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t tulo: O ROCOCO RELIGIOSO NO BRASIL E SEUS ANTECEDENTES EUROPEUS - 1ªED.(2003) isbn: 9788575031865 idioma: Portugu
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Resumo: O livro "O Rococ Religioso no Brasil e seus Antecedentes Europeus", expressa a necessidade de refazer constantemente as defini
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O Rococ religioso no Brasil. Autor: Oliveira, Myriam A. R. de. Editora: Cosac Naify. Temas: artes . Fontes de pesquisa usadas: - OLIVEIRA, Myriam A. Rococ
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Rococ religioso no Brasil e seus antecedentes europeus. [Myriam Andrade Ribeiro de Oliveira] Home. WorldCat Home About WorldCat Help. Search. Search for Library Items Search for Lists Search for ... # Architecture, Rococo--Brazil\/span> \u00A0\u00A0\u00A0 schema: ...
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O Rococ Religioso no Brasil e seus antecedentes europeus. Editora Cosac Naify. 2008. Importante para o observador do barroco mineiro
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