atempo –livraria antiquário

1 - A maçonaria em Portugal: o sub-solo da revolução: cartas da
Bélgica 1ª série / Argus. Paris, Ligue Anti-Maçonnique, [1910],
XVI;126;[2] p., 20 cm. Capa brochada, com picos de humidade, papel
amarelecido, bom estado geral.
«Valem apenas pelos factos que revelaram, mercê de um feliz acaso, que
me proporcionou o exame de authenticos documentos maçónicos,
clandestinamente impressos e subtrahidos, na sua distribuição, às vistas do
mundo profano.»

35€

2 - Aeroclube de Portugal – Lisboa e o Tejo na
aeronáutica nacional: exposição bibloiconográfica e de propaganda da aeronáutica
portuguesa. Lisboa, Palácio das Galveias, 1959,
194 p., [24] folhas ilustradas, 19 cm. Capa
brochada, bom estado.
«Em face de uma abundante, curiosa e, por vezes,
rica documentação, o papel da nossa capital no
desenvolvimento da aeronáutica portuguesa. Papel
essencial, que vem desde as experiências incipientes de Bartolomeu Lourenço de Gusmão, em
1709, e culmina na gloriosa travessia do Atlântico Sul, com Gago Coutinho e Sacadura Cabral, em
1922, sem falar em muitas outra proezas dos aviadores nacionais.»

20€

3 - Alves, C. A. de Matos; Gonçalves, Francisco –
Sobre alguns filões traquiticos e andesiticos do
sinclinal de Alcabideche (Cascais). Lisboa, Coimbra
Editora, 1962, separata do Boletim Museu e Laboratório
Mineralógico e Geológico Faculdade Ciências de Lisboa,
10 p., ilustrado com fotos e mapa desdobrável, 25 cm.
Com dedicatória dos autores. Capa brochada, bom
estado.
«O filão de maior envergadura é o de Alcabideche. Pode ser
observado na serra do Velho, na estrada de AlcoitãoAlcabideche, no caminho que conduz à Quinta da Cruz do
Popa, na estrada de Cascais.»

12€
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4 - Amaral, Vasco Botelho do – A bem da língua portuguesa:
estudos críticos de filologia: vida da linguagem: lexicografia:
polémica: estilo de Eça de Queirós. Lisboa, Revista de Portugal,
1943, 252;[3] p., 25 cm. Exemplar nº 651. Encadernação ½ pele, com
capa de brochura, bom estado.
Livro com assuntos de uma grande actualidade. Para além dos temas
apontados no título, trata ainda: anotações arábicas, nomenclatura
geográfica e histórica, filologia brasileira, guerra e linguagem, silva
linguística, estilo e linguagem.

40€

5 - Amaral, Vasco Botelho do – Subtilezas, máculas e
dificuldades da língua portuguesa. Lisboa, Revista de
Portugal, 1946, 257;[3] p., 18 cm. Com dedicatória do
autor. Encadernação ½ pele, com capa de brochura, bom
estado.
«Os nossos dicionários e os nossos vocabulários precisam de
uma revisão formidável pelo que toca às indicações de formas
antigas, formas populares e formas literárias.»

40€

6 - António, M. – Mahezu: tradições angolanas. Lisboa, Serviço de
Publicações Ultramarinas, 1966, 70 p., muito ilustrado a cores por
José Antunes, 23 cm. Capa brochada, bom estado.
«Tornar acessíveis, aproximando-as do leitor por intermédio de uma forma
que se pretendeu actualizar esteticamente, algumas tradições angolanas,
eis a intenção do presente livro.»

30€
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7 - Arruella, José d’ – O equilíbrio peninsular: (dez
invasões espanholas). Coimbra, Coimbra Editora, 1944,
XII;187;[9] p., ilustrado com mapa, 23 cm. Com extensa
dedicatória do autor a Salvação Barreto, na capa de
brochura. Capa brochada, bom estado.
Esta obra aspira superar a efémera “literatura de guerra”.
«Exponho e documento a razão – a Única Razão – porque,
como português, defendo, não directamente a Inglaterra – mas
a causa da Inglaterra», pela «ligação absoluta que coexiste
entre a Defesa da Independência da Gran-Bretanha e a Defesa
da Independência de Portugal.»

35€

8 - Arruella, José d’ – O imperativo geográfico de uma aliança: (a
vitória da Inglaterra e a independência de Portugal). Coimbra,
Coimbra Editora, 1945, LVI;110 p., ilustrado com mapa e fotos, 24
cm. Com extensa dedicatória do autor a Salvação Barreto, na capa
de brochura. Capa brochada, bom estado.
«O autor, seguidor da causa monárquica, filia-se no partido em 1913. Foi
presidente da Comissão de Organização Política da Causa Monárquica,
fundador do Centro Monárquico de Lisboa.»

35€

9 - Assunção, Guilherme José Ferreira de – À sombra do
convento. Lisboa, Império, 1958, 1ª edição, 396;[1] p., muito
ilustrado, 26 cm. Encadernação inteira de pele, gravações a ouro na
pasta, com capa de brochura ilustrada por Maria Elisete Costa
Caetano, bom estado.
«A história do convento de Mafra é uma parte importante da história da vila
de Mafra. O edifício e a linda terra dentro da qual a imponente construção
se levanta soberba e admirada estão intimamente ligados, pois sentiram as
mesmas alegrias e sofreram iguais tristezas.»

100€
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10 - Azevedo, Ricardo Charters d’ – Os Soares Barbosa: ansianenses ilustres. Leiria,
Textiverso, 2012, 131;[3] p., muito ilustrado com desenhos e
gravuras, 30 cm. Com assinatura do autor. Capa brochada,
livro novo.
«Este livro não é mais do que um repositório dos comentários de
diversos autores sobre a actividade dos Soares Barbosa,
nascidos no século XVIII em Ansião, apresentando ainda os seus
percursos profissionais, obras publicadas e manuscritos
conhecidos.»

12€

11 - Boléo, José de Oliveira – Sintra e seu têrmo: estudo
geográfico. Lisboa, 2ª edição, 150;[2] p., ilustrado com
vários mapas em separado e no texto, gráficos e fotos, 25
cm. Capa brochada, bom estado.
Este interessante estudo sobre a geomorfologia, a biogeografia e
a antropogeografia da região de Sintra foi apresentado como tese
de doutoramento na Universidade de Lisboa, em 1940.

30€

12 - Brasonário corporativo na Exposição de Heráldica do Trabalho: XX aniversário da F.N.A.T. Outubro 1955. Lisboa,
F.N.A.T., 1955, prefácio de Mário de Albuquerque, XII;[12];161;[12] p., muito ilustrado, com folha desdobrável, 25 cm. Capa
brochada, bom estado.
«Foi, (…) com as Corporações dos ofícios, corporações mesteirais, que verdadeiramente se afirmou a Heráldica do Trabalho, por isso mesmo
também denominada Heráldica Corporativa.»

65€
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13 - Bravo, João Maria – A propósito de caça. Lisboa,
Sociedade a Astória, 1982, 752 p., muito ilustrado com
fotos, desenhos e pinturas, sendo algumas de Manoel
Lapa, 32 cm. Exemplar numerado, nº 932, com
dedicatória do autor. Encadernação original do editor,
bom estado.
Este livro reúne agora, aquilo que o autor publicou ao longo de
trinta anos em artigos dispersos, sobre técnica de caça, de tiro,
de ensino, princípios de ética venatória, etc.

150€

14 - Bravo, João Maria – Ainda a propósito de caça. Lisboa,
Eurolitho, 1997, 166;[2] p., muito ilustrado com pinturas de vários
autores, 32 cm. Encadernação original do editor, como novo.
Recolha das melhores páginas do autor no seu célebre livro “A propósito de
caça”.

45€

15 - Caetano, Marcelo – Do Conselho Ultramarino ao
Conselho do Império. Lisboa, Agência Geral das
Colónias, 1943, 122 p., ilustrado, [3] páginas
desdobráveis com documentos fac-similados, 20 cm.
Capa brochada, bom estado.
«Seguimos através de trezentos anos a evolução do Conselho
Superior da Administração Colonial Portuguesa.» Estudo que
engloba desde o domínio Filipino até 1928.

15€
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16 - Cal, Ernesto Guerra da – Linguagem e estilo de
Eça de Queiroz. Lisboa, Aster, s/d, [1967], tradução de
Helena Cidade, 369;[6] p., 22 cm. Encadernação ½ pele,
com capa de brochura, bom estado.
«Na imensa biografia queiroziana, faltava um estudo de
conjunto sobre a linguagem do escritor. O grande público
continua a ler Eça de Queiroz quase com o mesmo apetite de
há 80 anos. Donde vem esta força atractiva?»

40€

17 - Cândido, A. Zeferino – Portugal: digressão histórica do
berço da nacionalidade à descoberta da Índia. Rio de Janeiro,
Typ. da Companhia de Loterias Nacionaes do Brazil, 1898, 3
volumes, 1º volume: XXIV;[2];180;[1] p., 2º volume: 212 p., 3º
volume: 203;[1];III;[1] p., 27 cm. Capa brochada, bom estado.
«Divide-se naturalmente em três partes, formando três volumes. A primeira
da fundação da monarquia a Aljubarrota e Valverde, ao mestre de Aviz e
Nuno Álvares Pereira. A segunda parte vai de Ceuta até à morte do príncipe
perfeito (1415-1495). A terceira parte com Vasco da Gama vai (…) até
Afonso de Albuquerque que estabelece a solução final e definitiva.»

75€

18 - Cardoso, João Luís – A jazida paleolítica de
Cabecinho: freguesia de São Domingos de Rana
Concelho de Cascais. Lisboa, Ramos, Afonso & Moita,
1982, separata do boletim Cultural da Assembleia
Distrital de Lisboa, 14 p., ilustrado com desenhos e fotos,
27 cm. Capa brochada, bom estado.
10€
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19 - Cardoso, Pedro – Folclore caboverdiano. Porto, Maranus,
933, 1ª edição, prefácio de J. B. Amâncio Gracias, 120 p., ilustrado
com fotos e pautas musicais, 17 cm. Capa brochada, bom estado.
Interessante estudo sobre a origem e evolução do folclore cabo-verdiano
que na sua máxima expressão é representado pela celebre “Morna”.

25€

20 - Carvalho, Joaquim de – Estudos sobre a cultura portuguesa
do século XV. Coimbra, Por ordem da Universidade, Atlântida, 1949,
(único volume publicado), 365;[2] p., 22 cm. Com dedicatória do
autor. Capa brochada, bom estado.
«Joaquim de Carvalho dominou, como ninguém no nosso século, a história
da cultura portuguesa, da Idade Média até ao século XX. Não obstante, os
escritos criados ou remodelados nesta última fase são do melhor que algum
dia se produziu em Portugal, tanto em rigor metodológico e em originalidade
de pesquisa como em correcção, limpidez e elegância estilísticas.» - Pina
Martins

50€

21 - Carvalho, Joaquim de – Estudos sobre a cultura
portuguesa do século XVI. Coimbra, Por ordem da
Universidade, Atlântida, 1947-1948, 2 volumes, I volume:
[2];297;[2] p., II volume: 351;[2] p., 22 cm. Capa
brochada, bom estado.
75€
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22 - Carvalho, Joaquim de – Estudos sobre a cultura portuguesa
do século XIX: (antheriana). Coimbra, Por ordem da Universidade,
Atlântida, 1955, (único volume publicado), 321;[[2] p., 22 cm. Capa
brochada, bom estado.
35€

23 - Castro, Ferreira de – A volta ao mundo. Lisboa, Empresa Nacional de Publicidade, 1944, 678 p., [50] folhas com
estampas, muito ilustrado no texto e extra texto, a cores e a preto e branco, 31 cm. Com assinatura do autor. Encadernação
original do editor, bom estado.
150€

24 - Castro, Ferreira de – O drama da sombra: novela.
Lisboa, Diário de Noticias, 1ª edição, [1926], 91;[4] p., 20
cm. Com assinatura do autor. Encadernação inteira de
pele, gravações especiais na pasta a seco e a ouro, com
capa de brochura ilustrada por Jorge Barradas, bom
estado.
Um dos primeiros livros escritos pelo autor.

60€
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25 - Castro, Jerónimo Osório de – Inverno na Terra Nova:
pequena crónica de uma viagem: 8 de Novembro de 1944, 19 de
Janeiro de 1945. Lisboa, Marítimo-Colonial, 1946, 168 p., ilustrado
com desenhos de Alfredo Antunes e fotos, 19 cm. Capa brochada,
cansada.
«Por toda a parte vira o Homem, lutando, nas condições mais diversas,
contra a Natureza, sempre hostil. Mas trazia, de novo, sobre muitas ilusões,
uma certeza de coragem – a certeza de que o Homem está apegado à vida,
e sabe enfrentá-la, lutando para o seu domínio.»

30€

26 - Castro, P. José de – O Prior do Crato. Lisboa, Tip. União Gráfica, 1942, 421;[2] p., com 14
folhas fac-similadas em desdobrável, 21 cm. Capa brochada, com alguns picos de humidade, bom
estado.
30€

27 - Correia, Natália (selecção, prefácio e notas de) – Antologia
de poesia portuguesa erótica e satírica (dos cancioneiros
medievais à actualidade). Lisboa, Afrodite, s/d, [1965], 551;[1] p., 19
cm. Capa brochada, com alguns picos de humidade, bom estado.
«Obra de erudição, de criação e de civismo, há-de constituir, para os
vindouros, um documento indispensável.» - David Mourão Ferreira

40€

9

atempo –livraria antiquário

28 - Costa, Adolfo – Da Índia à Europa: impressões duma viagem. Lisboa, Agência Geral das Colónias, 1949, 341;[2] p.,
muito ilustrado, 23 cm. Capa brochada, com alguns picos de humidade, bom estado.
O autor, delegado do estado da Índia e na qualidade de jornalista, parte no dia 13 de Maio de 1947, a fim de tomar parte nas cerimónias do
Beato João de Brito, que se iam realizar em Roma, no dia 22 de Junho do mesmo ano. Depois, vem a Portugal pela primeira vez, para visitar a
terra dos seus antepassados.

40€

29 - Costa, Fernando Marques da – A maçonaria feminina. Lisboa, Vega, s/d, [1981], 180;[3] p.,
3 folhas desdobráveis com quadros das várias lojas, 20 cm. Capa brochada, bom estado.
«Com base em documentação inédita constitui-se este estudo breve mas revelador do percurso, e da luta, da
Maçonaria feminina em Portugal, (…) um percurso que vem desde o século XIX. Uma luta constante pela
igualdade de direitos face ao homem dentro e fora da Maçonaria.»

25€

30 - Dias, Sousa Gastão – A batalha de Ambuíla.
Lisboa, Museu de Angola, 1942, 163;[1] p., ilustrado em
folhas extra texto, 24 cm. Capa brochada, bom estado.
Monografia premiada no concurso aberto pela Comissão de
Angola por ocasião do Duplo Centenário da Fundação e
Restauração de Portugal.
Contém documentos em anexo.

30€
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31 - Diccionario da linguagem das flores: ornado com estampas coloridas, contendo todas as flores e plantas
empregadas na mesma linguagem por uma sociedade. Lisboa, Imprensa Nacional, 1859, 1ª edição, 236;[1] p., muito ilustrado
[30] folhas extra texto com gravuras coloridas, 19 cm. Encadernação ½ pele da época, bom estado.
Inclui ainda o "Diccionário do symbolo das flores".
Raro.

80€

32 - Diccionario de Geographia Universal por uma sociedade de
homens de sciencia composto segundo os trabalhos
geographicos dos melhores auctores portuguezes, brazileiros,
francezes, inglezes, allemães e de acordo com as ultimas
publicações chorographicas e estatisticas dos differentes paizes
comprehendendo todos os esclarecimentos e informações
indispensaveis com relação ao commercio, às artes e industrias
fabris; desenvolvido consideravelmente na parte que diz
respeito a Portugal, Provincias Ultramarinas e Brazil. Lisboa,
David Corazzi, 1878-1887, 4 volumes, tomo I: 1878, A – C, VIII;1008
p., tomo II: 1881, D – L, 1174 p., tomo III: 1883, M – P, 832 p., tomo
IV: [1887], Q – Z, 1122;[4];VI p., 30 cm. Encadernação ½ pele, papel
com picos de humidade em algumas folhas, bom estado.
175€

33 - Direitos de autor à obra literária de Eça de
Queiroz: peças do processo judicial. Lisboa, Ramos,
Afonso & Moita, 1969, 125;[3] p., 25 cm. Encadernação
½ pele, com capa de brochura, bom estado.
«Entenderam os Herdeiros de Eça de Queiroz dever publicar
as principais peças do processo há pouco divulgado
definitivamente, em que se discutiu a quem pertencem os
direitos autorais das obras, não póstumas, do eminente
escritor.»

30€
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34 - Eça, Filipe Gastão de Almeida de – Lacerda e Almeida:
escravo do dever e mártir da ciência (1753-1798): apontamentos
históricos, biográficos e genealógicos, com algumas notícias e
documentos inéditos acerca do insigne explorador das selvas
brasileiras e dos sertões africanos. Lisboa, Tipografia Severo
Freitas, 1951, prefácio de Alberto Iria, 222;[1] p., ilustrado, 23 cm.
Com dedicatória do autor a Luís de Noronha de Andrade. Capa
brochada, bom estado.
30€

35 - Espírito Santo, Moisés – Os mouros fatimidas e
as aparições de Fátima. Lisboa, Instituto de Sociologia
e Etnologia das Religiões, 1995, 371 p., [19] páginas
ilustradas com fotos e mapas, 23 cm. Capa brochada,
bom estado.
«Comparando os conceitos teológicos dos fatimidas com os
relatos da Cova de Iria e outros estudos dados sobre a região
de Tomar-Ourém, constata-se uma coincidência estranha entre
tudo isso.»

30€

36 - Estermann, Carlos – Etnografia e turismo na região do Cunene inferior. Lisboa, Agência Geral das Colónias, 1973, [52]
p., com texto, 40 folhas ilustradas com fotos a cores, texto em português, francês e inglês, 22 cm. Capa brochada, bom estado.
Acrescido de folha suplementar com desenhos de penteados sudaneses “Coiffures Soudanaises”, escrito e desenhado por Henri Lhote.

70€
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37 - Exposition Internationale Universelle de Paris: catalogue général officiel. Paris, Lemercier, 1900, tome quinziéme,
26;[1];34;30;64;46;[1];66;79;88;42;134;[384] p., muito ilustrado com fotos, gravuras e mapas, 19 cm. Encadernação original do
editor em inteira de pele, bom estado.
Volume dedicado aos fios, tecidos e vestuário. Inclui ainda a apresentação de todos os países participantes na exposição, e seus
representantes oficiais, onde aparece a sessão portuguesa, como sendo uma das mais interessantes da Exposição Universal de Paris.

60€

38 - Feijó, Rui Graça – Os vinhos verdes. Lisboa,
Chaves Ferreira, 2006, 135;[1] p., muito ilustrado com
fotos de António Homem Cardoso, 32 cm. Encadernação
original do editor com sobrecapa, como novo.
«Este livro trata de vinhos verdes – vinhos antigos, com longa
tradição entre as gentes do Nordeste de Portugal, mas também
vinhos novos que conquistam cada vez mais apreciadores um
pouco por toda a parte.»

50€

39 - Ferreira, Vergílio – A face sangrenta. Lisboa, Contraponto,
1953, 1ª edição, 78;[2] p., ilustrada com desenhos em "hors-texte"
originais de Lima de Freitas, 23 cm. Tiragem especial de 500
exemplares numerados, nº 147 e assinados pelo autor.
Encadernação ½ pele, capa de brochura com picos de humidade,
bom estado.
Um dos livros mais raros do autor.

180€
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40 - Filipe, António; Pereira, Gaspar Martins; Mota, Isabel Gomes; Almeida, João Nicolau de; Franco, José Maria Soares;
Magalhães, Nuno; Magalhães, Vasco – O vinho do Porto e os vinhos do Douro. Lisboa, Chaves Ferreira, 1998, 230 p., muito
ilustrado com fotos de João Paulo Sottomayor, 33 cm. Encadernação original do editor com sobrecapa, como novo.
Esta publicação é plenamente justificada devido à riqueza de informação sobre a região demarcada do Douro, que ficou celebrizada desde os
remotos tempos da sua formação por “País Vinhateiro”.

50€

41 - Firmino, Nicolau – Brevíssimo epítome da
literatura latina. Lisboa, Papelaria Fernandes, 1936, 19
p., 22 cm. Com dedicatória do autor. Capa brochada,
bom estado.
8€

42 - Frazão, Serra – Associações secretas entre os indígenas de
Angola. Lisboa, Marítimo-Colonial, 1946, colecção: Estudos
etnográficos dos povos de Angola, prefácio do General Norton de
Mattos, 325;[3] p., 19 cm. Encadernação ½ sintético, com carimbo da
editora na folha de rosto, bom estado.
1º Prémio de etnografia no XIX Concurso de Literatura Colonial.
«São da maior utilidade estes estudos, estas análises, descrições e
apontamentos sobre a vida material e espiritual, individual e colectiva, das
raças que povoam a África.»

60€
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43 - Frias, Eduardo; Castro, Ferreira de – A boca da
esfinge: novela. Lisboa, Ailland & Bertrand, 1924, 1ª
edição, 173;[3] p., 20 cm. Com assinatura do autor
Ferreira de Castro. Encadernação inteira de pele,
gravações especiais na pasta a seco e a ouro., com capa
de brochura ilustrada por Bernardo Marques, bom
estado.
«”A boca da esfinge” com os seus personagens superhumanos, com as suas paisagens alucinadas, é um biombo
sobre a nossa dor, é a reacção fecunda, victoriosa contra o
tédio que provoca homem incompleto, contra a angústia da
Natureza amesquinhada pela vulgaridade.»

60€

44 - Galvão, Henrique – Dembos. Lisboa, Agência Geral das
Colónias, 1935, 3 volumes, colecção: Pelo império, nº 3, nº 9, nº
17, 43 p., 49 p., 51 p., ilustrado com mapa, 21 cm. Capa
brochada, bom estado.
«A ocupação do Dembos é, sem dúvida, a mais esforçada e
angustiosa de quantas se realizaram em Angola.
A história do Dembo é mais uma confirmação dessa perigosa loucura
que constitui hoje a obra imortal do nosso génio colonizador.»

30€

45 - Galvão, Henrique – História do nosso tempo: acção e obra de João de Almeida (1904-1910). Lisboa, Ottosgráfica, 1934,
2ª edição, [2];424 p., muito ilustrada com fotos e mapas, 23 cm. Capa brochada, bom estado.
45€
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46 - Galvão, Henrique – Impala: romance dos bichos
do mato. Lisboa, Livraria Popular de Francisco Franco,
1955, 212;[1] p., ilustrações de José de Moura, 19 cm.
Capa brochada, bom estado.
15€

47 - Galvão, Henrique – O sol dos trópicos: romance
colonial. Lisboa, Tip. da Empresa do Anuário, 1936, 1ª
edição, 322;[1] p., 20 cm. Capa brochada, bom estado.
30€

48 - Galvão, Henrique – Pele: romance. Lisboa, Sociedade Gráfica
Nacional, 1956-57, 369;[6] p., 21 cm. Capa brochada, bom estado.
«É apenas o que é: uma história de gentes civilizadas, e baptizadas, do
Ocidente, contada como eu gostaria que me contassem.»

25€
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49 - Galvão, Henrique – Vagô: romance dos bichos do
mato. Lisboa, Livraria Popular de Francisco Franco,
1974, 264 p., ilustrado, 17 cm. Capa brochada, bom
estado.
20€

50 - In Memoriam do Dr. João Carlos Celestino Pereira Gomes 1899-1960. Aveiro, Coimbra Editora, 1962, 293;[1] p., muito
ilustrado no texto e em folhas extra texto, 31 cm. Tiragem única de 200 exemplares, em separata do volume XXVIII do Arquivo do
Distrito de Aveiro. Capa brochada, bom estado.
Com a colaboração e o testemunho de inúmeras personagens do seu tempo, como Augusto de Castro, Sttau Monteiro, Alberto de Serpa,
António Madureira, Américo Cortez Pinto, Natércia Freire, Afonso Botelho, António de Cértima, entre tantos outros.

50€

51 - Lacerda, Aarão de – O fenómeno religioso e a simbólica. Porto, Edição do Autor, 1924, 447;[4] p., muito ilustrado em
folhas extra texto, com algumas pautas musicais, 24 cm. Capa brochada, bom estado.
«Não procurei fazer um livro de apologética ligado a qualquer profissão de fé; nem fiz racionalismo, nem caí no excesso contrário.»

60€
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52 - Lacerda, Fernando de – Eça de Queiróz,
póstumo: crónicas mediúnicas. Rio de Janeiro, Livraria
Editora da Federação, 1940, 225 p., 19 cm. Capa
brochada, bom estado.
20€

53 - Langhans, Franz-Paul – A Casa dos Vinte e Quatro de
Lisboa: subsídios para a sua história. Lisboa, Imprensa Nacional
de Lisboa, 1948, XXIV;418;[1] p., 28 cm. Encadernação ½ pele, com
capa de brochura, bom estado.
Obra composta numa primeira parte por súmulas de documentos e na
segunda por códices.
«”A Casa dos Vinte e Quatro”, órgão da Câmara de Lisboa, criado pelo
mestre de Avis, futuro rei D. João I, em 1384, e apenas extinto em 1834.
Conhecido também simplesmente por "Vinte e Quatro", era composto por
vinte e quatro mesteirais, em representação de doze ofícios. Era uma
assembleia municipal com poder deliberativo, uma vez que não podiam ser
postas em prática medidas que não fossem nela aprovadas por maioria.
Posteriormente, foram instituídos em diversos outros concelhos órgãos com
funções semelhantes às da Casa dos Vinte e Quatro da capital.» - Infopédia

65€

54 - Langhans, Franz-Paul – As Corporações dos
ofícios mecânicos: subsídios para a sua história.
Lisboa, Imprensa Nacional de Lisboa, 1943-1946, com
um estudo do Prof. Marcello Caetano, 2 volumes, 1º
volume: LXXXIII;789;[5] p., 2º volume: VIII;866;[3] p., 28
cm. Encadernação ½ pele, com capa de brochura, bom
estado.
«Todos os acontecimentos salientes da história de um ofício
revelam-se em nítidos contornos ao longo da sua trajectória no
tempo.»
A documentação segue a ordem alfabética com a
nomenclatura designada para cada ofício.

120€
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55 - Leiria, César – Arquivo musical português: (5º Ano - 1943). Edição do autor, Famalicão, Oficina Gráfica Minerva, 1943,
XXXVI;234 p., muito ilustrado, com folhas desdobráveis, 24 cm. Capa brochada, com alguns restauros, bom estado.
Roteiro completo de todas as actividades musicais no país, para o ano de 1943, com calendário, lista de estabelecimentos de ensino, lista de
alunos e de professores, várias salas de espectáculos, programas e seus intérpretes, etc.

40€

56 - Les plus beaux chevaux du monde – France, Atlas, 2005, 223;[1] p., muito ilustrado com fotos a cores, 29 cm. Capa do
original do editor, como novo.
Com a colaboração de vários autores, impresso com muita qualidade gráfica e com fotos de rara beleza.

50€

57 - Lino, Raul – A nossa casa: apontamentos sobre o bom gôsto na construção das casas simples. Lisboa, Atlântida, 1ª
edição, s/d, [192-], 63 p., ilustrado com desenhos, 20 cm. Capa brochada, com alguns restauros e picos de humidade.
«Este livrinho não é nem poderia ser um formulário para a criação de belas casas. Visamos aqui simplesmente indicar a forma por que se
deve apreciar o valor estético de uma habitação, procurando despertar interesse pelos seus vários aspectos.»

40€
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58 - Livro do cinquentenário da vida literária de
Ferreira de Castro: edição comemorativa. Lisboa,
Portugália, 1967, 312,[7] p, ilustrado com várias fotos, 26
cm. Encadernação inteira de pele, gravações a ouro na
pasta, com capa de brochura, bom estado.
«O ano de 1966 é o do cinquentenário literário de Ferreira de
Castro. Para todos os que o admiram na sua personalidade
generosa e aberta, como na sua obra de projecção humanista
e universalista, não pode deixar de constituir esta data uma
oportunidade indeclinável de se prestar ao homem e ao
escritor, sobretudo em Portugal e no Brasil, a homenagem
largamente compartilhada que lhe é devida.»

65€

59 - Lozoya, Marqués de; Cámara, Antonio; Lafora, Juan – Monografías Arte y Hogar: chimeneas: la chimenea en la
historia: Construcción de Chimeneas de Calefacción: Accesorios del Hogar. Madrid, Cigüeña, 1949, 1ª edição, 143;[3] p.,
muito ilustrado com desenhos e fotos, sendo alguns a cores, 24 cm. Encadernação do editor, com alguns restauros, bom estado.
«En las páginas que siguen se justifica, a través de la prosa documentada y amena del Marqués de Lozoya, el grande y viejo prestigio del
fuego como elemento central en la vivienda de Occidente.»

30€

60 - Lupi, Eduardo da Costa – Angoche: breve memória sobre uma das capitanias-móres do Districto de Moçambique.
Lisboa, Typ. do Annuario Commercial, 1907, 276;[3] p., muito ilustrado com fotos, 2 mapas desdobráveis a cores, 26 cm.
Encadernação inteira de sintético, com capa de brochura, bom estado.
65€
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61 - Machado, A. J. de Mello – Entre os Macuas de Angoche: historiando Moçambique. Lisboa, Prelo, 1970, 734;[15] p.,
muito ilustrado com fotos e mapas desdobráveis, 25 cm. Encadernação original do editor, com sobrecapa, bom estado.
«Procurando descrever, nos seus diversos aspectos o território de Angoche, não pudemos restringir a nossa descrição aos limites acanhados
da região apresentada. Nem seria possível a compreensão de um povo e dos seus usos, desde que decepado do meio humano a que
pertence ou desgarrado do seu meio cultural. Por isso, os dez capítulos por que se reparte a nossa narrativa ultrapassam dilatadamente a
região inicialmente visada.»

65€

62 - Marques, A. H. de Oliveira – Dicionário de
Maçonaria portuguesa. Lisboa, Delta, 1986, 2 volumes,
texto a duas colunas, 1º volume: A-I, XIV;792 colunas., 2º
volume: J-Z, [8];793 -1536 colunas, 21 cm. Capa
brochada, bom estado.
«O “Dicionário de Maçonaria portuguesa” contém: termos do
ritual maçónico, e do vocabulário maçónico específico;
movimentos históricos e conceitos políticos, sociais, filosóficos
e outros com ligação à Maçonaria em geral e à Maçonaria
portuguesa em particular; bulas e outros documentos papais e
leis condenatórias da Maçonaria; nomes e referências de todos
os oficiais que trabalham no espaço português ou com ele
relacionado, (…) todos os organismos maçónicos, etc.»

35€

63 - Martins, E. A. Azambuja – Operações militares no Barué
em 1917: seus precedentes e seus ensinamentos. Lisboa, E.
Martins, 1937, separata da Revista Militar, 29 p., ilustrado com
mapa, 24 cm. Com dedicatória do autor. Capa brochada, bom
estado.
15€
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64 - Matos, Raimundo José da Cunha –
Corografia histórica das ilhas de S. Tomé e
Príncipe, Ano Bom e Fernando Pó. S. Tomé,
Imprensa Nacional, 1916, mandada fazer pelo
Tenente Vieira Branco, acrescida de duas cartas de
privilégios inéditas, 128 p., 24 cm. Encadernação
inteira de pele, com gravações na pasta, bom
estado.
«Raymundo José da Cunha Mattos, oficial do exército
português e depois do brasileiro, escritor estimado, nasceu em
Faro a 1776 e faleceu no Rio de Janeiro a 1839. Depois de
concluir o curso de artilharia foi nomeado alferes para S. Tomé
e Príncipe, em 1815 já com o lugar de tenente-coronel ocupa o
cargo de governador daquela possessão»

50€

65 - Monteiro, Adolfo Casais – Versos: 1928-1936: Confusão:
Poemas do tempo incerto: Sem fim. Lisboa, Inquérito, 1944,
edição definitiva, precedida de algumas notas para o leitor de 1944,
com um retrato do autor por Cícero Dias, 257;[3] p., ilustrado, 24 cm.
Encadernação ½ pele, com capa de brochura, bom estado.
«Ponho a este livro o simples título de “Versos”, não só por ser o mais
sóbrio que me ocorreu, mas porque pretendo reivindicar para os meus
poemas a qualidade de serem sempre versos.»

45€

66 - Oliveira, António Corrêa de – Pão nosso: alegre vinho: azeite da candeia. Lisboa, Portugália, 1920, 1ª edição, 187 p.,
muito ilustrado, 20 cm. Encadernação ½ pele, com capa de brochura, bom estado.
Livro ornado de desenhos no início e no fim de cada verso; edição cuidada em papel de qualidade.

35€
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67 - Oliveira, Domingos Augusto Alves da Costa – Raças cavalares e marcas a ferro. Lisboa, Fernandes & C.ª Ldª, 1931, 2ª
edição, prefácio de José Miranda do Vale, [4];478;[2 p.] p., ilustrado no texto com as marcas a ferro das coudelarias portuguesas
e espanholas, mapa desdobrável de "Machaquito", mapa desdobrável "De cubrición en el año de 1923", "Mapa estatístico de
cubrición en el año de 1924" desdobrável de grande dimensão, acrescido de nota final com as "Principais alterações ocorridas
durante a impressão", 24 cm. Encadernação inteira de pano, bom estado.
«No capítulo respeitante a Portugal são descritos minuciosamente os preceitos porque se rege a equicultura: Lei de remonta,
estabelecimentos coudélicos, etc. Apresenta a lista de garanhões do Ministério da Guerra com indicações dos respectivos nomes, cor da
pelagem, raça, altura, idade e ferro.» Assim como «da Estação Zootécnica Nacional e dos particulares; descrição das raças asininas e dos
híbridos das duas espécies equinas; um capítulo dedicado ao serviço de remonta em Espanha; noções sobre o interior do cavalo (…) e a parte
dedicada a Marcas a Ferro, onde além do desenho do ferro, nome do lavrador e sede da criação se menciona para as coudelarias registadas
o número de éguas e garanhões que as têm coberto, com indicação das respectivas raças.»
Obra acrescida de inúmeras actualizações em relação à 1ª edição.

120€

68 - Oliveira, Fernando de – Três ensaios sobre
figuras medievais. Lisboa, Academia Portuguesa da
História, 1970, 252,[1] p., ilustrado, 26 cm. Capa
brochada, bom estado.
«Os três ensaios que apresento sobre o nosso D. Pedro I;
sobre seu sobrinho, o complicado e terrível D. Pedro I de
Castela; e sobre a Infanta D. Maria, senhora de Fraga de
Aragão, filha primogénita do nosso Rei Cruel e da Infanta D.
Constança Manuel, têm – naturalmente – carácter
predominantemente histórico.»

30€
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69 - Oliveira, M. Paulino d' – Aves da Península
Ibérica e especialmente de Portugal. Coimbra,
Imprensa da Universidade, 1928, 197;[4] p., 24 cm.
Encadernação inteira de sintético, bom estado.
«O presente trabalho divide-se: I – Lista de algumas obras de
ornitologia consultadas; II – Captura e transporte de aves,
ninhos e ovos; III – Explicação de alguns termos ornitológicos;
IV – Indicações gerais relativas a cada uma das espécies
citadas.»

40€

70 - Paço, Afonso do – Arqueologia da Costa do Sol. Estoril,
Junta de Turismo da Costa do Sol, 1957, separata de Cascais e seus
lugares, 15 p., ilustrado com várias fotos e desenhos, 24 cm. Com
dedicatória do autor ao Prof. Manuel Heleno. Capa brochada, bom
estado.
Estudo sobre as quatro criptas encontradas em Alapraia, na freguesia do
Estoril.

15€

71 - Paraschi, André Jean – História dos templários em Portugal: a
fundação e os mestres da ordem. Lisboa, Sol Invictus, 1990, 99 p.,
ilustrado, 29 cm. Tiragem de 300 exemplares. Capa brochada, bom
estado.
«O conhecido investigador A. J. Paraschi após dez anos de cuidadosa
comparação e de análise de documentos publicados e inéditos e dos trabalhos
de autores como Fr. Bernanrdo da Costa, Conde R. Campomanes, Fr. Lucas de
Santa Catarina, etc., apresenta uma composição do assunto, que ultrapassa as
expectativas do mais audacioso leitor, respondendo a perguntas insólitas e
enigmáticas e oferecendo um texto fácil de seguir, fascinante de ler e
esclarecedor.»

30€

72 - Patrício, Amador – Grandes reportagens de outros
tempos. Lisboa, Empreza Nacional de Publicidade, 1938,
prefácio de Caetano Beiräo, 242;[5] p., ilustrado por Martins
Barata, 22 cm. Capa brochada, com alguns picos de humidade,
bom estado.
«A ficção está apenas na figura do jornalista e na forma jornalística de
apresentar a acção. O resto é tudo rigorosamente baseado nos
documentos sérios, contemporâneos ou históricos mas dignos de
crédito, que nos permitem conhecer os episódios que são objecto
deste noticiário.»

25€
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73 - Pattee, Richard – Portugal na África Contemporânea: I- África do Sul vizinha de Portugal. II- Os antigos
protectorados de Lesoto, Botswana e Swazilandia. III- A Rodésia. Lisboa, Junta de Investigação Científica do Ultramar, 19711973-1974, 3 volumes, 1º volume: África do Sul vizinha de Portugal, 1971, 654;[1] p., 2º volume: Os antigos protectorados de
Lesoto, Botswana e Suazilândia, 1973, 351;[4] p., com 1 mapa desdobrável, 3º volume: A Rodésia, 1974, 638;[1] p., com 1 mapa
desdobrável, 25 cm. Colecção completa. Capa brochada, bom estado.
Apresenta o panorama económico, social, político e geográfico nos vários aspectos culturais e na relação com os seus vizinhos e parceiros
territoriais.
Primorosamente escrito e de leitura envolvente.

75€

74 - Pereira, João Corrêa – João Correia: colono zambiano 1840-1889: a sua vida e a sua obra. Lisboa, «O primeiro de
Janeiro», 35 p., muito ilustrado com fotos e mapa desdobrável, 24 cm. Com dedicatória do autor. Capa brochada, bom estado.
«As palavras que vão escritas neste opúsculo pretendem trazer à memória da vossa geração a vida de um dos mais notáveis colonizadores da
nossa Zambézia que nos curtos anos que teve de vida se dedicou inteiramente ali a uma obra de civilização cujos efeitos ainda perduram.»

15€

75 - Pessoa, Fernando; Matos, Norton de – Antologia a maçonaria: vista por Fernando Pessoa e
Norton de Matos. Lisboa, José Ribeiro, 1993, reprodução do célebre artigo do Diário de Lisboa de 4-21935 e da Exposição dirigida ao Presidente da Assembleia Nacional em 31-1-35, 2ª edição, organização
e posfácio por Petrus, 54 p., ilustrado, 20 cm. Capa brochada, como novo.
«Cristão gnóstico, e portanto inteiramente oposto a todas as Igrejas organizadas, e sobretudo à Igreja de Roma.
Fiel às Tradições Secretas do Cristianismo, que tem íntimas relações com a Tradição Secreta em Israel (a Santa
Kabbalah) e com a essência oculta da Maçonaria.» - Fernando Pessoa.

15€
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76 - Pinto, Clara Vaz; Monteiro, João Pedro – Colchas de Castelo Branco. Lisboa, Instituto Português de Museu, 1993, 135
p., muito ilustrado a cores, 32 cm. Encadernação original do editor em pano, com sobrecapa, como novo.
«Todos os elementos informativos recolhidos, bem como o levantamento de colchas pertencentes a Museus Nacionais ou provenientes de
colecções particulares espalhadas por todo o País, permitiram, assim, um estudo rigoroso das origens, influências e evolução das colchas de
Castelo Branco.»

60€

77 - Proença, Raul – As estradas de Portugal: Arredores de Lisboa. Estradas do Minho. Beira Meridional. Beira
Setentrional. De Lisboa ao Porto. Alto Alentejo. Estradas do Ribatejo. Baixo Alentejo e Algarve. Trás-os-Montes. Porto,
Livraria Lello, colecção: As estradas de Portugal, 9 volumes, completo, (num só volume), [1940], 48 p., 48 p., 48 p., 48 p., 48 p.,
48 p., 40 p., 48 p., 72 p., muito ilustrado com inúmeras fotos, desenhos e mapa desdobrável, 25 cm. Encadernação original do
editor em tela vermelha, bom estado.
Portugal com toda a sua arte e belezas das principais localidades, curiosidades artísticas, paisagísticas e históricas.

80€

78 - Quadros, António – Ficção e espírito: memórias críticas: uma incursão vivencial e crítica nas
situações-limite de cisão, crise e transcendência da literatura contemporânea. Lisboa, Sociedade de
Expansão Cultura, 1971, 439;[4] p., 20 cm. Capa brochada, bom estado.
Uma viagem pela literatura desde a terra grega até à dialéctica do eu e do espírito, passando pelo simbolismo
iniciático dos contos de fadas e abordando autores como Dostoievski, Camus, Satre, Marguerite Yourcenar, entre
outros assuntos.
«É um livro ensaístico, mas recortado de páginas memoralistas.»

30€
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79 - Queiroz, Eça de; Ortigão, Ramalho – O mistério
da estrada de Sintra: cartas ao Diário de Notícias.
Lisboa, Clássica Editora, 1947, 260 p., 19 cm.
Encadernação ½ pele, com capa de brochura, bom
estado.
«O que pensamos hoje do romance que escrevemos à catorze
anos?... Pensamos simplesmente – louvores a Deus! – que ele
é execrável; e nenhum de nós, quer como romancista, quer
como crítico, deseja nem ao seu pior inimigo, um livro igual.
Porque nele há um pouco de tudo quanto um romancista lhe
não deveria pôr e quase tudo quanto um crítico lhe deveria
tirar.» - Eça de Queiroz

30€

80 - Ramalho, Robélia de Sousa Lobo – Guia de Portugal artístico: Sintra. Lisboa, Lisboa, M. Costa Ramalho, 1945,
70;XX;[2] p., muito ilustrado com desenhos sendo alguns a cores em folhas extra texto, gravuras e mapas, 25 cm. Capa
brochada, bom estado.
«Na vasta e em grande parte notabilíssima bibliografia sintrense o nosso livro (…) destinamo-lo àquêles que amorosamente guardam
lembranças de momentos inefáveis decorridos sob as acolhedoras sombras dos umbrosos bosques de Sintra.»

30€

81 - Redol, Alves – Barranco de cegos: romance. Lisboa, Portugália, 1961, 1ª edição, 401;[6] p., 20 cm.
Capa brochada com desenho de João da Câmara Leme, bom estado.
40€
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82 - Redol, Alves – O cavalo espantado: romance. Lisboa, Portugália, 1960, 1ª edição, 323;[2] p.,
20 cm. Com dedicatória do autor. Capa brochada com desenho de João da Câmara Leme, bom
estado.
40€

83 - Redol, Alves – Uma fenda na muralha: romance. Lisboa, Portugália, 1ª edição, [1959], 307;[6]
p., 20 cm. Capa brochada com desenho de Octávio Clérigo, bom estado.
35€

84 - Ribeiro, Aquilino – Romance da raposa. Lisboa, Bertrand, 1961,
ilustrações de Benjamim Rabier, 175;[1] p., ilustrado, 20 cm. Capa
brochada, com alguns picos de humidade, bom estado.
15€

85 - Ribeiro, M. Van Hoof – O conhecimento iniciático e a ordem maçónica. Lisboa, EPNC, 1984,
2ª edição, prefácio de Paul Chevalier, 93;[3] p., 21 cm. Capa brochada, como novo.
«Refundida e contendo em apêndice extractos da Constituição de Anderson na sua versão francesa e do texto
integral da Constituição do Grande Oriente Lusitano Unidos, Supremo Conselho da Maçonaria Portuguesa.»

15€
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86 - Richard; Delion, M. – Le magicien des salons ou le diable couleur de rose; Recueil nouveau de tours d'escamotage,
de physique amusante, de chimie récréative, de tours de cartes, magie blanche, etc., etc. Paris, Delarue Libraire, s/d, [18--],
378, edition illustrée de 200 figures, 18 cm. Encadernação ½ pele, bom estado.
«Le livre que nous offrons aujourd’hui au public, contient incontestablement les choix le plus considérable qui ait encore été fait sur la physique
amusante.»

75€

87 - Sandão, Artur de – Faiança portuguesa: séculos XVIII e XIX. Porto, Civilização, 2 volumes, 1º volume: 1976, 356,[3] p., 2º
volume: 1985, 404;[1] p., muito ilustrado a cores no texto e em folhas extra texto, 32 cm. Edição especial numerada e assinada
pelo autor. Encadernação original do editor em sintético com sobrecapa, como novo.
«Neste livro se reproduzem e descrevem os mais representativos espécimes da cerâmica nacional de Setecentos a Oitocentos; referenciamse fabricos e factos afins da laboração – características oficinais, influências preponderantes e inspiração da respectiva tipologia –; e dá-se
uma resenha dos principais centros produtores e seus artífices.»

100€
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88 - Sandão, Artur de – Faiança portuguesa: séculos XVIII e XIX. Porto, Civilização, 1999, 2º volume, 404;[1] p., muito
ilustrado a cores no texto e em folhas extra texto, 32 cm. Incompleta (com falta do 1º volume). Encadernação original do editor,
como novo.
50€

89 - Sandão, Artur de – O móvel pintado em Portugal. Porto, Civilização, 1979, 321;[5] p., muito ilustrado a cores no texto e
em folhas extra texto, 32 cm. Edição especial numerada e assinada pelo autor. Encadernação original do editor em sintético, com
sobrecapa e caixa própria, bom estado.
«Estudo sobre o móvel português, procurando interpretar a diversidade da sua modelação e, sobretudo, a expressão pictórica que o
caracteriza no conjunto peninsular.»

50€

90 - Sarmento, Alexandre – O distrito de Huambo. Lisboa, Bertrand Irmãos Lda, 1954, 22 p., ilustrado com fotos e mapas, 24
cm. Capa brochada, bom estado.
12€
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91 - Sarmento, José Estevão de Moraes – D. Pedro I e
a sua época. Lisboa, Guimarães & C.ª, 1924,
[12];XLIV;562 p., 24 cm. Encadernação inteira de pano,
bom estado.
«A origem do presente estudo derivou do pressentimento, que
o autor teve, de que os factos anormais apontados como
predominantes no proceder de D. Pedro I, haviam sido
artificialmente dramatizados, com prejuízo da verdade
histórica.»

45€

92 - Selvagem, Carlos – Portugal militar: compêndio de história
militar e naval de Portugal desde as origens do Estado
Portucalense até o fim da Dinastia de Bragança. Lisboa, Imprensa
Nacional - Casa da Moeda, 1991, XL;705;[4] p., 24 cm. Capa
brochada, como novo.
Considerado o clássico mais representativo da literatura militar portuguesa.

35€

93 - Serpa, Alberto de – Poesia: Varanda: Descrição:
Vinte poemas da noite: A vida é o dia de hoje: Drama:
Lisboa é longe: Fonte. Lisboa, Inquérito, 1944,
XV;315;[2] p. ilustrado por Paulo Ferreira, 24 cm.
Encadernação ½ pele, com capa de brochura, bom
estado.
«A poesia de Alberto de Serpa reconcilia a palavra poética com
o real, preparando, por esse motivo, o caminho para a
emergência do neo-realismo, de que se aproximará por um
empenhamento explícito nos volumes poéticos produzidos no
contexto da Segunda Guerra Mundial.» - Infopédia

45€
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94 - Serrão, Eduardo da Cunha; Vicente, Eduardo Prescott – Escavações em
Sesimbra, Parede e Olelas: métodos empregados. Lisboa, Tip. Portuguesa,
1959, separata de Actas e Memórias do I Congresso Nacional de Arqueologia, p.
315-335, ilustrado com desenhos, fotografias e mapas desdobrável, 25 cm. Com
dedicatórias dos autores. Capa brochada, bom estado.
12€

95 - Sousa, António Caetano de – Historia genealogica da Casa Real Portugueza: desde a sua origem até o presente, com
as Familias illustres, que procedem dos Reys, e dos Serenissimos Duques de Bragança: justificada com instrumentos, e
escritores de inviolavel fé: e offerecida a El Rey D. João V. / Provas da Historia genealogica da Casa Real Portugueza:
tiradas dos instrumentos do Archivo da Torre do Tombo, da Serenissima Casa de Bragança, de diversas Cathedraes,
Mosteiros, e outros particulares d’este reyno. Lisboa Occidental, na Officina de Joseph Antonio da Sylva, impressor da
Academia Real, 1735 a 1749 / 1739 a 1748, 22 volumes (incluindo o volume do Indíce), obra completa apenas com falta da folha
de rosto no tomo XII, parte I, ilustrada com gravuras em água-forte, de Vieira Lusitano, gravadores: Guilherme Francisco
Lourenço Debrie, Pedro de Rochefort, Bartolommeo Morganti, Louis Simonneau, acompanhada ainda de inúmeras folhas
desdobráveis com tábuas genealógicas, 29 cm. Encadernação da época em inteira de pele, bom estado.
«Esta obra grandiosa e monumental, dedicada pelo auctor a elrei D. João V, e por este mandada imprimir á sua custa, com quanto pareça
pelo seu titulo pertencer só á Casa Real, pode ser verdadeiramente considerada uma historia geral do reino; pois que nas suas vastas
dimensões abrange variadissimos assumptos, mais ou menos enlaçados com a genealogia e acções da familia real desde o principio da
monarchia.
Quanto ás Provas além dos documentos que encerram, e que são de subida importancia para a historia politica, civil e ecclesiastica do reino,
alguns dos quaes se procurariam hoje inutilmente em outra parte por se haverem extraviado, ou consumido com o incendio subsequente ao
terremoto de 1755 os originaes d’onde foram trasladados, entrando n’esse numero todos os do Archivo da Casa de Bragança; contém
egualmente especies de grande valor para os estudiosos da lingua portugueza, e da historia litteraria do nosso paiz.» - Dicc. Bibliográfico,
Inoccêncio.

6000€
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96 - Torresão, Guiomar – A família albergaria (entre
1824-1834): romance histórico original. Lisboa, Lucas
& Filho, 1874, 1ª edição, 290;[6] p., 18 cm. Encadernação
½ pele, com capa de brochura, com assinatura na folha
de rosto, alguns picos de humidade, bom estado.
25€

97 - Vale, Maria Clara Roque do; Madeira, Joaquim – Os vinhos do Alentejo. Lisboa, Chaves Ferreira, 1996, 157;[3] p., muito
ilustrado com fotos de António Homem Cardoso, 32 cm. Encadernação original do editor, com sobrecapa, como novo.
«Escrever sobre vinhos é muito mais do que referir com maior ou menor rigor os aspectos técnicos e científicos que rodeiam o seu fabrico e a
produção de uva. De facto há todo um conjunto de conhecimentos acumulados através de gerações.»

50€

98 - Velho, António José Vaz – Tesouro heráldico de Portugal. Lisboa, Gabinete de Estudos Heráldicos e Genealógicos,
1958-1959-1960-1963, 4 volumes, I- volume: 1958, 184;[16] p., II- volume: 1959, 248;[15] p., III- volume: 1960, 152;[15] p., IVvolume: 1963, 159;[15] p., muito ilustrado no texto e em folhas extra texto, com desenhos e figuras heráldicas, 31 cm. Capa
brochada, bom estado.
«Para o investigador moderno, é precioso o conhecimento, agora tornado acessível a todo, de uma obra que representa o maior esforço feito
em Portugal, em matéria de bibliografia heráldica e de organização de armaria, em época bastante próxima de nós.»

165€
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99 - Vieira, Alberto; Palma, Constantino – O vinho da
Madeira. Lisboa, Chaves Ferreira, 1989, 143;[1] p., muito
ilustrado com fotos de António Homem Cardoso, 32 cm.
Encadernação original do editor, com sobrecapa, como
novo.
«O vinho da Madeira desde tempos recuados adquiriu fama no
mundo colonial europeu, tornando-se na bebida preferida do
militar, expedicionário, aventureiro em terras da América ou
Ásia.»

50€

100 - Zilhão, João José Soares – Mouzinho. Lourenço Marques,
Imprensa Nacional, 1940, 18 p., 24 cm. Capa brochada, bom estado.
«No dia de Chaimite, Mouzinho entrou na História, de chofre mas de direito,
pela portada rutilante que só se abre para a passagem dos heróis.»

10€

***
Como encomendar:
livraria.antiquario@sapo.pt
Tel.: (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.

Obrigado pela sua preferência!
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