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Maria de Jesus Simões Barroso nasceu no Algarve em 1925. Ainda criança muda-se para Setúbal, onde faz a escola primária, descobre o prazer da escrita e apaixona-se pela leitura. Na adolescência declamava
poesia, a família descobre-lhe o talento para a representação. Ainda adolescente torna-se aluna do curso de Representação Dramática do Conservatório Nacional. Nascia uma mulher de palco. Na companhia Rey
Colaço - Robles Monteiro representou, no Teatro Nacional, várias peças sempre com o aplauso da crítica e do público. Em 1945 conhece Mário Soares. Casaram, tiveram dois filhos e um percurso de vida nem
sempre fácil devido às sucessivas prisões de Mário Soares, às perseguições políticas de que ambos foram vítimas. Do palco do teatro, para o palco da política, esta mulher enriqueceu a sua vida dedicandose a muitas causas humanitárias. Criou a Pro Diginitate, a fundação onde ainda trabalha com o mesmo empenho e dedicação que sempre a caracterizaram. Maria Barroso - Um olhar sobre a vida é mais do que uma
biografia. É uma homenagem a uma mulher ímpar na vida cultural do nosso país, uma figura incontornável, um ser humano que, com este livro, aprendemos a admirar.
A sociedade, de fato, determina em boa medida como devemos desempenhar nossas funções e com que categorias vão ser pensadas, o que vale tanto para o indivíduo quanto para a coletividade. Assim, acabamos
sendo o que lembramos, e se pudéssemos estudar os modos pelos quais nos lembramos, ordenamos e estruturamos nossas ideias, os modos como transmitimos nossas memórias, descobriríamos que existe uma
história destas maneiras de proceder, apreenderíamos as memórias no movimento da história. Com efeito, a memória é um recurso que nos convida à desacomodação do efeito prático de reprodução do modo de
pensar e de saber, exigindo de nós uma interatividade para produzir conhecimento superando o definido, as visões limitadas e encaixadas de aprendizado, levando ao entendimento da fluidez do tempo,
diferentemente de cada cultura, de cada indivíduo. Os textos escritos são recursos para uma das formas de processo de construção de uma memória coletiva acerca de temas discutidos. Uma ideia de reuni-los
em tertúlia é justamente possibilitar que as suas reflexões ganhem mais visibilidade e possibilitem novos arranjos de sentido para as suas muitas interseções transdisciplinares anunciadas.
Desde que foi criado, em 2014, o Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da Universidade Federal de Sergipe (UFS) tem formado pesquisadores/as interessados/as em abordar diversos temas relativos
a tradições religiosas, seus saberes e suas práticas sociais. Afinal, os fenômenos religiosos acompanham a história da humanidade e das culturas, influenciando comportamentos, moldando civilizações e
estimulando diálogos com as artes e outras diferentes formas de conhecimento e saber. O presente livro reúne resultados de pesquisas atualíssimas desenvolvidas em nível de mestrado, que, tendo como foco a
religião, lançam luzes sobre diferentes áreas, desde a história, a literatura, o teatro, os discursos antigênero, o Ensino Religioso, as tensões entre discursos religiosos e científicos no âmbito da
Universidade, além de questões relacionadas à religião e à saúde. O livro, organizado com preciosismo pela Profa. Dra. Marina Correa e por Rogério Andrade dos Santos, mestre em Ciências da Religião pelo
PPGCR/UFS, sob coordenação de Prof. Dr. Joe Marçal G. Santos, demonstra a qualidade e a abrangência temática das Ciências da Religião praticada em Sergipe, sugerindo a variedade de temas possíveis para
investigação acadêmica nessa área, além de indicar pistas a serem seguidas por futuros/as pesquisadores/as. Prof. Dr. Carlos Eduardo Calvani Professor do PPGCR – UFS
Tomo IV. Que Consta De Muitos Authores Novamente collocados na Bibliotheca, e de outros illustrados, e emendados, impressos nos tres Tomos precedentes
Latin America
subsídio para a história e o ensino da música no Recife
A Implosão da PT
Maria Barroso – Um olhar sobre a vida
A reference work on conscientiology, this treatise, with more than 5,000 entries in the bibliography, first published in Portuguese in 1994, presents the reader with the bases of the neoscience conscientiology. The author proposes 300 tests for self-application, dealing with topics of great relevance such as
assistance, the theory of thosene (thought, sentiment and energy), and the theories of inversion and existential recycling, among others. The work presents conscientiology as the science applied to the study of consciousness (ego, personality) in an integral approach, with all its vehicles of manifestation (bodies),
previous existences and attributes. The content being deepened and presented in a theoretical and practical way, so a reader understands the importance of this knowledge to their life. The science of conscientiology utilizes the best of the main lines of human knowledge: common sense, religion, philosophy,
political ideology and conventional science; and is based on multidimensional self-experience, having consciousness as both the instrument and object of research.
Este livro fala-nos de um relacionamento de longuíssima duração: o que se estabeleceu entre Portugal - uma das principais monarquias nacionais do início da idade moderna - e o ducado de Sabóia, pequeno estado transalpino em busca de aprovação internacional. A abordagem é feita através de um olhar
simultaneamente minucioso, porque dirigido a casos específicos, e abrangente, estendendo-se do século XII ao século XX. Graças às contribuições de autores de diversas proveniências e de âmbitos disciplinares distintos, emerge um quadro institucional e dinástico policromo, condicionado pelas vicissitudes da
política europeia. São na maioria mulheres, princesas portuguesas ou piemontesas, a servir de peões diplomáticos e familiares na trama das relações seculares entre Portugal e Piemonte: Mafalda de Moriana e Sabóia, primeira rainha de Portugal; Beatriz de Avis, filha de D. Manuel I, que se tornou duquesa de
Sabóia; Margarida de Sabóia, a duquesa de Mântua que governou Portugal em nome de Filipe III; Maria Isabel Francisca de Sabóia Nemours, rainha de dois reis no trono português restaurado; e, finalmente, Maria Pia de Sabóia, penúltima rainha de Portugal, exilada com a proclamação da República. Mas são
também retratos de duas dinastias, como no caso do projectado casamento entre a infanta Isabel Luísa de Bragança e o futuro Vítor Amadeu II de Sabóia, a consolidar uma aliança distante no espaço, mas fecunda no tempo. Não por acaso, Portugal foi o destino de exílio para dois soberanos de Sabóia, Carlos
Alberto, rei da Sardenha, e Humberto II, rei de Itália, o qual, após a proclamação da República italiana em 1946, viveu por longo tempo em Cascais.
Angola is the third largest economy in Sub-Saharan Africa and plans to accede to the Commonwealth. However, it is poised at a crossroads between a past marked by civil war and corruption and a future of potential economic development. This book examines the post-Civil War period which began in 2002
and saw the rise of a corrupt ruling elite, as well as recent developments in the country, such as the efforts of the current President, João Lourenço, to reform the regime through political openness, economic growth and a crackdown on corruption. Rui Santos Verde analyses the country's recent history of
corruption and the current attempts at reform in order to determine whether economic and political development is on the horizon for Angola, or whether these reforms are simply a move towards consolidating President Lourenço's personal power.
Portugal e o Piemonte: a casa real portuguesa e os sabóias: nove séculos de relações dinásticas e destinos políticos (XII-XX), 2ª EDIÇÃO
Portugal e o piemonte: a casa real portuguesa e os Sabóias
Edição 40
Cuidados da morte e descuidos da vida... Com a addicao das prodigios as vidas dos dous mayores santos... Por Boaventura Maciel Aranha,...
Odisseia de sabores da Lusofonia

Quando a força da Paixão e das Letras derrota o maior assassino de todos os tempos: Diogo Alves. Segredos de Amor e Sangue é um regresso do autor à época em que Diogo Alves, o célebre galego que matava no Aqueduto das Águas Livres, era o
grande protagonista do crime em Lisboa.Em 1997 escreveu o argumento para o filme A Morte de Diogo Alves que venceu o Grande Prémio de Ficção da RTP. Agora, traz o célebre criminoso de volta como pretexto para reconstruir a Lisboa popular dos
anos trinta do século XIX, um tempo em que a cidade se despia dos antigos trajes pré-liberais e dava os primeiros passos no Liberalismo emergente. Marcado pela violência e pela pobreza, este romance é uma história de ternura e de paixão, num tempo
agreste, onde a força do Amor e das Letras se impõe à voracidade da guerra e do crime, num país que tinha uma população com noventa porcento de analfabetos. É um romance com histórias apaixonadas, de amor e morte, de fascínio pela descoberta
das palavras escritas em português. Manuel Alcanhões, o narrador, eternamente apaixonado por Isabel, taberneiro em Alfama, testemunha a chegada do Portugal Moderno que vai aprendendo com as lições de um padre miguelista.Francisco Moita Flores
é reconhecido do público pela sua obra literária e pelo seu trabalho como dramaturgo para televisão, cinema e teatro. Considerado pela crítica como o melhor argumentista do país, foi distinguido em Portugal e no estrangeiro pela qualidade da sua obra, foi
condecorado pelo Presidente da República com o grau de Grande Oficial da Ordem do Infante pela carreira literária e pública. Colaborador em vários órgãos como comentador tem marcado a sua intervenção pelo rigor e clareza com que aborda os temas
da sua especialidade.
Esta obra consiste na transcrição, análise e interpretação de dois receituários conventuais setecentistas inéditos, os quais foram objecto de comparação com outros congéneres de épocas próximas, produzidos no mesmo âmbito e entre os leigos. O
percurso empreendido procurou avaliar a originalidade real ou imaginária das receitas preparadas nas casas religiosas da Época Moderna e permitiu responder a várias interrogações, destaquem-se algumas: até que ponto as receitas conventuais foram
criadas nesse âmbito ou foram levadas para os cenóbios por freiras, frades, monjas monges, criadas e criados? Atendendo a que os ingredientes e as técnicas culinárias utilizados nas casas religiosas eram conhecidos nos espaços de leigos, mormente
entre os confeiteiros, cujos regimentos eram claros acerca das exigências para se obter carta, como se explica o furor, muitas vezes desmedido, da designação conventual aplicada a tantas e tão desvairadas receitas? É certo que monges, monjas, freiras,
frades, criados e criadas tinham tempo para a culinária e é admissível que muitos, ou pelo menos alguns, apreciassem a preparação de pratos salgados e especialmente de doçaria. Porém, não terão sido as ofertas e a comercialização dos doces os
principais responsáveis pela exaltação da designação conventual, na falta, verificada nos séculos XVII e XVIII, de pastelarias e confeitarias cuja fama se expandisse pelo Reino? Estaremos perante criações de doces genuinamente conventuais ou meras
execuções de receitas inicialmente produzidas nas cozinhas de grandes casas e, posteriormente, levadas para os cenóbios, tal como tantas outras receitas de carne e de peixe? A análise e a interpretação das fontes tornaram muito claro que a
esmagadora maioria das receitas preparadas nas casas religiosas nada tinha de original, basta comparar essas receitas com as que circulavam manuscritas ou impressas em outros receituários da época. Por outro lado, o pretenso sigilo que deveria
envolver as receitas ditas conventuais – e isso é patente em alguns receituários femininos – era quebrado, de tal modo que livros de cozinha de leigos integram receitas com designações de algumas casas religiosas, o que não significa necessariamente
que essas receitas aí tenham sido criadas mas sim que aí eram preparadas com êxito e objecto de apreço por quem tinha oportunidade de as degustar. This work consists of the transcription, analysis and interpretation of two unpublished eighteenthcentury conventual recipes, which were compared with other counterparts in near periods, produced within the same scope and among the laity. The course undertaken aimed at assessing the real or imaginary originality of the recipes prepared in religious
houses of the Modern Age and permitted to answer several questions, namely: the extent to which the conventual recipes were created in this scope or were taken to the monasteries by nuns, friars, monastic nuns, monks, maids and servants? Since the
ingredients and cooking techniques used in religious houses were known in the places where lay people were, especially among confectioners, whose regiments were clear about the requirements to obtain letter, how can we explain the frenzy, often
excessive, the conventual designation applied to so many and so frenetic recipes? In fact monks, monastic nuns, nuns, friars, maids and servants had time to cook and it is possible that many, or at least some, appreciated the preparation of savoury dishes
and especially sweets. However, wasn’t the offer and commerce of sweets the most responsible for the exaltation of the conventual designation, in the absence of pastries taking place in the 17th and 18th centuries, and confectioneries whose fame would
spread out to the Kingdom? Are we dealing with the creation of truly conventual sweets or sheer preparations of recipes originally produced in the kitchens of big houses and subsequently taken to the monasteries, such as so many other meat and fish
recipes? The analysis and the interpretation of the sources made very clear that the overwhelming majority of the recipes prepared in religious houses was hardly original, we just have to compare these recipes with those circulating both handwritten and
printed in other recipe books of the time. On the other hand, the alleged secrecy that should involve the aforementioned conventual recipes - and this is evident in some female recipe books - was broken, in such a manner that lay cookbooks include recipes
with names of some religious houses, which does not necessarily mean these recipes have originated there but that they were prepared successfully there and the subject of appreciation by those who had the opportunity to taste them.
A história de uma das mulheres mais poderosas que está a dominar Portugal.A mulher mais rica e poderosa de Portugal é a angolana Isabel dos Santos e segundo a revista Forbes é a primeira bilionária africana com uma fortuna avaliada em mais de 3 mil
milhões de dólares. Contudo, pouco se sabe sobre a sua vida e o seu império. Será Isabel dos Santos testa de ferro nos negócios do pai, José Eduardo dos Santos? Será ela um novo modelo de empresária africana, que prefere os negócios à política?
Terá sido favorecida por ser a filha do Presidente da República de Angola, no poder desde 1979? Será que a sua formação anglo-saxónica lhe deu competências que poucos angolanos têm? Será que Isabel pode gostar de diamantes, champanhe, festas
em lugares paradisíacos e ser discreta? Quando e como fez Isabel dos Santos o seu primeiro milhão? Nos diamantes? Na concessão da rede de telemóveis - a Unitel -, que tem gerado milhões e milhões? Por que é Isabel dos Santos o símbolo do
empresariado angolano e africano e, ao mesmo tempo, um exemplo da plutocracia e da extração de recursos com escasso proveito para o povo angolano? Como é que Isabel dos Santos gere o seu império empresarial que tem empresas em Angola,
Portugal, Suíça, Cabo Verde? Por que razão é o membro do clã Santos com mais negócios e dinheiro? O poder de Isabel dos Santos em Portugal é temível ou é parte do futuro?Filipe S. Fernandes, jornalista, colabora com o Jornal de Negócios, o Diário
Económico e o Correio da Manhã. Já escreveu nos jornais Semanário, Expresso e nas revistas Fortunas eamp; Negócios e Exame. É autor de entre outros livros de Alexandre Soares dos Santos, Fortunas eamp; Negócios - Empresários do Século XX,
Organizem-se! A Gestão Segundo Pessoa, À Minha Maneira – Como Salazar Resolveu o Grande Escândalo Financeiro do Estado Novo e As Vítimas do Furacão Espírito Santo. Em co-autoria publicou: com Hermínio Santos, Excomungados de Abril, com
Luís Villalobos, Negócios Vigiados e com Isabel Canha, António Champalimaud: Construtor de Impérios. Isabel dos Santos : Segredos e Poder do Dinheiro é a sua mais recente obra.
Revista Da Sociedad Brasileira de Geografia
formação & pesquisa
Angola at the Crossroads
Segredos vários
O Mundo das Orquídeas

A história do antigo Egito fascina a muitos por sua arte exótica que, em muitos casos, prevaleceu por séculos seguindo os mesmos princípios. Mas não apenas pelo quesito artístico, Cardoso (1987) cita que um dos motivos para o interesse por esta civilização sejam suas
características de longevidade (aproximadamente três mil anos de existência) e pela continuidade de seus aspectos culturais praticamente imutáveis, salvo poucas exceções em períodos determinados, sempre ligadas a influências de estrangeiros ou por ideais diferentes de
reis (como no caso do faraó Akhenaton), mas que não retiraram a essência da cultura até hoje conhecida. “É um fenômeno fascinante o de uma civilização que, através de numerosas transformações, arrosta impávida várias dezenas de séculos sem perda das características
essenciais que definem sua especificidade.” Um segundo fator seria um “fascínio exótico e nostálgico exercido (...) dos elementos culturais (...), em particular a realeza de caráter divino e a religião funerária tão elaborada.” (CARDOSO, 1987:10)
São numerosos e muito ricos os tratados portugueses de medicina que permanecem desconhecidos e inéditos nos arquivos e bibliotecas de Portugal e do mundo; neles se guarda a evidência do pioneirismo português na integração e conciliação da medicina europeia com as
dos mundos que então deu a conhecer, de Oriente a Ocidente. Para além do seu inegável interesse linguístico, já que revelam traços e léxico carentes de estudo, acham-se também por estudar do ponto de vista da História, por um lado, e, por outro, da História da Medicina, das
Religiões, da Alimentação, da Agricultura, da Pecuária, da Medicina Veterinária ou da Botânica. A medicina antiga ou tradicional caminhava lado a lado não só com a doença mas, antes de mais, com a saúde. Abundam os segredos e práticas relativos a uma alimentação
preventiva, a uma vida salutífera, englobando desde logo os melhores cuidados a ter com os alimentos e ingredientes medicinais, da conservação das sementes às sementeiras, da seleção dos melhores animais à sua criação saudável. Os alimentos e remédios recomendados
desde a Antiguidade, e até ao século XVII, são predominantemente naturais, fazendo radicar a vida e a saúde nas ervas, plantas e árvores medicinais (quase sempre ao alcance de todos, como o alecrim), e enquadrando-as na relação diária e equilibrada de cada um com a
Natureza e com as estações do ano; abrangem frequentemente ingredientes humanos já então de reconhecido valor nutricional mas também medicinal, como o leite de mulher, e integram já inúmeros produtos exóticos — como os ninhos de andorinha, a erva-santa (ou tabaco) e
as especiarias (veja-se o cardamomo na capa e no interior deste livro) — que os Portugueses dos Descobrimentos colocaram na rota da Europa, embarcados na Ásia, em África e na América Portuguesa, o Brasil.
A forma com que os indivíduos estabelecem suas relações com o mundo tem mudado constantemente. As Novas Mídias e as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) proporcionam maneiras diferenciadas no que diz respeito às práticas destes indivíduos, sejam essas
em momentos de lazer, de estudo ou de trabalho. Os ambientes virtuais, através das mídias interativas, possibilitam a conexão de diferentes áreas do conhecimento e a convergência dos meios na potencialização dos mais variados campos, especialmente a partir da internet.
Hoje em dia não basta apenas a disposição de plataformas como forma de repositório de conteúdos. A interatividade é o ponto chave nesta nova era, focando, principalmente, a participação ativa dos usuários. Esta conexão entre professores e alunos, entre produtores e
usuários das mídias inaugura um tempo em que a imersão e a participação são essenciais na geração das informações e na construção do conhecimento. Considerando este cenário, os capítulos que compõem este eBook trazem reflexões importantes para o momento atual em
que a convergência das mídias e as novas tecnologias têm gerado desafios antes impensados, tanto para o campo da comunicação quanto para o da educação. A superação nas diversas áreas em que se refletem acerca de formatos diferenciados para que se estabeleçam
novas práticas sociais e culturais é uma constante não somente para os profissionais em formação, mas para os usuários ávidos por novidades e na expectativa por serem inseridos neste mundo cada vez mais tecnológico, interativo e participativo. É nesse sentido que esta
obra apresenta em suas páginas estudos e análises que vão além da fronteira do tradicional, incentivando ações inovadoras a partir dos dispositivos tecnológicos com os quais somos todos os dias confrontados.
Segredos de Amor e Sangue
Portugal antigo e moderno; diccionario ... de todas as cidades, villas e freguezias de Portugal e de grande numero de aldeias
Segredos da vida após a morte
Valores literários de ontem e de hoje
Mulheres à Frente do seu Tempo

Segredos de Valéria é uma obra de ficção , contendo alguns fatos reais , contados por antigos moradores do bairro . Não tive a pretençao de escrever uma obra histórica no entanto , fatos inesperados me foram conduzindo a uma mistura entre a ficção e a
realidade antiga do bairro . Essa obra não tem a pretensão de despertar o passado de um brocotós , ou contar a história de um bairro sem história oficial , ou mostrar que algo nasça do nada ou do acaso ou por si só . Muitos acreditam que o nome Valéria
teria sua origem no nome de uma das filhas de um coronel que detinha maior parte das terras do brocotós de Valéria , entretanto , ignoram a verdade sobre a realidade dos fatos . O coronel da família Braga teria dado o nome de Valéria ao brocotós a uma
manteúda . Só descobrirão quem seria esta manteúda no decorrer do romance . Maio de 2010
Todo mundo que se interessa em conferir diferentes culturas, modos de vida e civilizações tem um carinho especial pela Índia. Isso porque esse país de contrastes e de costumes pouco comuns para os ocidentais tem todos os ingredientes necessários
para encantar aqueles que têm sede de conhecimento. Estudar, ler ou visitar a Índia é uma verdadeira aula de história e de cultura geral. A nação é um caldeirão de extremos que envolve todos os aspectos da vida de sua população. Com religiões, línguas
e tradições diferentes, seus cerca de um bilhão de habitantes formam uma das sociedades mais exóticas do planeta, capaz de abrigar milhões de miseráveis e, ao mesmo tempo, alguns dos maiores destaques do mundo em termos de produção científica. A
Índia, para nós, é tão diferente que até parece outro planeta e não simplesmente um outro país. Os traços culturais são tão distantes dos nossos que é fácil se surpreender com cada detalhe. E o melhor de tudo isso é que temos muito, mas muito mesmo, o
que aprender com a diversidade cultural indiana. Para citar alguns poucos casos, a Medicina Ayur-védica e o Kama Sutra são objetos de estudos que fornecem informações preciosas para toda a humanidade; as religiões que nasceram no país, como o
Budismo, cresceram em todo o Oriente e influenciaram gerações por milênios; grandes líderes, como Gandhi, são exemplos de inteligência e perseverança para todo o mundo. Isso sem falar nas obras arquitetônicas, como o eterno Taj Mahal, na culinária e
nas paisagens... E se você está curioso para começar a conhecer um pouco mais sobre esse universo rico e inesgotável, aproveite cada página desta revista. Com certeza, ao terminar de ler a edição, você vai dizer a si mesmo: Um dia ainda vou conhecer a
Índia . Assim como eu sempre digo isso quando tomo contato com qualquer informação sobre esse país.
A presente obra dá conta de como o Património Alimentar do Mundo Lusófono (em especial de Portugal e do Brasil) resulta de uma verdadeira odisseia de sabores, pois assenta sobre as viagens (longas, incertas e, o mais das vezes, penosas) de
portugueses para terras desconhecidas ou mal conhecidas ̶ desde os tempos iniciais dos descobrimentos (sécs. XV‒XVI) até os fluxos migratórios mais recentes (séc. XX). Em sua bagagem, os colonos e os emigrantes carregavam uma série de memórias
identitárias (dentre elas, a gustativa). A respeito desses Novos Mundos, criaram uma série de expectativas, sem nunca deixarem de sentir certa nostalgia em relação ao local/cultura de origem. Assim, o livro começa por contemplar estudos sobre as raízes
culturais greco-latinas e medievais da alimentação portuguesa, patrimónios alimentares levados do reino para os Novos Mundos. Seguem-se abordagens diversas sobre os encontros multiculturais ocorridos entre portugueses, brasileiros e outras
populações. Começa-se com o diálogo estabelecido entre portugueses e africanos (sécs. XV‒XVI). Sucedem-se reflexões tanto sobre a integração e acomodações do receituário português na América Portuguesa (sécs. XVI‒XVII) como sobre a introdução
de produtos das Américas no receituário conventual português da Época Moderna. Reúnem-se, ainda, estudos sobre a história da alimentação no estado do Paraná, o relevo da gastronomia regional na história da alimentação brasileira contemporânea e
uma revisitação ao capítulo Ementa Portuguesa da História da Alimentação no Brasil, de Câmara Cascudo. The book investigates how the Portuguese Culinary Heritage (mainly from Portugal and Brazil) offers a wide range of tastes originating from
the travels (long, uncertain and frequently painful) of the Portuguese to unknown or only scantily-known lands from the start of the Discovery Era (15th and 16th centuries) to the most recent migratory waves (20th century). Settlers and emigrants
carried in their trunks a wide range of souvenirs, among which culinary recipes may be included. Although the new lands produced high expectations, homesickness with regard to their culture and costumes was never absent. The book is divided into two
parts. Part I deals with the Greco-Roman and Medieval cultural roots of Portuguese food (Chapters 1 and 2). Part II, with nine chapters, deal with the multicultural encounters between Portuguese, Brazilians and other populations. The Portuguese-African
dialogue started in the 15th and 16th centuries (Chapter 3). Two complementary comments are discussed: the first comprises the integration and adaptation of the Portuguese Food Recipes in Portuguese America of the 16th and 17th centuries (Chapter
4) and the second deals with the inclusion of products from the Americas during the Modern Age (Chapter 5). Five studies are devoted to the history of food in the state of Paraná (Supply in Chapter 6; Gender Issues in Chapter 7; Immigration in Chapter 9;
Regional Recipes in Chapter 10), to the regional gastronomy in contemporary Brazilian food history (in the state of Piauí in Chapter 11) and to a revision of the chapter called Ementa Portuguesa from Câmara Cascudo´s book História da Alimentação
no Brasil (Chapter 8).
Sabores e segredos: Receituários Conventuais Portugueses da Época Moderna
Da Direita à Esquerda
Na qual se comprehende a noticia dos authores portuguezes, e das obras, que compuseraõ desde o tempo da promulgaçaõ da ley da graça até o tempo prezente
Revista de Sociedad Brasileira de Geografia
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A queda da PT, vendida ao desbarato a Altice em 2015, e um espelho de duas decadas de democracia em Portugal. Uma empresa que chegou a ter cerca de 20 mil trabalhadores, e cujas acc?es valeram 13,9 euros, e hoje um gigante ferido. O valor bolsista caiu para
minimos historicos e a forca de trabalho foi quase reduzida metade. Como e que tudo isso aconteceu? Alda Martins e Alexandra Machado escreveram sobre a PT ao longo de anos. E neste livro reunem a historia possivel daquela que foi a joia da coroa do nosso tecido
empresarial. Uma empresa tecnologicamente inovadora, com uma estrategia clara e ambic?es globais, que n?o resistiu a crise, a ganancia dos accionistas, a ingenuidade gritante de alguns dos seus gestores e a implos?o do BES. Entre o inicio e o fim, desfilam os casos que
fizeram as manchetes dos jornais. Lucros fabulosos, dividendos chorudos, a epica entrada na Bolsa de Nova Iorque, a compra da Vivo (que se perderia mais tarde); e depois o reverso da medalha, o enorme rombo no porta-avi?es que foi a OPA da Sonae, as golden-share de
Jose Socrates, o descalabro do Banco Espirito Santo, a perda do braco de ferro com os brasileiros da Oi. E uma historia com protagonistas claros: de gestores estrela como Zeinal Bava (que acumularam premios mas cairam em desgraca) a accionistas fulgurantes como a
Ongoing (que hoje lutam pela sobrevivencia). E revela uma enorme promiscuidade entre a classe politica e a PT, numa imparavel danca dos gestores do governo para a administrac?o. Sempre com Ricardo Salgado nos bastidores, sempre com o BES a receber comiss?es
sonantes.
Apoiado nas Escrituras e com propósito de esclarecer as perguntas com relação à próxima morada de cada ser que pisa sobre a Terra, o autor escreve o livro Segredos da vida após a morte apontando que o entendimento da morte enquanto razão da vida, se cruza com a
compreensão dos desígnios de Deus para o Apocalipse, quando se observa a aliança de sangue feita por Cristo com aqueles que Nele acreditam. Mais conhecido como o “professor de fim dos tempos e profecias bíblicas”, Perry Stone é um autor Best-Seller de mais de 40
livros. E tem seu ministério sendo expandido por todo o mundo, tendo capacitação, assim, para impactar muitas vidas.
Heitor e Rodolfo são primos legítimos, nasceram no mesmo dia e foram criados juntos. Apesar de pertencerem à mesma família, a ideologia de ambos é bem diferente. Na adolescência, eles descobrem sentimentos, emoções nunca sentidas antes, o que os levam a uma
tremenda crise existencial. Personalidades distintas cobrem esses dois grandes personagens: um, sempre delicado, sensível e meigo; o outro, totalmente o oposto, pois é rústico, frio, talvez até insensível. Mas o amor e o tempo foram capazes de unir esses dois primos em
uma emocionante jornada.
Between Kleptocracy and Development
Portas Adentro: comer, vestir e habitar na Península Ibérica (ss. XVI-XIX)
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Histórias de Santas
Brazilians and the Telenovela Flow

O presente livro reúne esforços conjuntos de vários investigadores ibéricos e brasileiros no sentido de compreender a relação entre as pessoas e as coisas ao longo do período moderno, quer estas últimas constituam marcas de distinção, objetos de consumo corrente, ou façam parte de
hábitos alimentares. Embora o estudo destes aspetos apresente a compreensível tendência para abordar grupos de elite, sempre melhor representados na documentação, pretendeu-se abordar um espectro diversificado de grupos e de ambientes sociais, no sentido de apreender diferenças
e semelhanças entre os extratos médios e altos das sociedades ibéricas. O conjunto de trabalhos agora apresentados corresponde a uma série de investigações em curso inserida no âmbito de dois projetos semelhantes realizados em Portugal, um na Universidade do Minho, e o outro
sediado na Universidade de Valhadolide. Mais do que apresentar resultados finais, impossíveis nesta fase ainda preliminar, apresentam-se trabalhos em elaboração, e confrontam-se várias abordagens e metodologias de investigação, com o objetivo de expor as diversas opções que se
abrem ao historiador que aborda as temáticas da cultura material, do consumo, e da vida doméstica.
Cultura e sociedade em Portugal, dos anos 80 à actualidade Começando por retratar a cultura de direita portuguesa dos anos 80 aos nossos dias, o autor debruça-se sobre os grandes pontos de clivagem que, pelo menos à superfície, continuam a dividir as culturas de esquerda e de direita
em Portugal. Percorrendo diversas tendências contemporâneas como a proliferação do lifestyle e do trendy, a revisitação light do salazarismo, os livros de auto-ajuda e outras taras actuais, a sociedade portuguesa é apresentada como adversa a extremismos, realçando-se as muitas
afinidades ocultas entre direita e esquerda mais numerosas e profundas do que costumamos julgar.
Nesta edição conheça 11 das 16 Barkerianas existentes, chamadas de "cabeça de serpente".
Segredos De Valéria 2 Volume
Segredos e revelac̜ões da história do Brasil
Música e ópera no Santa Isabel
Agiologio dominico, vidas dos santos, beatos, martyres... da Ordem dos Prégadores
Remédios vários e receitas aprovadas. Segredos vários

Vinte e tr s retratos de santas – Isabel, Petronila, Cec lia, In s, Catarina de Alexandria, Martinha, gata, Luzia, Clotilde, Clara de Assis, Rosa, rainha Isabel, Br gida, Catarina de Sena, Rita, Francisca Romana, Joana d'Arc, Teresa de vila, Madalena de
Canossa, Francisca Cabrini, Bakhita, Teresa de Lisieux, Teresa Benedita da Cruz –, escritos por estudiosos e personalidades de enorme prest gio para o jornal L'Osservatore Romano, oferecem um afresco extraordin rio e inesperado de coragem,
liberdade e autonomia, virtudes modernas que as mulheres de hoje buscam praticar em uma s ntese dif cil, mas n o imposs vel, com o amor, o cuidado e a alegria de serem elas mesmas.
Isabel dos Santos - Segredos e Poder do Dinheiro
Bibliotheca Lusitana historica, critica, e cronologica ... dos Authores Portuguezes, e das obras que compuser o
Religi o em foco
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