CATÁLOGO
CAMPO ABERTO
LIVROS E PUBLICAÇÕES

LIVROS PARA CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS
PORTO E REGIÃO,
E CIDADE E URBANISMO EM GERAL
CLÁSSICOS DA NATUREZA
ECOLOGIA, AMBIENTE, ÉTICA, FILOSOFIA
SAÚDE, ALIMENTAÇÃO, AGRICULTURA,
MEDICINA, PSICOLOGIA
ECONOMIA, DESENVOLVIMENTO, SUSTENTABILIDADE
ENERGIA SOLAR, TECNOLOGIA
NÃO VIOLÊNCIA, ESPIRITUALIDADE
PORTUGAL, TRADIÇÃO E MODERNIDADE

TÍTULO NOVO RECENTE
Espaços Verdes e Vivos – um Futuro para a Área Metropolitana do Porto
Indicado para presente de Natal!
Autoria e edição:
Campo Aberto - associação de defesa do ambiente, 2017; 212 páginas, formato 29,5 x 18,5
cm, numerosas fotografias, mapas e esquemas, totalmente a cores; PVP €20,00.
Espaços Verdes e Vivos - um futuro para a Área Metropolitana do Porto «de certo modo, é
um livro de memórias pois reporta-se a uma campanha levada a cabo em 2006-2008.
Entretanto os autores revisitaram os lugares, atualizaram a informação e conferiram maior
coerência e sentido crítico ao conjunto» (no Prefácio de Teresa Andresen, ex-Professora da
Faculdade de Ciências do Porto, Arquiteta Paisagista).
O livro está estruturado em três partes: na primeira descreve-se a metodologia de trabalho
participativo e cidadão com que foi realizada a campanha de propostas de espaços em perigo
a preservar na AMP; na segunda descrevem-se e revisitam-se os espaços selecionados em
cada um dos nove concelhos que então constituíam a AMP (Espinho, Gondomar,
Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Valongo, Vila do Conde, Vila Nova de Gaia); na
terceira, aponta-se para o futuro através de um curto posfácio, descrevem-se espaços verdes
de interesse nos oito concelhos que só mais tarde integraram a AMP (Arouca, Oliveira de
Azeméis, Paredes, São João da Madeira, Santa Maria da Feira, Santo Tirso, Trofa, Vale de
Cambra), e inclui-se uma Revista de Imprensa da época sobre a campanha e ainda alguns
índices remissivos minuciosos que reforçam o valor deste livro como ferramenta de pesquisa.
Preço €20,00

LIVROS EXISTENTES EM EXEMPLAR ÚNICO
(em princípio não voltarão a figurar no catálogo)
Se algum destes livros lhe interessa, aproveite agora pois poderá não voltar a encontrá-lo
facilmente à venda, quer aqui quer em qualquer outro lugar.
A Política do Ambiente e a Qualidade de Vida
M. Gomes Guerreiro, com prefácio de Henrique de Barros
Preço: €5,00
Um livro que defende o prestígio do setor primário da atividade económica, a agricultura e a
silvicultura sobretudo, que segundo o autor é o único que verdadeiramente produz riqueza.
Manuel Gomes Guerreiro foi Secretário de Estado do Ambiente no primeiro governo
constitucional após o 25 de abril de 1974, tendo sidio um dos primeiros concretizadores de
uma política de ambiente no País. Silvicultor e professor universitário, primeiro Reitor da

Universidade do Algarve, de que foi efetivamente o fundador, tem extensa bibliografia
científica e de educação ecológica e ambiental. Veja-se também a sua fotobiografia, de
autoria de Fernando Santos Pessoa, arquiteto paisagista (a seguir).
Manuel Gomes Guerreiro - Fotobiografia
Fernando Santos Pessoa
Preço €10,00.
O grande contributo dado ao combate por um melhor ambiente em Portugal pelo Professor
Gomes Guerreiro, de saudosa memória, é aqui realçado e documentado.
O ciclo da água em escala global
José Pinto Peixoto
Preço €3,00
Uma síntese útil e clara daquilo a que o autor, que foi Professor Catedrático da Universidade
de Lisboa, chama o combustível da vida. O ciclo da água é explicado, e são percorridos todos
os seus aspetos e incidências sobre o viver humano.
Ervas Silvestres Comestíveis – guia prático
Alexandra Azevedo, com ilustrações artísticas de Isabel Alegria
Preço €9,00
Na sabedoria popular consta uma longa lista de espécies de plantas silvestres usadas para fins
alimentares, quer em substituição ou complemento das plantas hortícolas quer como
condimento, e para fins medicinais. Essas ervas são um recurso generoso da Natureza com
inúmeras possibilidades que este livro ajuda a explorar.
Aniversários – Em Louvor da Água
Antónia Bacelar
Preço €2,00
Não vai esquecer mais os aniversários de familiares e amigos se os anotar neste calendário
perpétuo. E terá a presença da água a recordar esses bons momentos. Edição artesanal de
uma sócia da Campo Aberto, este é o último exemplar que sobra.
Voz e Relação Educativa
Margarida Magalhães Vieira
Preço €7,00
A nível geral e na escola em particular as qualidades vocais têm sido objeto de poucos
cuidados. Este livro pretende contribuir para alterar essa situação e melhorar a relação Corpo
– Voz – Linguagem.

Arte, Natureza e a Cidade
Jacinto Rodrigues
Preço €7,00
Com uma descrição de Parques e Jardins Públicos do Porto. O autor é um dos pioneiros da
ecologia no Porto e em Portugal. Alguns outros títulos de sua autoria neste catálogo (secção
Energia, secção Porto Urbanismo e secção Ecologia).
Utopia, Espaço e Sociedade; notas do seminário na Esbap
A. Jacinto Rodrigues
Preço €7,00
Um trabalho pioneiro e seminal, que irradiou em vários locais e gerações. Editado em 1979
em resultado de um seminário na Esbap, este livro dá um panorama vasto do pensamento de
alguns dos autores de maior importância na história do pensamento utópico e suas conexões
com a moderna problemática ecológica. Utopia aqui entendida no mais positivo, fecundo e
realista dos seus sentidos.
Sociedade e Território; desenvolvimento ecologicamente sustentado
Jacinto Rodrigues
Preço €10,00
Uma coleção de artigos que constitui no seu conjunto um extenso contributo à compreensão
do ecodesenvolvimento e à crítica dos modelos dominantes.
6 Questões sobre Ecologia
Jacinto Rodrigues
Preço €2,00
Pequena brochura que acompanhou uma exposição pioneira realizada no Porto e exibida
também noutros locais. Contém igualmente um texto de síntese sobre as principais
caraterísticas inovadoras da perspetiva ecológica.
A arte e a arquitectura de Rudolf Steiner
Jacinto Rodrigues
Preço €7,00
Neste trabalho, o Autor mostra a importância do pensador austríaco Rudolf Steiner e da
corrente de pensamento e ação que fundou, a Antroposofia, como uma das fontes da
Ecosofia, ou seja, uma sabedoria que tem em conta a dimensão ecológica da vida.

Ecoaldeias; novas fronteiras para a sustentabilidade
Jonathan Dawson
€10,00
O autor apresenta as ecoaldeias como iniciativas comunitárias para a viabilização de um
futuro sustentável e de uma vida enriquecedora em harmonia com a sociedade e a natureza
e com vista à maior qualidade dos estabelecimentos humanos. Uma síntese brilhante que dá
uma ideia precisa e ampla desse movimento mundial.
A Natureza Reencontrada
Jean-Marie Pelt
€5,00
Tradução de Henrique de Barros. Obra galardoada com o Prémio Europeu de Ecologia e
outros prémios. O autor era botânico, professor de biologia vegetal e farmacologia de uma
universidade francesa. O tradutor foi seguidor de António Sérgio. Foi ainda agrónomo e
ecologista da primeira hora em Portugal. O livro: um panorama geral do problema ecológico,
que se mantém de grande atualidade. O ponto de vista ecológico em toda a sua originalidade
e autonomia, seja na ciência, na economia, na sociedade, na cultura.
A Mata do Buçaco, um majestosos arboreto
Jorge Paiva
Preço €2,00
Com texto em português e inglês. Edição da revista Pampilhosa Uma Terra e Um Povo, 1992.
Texto do emérito botânico e ativo ambientalista Professor Jorge Paiva.
Ambiente Letra a Letra
António Eloy. Fotografias de Rui Cunha
Prefácio de José Eduardo Agualusa
Preço €6,00
Um ABC muito sucinto de alguns dos principais termos usados no âmbito da temática
ambiental, realçado por boas fotografias de um fotógrafo muito ligado aos temas de
ambiente.
A Conspiração Solar do Padre Himalaya
A. Jacinto Rodrigues
€27,00
Um estudo aprofundado desta grande figura de Homem do Norte e pioneiro da energia solar
e da invenção para uma maior sustentabilidade

Educação de Portugal
Agostinho da Silva
€2,00
Um filósofo visionário, que cultivou um projeto vibrante para Portugal e que alcançou certa
celebridade na década 1980-1990. Agostinho da Silva ainda hoje é recordado com estima por
muitos.

PUBLICAÇÕES HISTÓRICAS
OU SOBRE HISTÓRIA DA ECOLOGIA EM PORTUGAL
Uma série de edições que remontam ao período inicial da ecologia em Portugal, e que
coincide com a primeira década do regime democrático pós-25 de abril. De atualidade
permanente apesar das quatro décadas que entretanto passaram. Entre eles os livros Viver é
Preciso, a primeira coleção de livros em Portugal dedicada exclusivamente à questão
ambiental e ecológica. Exemplares raros e últimos.
L1.1 | 1974: 40 Anos de Ecologia a Partir do Porto. €1,00. Roteiro para um percurso na
exposiçãode 2015 com o mesmo título, tem interesse independentemente dela como
enquadramento histórico e temático de um momento único (1974-1982) marcado pelo
surgimento de grupos ecologistas pioneiros em Portugal e particularmente no Porto.
L1.2 | Não à industrialização selvagem! Vários autores. €2,50. Publicado em 1975, mantém
grande atualidade. Temas: desenvolvimento com baixo consumo energético, a crise
ecológica, a sociedade industrial contemporânea, alternativas para o Terceiro Mundo, e
outros.
L1.3 | Gás metano. Vários autores. €1,00. Uma energia para a revitalização da agricultura em
simbiose com a pecuária.
L1.4 | Tecnologia de aldeia, tecnologia do futuro. Vários autores. €2,50. A tecnologia
intermédia vista na perspetiva de E. F. Schumacher, autor do célebre Small is Beautiful. E. F.
Schumacher, Robin Clarke e outros autores apresentam neste livro o conceito de tecnologia
intermédia ou adequada. Se a grande tecnologia seguiu outro caminho que não este, os
problemas a que esta respondia continuam em muitos locais e países à espera de soluções
simples, de baixo custo e democráticas como as que aqui se apresentam. O interesse histórico
deste livro é evidente mas não é menos importante como inspiração para o desenlace de
dificuldades ainda hoje persistentes.
L1.5 | Manifesto por um renascimento rural. Vários autores. €2,50. Do desenraizamento
camponês ao abandono maciço da agricultura e à necessidade do renascimento do mundo
rural, com grandes textos, grandes autores e uma grande visão, este livro publicado em 1977
nunca foi tão atual como agora apesar de, ao longo dos últimos 40 anos, se ter agravado a
situação da Terra e portanto a do homem que a habita.

L1.6 | O Direito à Diferença. Vários autores. €2,50. Que há de comum entre ecocídio e
genocídio dos índios americanos, a expropriação da saúde pelo sistema de vida moderno, e a
ecologia em Portugal e no Mundo? Uma crítica da modernidade doente. Crítica lúcida e
corajosa, e que não perdeu vigor e pertinência.
L1.7 | Inteligência ou subserviência nacional? I volume. J. J. Delgado Domingos. €5,00. Crise
do ambiente, crise de energia, crise da sociedade, alternativas. O autor, falecido há poucos
anos, professor catedrático no Instituto Superior Técnico em Lisboa, foi um dos mais
importantes adversários da energia nuclear em Portugal e grande impulsionador das energias
renováveis.
L1.8 | Inteligência ou subserviência nacional? II volume, J. J. Delgado Domingos. €5,00. O
absurdo duma opção nuclear. O autor, professor catedrático no Instituto Superior Técnico em
Lisboa, falecido há poucos anos, foi um dos mais importantes adversários da energia nuclear
em Portugal e impulsionador das energias renováveis. Este segundo volume incide sobre
formas de energia desadequadas e perigosas como o nuclear.
L1.9 | Um atentado à saúde pública: os exames radiológicos sistemáticos. Jean Pignero.
€5,00. «Um médico que coage já não é um médico». Com esta epígrafe de Jean Rolin está
traçada a bússola para esta incursão nos perigos da radiografia obrigatória e sistemática, de
onde o autor partiu para a análise e combate a todas as formas de radiação ionizante, em
especial a das centrais nucleares, a que dedicou toda a sua longa vida.
L1.10 | Reflexões sobre ecomuseologia. Fernando Santos Pessoa. €5,00. Um contributo para
a divulgação do pensamento museológico português. Este livro centra-se nos ecomuseus,
instrumentos de animação cultural concebidos para as regiões dos parques e reservas
naturais.
L1.11 | Os legumes lacto-fermentados «Picles». €2,00. Pequena brochura de valor intrínseco
pelo tema, e de valor histórico pois foi realizada no início dos movimentos portugueses pela
alimentação saudável ecológica e pela agricultura não agressiva para o ambiente.
L1.12 | Introdução à agricultura natural. Alain Leconte. €1,00. Um olhar crítico sobre a
agricultura biológica num texto que a leva mais longe em busca da harmonia com a natureza
na produção de alimentos.
L1.13 | A URTIGA. Uma revista histórica da ecologia em Portugal. €1,00 cada número
diferente
L1.14 |AR LIVRE. Revista de ambiente, cultura e alternativas; natureza, sociedade,
humanidade. Fundada em 1996. Editada pela Campo Aberto a partir de 2001. Cada número
diferente €1,00. Exceto N.os especiais: n.o 15 Nova Cultura da Água, €2,50 n.o 16
Permacultura, €2,50.
L1.15 | ALTERNATIVA. Jornal pioneiro editado no Porto em 1976-77, publicado por um dos
primeiros grupos ecológicos portugueses (GAIEP – Grupo Autónomo de Intervenção Ecológica
do Porto).

L1.16 | TERRA MÁGICA. Talvez o único jornal ecológico distribuído em bancas e quiosques
em Portugal nos anos 1980. Cada número diferente €1,00.

PORTO E REGIÃO, E CIDADE E URBANISMO EM GERAL
L2.1 | Reflectir o Porto e a região metropolitana do Porto. Sócios €3,00, não sócios €5,00.
Textos de intervenção e análise da Campo Aberto e outras associações sobre a evolução
desejável para a cidade. Valioso instrumento numa altura em que se debate a revisão do
Plano Diretor Municipal.
L2.2 | Um Porto de Árvores. Por Paulo Ventura Araújo, Maria Pires de Carvalho e Manuela
Delgado Leão Ramos. €8,00. Belíssimas fotografias. Um Porto muito mais deslumbrante. Ideal
para pequenas ofertas a amigos, colegas, familiares.
L2.3 | A Árvore de Natal do Senhor Ministro. Paulo Ventura Araújo. €15,00. Escritos vários
sobre a árvore e os jardins e parques quer no Porto e outros locais de Portugal quer em
Inglaterra e outros países do mundo, por um dos autores do título imediatamente anterior.
Profusamente ilustrado com belas fotografias do autor.
L2.4 | Mapa Verde do Porto. Últimos exemplares. Raro. €2,00. Segundo o conceito
internacional dos Green Maps. Caso único em Portugal de aplicação desse conceito segundo
cremos.

CLÁSSICOS DA NATUREZA
L3.1 | Pensar Como Uma Montanha. Aldo Leopold. €20,00. O mais debatido clássico da
natureza, fonte da Ética da Terra e inspiração de numerosos autores e atores na conservação
da natureza. Estes são alguns dos últimos 100 exemplares em circulação. O livro não será
reeditado, pelo menos não pelo mesmo editor.
[ESPECIALMENTE INDICADO PARA PRESENTE DE NATAL:]
L3.2 | Uma longa caminhada com as Águias-Reais da Peneda-Gerês. Miguel Dantas da Gama.
Edição FAPAS. Sócios €28,00, não sócios €31,00. O autor é um dos maiores senão o maior
conhecedor do Parque Nacional da Peneda-Gerês, nosso único Parque Nacional, autor de
vários títulos publicados sobre o tema. Se conhece alguém com a paixão da Natureza, das
árvores, das aves, da biologia ou do ar livre, este é o presente indicado! E não só para esses,
claro.

SUSTENTABILIDADE, ECONOMIA, DESENVOLVIMENTO, TECNOLOGIA
L4.1 | LA REVUE DURABLE A melhor revista generalista sobre sustentabilidade. Editada na
Suíça em língua francesa. Cada número diferente €4,00.

L4.2 |Transformar a economia, desafio para o terceiro milénio. James Robertson. €5,00. O
autor apresenta sucintamente uma outra economia possível e em gestação, diferente como
o dia da noite da economia que hoje impera dominada pelas trapaças financeiras e a
crueldade social, além de destruidora acelerada da natureza. Um antídoto para a «economia
da morte» que nos subjuga.
L4.3| Deixar a terra. Bernardo Markowsky. €17,00. Um excecional trabalho fotográfico
acompanhado de um texto de grande sensibilidade perante o drama das migrações e outros
aspetos da itinerância humana na Terra. Coleção Viver é Preciso.
L4.4 | Construir a esperança - pessoas e povos desafiam a globalização. Org. John Feffer.
€3,00. Experiências em diversos pontos do mundo (desde países outrora ditos do Terceiro
Mundo até países dos mais poderosos económica e militarmente), que ajudam a combater
os aspetos opressivos e destrutivos da globalização tal como ela se vem processando.
L4.5 | As Constituições Democráticas do Terceiro Milénio. Jean Pignero. €9,00. A democracia
levada a sério! Com propostas coerentes e concretas para dar ao cidadão comum,
supostamente o sujeito da democracia, o lugar que lhe deveria caber de facto.
L4.6 | A Cidade na Encruzilhada; repensar a cidade e a sua política. João Seixas. €13,00. A
cidade encontra-se numa encruzilhada. É palco, cenário e ator de grande parte dos nossos
atuais dilemas e possibilidades. A maioria das cidades são hoje metacidades ou mesmo
hipercidades, estendidas as suas influências por vastos territórios relacionais e pelas mais
variadas escalas de quotidianos, de sofrimentos e de expressões cívicas. Defendem-se aqui
princípios sólidos, como o direito à cidade, ao habitat, à mobilidade. E a uma cidadania ativa,
responsável e atenta.

ECOLOGIA, AMBIENTE, ÉTICA, FILOSOFIA
L5.1 | Ecologia profunda: dar prioridade à natureza na nossa vida. €5,00 (redução de cerca
de 70 por cento sobre o preço original). Bill Deval e George Sessions. Livro de excecional
envergadura. Interessante para quem sabe que o ambiente é afinal a placenta em que todos
vivemos e a que também podemos chamar Natureza.
L5.2 | A revolução impossível e necessária. Bernard Charbonneau. €2,00. Um filósofo da
ecologia e da ruralidade, autor de um notável O Jardim de Babilónia (traduzido na coleção
Viver é Preciso). Neste opúsculo, que reúne alguns artigos publicados em revistas, faz-se uma
reflexão aguçada sobre a situação atual da civilização europeia e da forma como os
movimentos ecológicos poderão responder aos desafios que ela coloca.
L5.3| Ecologia. Jacinto Rodrigues. Edições Árvore. €7,00. Reimpressão em novo formato.
Contributo valioso a acrescentar aos vários trabalhos do autor sobre o tema. Belo arranjo
gráfico e ilustrações.

L5.4 | Paisagem Protegida da Serra do Açor. Manuela Direito, Pedro Castro Henriques e Silva
Neves. €2,00. Edição do Instituto de Conservação da Natureza, 2.a edição, 2006. 16 páginas.
Inclui informação sobre a Mata da Margaraça e Piódão.
L5.5 | Viver a Vida Lidar com a morte. Fernando Santos Pessoa. €2,00. Subintitualdo reflexões
simples de um cidadão comum... Mas o Autor, arquiteto paisagista, foi o primeiro presidente
do Serviço Nacional de Parques e Reservas! Embora aqui o seu ângulo de visão seja mais do
tipo filosófico, este pequeno livro está enformado pela sua experiência ao longo de uma
carreira em defesa da Natureza.
L5.6| Novos paradigmas para um tempo novo. Fernando Santos Pessoa. €2,00. Do mesmo
autor do título anterior, aborda a posição face à natureza e a ética ecológica, a força das
crenças e a ética do homem, a alternativa política e a ética da democracia e outros temas
próximos.

SAÚDE, ALIMENTAÇÃO, AGRICULTURA, MEDICINA, PSICOLOGIA
L6.1 | Permacultura. Curso de Introdução. Maurício Umann. €14,00. O primeiro livro de
permacultura escrito em Portugal por um português, para portugueses. Focando um tema
que, para além de incluir uma prática agrícola específica e original, abrange uma ampla visão
do mundo e do pensamento onde cabem a arquitetura e construção, a energia, a
sustentabilidade, a finança, a economia e o equilíbrio ecológico e social.
L6.2 | A industrialização da agricultura, salvação ou suicídio da humanidade?
Claude Aubert. €2,50. Uma espécie de manifesto sucinto mas profundo em que se faz a crítica
da agricultura industrializada e se defende em sua substituição a agricultura biológica.
Datando do início dos anos 1970 conserva toda a atualidade e utilidade como introdução
curta a esta questão.
L6.3 | O Jardim de Babilónia. Bernard Charbonneau. €8,00. Belíssimo livro sobre os campos
e a cidade, por um pensador que descreve a destruição dos campos pela agroindústria
moderna e sublinha a necessidade de manter a paisagem rural em defesa dos próprios
citadinos, da sua saúde e do seu equilíbrio psicológico.
L6.4 | Ecologia da saúde. Robin Stott. €5,00. Um outro olhar sobre os serviços nacionais de
saúde e a nossa saúde diária. Uma síntese notável para intervir para uma melhor saúde
pública e pessoal.
L6.5 | Intimidade: caminhos obscuros e caminhos luminosos nas relações de amor e
intimidade. Patrick Traube. €3,00. Um pequeno livro para uma melhor saúde emocional e
auto-libertação. Escrito por um psicoterapeuta belga, este livro tem ajudado muitos a
libertarem-se de relações patológicas e a conhecer uma nova liberdade. Guia prático redigido
numa linguagem simples e concisa, ilustrado com exemplos retirados do quotidiano, eis um
livro que poderá ajudar a encontrar as chaves de relações emocionais mais criadoras,
harmoniosas e saudáveis.

L6.6 | Comendo Ambientes. António Eloy. Com prefácio de Serafim Riem. €7,50. Este livro é
uma viagem por aquilo que comemos, no ambiente onde emergimos. É um livro que se deve
saborear, descobrindo as estórias, os rituais e os momentos que nos permitem encontrar a
memória do gosto e as formas como a alimentação forja o nosso corpo, conferindo-lhe
identidade e caraterísticas únicas.
L6.7 | Uma Casa Mais Saudável Uma Família Mais Feliz. Marcelina Guimarães e Miguel
Fernandes. €14,00. A nossa casa é o nosso refúgio, o lugar onde nos sentimos bem e em
segurança e onde acreditamos que estamos protegidos das ameaças do exterior. No entanto,
raramente temos consciência de que, entre as nossas quatro paredes, existem vários perigos
capazes de colocarem em risco a saúde da nossa família. Este livro alerta-nos para os diversos
fatores de risco a que estamos sujeitos, diariamente, nas nossas casas e também nos locais
de trabalho. São apresentadas respostas, conselhos e soluções práticas para os problemas
suscitados por aparelhos e instalações elétricas, radiações, produtos químicos, materiais de
construção ou até mesmo elementos de decoração existentes dentro de casa.

ENERGIA SOLAR, TECNOLOGIA, RECUSA DA ENERGIA NUCLEAR
L7.1 | Padre Himalaya - antologia de textos inéditos. A. Jacinto Rodrigues. €18,00. Uma
extensa recolha de textos elucidativos do pensamento e do alcance de uma figura ímpar.
L7.2 | A Maldição das Bruxas de Ferrel. Mariano Calado. €3,00. Neste romance- realidade,
tecido entre ficção e história fidedigna, com alusões aos tempos da Inquisição, narra-se a
revolta do povo de Ferrel (concelho de Peniche), em 1976, contra a ameaça de instalação de
uma central nuclear. Questão de novo atual, no contexto de antigos e novos dilemas
energéticos.

NÃO VIOLÊNCIA, ESPIRITUALIDADE
L8.1 | Peregrinação às Fontes. Lanza del Vasto. Preço: €10,00 (originariamente, €24,00).
Escrito no final dos anos 1930 por Lanza del Vasto, poeta e escritor, por ocasião de uma
espantosa viagem à Índia. Lanza regressaria depois à Europa, onde se tornou no Ocidente um
dos mais destacados discípulos de Gandhi, cujo encontro na Índia narra neste livro. Fundaria
em França a Comunidade L'Arche (A Arca), assente em princípios gandhianos num contexto
cristão, ecuménico e aberto a todas as convicções.

LIVROS PARA JOVENS E ADULTOS
L9.1 | A menina do alto mar e outros contos. Jules Supervielle. €3,00. A partir dos 13 anos,
contos de fantasia e realidade, do escritor franco-uruguaio Jules Supervielle, tradução
cuidada e literariamente conseguida. Belos contos cheios de fantasia, poesia e verdade.

LIVROS PARA CRIANÇAS E JOVENS
L9.2 | Estrela Voadora. Úrsula Wölfel. €5,00. Autora premiadíssima. Para crianças dos 6 aos
9 anos, uma encantadora narrativa com esplêndidas ilustrações. A ler-lhes quando tenham 68 anos, a lerem elas a partir dos 8 anos. Dois rapazinhos índios, Estrela Voadora e Pássaro-daErva, partem em busca do Homem Branco para lhe pedirem que não mate os búfalos, base
de sobrevivência da sua tribo. Os chamados povos primitivos têm afinal algo que ensinar ao
homem moderno: o saber passar ao de leve sobre a Terra.
L9.3 | O Mistério da Torre Verde. Elli Paionídou. €5,00. A partir dos 9 anos até aos 13 ou 14.
Uma história tipo policial em que crianças, adultos e um cão lutam contra a especulação
imobiliária que quer destruir os jardins da casa da Torre Verde. Uma história parecida com
muitas que têm acontecido a jardins e parques em Portugal...
L9.4 | Hortas Aromáticas. Fernanda Botelho. € 12, 00. Incluído no Plano Nacional de Leitura.
Capa cartonada. Ilustrado. Com este livro celebra-se o ritmo das estações do ano. Quatro
amigos juntam-se na quinta ecológicas da Sara, em dias longos de verão e num tempo
luminoso de aprendizagem intensa.
L9.5 | Salada de Flores. Fernanda Botelho. €12,00. Incluído no Plano Nacional de Leitura.
Capa cartonada. Ilustrado. A Quinta da Sara tem uma casa com um telhado verde. Verde
como a horta que fica mesmo ao lado. Outono, tempo de sementes que vão dormir para na
primavera ressurgir.
L9.6 | Sementes à Solta. Fernanda Botelho. €12,00. Incluído no Plano Nacional de Leitura.
Capa cartonada. Ilustrado. Mais uma história de colheitas, partilhas e receitas, com uma
viagem ao mundo das plantas para aprender mais alguns conceitos úteis e ecológicos.

VÍDEOS
L10.1 | Animais em Liberdade. €1,00
L10.2 | Os anfíbios. €1,00
L10.3 | Aquecimento Global. 1,00

DVD PARA CRIANÇAS
Em segunda mão
L10.4 | O lobo e os 7 cabritinhos. €2,00

PORTUGAL ANTIGO E MODERNO
L11.1 | Postais Portugal Desaparecido. Cada postal €0,50. Pinturas a cores feitas a partir de
fotografias a preto e branco de um Portugal rural ora realista ora algo folclorizante (trajes)
mas sempre a recordar a sua beleza e riqueza etnográfica.
L11.2 | Púcaros de Portugal. €2,00. Carolina Michaellis de Vasconcelos. Da grande lusófila,
filóloga e etnóloga germano-lusitana. Um curioso capítulo da Cerâmica Portuguesa, tratado
com mestria.
L11.3 | Outro Portugal Existe. Paulo Borges. €6,30. Este livro visa dar voz e visibilidade a todas
as iniciativas éticas, saudáveis e sustentáveis que, nos mais diversos domínios, já colocam a
sociedade portuguesa no rumo da urgente mudança do paradigma cultural e civilizacional
hoje globalizado. Visa-se criar uma ampla plataforma de pensamento e ação, rigorosamente
independente do Estado e das instituições oficiais, dos governos e dos partidos, que dê a
essas iniciativas a consciência de serem convergentes, gerando entre elas o apoio mútuo,
dinamizando a sociedade portuguesa para o bem comum, no sentido amplo que abrange a
natureza, as pessoas, os animais e todas as formas de vida.
L.11.4 | DVD | O pão que o diabo amassou. Realização: José Vieira. €10,00. Um Portugal que
espantará muitos. Um mundo numa paisagem granítica, quase suspenso no alto da
montanha. Aqui os cantos da terra ainda não foram esquecidos mas já não são cantados.
Adsamo é uma comunidade rural que está a desaparecer. O filme acompanha alguns
habitantes ao longo das estações. As memórias soltam-se com o tempo. Crónicas da vida
rural, dos combates travados no passado para não andar à fome, da resistência contra a
servidão e o trabalho assalariado.

PREÇÁRIO: CATÁLOGO CAMPO ABERTO 2017
POR ORDEM ALFABÉTICA
1974: 40 Anos de Ecologia a Partir do Porto. €1,00.
6 Questões sobre Ecologia. €2,00.
A arte e a arquitectura de Rudolf Steiner. €7,00.
A Árvore de Natal do Senhor Ministro. €15,00.
A cidade na encruzilhada. €13,00.
A Conspiração Solar do Padre Himalaya. €27,00.
A industrialização da agricultura, salvação ou suicídio da humanidade? €2,50.
A Maldição das Bruxas de Ferrel.€3,00.
A Mata do Buçaco, um majestosos arboreto. €2,00
A menina do alto mar e outros contos. €3,00.
A Natureza Reencontrada. €5,00.
A política do ambiente e a qualidade de vida. €5,00.
A revolução impossível e necessária. €2,00.
À sombra de árvores com história. €17,50
A Urtiga. €1,00 cada número.
Ambiente Letra a Letra. €6,00.
Animais em Liberdade. €1,00
Aniversários – em louvor da água. €2,00.
Aquecimento Global. €1,00
Ar Livre. €1,00 cada número.
Arte, Natureza e a Cidade €7,00.
As Constituições Democráticas do Terceiro Milénio. €9,00.
Comendo Ambientes. €7,50.
Construir a esperança - pessoas e povos desafiam a globalização. €3,00.
Deixar a terra. €17,00.
Ecoaldeias - novas fronteiras para a sustentabilidade. €10,00.
Ecologia. €7,00.
Ecologia da saúde. €5,00.
Ecologia profunda. €5,00 (originariamente €18,00).
Educação de Portugal. €2,00.
Ervas silvestres comestíveis. €9,00
Estrela Voadora. €5,00.
Gás metano. €1,00.
Hortas Aromáticas. € 12, 00.
Inteligência ou subserviência nacional? I volume. €5,00.
Inteligência ou subserviência nacional? II volume. €5,00.
Intimidade. €3,00.
Introdução à agricultura natural. €1,00.
La Revue Durable. Cada €4,00.

Manifesto por um renascimento rural. €2,50.
Manuel Gomes Guerreiro. Fotobiografia. €10,00.
Mapa Verde do Porto. €2,00.
Não à industrialização selvagem! €2,50.
Novos paradigmas para um tempo novo. €2,00.
O ciclo da água em escala global. €3,00.
O Direito à Diferença. €2,50.
O Jardim de Babilónia. €8,00.
O lobo e os 7 cabritinhos. €2,00
O Mistério da Torre Verde. €5,00.
O pão que o diabo amassou. €10,00
Os anfíbios. €1,00
Os legumes lacto-fermentados «Picles». €2,00.
Outro Portugal Existe. €6,30.
Padre Himalaya - antologia de textos inéditos. €18,00.
Paisagem Protegida da Serra do Açor. €2,00.
Pensar Como Uma Montanha. €20,00.
Peregrinação às Fontes. €10,00 (originariamente, €24,00).
Permacultura. Curso de Introdução. €14,00.
Postais Portugal Desaparecido. Cada €0,50.
Púcaros de Portugal. €2,00.
Reflectir o Porto. Sócios €3,00, não sócios €5,00.
Reflexões sobre ecomuseologia. € €5,00.
Salada de Flores. €12,00.
Sementes à Solta. €12,00.
Sociedade e Território; desenvolvimento ecologicamente sustentado. €10,00.
Tecnologia de aldeia, tecnologia do futuro. €2,50.
Terra Mágica. Cada número €1,00.
Transformar a economia, desafio para o terceiro milénio. €5,00.
Uma casa mais saudável Uma família mais feliz. €14,00
Um atentado à saúde pública: os exames radiológicos sistemáticos. €5,00.
Um Porto de Árvores. €8,00.
Uma longa caminhada com as Águias-Reais da Peneda-Gerês. Sócios €28,00, não sócios €31,00.
Utopia, Espaço e Sociedade; notas do seminário na Esbap. €7,00.
Viver a Vida Lidar com a morte. €2,00.
Voz e Relação Educativa. €7,00.

