atempo
livraria antiquário

1 - A Real Fábrica de Lanifícios de Cascais. Cascais, Câmara
Municipal de Cascais, 1964, 155;[17] p., ilustrado, 26 cm. Capa
brochada, bom estado.
«História da Real Fábrica de Lanifícios de Cascais em geral e da história
económica em particular, (…) estudo de carácter monográfico, em que
procuramos, tanto em extensão como em profundidade, não desprezar qualquer
pequeno pormenor que pudesse ter interesse.»

30€

2 - Agostinho, José – Eça de Queiroz. Porto, A.
Figueirinhas, 1925, 224,[3] p., 19 cm. Encadernação ½ pele,
com capa de brochura, bom estado.
35€

3 - Almada, Maria Dulce de Oliveira – Cabo Verde: contribuição para
o estudo do dialecto falado no seu arquipélago. Lisboa, Junta de
Investigações do Ultramar, 1961, colecção: Estudos de ciências políticas
e sociais nº 55, 166 p., 25 cm. Capa brochada, bom estado.
«(…) procurámos reconstituir o nascimento do crioulo, dando em seguida uma
ideia das suas condições de vida como dialecto que coexiste no mesmo
território com a língua de que deriva, e passámos depois, no resto do trabalho,
a estudar separadamente os fenómenos fonéticos, morfológicos e sintácticos
mais salientes do dialecto.»

4 - Almeida, Vieira de – À janela de Tormes: no centenário de Eça
de Queirós. Lisboa, Revista "Ocidente", 1945, 217;[6] p., [5] folhas
ilustradas, 18 cm. Encadernação ½ pele, com capa de brochura, bom
estado.
«Visto à distância, o folheto célebre de Antero “Bom senso e bom gôsto”,
aparece como notável manifesto de uma geração que não faltou ao prometido.»

35€
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5 - Amaral, Eloy do; Martha, M. Cardoso [org.] – Eça de
Queiroz: "In memoriam". Coimbra, Atlântida, 1947, segunda
edição, acrescida com novos estudos, VII;521;[6] p., muito
ilustrado, 26 cm. Encadernação ½ pele, com capa de
brochura, com alguns picos de humidade, bom estado.
Com a colaboração de prestigiados escritores que não quiseram
deixar de homenagear Eça de Queiroz, no seu centenário natal,
vindo enriquecer este livro com os seus valiosos escritos.

50€

6 - Andrade, Ferreira de – Cascais: Vila da Corte: oito séculos de história. / Índices e suplemento. Cascais, Câmara Municipal de
Cascais, 1964, 1ª edição, 496;CIII p., [62] folhas ilustradas, vários mapas e gravuras desdobráveis, 2º volume: 1975, 162 p., [17] páginas
com fotografias, 26 cm. Capa brochada, bom estado.
«Importante estudo sobre a história de Cascais (e do país), agora ao dispor de todos os estudiosos, um fecundíssimo manancial e muito úteis
informações que andavam dispersas (quase inacessíveis), na valiosa obra de Ferreira de Andrade.»

120€

7 - Azevedo, J. Lucio d' – O Marquês de Pombal e a sua época.
Lisboa, Seara Nova, 1922, 2ª edição com emendas, 398;[1] p., 24 cm.
Capa brochada, com algumas manchas de humidade, bom estado.
«Histórias, biographias, memórias, apologias, pamphletos, pasquins, em sua
vida e depois da morte, immenso é o numero de taes escriptos; mas dessa
copiosa litteratura, o investigador, animado de senso critico, debalde rebuscará
traços para um juízo seguro acerca do famoso estadista.»

35€
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8 - Barruncho, Pedro Lourenço de Seixas Borges –
Apontamentos para a historia da Villa e concelho de
Cascaes. Lisboa, Typographia Universal, 1873, 163;[1] p., 26
cm. Encadernação em tela da época, com capa de brochura,
bom estado.
«A história particular das localidades póde e deve constituir o mais
valioso subsídio para a historia geral do país.»

Raro
100€

9 - Beaumont, Maria Alice – Cartas e alvarás dos Faros da Casa Vimieiro: (incluindo dezanove cartas do
Museu-Biblioteca do Paço Ducal de Vila Viçosa). Cascais, Câmara Municipal de Cascais. Museu-Biblioteca
Conde de Castro Guimarães, 1968, 225;[2] p., [18] páginas ilustradas extra texto, 26 cm. Capa brochada, bom
estado.
«Guarda-se inédito no Museu dos Condes de Castro Guimarães em Cascais, sem origem averiguada, mas tendo sido
talvez propriedade da família, um interessante núcleo de documentos manuscritos relacionados directa ou indirectamente
com a família Faro (Vimieiro).»

35€

10 - Botelho, General Afonso – Os Regimentos de Cascais.
Cascais, Câmara Municipal de Cascais, 1964, 48;[4] p.,
ilustrado, 26 cm. Capa brochada, bom estado.
«Os Regimentos de Cascais têm lenda e prestígio na evolução
histórico militar de Portugal.»

15€

11 - Botto, António – Não é preciso mentir. Porto, Educação Nacional,
1939, 1ª edição, com foto e rubrica do autor, 278;[10] p., 20 cm.
Encadernação inteira de sintético, com capa de brochura, bom estado.
«O homem perfeitamente educado, em qualquer momento ou circunstância,
mostra a sua educação que, até mesmo sem ele dar por isso, estende às coisas
o respeito que mantém com as pessoas com quem trata.»

60€
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12 - Brandão, Raul – A morte do palhaço e o mistério da árvore.
Lisboa, Seara Nova, 1926, 1ª edição, ilustrações de Martinho da
Fonseca, 287;[5] p., ilustrado, 20 cm. Capa brochada, bom estado.
Um livro onde o sonho e a fantasia se misturam retratando, primorosamente, o
drama silencioso vivido pelas personagens.

60€

13 - Brandão, Raúl – As ilhas desconhecidas: notas e
paisagens. Lisboa, Livraria Ailland & Bertrand, 1ª edição,
[1926], 278;[1] p., 19 cm. Capa brochada, com alguns
restauros, bom estado geral.
«Este livro é feito com notas de viagem, quási sem retoque. Apenas
ampliei um ou outro quadro, procurando sempre não tirar a frescura
às primeiras impressões.»

60€

14 - Brandão, Raúl – Os pescadores. Lisboa, Livraria Ailland &
Bertrand, 1923, 1ª edição, 326 p., 19cm. Capa brochada, bom estado.
«Quando regresso do mar venho sempre estonteado e cheio de luz que me
trespassa. Tomo então apontamentos rápidos – seis linhas – um tipo – uma
paisagem.»
Neste primeiro livro publicado, Raul Brandão descreve a azáfama dos homens
do mar, nas várias praias da costa portuguesa, deste a Foz do Douro a Sagres.
Obra de uma grande riqueza etnográfica.

65€
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15 - Bucich, António J. – Eça de Queiroz visto por um
argentino. Porto, Livraria Figueirinhas, 1945, prefácio de
Fidelino Figueiredo, 123;[4] p., 23 cm. Encadernação ½ pele,
Com capa de brochura, bom estado.
«É agora o turno do crítico argelino António J. Bucich fazer o seu
depoimento, em que há impressionantes observações e comentários
pessoais.»

35€

16 - Cabo Verde: pequena monografia. Lisboa, Agência Geral do Ultramar,
1966, 2ª edição, 80;[2] p., ilustrado com várias fotos e mapa desdobrável, 23 cm.
Capa brochada, bom estado.
Inclui lista cronológica dos governadores desde 1587 até 1962.

25€

17 - Cabral, Teodósio; Pratas, Abel; Galvão, Henrique – Da vida e da morte dos bichos: subsídios para o estudo da fauna de
Angola e notas de caça. Lisboa, Livraria Popular de Francisco Franco, s/d, 5 volumes, 1º volume: Elefantes e rinocerontes. - 202;[6] f.,
[26] f ilustradas, 2º volume: O hipopótamo, a girafa, o crocodilo, os javalis. - 222;[5] p., 3º volume: O leão. - 233;[6] p., 4º volume: Búfalos,
gorila, leopardo, antílopes, etc. - 229;[5] p., 5º volume: Narrativas de caça grossa em África. - 252;[1] p., muito ilustrados, com mapa
desdobrável, 25 cm. Capa brochada, bom estado.
130€
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18 - Carmo, António Duarte de Almeida e – O povo Mambai: contribuição para o estudo do povo do grupo linguístico MambaiTimor. Bissau, Instituto Superior de Ciências Sociais e Política Ultramarina, separata de Estudos Políticos e Sociais, 155;[1] p., muito
ilustrado com desenhos, fotos e 3 mapas em folhas desdobráveis, 24 cm. Capa brochada, bom estado.
«Estas páginas são consagradas precisamente ao exame dos “usos e costumes” (bons e maus) do povo mambai.»

40€

19 - Carreira, António – Mandingas da Guiné portuguesa. Lisboa, Sociedade Industrial de Tipografia, 1947, colecção: Centro de
estudos da Guiné Portuguesa nº 4, [10];324;[7] p., ilustrado com fotos e mapa desdobrável, 24 cm. Capa brochada, bom estado.
«Os Mandingas têm uma vasta área de distribuição na África Ocidental, muito para além da pequena área de nossa Guiné. Têm sido objecto de
numerosos e importantes estudos por autores estrangeiros. A presente monografia, por um português e circunscrita aos da nossa Colónia, será,
seguramente, dos mais importantes trabalhos de que tem sido tema o curioso grupo étnico.»

35€

20 - Carreira, António – Mutilações corporais e pinturas cutâneas
rituais dos negros da Guiné Portuguesa: questionário de inquérito.
Bissau, Imprensa Nacional da Guiné, colecção: Centro de Estudos da
Guiné Portuguesa nº 12, 51 p., ilustrado com desenho, 24 cm. Capa
brochada, bom estado.
25€
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21 - Carreira, António – Vida social dos Manjacos. Lisboa, Sociedade Industrial de Tipografia, 1947, colecção: Centro de estudos da
Guiné Portuguesa nº 1, 185;[2] p., muito ilustrado com fotos, desenhos e mapas desdobrável, 24 cm. Capa brochada, bom estado.
«O estudo que segue diz respeito aos indígenas Manjacos da área do posto da sede de Circunscrição, habitando os oito règulados ou territórios que
dela fazem parte: Blequisse, Bugulha, Cajinjassá, Canhobe, Costa de Baixo ou Baboque, Pandim, Pelundo e Tame.»

35€

22 - Carreira, António; Marques, João Basso – Subsídios para o
estudo da língua manjaca. Lisboa, Sociedade Industrial de Tipografia,
1947, colecção: Centro de estudos da Guiné Portuguesa nº 3, 175;[7] p.,
com 2 folhas desdobráveis, 24 cm. Capa brochada, bom estado.
«Constitui o presente ensaio uma parte da tarefa que os autores pretendem
realizar, consubstanciado no estudo da língua dos povos não islamizados que
habitam o território da Guiné Portuguesa, com vista a melhor se poder
determinar a familiaridade existente entre as diversas tribos.»

30€

23 - Caroço, Jorge Vellez – Monjur o gabú e a sua história. Bissau, Sociedade Industrial de Tipografia, 1948, colecção: Centro de
estudos da Guiné Portuguesa nº 8, 269;[7] p., ilustrado, 24 cm. Capa brochada, bom estado.
«O trabalho de muitos meses, em arquivos, de muitas consultas, de muitas horas de extenuantes audições de indígenas, que através da tradição nos
relatam factos, umas vezes de verdade histórica, outras de fantasia lendária; de muitos dias consumidos em traduções de impressos e manuscritos
árabes e de muitos e variados Tariks que me foi possível conseguir.»

35€
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24 - Carvalho, João Augusto de Noronha Dias de – Henrique de
Carvalho: uma vida ao serviço da Pátria. Lisboa, Liga dos Combatentes,
1975, 351;[1] p., ilustrado com fotos e 2 mapas desdobráveis, 23 cm. Com
extensa dedicatória do autor, filho de Henrique de Carvalho. Capa
brochada, bom estado.
«A expedição a Muataíânvua não logrou libertar-nos da Conferência de Berlim;
mas a acção de Henrique de Carvalho, exercida habilmente, sem o apoio de
forças militares e sem violência de qualquer espécie, tornou possível a ocupação dos vastíssimos territórios de Lunda.»

30€

25 - Chumovsky, T. A. – Três roteiros desconhecidos de Ahmad Ibn-Madjid o piloto árabe de
Vasco da Gama: segundo o único manuscrito do Instituto de Estudos Orientais da Academia de
Ciências da U.R.S.S. Moscovo, Academia de Ciências da U.R.S.S., 1957, 1ª edição, tradução de
Myron Malkiel-Jirmounsky, 196 p., ilustrado, 26 cm. Tiragem de 500 exemplares em papel vegé, de
excelente qualidade. Encadernação inteira de sintético, com capa de brochura, como novo.
“Portugal foi o único entre os países europeus cujos representantes tiveram a oportunidade, no fim do século XV,
de se encontrar e colaborar com o maior navegador árabe, Ahmad Ibn-Mãdjid. A fortuna histórica conduziu duas
civilizações diversas, que se desenvolviam nas duas costas de Africa, a um contacto e uma acção combinada,
durante dois séculos, facto que não pode passar despercebido aos historiadores. Isto explica o interesse dos
geógrafos portugueses pela publicação dos Três Roteiros, de Ahmad Ibn-Mãdjid, que se conservam no
manuscrito de Leninegrado, único no Mundo.”

40€

26 - Cidade, Hernâni – A epopeia dos bandeirantes. Lisboa,
Minerva, separata da Revista da Faculdade de Letras, 17 p.,
24 cm. Com dedicatória do autor. Capa brochada, com
manchas de humidade, bom estado.
«Quando, na terceira década de Quinhentos, D. João III resolve
dividir o Brasil em capitanias, todas talhadas na direcção este-oeste,
era à penetração no mesmo que o facto convidava.»

15€

27 - Cinatti, Ruy – Borda d'alma: os melhores anos da nossa vida: divertimento contrapontístico de José
Blanc de Portugal. Lisboa, Edição do autor, na Oficina dos antigos «Cadernos de Poesia», 1973, 1ª edição, 32
p., 22 cm. Com dedicatória do autor. Capa brochada, bom estado.
80€
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28 - Cinatti, Ruy – Timor-amor. Lisboa, Edição do autor, Gráfica Maiadouro, 1974, 1ª edição, 16 p., 22 cm.
Com dedicatória do autor. Capa brochada, bom estado.
100€

29 - Coissoró, Narana – The Customary Laws of Succession in
Central Africa. Lisboa, Junta de Investigações do Ultramar, 1966,
colecção: Estudos de Ciências Politicas e Sociais nº 78, LI;[1]; 412;[2] p.,
26 cm. Capa brochada, bom estado.
«The diversity of laws prevailing among different societies is so great, that is
almost impossible to attribute them a common origin based on the evolution of
legal thinking of mankind.»

45€

30 - Correia, J. Diogo – Toponímia do concelho de Cascais. Cascais, Câmara Municipal, 1964, 56 p., 26
cm. Capa brochada, bom estado.
«A toponímia de um país reflecte a história desse país.»

20€

31 - Correia, Natália – A questão académica de 1907.
Lisboa, Minotauro, s/d, [1962], 1ª edição, prefácio de Mário
Braga, 243;[1] p., 19 cm. Capa brochada, com alguns picos de
humidade, bom estado.
«A parte mais lúdica e honesta da juventude daquele tempo, que
ainda nada devia, que ainda nada temia, desejosa de aprender para
servir e crente na força da sinceridade, estava ansiosa por reformar
os hábitos pedagógicos e científicos da sua escola.»

35€
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32 - Cortesão, Jaime – Eça de Queiroz e a questão social. Lisboa, Seara Nova, 1949, 217;[2] p., 19 cm.
Encadernação ½ pele, com capa de brochura, bom estado.
«Mas para Eça, essencialmente artista, antes que economista ou sociólogo, o imperativo a que obedecia brotava-lhe
das profundezas do ser moral.»

30€

33 - Costa, D. Bernardo (Mesquitella) – Toiros de morte:
relatório. Lisboa, Emprêsa Nacional de Publicidade, 1935,
123;[2] p., 19 cm. Capa brochada, bom estado.
Relatório em defesa das corridas dos toiros de morte em Portugal.

25€

34 - Coutinho, Gago – A náutica dos descobrimentos: os descobrimentos marítimos vistos por um navegador: colectânea de
artigos, conferências e trabalhos inéditos do Almirante Gago Coutinho. Lisboa, Agência-Geral do Ultramar, 1969, 2 volumes, edição
comemorativa do primeiro centenário do nascimento de Gago Coutinho, organizada e prefaciada pelo comandante Moura Braz, 1º volume:
559;[3] p., 2º volume: 538;[1] p., muito ilustrado com fotos, estampas, desenhos e mapas desdobráveis, 25 cm Encadernação ½ pele, com
capas de brochura, bom estado.
160€
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35 - Coutinho, João de A. – Do Nyassa a Pemba: os territorios da
Companhia do Nyassa: o futuro porto commercial da Região dos
Lagos. Lisboa, Typ. da Companhia Nacional Editora, 1931, (data na
folha de rosto 1893), 247;[12] p., 28 cm. Capa brochada, bom estado.
«Durante largos annos os problemas africanos correram desinteressados e
quasi desappercebidos.
Depois, porém, veiu o despertar d’essa indiffernça, e a these do
engrandecimento colonial, da civilização dos povos, da exploração do solo,
surgiu por toda a parte sob diversos aspectos.»

60€

36 - Couto, João; Gonçalves, António Manuel – Ourivesaria em Portugal. Lisboa, Livros Horizonte, 1960, 186;[1];130 p., muito
ilustrado no texto e extra texto, com 130 páginas no final só contendo ilustrações, 32 cm. Encadernação original do editor, com sobre
capas, bom estado.
Importante trabalho sobre a história da ourivesaria desde o século XII ao século XVIII.

120€

37 - Cunha, Celso Ferreira da – O cancioneiro de Martin Codax. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1956, 198 p., ilustrado, com folhas
fac-similadas do documento original, 25 cm. Capa brochada, bom estado.
«Sete cantigas paralelísticas, talvez as mais apreciadas do trovadorismo galego-português, atribuem os apógrafos italianos e o Pergaminho Vindel a
Martin Codax, ou Codez.»

30€
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38 - Discursos e documentação fotográfica: VI centenário da vila de
Cascais. Cascais, Câmara Municipal de Cascais, 1964, 55;[2] p., [32]
páginas ilustradas com fotos, 26 cm. Capa brochada, bom estado.
15€

39 - Eça de Queirós no centenário do seu nascimento: ensaios e conferências de António Ferro, D. Maria d' Eça de Queirós de
Castro, Aubrey F. G. Bell, Augusto Shaw, Paulo da Silveira, Giuseppe Carlos Rossi, Francisco Costa, Conde d' Aurora, Joaquim
Paço d' Arcos, Francisco A. Oliveira Martins, Joaquim de Entrambasaguas, Juan pablo Echague, Rigoberto Cordeiro y Leon,
Augusto d' Halmar, Wenceslau Fernandez Florez, Alberto Cruchaga Ossa, António Eça de Queirós. Lisboa, Secretariado Nacional
de Informação, 1950, XXIV;[2];273;[1] p., muito ilustrado com 40 fotos e gravuras, 28 cm. Tiragem única de 1000 exemplares numerados.
Encadernação original do editor em inteira de pele branca, com capa de brochura, muito bom estado.
150€

40 - Esparteiro, António Marques – O Almirante Marquês
de Nisa. Lisboa, Parceria António Maria Pereira, 1944, 436 p.,
ilustrado, 25 cm. Capa de brochada, bom estado.
Estudo sobre a acção do Marquês de Nisa na guerra contra
Napoleão no Mediterrâneo, acompanhado do diário de viagem, que
descreve os acontecimentos e inclui várias fotos e mapas.

50€
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41 - Falcão, Pedro – Cascais menino: referência do jornal A Nossa Terra ao VI centenário do concelho de Cascais. II Personagens da nossa terra. III - Personagens da nossa terra: algumas das mais importantes casas de Cascais. Cascais, Junta de
Turismo da Costa do Sol, 1970, 1ª edição, 3 volume, I volume -1970:120;[3] p., II volume -1981: 208;[1] p., III volume - s/d: 266;[5], muito
ilustrados, 27 cm. Com dedicatória do autor. Capa brochada, bom estado.
Interessante revista, repositório de acontecimentos, personagens e paisagens.

45€

42 - Ferreirinha, Manuel P. – O comércio mundial de
madeiras tropicais africanas. Lisboa, Junta de Investigações
do Ultramar, 1959, colecção: Estudos, Ensaios e Documentos
nº 60, 126;[3] p., 25 cm. Encadernação original do editor em
tela, com sobre capa, bom estado.
«O progresso económico dos diversos territórios africanos, a
evolução técnica registada nas diversas indústrias da madeira e as
alterações verificadas nos mercados internacionais pelas duas
guerras mundiais provocaram profundas modificações no consumo
de madeiras de folhosas.»

25€

43 - Ferro, António – Mar alto: peça em 5 actos. Lisboa, Portugália, 1ª
edição, segundo milhar, [1924], 184;[22] p., 20 cm. Encadernação ½
pele da época, com capa de brochura, bom estado.
«O Mar Alto é uma peça inovadora pelo assunto absolutamente inédito e pela
linguagem onde procurei fundir a literatura e a sobriedade, onde procurei juntar
as palavras de todos os dias com o alto pensamento das grandes horas da
vida.»

30€
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44 - Fonseca, Branquinho da – Rio turvo e outros contos. Lisboa, Inquérito, 1945, 1ª edição, 235;[5] p.,
20 cm. Capa brochada, bom estado.
«A sua obra literária é composta por textos líricos, dramáticos e narrativos. É, porém, no conto que o escritor atinge o
mais elevado mérito.» - António M. Santos Ferreira.

35€

45 - Gameiro, Roque (ilust.) – Lisboa velha. Lisboa, Tipografia da Emprêsa do Anuário Comercial, 1925, 1ª edição, s/paginação, com
100 estampas ilustradas por Roque Gameiro, sendo algumas a cores, prefácio de Afonso Lopes Vieira, 25 cm. Encadernação original do
editor, com capas de brochura, bom estado.
«Saudosa atracção pelas coisas do passado, levaram-me, desde há trinta anos, a pintar em aguarelas, a desenhar e a documentar graficamente
conforme pude e soube, todos os pormenores que pouco a pouco iam desaparecendo da fisionomia da cidade, tarefa onde puz o melhor dos meus
esforços e o carinho muito verdadeiro que consagro às coisas da minha Terra.»
Livro de uma inegável beleza.

180€

46 - Garrett, J. B. Almeida – Flores sem fruto. Lisboa, Imprensa
Nacional, 1845, 1ª edição, papel de linho, VII;[1]236 p., 16 cm.
Encadernação ½ pele da época, bom estado.
«Na poesia, Garrett, não foi menos inovador. As duas colectâneas publicadas
na última fase da sua vida (Flores sem fruto de 1844, e Folhas caídas, de 1853)
introduziram uma espontaneidade e uma simplicidade praticamente
desconhecidas na poesia portuguesa anterior.» - Luso-Poemas

500€
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47 - Gomes, José Sousa – Lisboa: da sua vida e da sua
beleza. Lisboa, Tip. da Empresa Nacional de Publicidade,
1937, 113 p., folha desdobrável com planta da cidade, 20 cm.
Capa brochada, bom estado.
«O autor descreve-a à maneira do século XX, com a visão de um
urbanista moderno. Entendeu por isso o Grupo ”Amigos de Lisboa”
que lhe cumpria patrocinar este interessante trabalho.»

15€

48 - Gonçalves, José Júlio – O mundo árabo-islâmico e o ultramar
português. Lisboa, Junta de Investigações do Ultramar, 1958, colecção:
Estudos de Ciências Políticas e Sociais nº 10, XV;301 p., 26 cm. Capa
brochada, bom estado.
Esta obra teve o Prémio Abílio Lopes do Rego, da Academia das Ciências de
Lisboa, 1958.

40€

49 - Gonzaga, Norberto – Angola: pequena monografia. Lisboa, Agência Geral do Ultramar, Centro de Informação e Turismo de
Angola, 1968, 363;[ 2] p., muito ilustrado, com mapa desdobrável, 22 cm. Capa brochada, bom estado.
30€
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50 - Graça, A. Santos – Inscrições tumulares por siglas: regras usadas para individualizar as siglas: estudo comparado entre as
siglas e o alfabeto Ibérico. Póvoa do Varzim, Edição do autor, 1942, 83;[5] p., ilustrado com desenhos, 20 cm. Com dedicatória do autor.
Capa brochada, com manchas de humidade, bom estado.
Neste estudo o autor refere-se sobretudo às marcas ou siglas na colmeia marítima pòveira, assim como às de outras regiões do litoral português.

15€

51 - Guiné: pequena monografia. Lisboa, Agência Geral do Ultramar,
1967, 2ª edição, 80;[2] p., ilustrado com várias fotos e mapa desdobrável, 23
cm. Capa brochada, bom estado.
Inclui lista cronológica dos governadores desde 1879 até 1964.

25€

52 - Lapa, Albino – Dicionário de calão. Lisboa, Sociedade
Gráfica Nacional, 1959, 1ª edição, prefácio de Aquilino Ribeiro,
XXXII;217;[14] p., 4 folhas ilustradas com a linguagem dos
mendigos, gravura do autor por Dr. José Videira, foto de H.
Novais, 22 cm. Capa brochada, bom estado.
«(…) eu lhe digo francamente, nada me extasia mais que uma
dessas frases irreverentes condenadas pela gramática, se não pela
moral, em nome dos bons costumes.» - Aquilino Ribeiro

40€

17

atempo
livraria antiquário

53 - Lima, Augusto J. Santos – Organização económica e social dos Bijagós. Lisboa, Sociedade Industrial de Tipografia, 947,
colecção: Centro de Estudos da Guiné Portuguesa nº 2, 154 p., ilustrado com fotos e mapa desdobrável, 24 cm. Capa brochada, bom
estado.
30€

54 - Lima, Jaime de Magalhães – O amor das nossas
coisas e alguns que bem o serviram: Ramalho, Camilo,
Eça, Antero, Oliveira Martins, Manuel da Silva Gaio, Lopes
Vieira e Corrêa de Oliveira. Coimbra, Imprensa da
Universidade, 1933, IX;287 p., 21 cm. Encadernação ½ pele,
com capa de brochura, bom estado.
«O testemunho da nossa admiração (…) será essa ansiedade de
gratidão a razão deste livro.»

35€

55 - Lima, Saraiva – Temas de toiros. Lisboa, Empresa Nacional de
Publicidade, s/d, prefácio de Manuel Augusto Garcia Viñolas, 235;[5] p.,
ilustrado, 23 cm. Capa brochada, bom estado.
«A sua prosa tem o calor e o dinamismo das tardes de sol e de bandarilhas.» Moreira das Neves

45€

18

atempo
livraria antiquário

56 - Livro velho do tombo do mosteiro de São Bento da cidade do Salvador. Bahia, Brasil, Tipografia Beneditina, s/d, [1945],
XXXIX;513 p., ilustrado com vários mapas desdobráveis e fotos, cópia de documentação original, 24 cm. Com dedicatória de Dom Plácido
Staeb, abade do mosteiro de São Bento a Hernâni Cidade. Encadernação original do editor em tela, bom estado.
«O Livro Velho do Tombo integra um dos acervos mais bem reconhecidos do país, contém em seus 215 fólios relatos de teor jurídico com inúmeras
referências sociais, culturais, geográficas, históricas e políticas. São documentos notariais (testamentos, doações, registros, petições, reconhecimentos,
autos de posse e cartas de sesmarias) que trazem factos de língua do Brasil colonial, mas, principalmente, informações preciosas como a data em que
foram exarados, nomes de pessoas e lugares contemporâneos ao período, alguns rituais de posse de terra, dados específicos que não se encontram
facilmente em outros tipos de documentos.»

120€

57 - Lourenço, Manuel Acácio Pereira – As fortalezas da costa marítima de Cascais. Cascais, Câmara Municipal de Cascais, 1964,
42;[1] p., 23 páginas com ilustrações, 26 cm. Capa brochada, bom estado.
«E, assim, é objectivo desta publicação que se apresenta na data da comemoração do VI centenário da elevação de Cascais a vila, apresentar e
descrever as obras de Defesa Militar da região, e citar alguns factos históricos que na mesma tiveram lugar.»

25€

19

atempo
livraria antiquário

58 - Macau: pequena monografia. Lisboa, Agência Geral do Ultramar, 1965, 1ª edição,
71;[1] p., ilustrado com várias fotos e mapa, 22 cm. Capa brochada, bom estado.
Inclui lista cronológica dos governadores desde 1623 até 1962.

25€

59 - Machado, José Pedro; Campos, Viriato – Vasco da Gama e a sua viagem de descobrimento: com a edição crítica e leitura
actualizada do relato anónimo da viagem. Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, 1969, XIII;271 p., muito ilustrado, 24 cm. Edição
especial numerada. Capa brochada, bom estado.
«Na realidade só uma criatura da têmpera de Vasco da Gama, destro, implacável na aplicação da justiça, cheio de fé, com elevado espírito de renúncia
de bem-estar e rigorosa noção do cumprimento do dever, poderia levar a bom termo o mais longo e demorado descobrimento marítimo do século XV.»

35€

60 - Martins, Bastos – Tempo de falar: diário da invasão de Goa. Lisboa, Edição do Autor, 1961, 94 p.,
21 cm. Capa brochada, bom estado.
«Só falo do que conheço e conheço Goa e o seu povo. Vivi com ele durante cinco anos.»

20€

20

atempo
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61 - Martins, J. P. Oliveira – As raças humanas e a
civilisação primitiva. Lisboa, Livraria Bertrand, 1881, 1ª
edição, 2 volumes, tomo I: LCCVIII;243;[2] P., tomo II: 261;[2]
p., 18 cm. Encadernação inteira de pele da época, bom
estado.
60€

62 - Martins, Rocha – Os grandes vultos da restauração de Portugal: obra comemorativa do tricentenário da independência.
Lisboa, Emprêsa Nacional de Publicidade, 1940, 483 p., muito ilustrado no texto e extra texto, a cores e a preto e branco, 32 cm.
Encadernação original do editor em tela, bom estado.
150€

63 - Martins, Rocha – Os românticos antepassados de Eça
de Queiroz. Lisboa, Inquérito, 1945, 285;[3] p., ilustrado com
20 fotos e gravuras, 20 cm. Encadernado ½ pele, com capa de
brochura, bom estado.
35€

21

atempo
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64 - Mattos, Armando de – Manual de heráldica portuguesa. Porto, Fernando Machado, 1ª edição, 1941, 264;[4] p., muito ilustrado, 24
cm. Capa brochada, bom estado.
100€

65 - Meireles, Artur Martins de – Mutilações étnicas dos manjacos. Bissau, Sociedade Industrial de Tipografia, 1960, colecção: Centro
de Estudos da Guiné Portuguesa nº 22, 172;[2] p., ilustrado com fotos, 24 cm. Capa brochada, bom estado.
30€

66 - Mello, Pe. Allyrio de – Eça de Queiroz: o exilado da realidade.
Porto, Tavares Martins, 1945, 278;[1] p., 20 cm. Encadernação ½ pele,
com capa de brochura, bom estado.
«Não se trata neste livro do artista que foi Eça de Queiroz, mas unicamente da
sua posição perante certas realidades.»

35€

22
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67 - Morais, Wenceslau de – Fernão Mendes Pinto no
Japão: fac-simile do manuscrito original. Lisboa, Bertrand
& Irmãos, 1942, introdução de Ângelo Pereira, [2];36 p., 34
cm. Tiragem especial de 300 exemplares, em papel vegé,
numerado e rubricados por Ângelo Pereira, nº 17. Capa
brochada, com alguns picos de humidade, bom estado.
140€

68 - Mota, A. Teixeira da – Topónimos de origem portuguesa na costa ocidental de África: desde o Cabo
Bojador ao Cabo de Santa Caterina. Bissau, Sociedade Industrial
de Tipografia, 1950, colecção: Centro de Estudos da Guiné
Portuguesa nº 14, 410;[2] p., 7 mapas em folhas desdobráveis, 24 cm.
Capa brochada, com alguns picos de humidade, bom estado.
«Os portugueses foram baptizadores incansáveis das terras que
descobriram e começaram a colonizar. Semearam nomes pelas costas de
todos os mares, e ainda hoje correctos ou deturpados, se conservam alguns
milhares deles.»

50€

69 - Mota, A. Teixeira da; Neves, Mário G. Ventim (dirs.) – A habitação indígena na Guiné portuguesa. Bissau, Sociedade Industrial
de Tipografia, 1948, colecção: Centro de Estudos da Guiné Portuguesa nº 7, 538;[25;] p., muito ilustrado com fotos, desenhos, plantas e
mapas em folhas desdobráveis, 24 cm. Capa brochada, com pequeno restauro na lombada, bom estado.
Com a colaboração de vários autores, este livro tem origem imediata na Exposição de Bissau, por ocasião das comemorações do V centenário da
descoberta da Guiné.

65€

23
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70 - O conciliador lusitano, ou o amigo da paz, e união:
periodico semanal. Lisboa, na Typogr. de Antonio Rodrigues
Galhardo, 1822, periodicidade: semanal, num. I (10 Jun. 1822)
a num. XXXV (23 Dez. 1822), 418 p., 19 cm. Completo.
Encadernação inteira de pele da época, bom estado.
200€

71 - Oliveira, Lopes de – Eça de Queiroz: a sua vida e a sua obra.
Lisboa, Excelsior, s/d, [1966], 438;[9] p., ilustrado, 20 cm. Encadernação
½ pele, com capa de brochura, bom estado.
35€

72 - Paço, Afonso do – Cascais há quatro mil anos.
Cascais, Câmara Municipal de Cascais, 1964, 29 p., ilustrado,
26 cm. Capa brochada, bom estado.
15€

73 - Paço, Afonso do – Povoado pré-histórico da Parede (Cascais).
Cascais, Câmara Municipal de Cascais, 1964, 20 p., com 18 estampas,
26 cm. Capa brochada, bom estado.
15€

24

atempo
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74 - Parreaux, André – Le Portugal dans l'oeuvre de William
Beckford. Paris, Sociétè d'Éditions "Les Belles Lettres", 1935,
XXIII;196;[3] p., ilustrado com retrato de William Beckford, 21 cm. Capa
brochada, bom estado.
25€

75 - Passos, Carlos de – D. Pedro IV e D. Miguel I: 1826-1834. Porto, Livraria Simões Lopes, 1936, 428;[3] p., muito ilustrado no texto e
extra texto, 24 cm. Capa brochada, bom estado.
A morte de D. João VI fomentou um período virulento e brutal, envolvendo o país numa guerra civil.
Importante estudo histórico.

50€

76 - Pereira, Ângelo – D. João VI príncipe e rei: III - A independência do Brasil. Lisboa, Empresa Nacional de Publicidade, 1956,
392;[1] p., [29] folhas ilustradas, 25 cm. Capa brochada, bom estado.
«Trabalho de investigação histórica, enriquecido com preciosos documentos inéditos que pertenceram ao real gabinete do soberano, e ilustrado com
reproduções de óleos, aguarelas, miniaturas, gravuras e vinhetas da época, completamente desconhecidas.»

50€

25
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77 - Pereira, Ângelo – D. João VI príncipe e rei: II - A Bastarda. Lisboa, Empresa Nacional de Publicidade, 1955, introdução de Ernesto
Soares, 117;[6] p., [10] folhas ilustradas, 25 cm. Capa brochada, bom estado.
«Este caso de uma pseudobastardia régia tem, para todos os que, há muitas dezenas de anos, se dedicam aos estudos históricos, servindo de pábulo a
uma inconsistente atoarda que redundou em novelas escandalosas.»

30€

78 - Pereira, Ângelo – D. João VI príncipe e rei: IV - Últimos anos dum reinado tormentoso. Lisboa, Empresa Nacional de
Publicidade, 1958, 234;[3] p., [18] folhas ilustradas, 25 cm. Exemplar nº 26, com assinatura do autor. Capa brochada, bom estado.
«”Últimos anos dum reinado tormentoso” é o último livro de uma série intitulada “D. João VI príncipe e rei”, (…) desejo veemente de rectificar os
inúmeros erros introduzidos na história do reinado de D. João VI.»

60€

79 - Pereira, Ângelo – Os filhos de el-rei D. João VI: reconstituição histórica com documentos inéditos que, na sua maioria,
pertenceram ao Real Gabinete. Lisboa, Empresa Nacional de Publicidade, 1946, 583;[3] p., muito ilustrado, 26 cm. Com dedicatória do
autor. Capa brochada, bom estado.
«A época em que decorre a vida dos filhos de D. João VI é uma das mais perturbadas e inquietas da nossa história. (…) o quadro que vamos procurar
reconstituir, não é ficção nossa, mas a exacta coordenação de apontamentos que foram escritos talvez para umas Memórias que não chegaram a
publicar-se.»

140€

26

atempo
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80 - Pereira, Manuel Joaquim – Cem anos de história e progresso de um povo (Vidago): 1865-1965. Lisboa, Oficinas São José, s/d,
[1965], 127;[1] p., muito ilustrado, 21 cm. Capa brochada, bom estado.
«O livro que vai ser publicado procura ser uma das mais completas obras informando sobre Vidago. Tem-se escrito muito sobre esta vila, mas quase
tudo sobre águas minerais.»

25€

81 - Pessoa, Fernando – Mensagem. Lisboa, Parceria António Maria
Pereira, 1934, 1ª edição, 100;[2] p., 19 cm. Capa brochada, com
pequeno restauro, bom estado.
Um dos livros mais famosos da literatura portuguesa.

2500€

82 - Pinto, Júlio Ferreira – Angola: notas e comentários de
um colono. Lisboa, J. Rodrigues & C.ª, 1926, prefácio de
Ferreira do Amaral, anotações de Veloso de Castro,
XXXIII;[1];558 p., ilustrado com foto do autor, 22 cm.
Encadernação ½ pele, com capa de brochura, bom estado.
45€

27
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83 - Queiroz, Eça de – Eça de Queiroz entre os seus: cartas íntimas:
apresentado por sua filha. Porto, Lello & Irmão, 1974, 441 p., ilustrado
com retrato da família, 20 cm. Encadernação ½ pele, com capa de
brochura, bom estado.
«Não são histórias ou recordações que vamos dar à estampa, não são ilusórias
imaginações ou piedoso embuste de filhos que desejam reabilitar a memória de
seu pai.
Nada disso! O nosso pai não precisa de reabilitação. É ele mesmo que vai
falar.»

30€

84 - Queiroz, Eça – Os Maias: episódios da vida romântica. Porto, Livraria Chardron, Casa Editora Lugan & Genelioux, 1888, 1ª
edição, 2 volumes, 1º volume: 456 p., 2º volume: 532 p., 19 cm. Encadernação ½ pele, papel amarelecido, com alguns restauros nas
folhas iniciais do 1º volume, bom estado.
600€

85 - Quental, Anthero de – O Infante D. Henrique. Lisboa, M. Gomes,
1894, prefácio de Rodrigo Velloso, 59;[1] p., com gravura do autor, 29
cm. Capa brochada, cansada.
Obra que celebra o quinto centenário do nascimento do infante D. Henrique,
pelos escritos de Antero de Quental, colhidos no semanário barcelense
“Académico”.

30€

28
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86 - Redol, Alves – Fanga. Lisboa, Portugália, 1943, 1ª edição, 397;[2] p., 20 cm.
Capa brochada, bom estado.
30€

87 - Redol, Alves – Horizonte cerrado: ciclo Port-Wine I. Lisboa, Gráfica Lisbonense, 1949, 1ª edição,
411;[1] p., 19 cm. Capa brochada, bom estado.
35€

88 - Redol, Alves – Olhos de água. Lisboa, Centro Bibliográfico, s/d, 1ª edição, ilustrações de Lima Freita,
342;[2] p., 20 cm. Capa brochada, bom estado.
30€

89 - Redol, Alves – Vindima de sangue: romance: ciclo Port-Wine III. Lisboa, Empresa Técnica de
Tipografia, 1950, 1ª edição, 386;[1] p., 20 cm. Capa brochada, bom estado.
35€

29
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90 - Redondo, Ernesto Belo – Murtal: aldeia das murtas:
com o foral da vila de Cascais e seu termo. Cascais,
Museu-Biblioteca do Conde de Castro Guimarães, 1943, 68 p.,
ilustrado com mapa, 19 cm. Capa brochada, bom estado.
15€

91 - Régio, José – O príncipe com orelhas de burro: história para crianças grandes. Lisboa, Inquérito, 1946, 2ª edição, ilustrações de
Júlio, 365;[6] p., ilustrado, 21 cm. Capa brochada, bom estado.
25€

92 - Rego, A. da Silva – Alguns problemas sociológicomissionários da África Negra. Lisboa, Junta de Investigação
do Ultramar, 1960, colecção: Estudos de Ciências Políticas e
Sociais nº 32, 137 p., 26 cm. Capa brochada, bom estado.
«As páginas que vão ler-se são páginas de diário, escrito, quanto
possível à noite, durante três meses de jornada pela Nigéria,
Camarões, África Equatorial Francesa, Angola, Congo Belga,
Uganda, Quénia, Tanganhica, Rodésia, África do Sul e
Moçambique.»

25€

30
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93 - Rego, A. da Silva – Lições de metodologia e crítica históricas.
Lisboa, Junta de Investigações do Ultramar, 1963, colecção: Estudos de
Ciências Políticas e Sociais nº 65, 263 p., 26 cm. Capa brochada, bom
estado.
«Este livro pretende ser um livro didáctico, de propedêutica histórica ou de
introdução aos estudos históricos.»

30€

94 - Rego, A. da Silva – Lições de missionologia. Lisboa,
Junta de Investigação do Ultramar, 1961, colecção: Estudos
de Ciências Políticas e Sociais nº 56, XXXIV;564 p., 25 cm.
Capa brochada, bom estado.
«As missões católicas ou protestantes, como função pública estão
sempre sujeitas a crítica. Estas lições destinam-se a orientar,
sobretudo, os leigos na discussão dos vários problemas
missionários. (…) Incluíram-se os principais documentos pontifícios,
necessários à sua total e satisfatória compreensão.»

60€

95 - Rodrigues, Alfredo Duarte – O Marquês de Pombal e os seus biógrafos: razão de ser de uma
revisão à sua história. Lisboa, Tip. Minerva, 1947, 356 p., 23 cm. Capa brochada, bom estado.
«O homem como tantos da Europa, no governo do seu tempo, servindo a um absolutismo que bruxoleava e às massas
que já soerguiam o colo do dragão, em nome de um liberalismo violento e anárquico: o homem, seus defeitos e seus
méritos…Tudo isto é que é Pombal.»

40€

96 - S. Tomé e Príncipe: pequena monografia. Lisboa, Agência Geral
do Ultramar, 1964, 1ª edição, 109;[1] p., ilustrado com várias fotos e
mapa desdobrável, 22 cm. Capa brochada, bom estado.
Inclui lista cronológica dos governadores desde 1586 até 1963.

25€
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97 - Sá, Vítor de – Bibliografia queirosiana: contendo o
pequeno ensaio Panorâmica do Livro em Portugal. Braga,
Biblioteca Móvel, 1945, 76;[1] p., ilustrado com retrato de Eça
de Queiroz, 22 cm. Com dedicatória do autor. Capa brochada,
bom estado.
«É de cerca de 600 o número de referências a estudos sobre Eça de
Queiroz, publicados quer em livro quer em revista, que nesta
bibliografia Queirosiana se citam, acompanhadas das necessárias
explicações.»

25€

98 - Salazar, Oliveira – Algumas das mais belas páginas de Salazar.
Lisboa, Panorama, 1961, 210;[9] p., ilustrado com desenhos, 19 cm.
Encadernação ½ pele, com capa de brochura, bom estado.
«Este homem que é governo, não queria ser governo. Foi deputado; assistiu a
uma única sessão e nunca mais voltou. Foi ministro e demorou-se cinco dias,
foi-se embora e não queria mais voltar. O governo foi-lhe dado, não o
conquistou, ao menos à maneira clássica e bem nossa conhecida: não
conspirou, não chefiou nenhum grupo, não manejou a intriga, não venceu
quaisquer adversários pela força organizada ou pela revolucionária.»

35€

99 - Salazar, Oliveira – Discursos e notas políticas. Entrevistas: 1960-1966.
Coimbra, Coimbra Editora, 7 volumes, 1944-1967, 1º volume: 1928-1934, imp. 1948,
LXIX;[5];391 p., 3 folhas manuscritas, 2º volume: 1935-1937, imp. 1946, XXIII;399;[1] p.,
3º volume: 1938-1943, imp. 1944, XV;419 p., 4º volume: 1943-1950, imp. 1959,
[10];530;[1] p., com foto do autor, 5º volume: 1951-1958, imp. 1951, 584 p., 6º volume:
1959-1966, imp. 1967, 446;[1] p., 7º volume: 1967, 243;[1] p., 19 cm. Encadernação ½
pele, com capas de brochura, bom estado.
220€

100 - Sanches, António Nunes Ribeiro – Obras: I - Método
para aprender e estudar a medicina: cartas sobre a
educação da mocidade. II - Apontamentos para
estabelecer-se um tribunal e colégio de medicina: carta a
Joaquim Pedro de Abreu: tratado da conservação da
saúde. Coimbra, Universidade de Coimbra, 1959-1966, 2
volumes, 1º volume: VIII;378;[1] p., 2º volume: XXIII;397;[4] p.,
29 cm. Capa brochada, como novos.
«A reimpressão destas obras é plenamente justificada pela sua
importância e raridade.»

150€

32
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101 - Santos, Eduardo dos – Família africana. Lisboa, Papelaria
Fernandes, 1966, 71;[1] p., ilustrado, 23 cm. Capa brochada, bom
estado.
«No continente africano a expressão “parentesco”, compreende não só a
consanguinidade e a afinidade, mas também toda uma relação social entre
indivíduos que entre si se consideram parentes.»

25€

102 - Santos, Martins dos – A história de Angola através dos seus personagens principais. Lisboa, Agência Geral do Ultramar,
1967, 477;[2] p., muito ilustrado, extra texto, 23 cm. Capa brochada, como novo.
História de Angola desde 1482 a 1963, abordando temas como: descobrimento, fase de conquista, dependência do Brasil, abolição da escravatura,
intensificação do fomento e expansão da divisão administrativa, etc.

40€

103 - Silva, Artur Augusto – Usos e costumes jurídicos dos Fulas da Guiné Portuguesa: ensaio. Bissau, Centro de Estudos da
Guiné Portuguesa, 1958, colecção: Centro de Estudos da Guiné Portuguesa nº 20, prefácio do Prof. Doutor Marcello Caetano, 139 p.,
ilustrado com fotos, 24 cm. Capa brochada, bom estado.
«O presente livro, embora escrito por um profissional do Direito, tem um objectivo que transcende o desejo de conhecer uma das mais curiosas
manifestações do espírito dos Fulas.»

30€

33

atempo
livraria antiquário

104 - Silva, Artur Augusto – Usos e costumes jurídicos
dos Mandingas: ensaio. Bissau, Imprensa Portuguesa, 1969,
colecção: Centro de Estudos da Guiné Portuguesa nº 23, 132
p., ilustrado com várias fotos e desenhos, 24 cm. Capa
brochada, bom estado.
25€

105 - Simões, J. M. dos Santos – Tomar e a sua judaria. Tomar, Museu Luso-Hebraico, introdução de Samuel Schwarz, 1943, 94;[13]
p., muito ilustrado, 23 cm. Capa brochada, bom estado.
«Este pequeno mas precioso monumento é a “velha Sinagoga”, único testemunho que nos resta em Portugal inteiro de um edifício completo, tendo
servido de templo hebraico, anterior à conversão e expulsão dos judeus.»

35€

106 - Sousa, Luís Augusto de – Sobre a mulher Lunda-Quíoca (Angola). Lisboa, Junta de Investigações do Ultramar, 1971, 156; [29]
p., ilustrado com 55 fotos, 25 cm. Capa brochada, bom estado.
«Ao designá-la por Lunda-Quíoca tentámos englobar todas as representantes das etnias assim classificadas segundo um critério geográfico-linguístico
e que vivem no distrito da Luanda.»

30€
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107 – Timor: pequena monografia. Lisboa, Agência Geral do Ultramar,
1965, 1ª edição, 124;[1] p., ilustrado com várias fotos e mapa
desdobrável, 23 cm. Capa brochada, bom estado.
Inclui lista cronológica dos governadores desde 1702 até 1963.

25€

108 - Torga, Miguel – Câmara ardente: poemas. Coimbra,
Coimbra Editora, 1962, 1ª edição, 86;[1] p., 19 cm. Com
dedicatória do autor. Capa brochada, bom estado.
100€

109 - Torga, Miguel – Poemas ibéricos. Coimbra, Coimbra Editora,
1965, 1ª edição, 80 p., 19 cm. Capa brochada, bom estado.
40€

110 - Torga, Miguel – Orfeu rebelde. Coimbra, Coimbra Editora, 1958,
86;[1] p., 20 cm. Com dedicatória do autor ao Prof. Hernâni Cidade.
Capa brochada, bom estado.
125€
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111 - Torga, Migue – Sinfonia: poema dramático em quatro
actos. Coimbra, Coimbra Editora, 1947, 1ª edição, 124;[4] p.,
19 cm. Com dedicatória do autor ao Prof. Hernâni Cidade.
Capa brochada, bom estado.
Esta edição foi proibida no momento da sua publicação.

225€

112 - Torga, Miguel – Traço de união: temas portugueses e
brasileiros. Coimbra, Coimbra Editora, 1955, 1ª edição, 159 p., 20 cm.
Com dedicatória do autor ao Prof. Hernâni Cidade. Capa brochada, bom
estado.
175€

113 - Torga, Miguel – Vindima: romance. Coimbra, Coimbra
Editora, 1ª edição, 266, [1] p., 19 cm. Com dedicatória do autor
ao Prof. Hernâni Cidade. Capa brochada, bom estado.
175€

114 - Trêpa, José (pref.) – Eça de Queirós visto pelos seus
contemporâneos: 1845-1945. Porto, Lello & Irmão, 1945, XVI;420 p.,
[14] folhas ilustradas, 20 cm. Encadernação ½ pele, com capa de
brochura, bom estado.
«Eis a qualidade prodigiosa que ninguém, consciente, lhe pode negar. Os
artigos que se vão ler, em uníssono o confirmam.»

45€
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115 - Vasconcellos, João de Carvalho e – Vegetação
natural do concelho de Cascais. Cascais, Câmara Municipal
de Cascais, 1964, 61;[2] p., ilustrado, 26 cm. Capa brochada,
bom estado.
15€

116 - Vieira, Affonso Lopes – Cancioneiro de Coimbra: em que se
contêm poesias portuguesas, e nos saudosos campos inspiradas,
desde o século XV até aos nossos dias, e com uma sylva de
romances e cantigas tradicionais. Coimbra, França Amado, 1918, 1ª
edição, 146 p., 14 cm. Com dedicatória do autor a Agostinho de
Campos. Capa brochada, bom estado.
30€

117 - Vieira, Affonso Lopes – Ilhas de bruma. Coimbra, Of.
Francisco Amado, 1917, 1ª edição, 133 p., 12 cm. Com
dedicatória do autor a Agostinho de Campos. Capa brochada,
bom estado.
30€

118 - Zbyszewski, George – Resenha geológica do concelho de
Cascais. Cascais, Câmara Municipal de Cascais, 1964, 20 p., ilustrado,
26 cm. Capa brochada, bom estado.
15€
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Como encomendar:
livraria.antiquario@sapo.pt
(00 351) 93 616 89 39

Nota: * Salvo acordo em contrário, as encomendas serão enviadas contra
reembolso ou pagas por Transferência Bancária; * As despesas de envio serão por
conta do Cliente; * Para o estrangeiro enviamos factura pró-forma, sendo os livros
enviados após a recepção do pagamento.

Obrigada pela sua preferência!
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