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Por terras de ÁFRICA ...

comboio,
moto e bicicleta
Pelo mundo de

Viajar de Moto — Destino
Europa. Perspectivas
do Mototurismo em Portugal
Carlos Cordeiro e Paulo Mafra
«Viajar é uma pluralidade. De definições,
de sentidos, de razões.»
Descoberta de uma Europa de moto, em moto
e com moto. Por portugueses, para portugueses,
pelo olhar de portugueses. As viagens de diversos
elementos de clubes de mototurismo ou de
motards, que nos deixam o prazer da liberdade
da estrada e do gosto pela aventura. Com dezenas
de fotografias a cores e a preto e branco.
Os direitos de autor revertem a favor da Cruz
Vermelha Portuguesa. 396 pp.
60
20,90 €

A Volta ao Mundo de Comboio
Philippe Mélul
Quem nunca sonhou em embarcar à aventura?
Partir um dia de comboio e dar a volta ao mundo?
Conhecer novos povos e costumes? Philippe Mélul
concretizou este sonho. Do Transiberiano aos
percursos ferroviários mais exóticos, durante um ano,
foram mais de 1200 horas sobre carris, da África à
Nova Zelândia, do deserto à floresta tropical, numa
grandiosa aventura e numa homenagem
ao fabuloso mundo dos comboios. 240 pp.
61
19,98 €

O Velho Nilo

África Minha

Cabo Verde —
Notas Atlânticas

Stanley Stewart

Isac Dinesen

Jean-Yves Loude

Relato fiel do contacto
com os testemunhos do
passado, as populações
e os complexos regimes
políticos do Egipto, do
Sudão e do Uganda. Quatro
mil anos de História do
Nilo. 264 pp.
67
19,50 €

A história da baronesa
Karen Blixen e da sua luta
para vencer numa terra
que, embora por vezes
hostil, recompensa aqueles
que a amam. Um hino
à liberdade, ao amor
e a África. 332 pp.
68
23,90 €

Apaixonante descrição
das paisagens,
mentalidades e cultura
do arquipélago, abordando
todas as nuances da
identidade cabo-verdiana.
Narrativa de viagem
ficcionada. 308 pp.
69
18,90 €

O FASCÍNIO DO ORIENTE

Pelo Mundo em Bicicleta
Josie Dew
Finalista do prémio Travel Writer of the Year.
Depois de receber a sua primeira bicicleta,
Josie Dew nunca mais olhou para trás.
Quatro continentes, trinta e seis países e cento
e trinta mil quilómetros de espantosas aventuras,
personagens excêntricas, variadas culturas e um
optimismo sem fim são o saldo das suas viagens.
Uma leitura essencial para viajantes de sofá
e entusiastas do ciclismo, igualmente.
Pelo Mundo em Bicicleta é uma obra
informativa, esclarecedora e incessantemente
divertida. 320 pp.
62
20,40 €

GUIAS HISTÓRICOS PARA VIAJANTES
Faça AQUELA viagem com que sempre sonhou!
«Leitura ideal para antes da partida.» — The Daily Telegraph
«Uma ideia praticamente ideal. Em vez dos
vulgares guias de viagem, hoje já próximos de
simples mapas com legendas,
parte-se da história dos sítios.
Estando em causa lugares como
Londres
ou Paris, ou mesmo um país
inteiro (Espanha, por exemplo),
a abordagem é frutífera
na proporção directa da história
que esses lugares têm.»
— L. M. Faria, Expresso.
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Viagem
pelo Tibete
Jacques Bacot
Penetre no coração da terra
de todos os mistérios.
O retrato do país sob
o domínio de Pequim,
antes do período de
independência de 1912
a 1959 — data da invasão
chinesa. 244 pp.
70
16,50 €

No Dorso do Dragão A Rota da Seda
— Aventuras
Luce Boulnois
e Desventuras de Uma Viagem fascinante ao longo
Portuguesa na China de vários milénios
Cláudia Ribeiro
De Pequim e Xangai ao
Tibete, da Grande Muralha
a Macau. De bicicleta, de
riquexó, de comboio... Uma
outra China, intemporal,
moderna e caricata. 400 pp.
71
20,40 €

de História. Os países
produtores de seda, as rotas,
os povos negociantes,
as permutas religiosas, a
espionagem, as viagens de
Marco Polo, e tantos outros
assuntos. Ilustrado. 356 pp.
72
21,00 €

SABER SOBREVIVER
Regressar Vivo
Robert Young Pelton
Aprenda a lidar com
situações de risco, desde
como sobreviver a um
ataque terrorista, a sair
ileso de uma zona de
guerra. Essencial para o
seu regresso vivo e em
grande estilo. 328 pp.
73
20,90 €

Manual de Viagem O Livro
para Amantes
dos Viajantes
da Natureza
Eric Newby
Dominique Le Brun
e François Le Guern
Conselhos que ajudam a
viver em harmonia com a
natureza, em qualquer
local e situação. 228 pp.
74
13,99 €

Antologia de relatos de
viagem de personalidades
da História Universal, como
Vasco da Gama, Flaubert,
Goethe, Stendhal, a rainha
Vitória, São Paulo... 628 pp.
75
30,00 €

