
prospetivar soluções abrangentes e integradas no âmbito da segurança e do desenvolvimento.  A Prevenção e a Resolução de 

449

157148   O Jardineiro do Cacuaco. - Temas antropológicos.  232 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2015)

\3,942.-\3,650.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39981  /
※ O Jardineiro do Cacuaco é o nono livro do autor, que tem abordado temáticas tão diversas como o estudo de comunidades, o 
Alentejo, as alcunhas, questões etnográficas, o turismo e narrativas de viagens em perspectiva antropológica. Este livro nasceu em 
Angola. Um episódio acidental inspirou‐me o primeiro texto, que dá o título ao livro.   Trata‐se de uma narrativa ficcionada que 
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185420   Custodio Gingão: Um percurso de cidadania.  150 pp (16 x 23 cm)   (Lisboa, 2015)

\3,480.- / \3,758.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40060

※ As profundas alterações políticas resultantes da Revolução de 25 de Abril de 1974 possibilitaram um alargamento considerável 
dos participantes na vida política ativa. Neste contexto, foram eleitos para a Assembleia da República alguns homens e mulheres 
oriundos de novos setores socioprofissionais, como operários industriais, trabalhadores agrícolas e pescadores....

449

157796   Ferreira, Manuel Ennes: Esquina do Debate: Reflexões sobre Angola e Africa.   194 pp               
(16 x 23 cm) (Lisboa, 2014)

\3,480.- / \3,758.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39986

※ O Jardineiro do Cacuaco é o nono livro do autor, que tem abordado temáticas tão diversas como o estudo de comunidades, o 
Alentejo, as alcunhas, questões etnográficas, o turismo e narrativas de viagens em perspectiva antropológica. Este livro nasceu em 
Angola. Um episódio acidental inspirou‐me o primeiro texto, que dá o título ao livro.   Trata‐se de uma narrativa ficcionada que 

450

140179   S. Tomé e Principe - Problemas e perspectivas para o seu desenvolvimento. (Col.Literatura e 
cultura africanas ) 222 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2009)

\5,097.-\4,720.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31100  /
※ Este livro explica a origem da formação da sociedade são-tomense, que é forra, e questiona as razões pelas quais S. Tomé e 
Príncipe não se desenvolveu no período pós-independência. O livro analisa os vários bloqueios ao seu desenvolvimento, em 
particular, os de ordem económica, institucional e cultural e apresenta recomendações e alternativas para contornar a difícil 

451

185156   A Primeira República. Vol.1.  532 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2015)

\6,912.-\6,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38874  /
※ A 12 de Julho de 1975 (sábado), o presidente da Assembleia Constituinte de São Tomé e Príncipe, o engenheiro Nuno Xavier 
Dias, assinou, juntamente com o almirante Rosa Coutinho, representante de Portugal, o Tratado da Independência de tais ilhas. 
Tratou-se, sem dúvida, de um momento inesquecível para todos os são-tomenses. Após cinco séculos de domínio português, São 

452

185157   A Primeira República. Vol.2.  658 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2015)

\6,912.-\6,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38875  /
※ A 12 de Julho de 1975 (sábado), o presidente da Assembleia Constituinte de São Tomé e Príncipe, o engenheiro Nuno Xavier 
Dias, assinou, juntamente com o almirante Rosa Coutinho, representante de Portugal, o Tratado da Independência de tais ilhas. 
Tratou-se, sem dúvida, de um momento inesquecível para todos os são-tomenses. Após cinco séculos de domínio português, São 

453

185171   História documental de São Tomé e Principe. Vol.1.  614 pp (20.5 x 28 cm) (Lisboa, 2015)

\10,152.-\9,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38879  /
※ A 3 de Fevereiro de 1953, o governador de São Tomé e Príncipe iniciou a Guerra da Trindade vitimando inúmeros nativos bem 
como diversos portugueses que residiam nesta província. Documentos fundamentais que explicam esta sangrenta repressão são 
revelados nesta obra intitulada História Documental de São Tomé e Príncipe e constituída por 6 volumes. (…) o volume i privilegia, 

454

185172   História Documental de São Tomé e Principe. Vol.2.  514 pp (20.5 x 28 cm) (Lisboa, 2015)

\10,152.-\9,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38880  /
※ A 3 de Fevereiro de 1953, o governador de São Tomé e Príncipe iniciou a Guerra da Trindade vitimando inúmeros nativos bem 
como diversos portugueses que residiam nesta província. Documentos fundamentais que explicam esta sangrenta repressão são 
revelados nesta obra intitulada História Documental de São Tomé e Príncipe e constituída por 6 volumes. (…) o volume i privilegia, 

455

185173   História Documental de São Tomé e Principe. Vol.3.  646 pp (20.5 x 28 cm) (Lisboa, 2015)

\10,152.-\9,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38881  /
※ A 3 de Fevereiro de 1953, o governador de São Tomé e Príncipe iniciou a Guerra da Trindade vitimando inúmeros nativos bem 
como diversos portugueses que residiam nesta província. Documentos fundamentais que explicam esta sangrenta repressão são 
revelados nesta obra intitulada História Documental de São Tomé e Príncipe e constituída por 6 volumes. (…) Quanto ao volume iii, 

456

176411   Mulheres Históricas de São Tomé e Principe.  682 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2014)

\8,262.-\7,650.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38863  /
※ Há aspectos fundamentais da História de São Tomé e Príncipe que contaram sempre com a presença das mulheres são-
tomenses, que, juntamente com os homens, lutaram tenazmente contra a tirania dos colonizadores, para a conquista da 
independência do arquipélago. Atingido este momento político, têm contribuído significativamente para o desenvolvimento desta 
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153348   O Nacionalismo politico São-Tomense. Vol.1.  584 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2012)

\8,208.-\7,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38847  /
※ Após luta titânica desenvolvida durante vários séculos contra diferentes tipos de oponentes (designadamente humanos, 
geográficos, financeiros, organizacionais e comunicacionais), o povo de São Tomé e Príncipe conquistou no dia 12 de Julho de 
1975 a soberania por que tanto ansiava, libertando-se do jugo político exercido por sucessivos governos portugueses. Tratou-se, 

458

153349   O Nacionalismo politico São-Tomense. Vol.2.  584 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2012)

\8,208.-\7,600.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38848  /
※ Após luta titânica desenvolvida durante vários séculos contra diferentes tipos de oponentes (designadamente humanos, 
geográficos, financeiros, organizacionais e comunicacionais), o povo de São Tomé e Príncipe conquistou no dia 12 de Julho de 
1975 a soberania por que tanto ansiava, libertando-se do jugo político exercido por sucessivos governos portugueses. Tratou-se, 

459

140170   São Tomé e Principe. - Ecos da Terra do Ossobó. (Col.Literatura e cultura africanas ) 238 pp 
(16 x 23 cm) (Lisboa, 2004)

\4,147.-\3,840.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31093  /
※ Este livro não é um romance, não é uma série de contos e também não é um compêndio de História. É um conjunto de relatos 
de pequenos e grandes episódios, uns mais distantes, outros mais próximos. A este livro de Ecos pretendeu dar-se a organização 
de um Álbum de histórias da História, coligidas de acordo com vivências e sensibilidades diferenciadas  ....

460

155379   Lourenço Marques. - Acerto de Contas com o Passado 1951-1965.  416 pp (16 x 23 cm) 
(Lisboa, 2012)

\5,248.-\4,860.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39979  /
※ Lourenço Marques, anos 50: Uma cidade mesclada e cosmopolita como nenhuma outra de língua portuguesa, ponto de 
encontro de culturas e povos africanos, europeus e asiáticos. Episódios da história de uma cidade ainda longe da desagregação do 
Império. Lourenço Marques, 1965: Aquela cidade era Portugal. Aquela cidade não era Portugal.   ‘Nutrindo um total repúdio pela 

461

181666   As relações entre Portugal e São Tomé e Principe. - Do passado Colonial à Lusofonia. 
(Col.Extra-colecção ) 300 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2011)

\5,659.-\5,240.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32806  /
※ O Doutor Fernando Campos nasceu para o Projecto Educativo da Universidade Lusófona e ninguém como ele conhece os 
caminhos, as portas, os corredores e os gabinetes da Universidade. É por isso que o cognominaram de ‘cardeal’ da Universidade 
Lusófona. O Doutor Fernando Campos tem a paixão da coerência entre pensamento e acção. Tudo sacrifica a este propósito. 

462

155376   Em Angola uns Semearam Ventos outros Colheram Tempestades. - Memórias da Guerra 
(1961-1964).  234 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2012)

\4,050.-\3,750.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39978  /
※ O autor prestou serviço militar no exército por imposição perto de quatro anos e meio, dos quais vinte e oito meses em Angola, 
entre 1961-1964. No decurso da sua permanência naquela antiga colónia tirou mais de meio milhar de fotografias e escreveu um 
Diário com mais de trezentas páginas. Foi com base nessa documentação, acrescida de numerosa correspondência por si enviada 

464

185423   Angola: Desenvolvimento e sector externo. - Propostas de politicas para correcção dos 
desequilibrios.  274 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2015)

\4,050.-\3,750.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40063  /
※ Na economia angolana o sector externo assume uma importância relevante que reflecte a pequena diversificação da produção 
nacional e que gera uma elevada dependência do sector extractivo, o petrolífero em particular. Em consequência, quer o equilíbrio 
das contas com o exterior quer do orçamento, são desafios permanentes. Sujeita à volatilidade do mercado internacional e aos 

465

173958   Goa - O Elo da Não-Violência ("ahimsa").  270 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2013)

\6,696.-\6,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38862  /
※ O presente livro, da autoria do Dr. Carlos de Baptista Almeida, é um testemunho de muitas das várias preocupações do Autor 
ante a complexidade da vida. Da vida, nas suas mais remotas complexidades históricas da evolução dos povos, especialmente no 
que respeita à sua espiritualidade e à sua fé. E as suas convicções sobre o divino assentam numa espécie de ideologia, que os 

466

170676   Peregrinação Vermelha: O longo caminho até Pequim.  200 pp (15.5 x 23.5 cm) (Lisboa, 2016)

\5,076.-\4,700.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44336  /
※ Nos últimos cinco anos, a China tornou-se um dos maiores investidores em Portugal, controlando hoje algumas das suas mais 
lucrativas empresas. Quem diria?! Durante três décadas, até 1979, os dois países não tiveram relações diplomáticas, mas os 
contactos - secretos, clandestinos ou oficiosos - nunca foram interrompidos. Salazar e Mao Zedong até estavam de acordo num 
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170606   Goa Ida e Volta.  316 pp (15.5 x 23.5 cm) (Lisboa, 2016)

\6,156.-\5,700.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44335  /
※ Ir à tropa não é o mesmo que ser um militar português em Goa e ser preso por atravessar as linhas do inimigo para ir comer um 
coelho à caçador. Viver durante a ditadura do Estado Novo não é o mesmo que dormir com um elemento feminino da polícia 
política. Ser publicitário não é o mesmo que fazer dupla com Ary dos Santos, Luís de Stau Monteiro ou Alexandre O’Neill. Excepto, 

468

169880   Cativos da India.  360 pp (15.5 x 24 cm) (Lisboa, 2014)

\7,992.-\7,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44328  /
※ Estudo histórico sobre a intervenção militar indiana no Estado Português da Índia, ocorrida em 1961. Na narrativa surpreende-
se o complexo processo negocial que antecedeu a acção, as negociações referentes à repatriação dos prisioneiros e uma 
detalhada descrição da sua sorte nos vários Campos em que tiveram que aguardar o seu destino final. A consequência mais 

469

184686   A última história de Goa. - 2.ª ed. revista e aumentada de N.R.P. SIRIUS. Índia 18 de 
Dezembro de 1961 – Três casos de Marinha. (Col.Memórias de Guerra e Revolução, 7) 220 pp (16 x 23 

\5,248.-\4,860.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37818  /
※ Fruto de coincidências várias, fiquei a conhecer a extraordinária aventura de Manuel José Marques da Silva, comandante da 
lancha Sirius que foi proscrita da história do 18 de Dezembro. Após receber ordem clara, curta e concisa para afundar a Lancha, 
assim fez, não se deixou prender, foi socorrido a meio da noite por um cargueiro grego cujo comandante acabou por ser padrinho 

470

169885   Dili: A cidade que não era.  144 pp (13 x 20 cm) (Porto, 2014)

\3,564.-\3,300.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44329  /
※ Os alicerces da construção de Díli espelham-se neste livro numa vasta tela da memória que se estende desde tempos 
imemoriais à modernidade. De pequena aldeia piscatória a cidade cosmopolita, esta narrativa acompanha de perto o caminho 
percorrido ao longo de 150 anos pela primeira e única cidade de Timor-Leste. Nestas páginas testemunha-se também o silêncio 

471

169556   Una historia politica de Portugal. - La dificil conquista de la democracia.  224 pp (13.5 x 21 cm) 
(Madrid, 2006)

\4,190.-\3,880.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=17873  /
※ La vida política en Portugal ha seguido una trayectoria propia en la historia europea. En este libro, cuatro destacados 
especialistas portugueses en la historia y la política contemporáneas sintetizan con sus trabajos la investigación más actual. A su 
vez, otros tantos especialistas españoles comentan estas aportaciones. Fátima Bonifácio y Fernando Rosas ofrecen una historia de 

472

130431   Party Change, Recent Democracies, and Portugal: Comparative Perspectives.  250 pp (16 x 
23.5 cm) (Lanham, 2015)

\16,740.-\15,500.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40151  /
※ This book offers a critical overview on the literature on party change and provides original data on several dimensions of party 
organizations, focusing in particular on Portuguese political parties. The Portuguese case study will be used to illustrate how 
political parties evolve and the main differences in the trajectory experienced by parties in old democracies. Therefore, starting from 

473

164459   A formação e a consolidação politica do salazarismo e do franquismo. - As décadas de 1930 e 
1940. (Col.Biblioteca/Estudos e Colóquios, 29) 298 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2012)

\6,220.-\5,760.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37762  /
※ Independentemente daquilo que foi e é a especificidade da história política de Portugal e de Espanha, mas também daquela que 
é a liberdade criativa e reflexiva pedida aos autores de cada um dos textos aqui reproduzidos, o leitor encontrará neste livro uma 
análise profunda e original sobre o processo de consolidação política dos regimes autoritários ibéricos nas décadas de 1930 e 

474

154582   Politicas públicas em Portugal.  488 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2012)

\7,905.-\7,320.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33331  /
※ Este livro apresenta as principais características das políticas públicas em Portugal. Organizado por áreas temáticas, das 
finanças à educação, passando pela saúde e pelo poder local, é uma base para o debate público racional, informado, sobre os 
desafios e potencialidades do Estado em Portugal. Em cada capítulo é descrita a evolução de uma área sectorial, posicionando 

475

181665   Diplomacia peninsular e operações secretas na Guerra colonial. (Col.Memórias de Guerra e 
Revolução, 3) 450 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2017)

\7,776.-\7,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32805  /
※ A diplomacia peninsular teve uma especial proximidade nos períodos bélicos que afectaram o Estado Novo e o Franquismo. Na 
Guerra Civil espanhola Portugal foi aliado indispensável para a vitória do Bando Nacional. Esse apoio manteve-se após a vitória 
aliada na Segunda Guerra Mundial durante a chamada ‘questão espanhola’, o isolamento diplomático na sequência da 
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183860   Democracia al borde del caos. - Ensayo contra la autoflagelación. (Col.Sociologia y Politica ) 
368 pp (13.5 x 21 cm) (Mexico, 2014)

\6,264.-\5,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=36535  /
※ La autoflagelación es la mala conciencia de la pasividad y no es fácil de superarla en un contexto en el que la pasividad, cuando 
no es querida, es impuesta. Estamos siendo manipulados. Sin embargo, el reconocimiento pleno de la fuerza avasalladora de las 
circunstancias no puede paralizar la lucha por la búsqueda de alternativas dignas. Lo ineluctable de la espera no oscureció el 

477

173258   Direito penal internacional. - TPI e a Perspetiva da Africa de lingua oficial portuguesa. 
(Col.Direito, Jurisprudência e Doutrina ) 248 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2015)

\4,924.-\4,560.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40029  /
※ O Encontro Internacional sobre ‘Direito Penal Internacional, Tribunal Penal Internacional e a perspetiva da África de Língua 
Oficial Portuguesa’ decorreu na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa nos dias 31 de outubro e 1 de novembro de 2013. 
Tal Encontro Internacional reuniu representantes dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa – PALOP (Angola, Cabo 

478

186642   Constituição da República Portuguesa: Legislação complementar. (Col.Direito, Jurisprudência 
e Doutrina ) 496 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2016)

\6,264.-\5,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=41659  /
※ No ano em que se comemoram os 40 anos da aprovação da Constituição da Repú-blica Portuguesa, publicada em abril de 
1976, a INCM reedita aquela que é a Lei Fundamental do País. No texto constituci-onal estão consagrados os direitos funda-
mentais dos cidadãos, os princípios demo-cráticos a que o Estado Português deve obedecer, bem como as orientações e as regras 

479

173259   Lei Eleitoral. - Da Assembleia da República. (Col.Direito, Jurisprudência e Doutrina ) 544 pp 
(16 x 23 cm) (Lisboa, 2015)

\6,210.-\5,750.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40030  /
※ As alterações legislativas verificadas em vários domínios, a recente atividade jurisprudencial, bem como as diversas 
deliberações da Comissão Nacional de Eleições, impunham a publicação de um manual que condensasse a evolução verificada e 
beneficiasse de uma análise doutrinária mais enriquecedora. Além da Lei Eleitoral, a qual consagra os princípios gerais e 

480

150986   Constituição politica de Repúglica Portuguesa. Comentário. (Col.Biblioteca Republicana ) 450 
pp (15 x 24 cm) (Lisboa, 2011)

\9,504.-\8,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33308  /
※ O Comentário de Marnoco e Souza era (e foi) o único trabalho de conjunto sobre a Constituição da I República, não obstante ter 
sido escrito por um ministro do último governo da monarquia.  Transformou-se em obra de consulta obrigatória para todos os 
estudiosos do regime republicano. Se outras razões não existissem, a valia intrínseca da obra seria suficiente para a reimpressão 

481

154750   Jurisprudência cooperativa comentada. - Obra coletiva de comentários a Acórdãos da 
Jurisprudência Portuguesa, Brasileira e Espanhola.  624 pp (16 x 24 cm) (Lisboa, 2012)

\10,270.-\9,510.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34414  /
※ JURISPRUDÊNCIA COOPERATIVA COMENTADA - Obra coletiva de comentários a Acórdãos da Jurisprudência Portuguesa, 
Brasileira e Espanhola Deolinda Aparício Meira (Coordenação-Geral).  A fim de assinalar o Ano Internacional das Cooperativas e 
na decorrência do Protocolo de colaboração celebrado entre a Cooperativa António Sérgio para a Economia Social (CASES) e a 

482

183267   Aftermath. - Political and Urban Consequence of the Euro Crisis.  204 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 
2015)

\5,130.-\4,750.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38864  /
※ Whether it is indeed the end or simply habituation: At least in the sense of a critical juncture, the euro crisis is over. Now it is time 
to take stock and examine the longer-lasting impacts of the crisis. In this volume, authors from Portugal and Germany focus on the 
consequences of the crisis of Europe’s common currency that are not likely to disappear with the end of urgent problems on the 

483

185422   Inovação, conhecimento e tecnologia. - Uma perspectiva luso-brasileira.  218 pp (16 x 23 cm) 
(Lisboa, 2015)

\4,050.-\3,750.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40062  /
※ Este volume é o quarto de uma série de livros publicados pelas Edições Colibri, de Lisboa, nos quais se abordam aspectos 
relevantes da área de Gestão numa perspectiva de comparação e de mútuo balizamento entre os contextos brasileiro e português. 
Como se não bastasse o caráter significativo de uma série de publicações que contribuem para diminuir o déficit de interações 

484

153684   Portugal, o euro e a globalização: Convergência Real. - III Congresso da SEDES. 
(Col.Documento SEDES ) 180 pp (15 x 23 cm) (Lisboa, 2001)

\4,082.-\3,780.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=2041  /
※ Entendeu a SEDES publicar agora as intervenções que no Congresso introduziram o debate numa altura em que se torna ainda 
mais evidente a necessidade de reflectir sobre os problemas estruturais e os desafios que se põem a sociedade portuguesa, assim 
como as respostas indispensáveis a refundação de um modelo de progresso e desenvolvimento sustantável.  Hoje, os problemas 
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175394   Politicas de Imigração e as Novas Dinâmicas da Cidadania em Portugal. (Col.Epistemologia e 
Sociedade, 224) 230 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2004)

\5,248.-\4,860.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30888  /
※ Nos últimos anos, a imigração tem ocupado um lugar central no debate político nas sociedades ocidentais. Esta situação é o 
resultado de vários factores, entre os quais podemos assinalar o aumento da pressão imigratória e o aumento do período de 
permanência dos imigrantes nos países de acolhimento.   Para lidar com esta situação, os Estados têm procurado encontrar 

486

175396   Imigração e Criminalidade. - Caleidoscópio de imigrantes reclusos.  292 pp (16 x 23 cm) 
(Coimbra, 2008)

\6,696.-\6,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30728  /
※ No presente livro, tentámos abordar duas realidades em permanente conexão - imigração e crime - abarcando os diversos 
aspectos com elas relacionados, como que olhando através de um caleidoscópio que, ao ser rodado, nos vai proporcionando 
perspectivas diferentes do assunto. E com a expressão ‘imigrantes reclusos’ pretendemos diferenciar a vertente dos estrangeiros 

487

154491   Imigrantes africanos moçambicanos. - Narrativa de imigração e de identidade e estratégias de 
aculturação em Portugal e na Inglaterra. (Col.Tempos e espaços africanos ) 192 pp (16 x 23 cm) 

\3,402.-\3,150.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39972  /
※ O presente livro tem como objectivo a análise contextualizada das narrativas de vida e de identidade daqueles homens e 
mulheres moçambicanos que, um dia, optaram por deixar para trás Moçambique após o período da independência (25 de Junho de 
1975), em busca de uma melhor estabilidade e um futuro mais sereno e, desse modo, prosseguir com as suas vidas, inicialmente, 

488

140166   Trabalhadores de origem africana em Portugal. - Impacto das novas vagas de imigração. 
(Col.Literatura e cultura africanas ) 456 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2010)

\8,424.-\7,800.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31092  /
※ No final do século XX, o panorama de imigração em Portugal alterou-se com a entrada de um número significativo de imigrantes 
do Leste da Europa e do Brasil, que praticamente duplicou o número de estrangeiros no país. Uma parte importante dos recém-
chegados entrou no mercado de trabalho nas mesmas actividades que até então tinham empregado imigrantes originários dos 

489

175395   Imigrantes em Portugal. - Economia, pessoas, qualificações e territórios.  292 pp (17 x 24 cm) 
(Coimbra, 2010)

\7,992.-\7,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30727  /
※ A conversão de Portugal em país de imigração, após décadas marcadas pela emigração, constitui um dos fenómenos mais 
relevantes da actualidade. Para além de massiva, a recente entrada de estrangeiros revelou novas geografias, expressas na 
dispersão dos imigrantes no território nacional e na diversificação dos países de origem. Os impactos são profundos e 

490

156640   A Tradução para Edição: Viagem ao mundo de tradutores e editores em Portugal (1974-2009). 
(Col.Para Saber, ) 306 pp (16 x 23 cm) (Porto, 2014)

\5,616.-\5,200.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44320  /
※ A viagem que se faz ao longo das páginas desta obra tem como ponto de partida o Livro e os Estudos do Livro. Percorre-se o 
território dos Estudos de Tradução, com perspetivas sobre estudos internacionais fulcrais e a prática da tradução, em diferentes 
culturas e contextos. A partir de um ângulo sociológico e literário, sustentado em factos recolhidos e na análise de diversas obras, 

491

183908   Amantes do Sr. Trabalho. - DesEmprego(s) em Portugal.  234 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2015)

\4,924.-\4,560.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38871  /
※ Amantes do Sr. Trabalho, reflecte as questões de trabalho e desemprego a partir de meditação teórica e da análise das 
vivências de quem perde o trabalho e cai no desemprego em Portugal. Os trabalhadores querem emprego para pôr na mesa o pão 
de cada dia e também para manter o estatuto de trabalhador na civilização do trabalho que é a civilização ocidental.    INDICE:  

493

175392   Crise, imigração e mercado de trabalho em Portugal. - Retorno, regulação ou resistência?. 
110 pp (16.5 x 24 cm) (Lisboa, 2011)

\3,542.-\3,280.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=30726  /
※ O foco destes workshops incidiu sobre os problemas que Portugal tem sentido ao longo dos ultimos anos, ao nivel do mercado 
de trabalho e das comunidades imigrantes e sobre as respostas individuais e institucionais a esta conjuntura. Em particular, 
pretendeu-se avaliar se o impacto da crise se atenuou devido a uma mudança dos fluxos, incluindo um eventaul retorno de 

494

157548   Novas e velhas tendências populacionais.  200 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2016)

\3,834.-\3,550.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39982  /
※ Novas e velhas tendências populacionais congrega um conjunto de capítulos sobre as principais dinâmicas demográficas da 
atualidade resultantes de comunicações apresentadas no IX Encontro de Sociologia dos Açores, realizado em Novembro de 2012 
na Universidade dos Açores. Num contexto em que na sociedade portuguesa já eram visíveis as consequências económicas e 
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153977   Canções de Embalar. Cultura e Tradição. - Um estudo sobre (con)textos de maternidade na 
(e)terna lirica popular. (Col.A Ieltsar se vai ao longe, 18) 224 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2008)

\4,158.-\3,850.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38857  /
※ As canções de embalar da tradição popular portuguesa reflectem aspectos de uma sociedade essencialmente rural e religiosa 
onde a mulher assume um papel preponderante, enquanto criadora e transmissora dessa mesma tradição (...). Embora as canções 
de embalar tenham sido (e sejam) pouco apreciadas relativamente a outras canções tradicionais, são uma parte vital e essencial 

496

142911   Imigração e criminalidade violenta: Mosaico da reclusão em Portugal. (Col.Migrações Século 
XXI ) 111 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2010)

\6,912.-\6,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33291  /
※ «[A] relação ‘imigrante - mundo do crime’, a percepção geral tende a fazer crer que existe uma relação entre o recém-chegado à 
sociedade de acolhimento e o mundo da delinquência. Esta conexão baseia-se com frequência no desconhecimento do outro, na 
intolerância para com os seus comportamentos e escolhas culturais e na proliferação de notícias alarmantes nos meios de 

497

147074   Educar - Educação para todos. Ensino na I República.  152 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2011)

\5,659.-\5,240.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33300  /
※ Para os republicanos, a aposta na educação do povo constituiu um dos grandes vectores do seu ideário. Entre os grandes 
desígnios da escola republicana, contavam-se a educação laica, a educação para a cidadania, o combate ao analfabetismo, a 
democratização da escola e a adopção de novas metodologias em todos os níveis de ensino. A aposta na educação como meio de 

499

153981   Camponeses, Cultura e Revolução. - As Campanhas de Dinamização Cultural e Acção Civica 
do M.F.A. (1974-1975). (Col.A Ieltsar se vai ao longe, 25) 418 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2009)

\6,210.-\5,750.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38859  /
※ Trata-se de uma obra sobre uma das acções mais singulares da transição democrática portuguesa – as Campanhas de 
Dinamização Cultural e Acção Cívica do MFA – através das quais é possível conhecer o país que a revolução de 1974 descobriu. 
‘Numa tentativa urgente de construir a nova «nação», militares e civis foram intérpretes de um país que procuravam tornar visível, 

500

153974   Loas a Maria. Religiosidad pouolar en Portugal. (Col.A Ieltsar se vai ao longe, 17) 262 pp (16 x 
23 cm) (Lisboa, 2004)

\4,924.-\4,560.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=38856  /
※ Se trata de una obra de recopilación e investigación sobre canciones populares de alabanza a Nuestra Señora, desde el siglo 
XVIII hasta la actualidad, patrimonio mayoritariamente inédito, presentado en formas relativamente elaboradas presuponiendo una 
compleja construcción institucional, generadora de una memoria colectiva, social e ideológica, la qual transciende da dimensión 

501

151705   Gentes da Beira-Baixa. - Aspectos etnográficos do Concelho de Proença-a-Nova  (2a Edição). 
(Col.Sociedade & Quotidiano ) 434 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2004)

\6,966.-\6,450.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=35929  /
※ Interessante estudo de recolha etnográfica, aqui se registam os costumes, tradições e singularidades das gentes de Proença-a-
Nova, uma região particularmente representativa da Beira-Baixa. A autora, trazendo à actualidade usos e ambientes doutras 
épocas, revitaliza um património riquíssimo e em riscos de se perder no pó do tempo – ou na indiferença dos res-ponsáveis, 

502

159476   Obras completas de Leonardo Coimbra. Vol.6 (1924-1934). (Col.Pensamento Português ) 710 
pp (15 x 24 cm) (Lisboa, 2010)

\13,748.-\12,730.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33338  /
※ Prossegue, com este 6º volume, correspondente aos anos de 1924-1934, a publicação, pela ordem cronológica dos textos, da 
edição crítica das Obras Completas de Leonardo Coimbra, da responsabilidade científica do Centro Regional do Porto da 
Universidade Católica Portuguesa e em regime de co-edição do referido Centro Regional e da INCM.  O vol. VI da edição contém, 

505

159477   Obras completas de Leonardo Coimbra. Vol.7 (1935). (Col.Pensamento Português ) 408 pp 
(15 x 24 cm) (Lisboa, 2012)

\10,314.-\9,550.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33339  /
※ Prossegue, com este sétimo volume, correspondente ao ano de 1935, a publicação, pela ordem cronológica dos textos, da 
edição crítica das Obras Completas de Leonardo Coimbra, da responsabilidade científica do Centro Regional do Porto da 
Universidade Católica Portuguesa e em regime de co-edição do referido Centro Regional e da INCM.   O vol. VII da edição, 

506

159478   Obras completas de Leonardo Coimbra. Vol.8. (Col.Pensamento Português 8) 792 pp (15 x 24 
cm) (Lisboa, 2014)

\13,392.-\12,400.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=37180  /
※ O vol. VIII das Obras Completas de Leonardo Coimbra, prefaciado por Afonso Rocha, investigador/professor da Universidade 
Católica Portuguesa do Porto, engloba, como se pode ler na sua contracapa, «para além da inclusão suplementar de alguns textos 
relacionados com volumes anteriores da edição, as intervenções políticas de Leonardo Coimbra no Parlamento e no Senado, 
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140223   Poiética do Mundo. - Homenagem a Joaquim Cerqueira Gonçalves. (Col.Obras de 
Homenagem ) 920 pp (16.5 x 23 cm) (Lisboa, 2001)

\10,627.-\9,840.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=31121  /
※ Encontram-se dentro das páginas deste volume – que corporiza a mais justa homenagem – expressivas demonstrações do 
modo de viver e ensinar a filosofia que foi o do Professor Doutor Joaquim Cerqueira Gonçalves. Nelas, colegas, amigos, muitos 
deles antigos alunos, todos de algum modo interpelados ou provocados por ele para o pensamento, dão o testemunho duma forma 

508

173260   De Matrix a Bela Adormecida.  260 pp (24 x 28 cm) (Lisboa, 2015)

\8,035.-\7,440.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=40031  /
※ Figura invulgarmente eclética e criativa, António Lagarto é um dos mais relevantes cenógrafos e figurinistas portugueses. A sua 
carreira multifacetada tem passado por diversas áreas da arte e da cultura, da fotografia e do cinema às artes performativas, à 
ilustração, ao design expositivo e à arquitetura de interiores.  Esta edição perpetua através de um magnífico registo fotográfico bem 

510

149063   Cinema em Portugal: Os primeiros anos.  142 pp (24.5 x 28 cm) (Lisboa, 2010)

\5,227.-\4,840.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=34289  /
※ Este catálogo acompanha a exposição com o mesmo nome, promovida no âmbito das Comemorações do Centenário da 
República pela parceria estabelecida entre a CNCCR , a Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema e o Museu de Ciência da 
Universidade de Lisboa, que está patente neste último desde 9 de Dezembro e continuará até 29 de Maio deste ano.  A introdução 

512

185313   Jugar con la memoria: El cine portugués en el siglo XXI (Revista a Cuarta Parede). (Col.The 
Searchers, 2) 236 pp (17 x 24 cm) (Santander, 2014)

\4,384.-\4,060.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=39120  /
※ Portugal ha dejado de ser ese polo magnético que atraía a cineastas extranjeros fascinados por su historia y su cultura para 
convertirse a partir del año 2000 en uno de los epicentros cinéfilos más importantes del panorama internacional. Siguiendo la 
tradición establecida por las figuras de Manoel de Oliveira, Paulo Rocha y João César Monteiro, el cine portugués del siglo XXI ha 

513

142914   Portugal nos mundiais de futebol.  218 pp (17 x 24 cm) (Lisboa, 2010)

\6,588.-\6,100.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33292  /
※ «Eusébio, Futre, Rui Costa, Figo e Cristiano Ronaldo são figuras mitológicas do futebol português e verdadeiros símbolos das 
presenças de Portugal em fases finais de Mundiais. Falar neles faz crescer água na boca a quem gosta de futebol. Já todos 
ouvimos falar da reviravolta que Portugal deu ao marcador no 5-3 à Coreia do Norte, em 1966. E de Saltillo, em 1986. E da 

514

154409   Maravilhas da gastronomia de Portugal. -  70 receitas tradicionais, 10 receitas dos grandes 
chefes.  240 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2012)

\8,586.-\7,950.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=33329  /
※ Com autoria e coordenação de Hugo Campos, o livro Maravilhas da Gastronomia de Portugal contém as 70 receitas pré-
finalistas na eleição das 7 Maravilhas da Gastronomia®, e ainda 10 receitas originais de conceituados chefes portugueses, todas 
elas acompanhadas de excelentes fotografias dos pratos confecionados. Maravilhas da Gastronomia de Portugal é uma edição 

515

181663   Goa - Passado, que futuro?.  272 pp (21 x 21 cm) (Lisboa, 2013)

\7,819.-\7,240.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32803  /
※ Elsa Rodrigues dos Santos, José Manuel da Graça Dias e outros Colaboradores abordam de forma global Goa, essa terra na 
Índia que teve um passado pré-português, até o século XVI, já foi portuguesa durante cerca de quatrocentos e cinquenta anos, e 
está integrada na Índia que a anexou em 19 de Dezembro de 1961 e como Estado Federado desde 1 de Janeiro de 1987.  Os 

516

181669   Os Ismailis de Moçambique. - Vida económica no tempo colonial.  251 pp (16 x 23 cm) 
(Lisboa, 2013)

\5,367.-\4,970.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32808  /
※ O desafio desta obra, visando abrir a caixa negra do enfoque macroeco-nómico, que reduz os comerciantes indianos a uma 
entidade abstracta, leva-nos a cruzar a substância viva das trajectórias que as narrativas de memória oferecem com o testemunho 
reavaliado de fontes documentais. Salienta-se por um lado pormenores inéditos da vida económica dos membros da comunidade 

518

181650   Segredos da descolonização de Angola.  544 pp (15 x 23 cm) (Lisboa, 2013)

\8,251.-\7,640.-HPリンク: http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32790  /
※ Que segredos poderão ser revelados sobre a descolonização de Angola? O que terá sido discutido na ilha do Sal (em Setembro 
de 1974) entre Spínola e Mobutu sobre as condições de transferência do Poder para a FNLA? Que facilidades concedeu o 
almirante Rosa Coutinho aos Movimentos de Libertação ainda antes do Acordo do Alvor? Porque insiste Almeida Santos que as 

519
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188206 Cardina, Miguel & Sena Martins, Bruno:  As Voltas do Passado: A 
Guerra Colonial e as lutas de libertação.  360 pp (14 x 21 cm) (Lisboa, 2018)

※ Guerra Colonial e lutas de libertação: as memórias que não se podem perder.   Mais de 40 
anos passados, o que sabemos de facto sobre a Guerra Colonial e as lutas de libertação? 
Que memórias guardamos, além dos relatos veiculados pelas versões oficiais? O que se terá 
perdido entre o amplo silenciamento de algumas vertentes do conflito? E que perspectivas 
nunca chegámos a considerar sobre o que se passou nos territórios bélicos de Angola, de 
Moçambique e da Guiné? Neste livro, cerca de 40 autores recuperam este passado recente, 
coloc....

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44342

本体価格 \5,800.- /  税込価格 \6,264.-

188206

188116 Tengarrinha, Margarida:  Memórias de uma falsificadora: A luta na 
clandestinidade pela liberdade em Portugal.  180 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 
2018)

※ Éramos jovens e queríamos um mundo melhor, num Portugal onde grassava a miséria, 
dominado por um pequeno grupo de grandes financeiros, monopolistas e latifundiários. 
Éramos jovens e queríamos a liberdade, pois abafávamos num Portugal dominado por todos 
os medos: a censura omnipresente cortava notícias dos jornais, impedia peças de teatro, 
proibia a publicação de livros pela grelha estreita de um index tão feroz quanto o da velha 
Inquisição; a polícia política era uma sinistra aranha que, desde o covil das torturas na rua 
António Maria....

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44338

本体価格 \3,300.- /  税込価格 \3,564.-

188116

188213 Bernardo, M.:  Moçambique: guerra e descolonização (1964-1975). 
220 pp (15 x 22 cm) (Lisboa, 2018)

※ Quando surge a revolução, em que um movimento das Forças Armadas diz basta e a 
população portuguesa aplaude dizendo já chega, é tarde para controlar as consequências 
catastróficas de uma descolonização não planeada que deu origem a um cessar-fogo 
descontrolado, a um abandono da população branca evitável e a duas guerras civis 
prolongadas e destruidoras, nos países que acabavam de se tornar independentes.   Mas é 
importante verificar o tempo e as condições que foi necessário estabelecer para, nas guerras 
civis de Moçambique e de ....

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44348

本体価格 \5,800.- /  税込価格 \6,264.-

188213

188117 Tiscar, Maria José:  A pide no Xadrez Africano: Angola, Zaire, Guiné, 
Moçanbique (Conversas com o Inspetor Fragosos Allas) - 2a Edição. 
(Col.Memórias de Guerra e Revolução, ) 358 pp (16 x 23 cm) (Lisboa, 2018)

※ Tanto a PIDE como África, temas fundamentais do livro, estão ainda muito vivos na 
sociedade portuguesa, muito embora tenham passado mais de quarenta anos sobre o 25 de 
Abril.  A PIDE e a guerra de África foram alvo de intensa luta política no então regime vigente 
e, por isso, o tema reveste-se de alguma sensibilidade, mas que não perturbou a 
Investigadora.   (...) O historiador deve colocar-se numa posição clara de isenção e rigor no 
esclarecimento dos factos, o que foi plenamente conseguido pela Professora Tíscar. 
Interessa poi....

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44339

本体価格 \4,960.- /  税込価格 \5,356.-

188117
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181649 Boxer, C.R.:  O Império maritimo português, 1415-1825.  415 pp (15.5 
x 23.5 cm) (Lisboa, 2017)

※ Primeiro império colonial moderno e, também, o último a desaparecer, espalhado por cinco 
continentes, o ‘mundo que os Portugueses criaram’ foi bem o exemplo da tenacidade de um 
povo que conseguiu opor-se e sobreviver aos choques com inimigos bem mais poderosos. O 
Professor Charles R. Boxer traça a evolução do império marítimo português desde as 
primeiras viagens de descoberta, no início do século xv, até à independência do Brasil, numa 
obra que disseca as grandezas e reveses de uma aventura sem paralelo na história da 
humanidade. Pela....

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=32789

本体価格 \7,300.- /  税込価格 \7,884.-

181649

156657 Antunes, Cátia & Polónia, Amélia:  Seaports in the First Global Age: 
Portuguese Agents, Networks and Interactions (1500-1800). 
(Col.Estudos/Ciências Sociais e Humanas ) 432 pp (16 x 23 cm) (Porto, 2017)

※ The rise of the First Global Age is an achievement traditionally understood as part of an 
ongoing process that started during the fifteenth century with the beginning of the Portuguese 
overseas expansion, followed by the Spanish, the Dutch, the British, the French and, later on, 
the Swedish and the Danish. Within this understanding, the greatest contribution of the 
Portuguese to the history of globalization was not so much the unravelling of the maritime 
route to Asia or the arrival in Brazil, but the transformation of bilateral conta....

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44321

本体価格 \9,200.- /  税込価格 \9,936.-

156657

188216 Hancock, David:  Oceanos de Vinho: O vinho da Madeira e a 
organização do Mundo Atlântico (1640-1815).  868 pp (16.5 x 24 cm) (Lisboa, 
2017)

※ Este livro inovador examina a forma como, entre 1640 e 1815, o comércio do vinho 
português da Madeira moldou o mundo atlântico e a sociedade americana. David Hancock 
reconstrói meticulosamente as vidas de produtores, distribuidores e consumidores, bem como 
as estruturas sociais e económicas criadas pelo comércio globalizado, de forma a revelar 
uma interação complexa entre indivíduos e leis de mercado.   Percorrendo áreas como a 
história, a economia, a química, a cultura material, a antropologia, a arqueologia e a 
psicologia, o a....

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44351

本体価格 \11,800.- /  税込価格 \12,744.-

188216

188215 Castelo, Cláudia & Jerónimo, M.Bandeira:  Casa dos Estudantes do 
Império: Dinâmicas coloniais, conexões transnacionais.  272 pp (15.5 x 23.5 
cm) (Lisboa, 2017)

※ A Casa dos Estudantes do Império (1944-1965) tem sido sobretudo revisitada por antigos 
associados, num exercício de rememoração do passado. No período pós-colonial, foi 
transformada num espaço de memória, apropriado e reconfigurado tanto por quem combateu 
a ditadura como pelos que lutaram pelas independências africanas.   Casa dos Estudantes do 
Império: Dinâmicas Coloniais, Conexões Transnacionais oferece um outro olhar baseado no 
conhecimento resultante dos contributos da história e de outras ciências sociais e humanas, 
assumin....

[HPリンク] http://spainshobo.com/catalog/kn_product_info.php?products_id=44350

本体価格 \4,700.- /  税込価格 \5,076.-

188215
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 ＜ ご注文書籍の取扱いとお支払いについて ＞ 

＊ このカタログには、ポルトガル研究分野の新刊・新着書籍を掲載してあります。

＊ ご注文の際は、小社ホームページの各書籍の個別詳細ページよりお申し込み下さい。 

書籍コード(SBC)で検索できます。PDF版では各書籍の『詳しくはホームページで』をクリック 

すると各書籍の個別詳細ページが表示されます。 

＊ 公費でのご注文もお取扱い致しております。小社ホームページのリンク先をご参照下さい。

Address:  http://spainshobo.com/catalog/kn_information.php?siID=4#HoujinOrder

 (注)  通常のメールによるご注文はお取り扱いいたしかねますのでご了承下さい。 

＊ インターネットをご利用になれない場合には、注文用紙【スペイン書房注文書】をご利用いただき、 

お名前、ご住所、届先、書籍コード[SBC]、著者・書名、及び、必要事項に○印をご記入の上、

ファックスでお送り下さい。尚、必要事項のご記入無き場合、ご注文を無効とさせていただく 

ことがありますので、あらかじめご了承下さい。  

＊ いずれも部数僅少ですので、お早めにお申込み下さい。尚、海外発注をご希望の際には

お取り寄せいたします。

＊ 送料は実費を請求させていただきます。料金は小社ホームページに記載の金額となります。

宅配便での送付をご指定の場合、別途料金が加算されます。(小社ホームページをご参照下さい) 

＊ CD-ROM, DVD 等は仕様・方式をご確認下さい。また、インストール等についてのお問い合わせ 
及びサポートは行っておりませんので、ご了承下さい。

＊ 掲載の書籍は海外の出版社、書籍取次会社より輸入した新書です。いずれも新品ですが、出版社、

出版年により酸性紙を使用したものは経年変化により変色がみられることがあります。

各国の出版状況等ご賢察の上、なにとぞご了承いただきますようお願い申し上げます。

＊ カタログ記載価格(円貨)は、消費税込みの金額です。カタログ記載の価格は原価の値上り 
為替相場の変動により、予告なく変わることがありますので、予めご了承下さい。

＊ 乱丁･落丁等の場合をのぞき、返本のお取扱いいたしかねますので、あらかじめご了承下さい。 

＊ 研究費等公費にてご購入の際は、必要書類(請求書等の枚数)をお知らせ下さい。別途お送り致します。 

＊ クレジット・カ－ド（ＶＩＳＡ／ＭＡＳＴＥＲ）でのお支払いをご希望の際は、会員番号とカードの 

有効期限を、注文書にお書き添え下さい。     

尚、ご注文額が、１万５千円以下の場合、     

クレジット手数料７％が加算されます。 

    有限会社 スペイン書房  

〒981-0501 宮城県東松島市赤井字南栄町 ５－４ 

取引銀行： 七十七銀行 矢本支店 普通口座 5311144
郵便振替： 00140 – 9 – 58573
営業時間 9：30 ～ 12：00 / 14：00 ～ 17：30 (電話・お問い合わせ) 

営業日 月曜日 ～ 金曜日 

目 録 以 外 の 書 籍 は 小 社 ホ ー ム ペ ー ジ を ご 覧 下 さ い ！

URL:  http://www.spainshobo.com/ 

☆★  セールの情報はメールマガジンをご購読下さい  ☆★
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