PRACETA NOTÍCIAS DA AMADORA, 4C
SÃO BRÁS – 2700-606 LISBOA
TELF. 21 343 25 87 FAX: 21 343 13 29
E-mail: editora@dislivro.pt
Internet: www.dislivro.pt

Lisboa, 19 de Novembro de 2010

Caro(a) Subscritor(a),
A DisLivro Histórica tem o prazer de anunciar a publicação de

Índice Onomástico – Volume X
das Genealogias da Ilha Terceira,
de António Ornelas Mendes e Jorge Forjaz
Editado em 2007, este monumental trabalho em nove volumes – a primeira de três grandes obras que
publicámos sobre genealogias dos Açores – carecia de um índice onomástico que facilitasse a consulta.
Ao longo das 7.130 (sete mil cento e trinta) páginas dos nove volumes que constituem a obra, surgem
63.700 nomes que foram indexados no presente volume, que agora se põe à disposição dos nossos Subscritores
e que acreditamos será do interesse de todos, tornando-se um instrumento fundamental para facilitar a leitura e
consulta das Genealogias da Ilha Terceira.
Este décimo volume que, nas suas 700 páginas, terá um formato e acabamento idêntico aos volumes anteriores, tem como preço especial de subscrição 50 euros, devendo para o efeito enviar o cupão até ao próximo
dia 17 de Dezembro. Depois desta data a obra custará 60 euros.

Cordiais cumprimentos,

Lourenço Correia de Matos

Boletim de Subscrição

(Subscrição a decorrer até 17 de Dezembro)
(A edição será limitada, pelo que a Editora só garante exemplares aos Subscritores)
Nome _____________________________________________________________________________________________________
Morada ____________________________________________________________________________________________________

Código Postal ___________ - ________ Telefone _______________________ E-mail ______________________________________
Desejo que o(s) exemplar(es) encomendado(s) seja(m) (assinale com um X a sua opção):
preço unitário total

Quantidade desejada

Levantado(s) na editora Dislivro Histórica
(após a data de saída)

50,00 €

X

Enviado(s) para morada nacional
(Grátis do código postal 1000 ao 1990)

50,00 €

X

Enviado(s) para morada nacional
(fora do código postal 1000 a 1990 acrescem 4,50€ de portes de envio via CTT)

54,50 €

X

Enviado(s) para morada na Europa
(acrescem 10,00€ de portes de envio via CTT)

60,00 €

X

Enviado(s) para morada fora da Europa
(acrescem 20,00€ de portes de envio via CTT)

70,00 €

X

PREÇO DE SUBSCRIÇÃO € 50,00 – VENDA AO PÚLICO € 60,00 – PORTES € 4,50 (nacional) € 10,00 (Europa) € 20,00 (fora da Europa)

Divulgue junto dos seus amigos este boletim de subscrição

__________________________________________________________________________Localidade ________________________
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