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1 - A rota do cabo: descobrimentos e colonização africana;
exposição. Porto, Câmara Municipal do Porto, 1988, 157 p.,
muito ilustrado a cores em papel de qualidade, 25 cm. Capa
brochada, como novo.
Exposição integrada no congresso internacional "Bartolomeu Dias e a
sua época" no âmbito do programa nacional das comemorações dos
Descobrimentos Portugueses, sob a coordenação de Luís Cabral e
Manuel Luís Real.

15€

2 - Albuquerque, Luís de – Dúvidas e certezas na história dos
descobrimentos portugueses. Lisboa, Vega, 1990-1991, 2 volumes,
1ª parte: 177 p., 2ª parte: 128;[1] p., ilustrado, 23 cm. Capa brochada,
como novo.
«A criação de “factos históricos” sem alicerces documentais sérios e
completos é um erro crasso que só serve para comprometer a credibilidade
da historiografia portuguesa dos Descobrimentos e os créditos dos nossos
historiadores dentro e fora do país.»

25€

3 - Albuquerque, Luís de – Introdução à história dos descobrimentos
portugueses. Mem-Martins, Europa-América, [1986], 291 p., [16] páginas
ilustradas, 21 cm. Capa brochada, como novo.
«Procura-se expor os principais fundamentos de carácter histórico, cultural e científico
em que se radica o fluxo das navegações portuguesas dos séculos XV e XVI.»

10€

4 - Alves, Manuel Costa – Voltar a Timor. Lisboa, Gradiva, 1998,
215 p., 21 cm. Capa brochada, como novo.
«Ao acompanhar o autor nesta viagem secular e multifacetada, o leitor fica a
conhecer, a compreender, a sentir, Timor e a sua gente.»

8€
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5 - Amaral, Manuel Gama – O povo Yao: subsídios para o estudo de um povo do Nordeste de Moçambique. Lisboa, Instituto de
Investigação Científica Tropical, 1990, 493 p., ilustrado, 24 cm. Capa brochada, como novo.
«Os seus usos, costumes e hábitos; a sua religião; os seus códigos criminal e de comportamento social; a sua escala de valores e as razões que a
determinam; os seus anseios; as suas grandes virtudes e seus muitos defeitos.»

15€

6 - Antunes, José Freire – O factor africano 1890-1990. Venda
Nova, Bertrand, 1990, 149 p., 23 cm. Capa brochada, como novo.
«É sobretudo um testemunho contemporâneo sobre a evolução dos
acontecimentos relativos à África tropical e equatorial portuguesa, na relação
com a história metropolitana.»

12€

7 - Azeredo, Carlos – Trabalhos e dias de um soldado do
Império. Porto, Civilização, 2004, 496 p., ilustrado, 24 cm.
Capa brochada, como novo.
«Foi pois para deixar um testemunho pessoal de um tempo de
mudança que me foi dado para viver, com todos os seus contrastes,
a tragédia de uma guerra, a incerteza de um golpe militar, os medos
e as desconfianças de um tempo de perseguição, o radicalismo e até
ódios de uma comunidade profundamente dividida, que me abalancei
a notar o que vai adiante.»

6€
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8 - Azevedo, Ricardo Charters de – William Charters um oficial
inglês em Leiria no século XIX. Leiria, Textiverso, 2013, 501;[10] p.,
muito ilustrado, 30 cm. Encadernação cartonada original do editor,
livro novo.
«Este longo século XIX, extraordinariamente rico em transformações sociais,
politicas e económicas, é o “terreno” desta publicação. Pretendeu-se através
de um trabalho de pesquisa, compilação, sistematização e de síntese, com
uma clara preocupação pedagógica e informativa, mostrar como Leiria se
portou durante a centúria em causa, ou, melhor, como Leiria resistiu,
nomeadamente durante a primeira parte do período em causa.»

25€

9 - Barata, José Alberto Leitão – Os senhores da
navegação: o domínio português dos mares da Ásia por
meados do século XVI. Cascais, Câmara Municipal, 2003,
166 p., ilustrado, 24 cm
Prémio do Mar – Rei D. Carlos, 2001.

12€

10 - Barbosa, Adriano Correia – Folclore angolano: quinhentos
provérbios Quiocos. Santo Tirso, Ora & Labora, 1984, texto bilingue,
323;[5] p., 20 cm. Com dedicatória do autor. Capa brochada, como
novo.
18€

11 - Barbosa, Alexandre – Guinéus: contos, narrativas,
crónicas. Lisboa, Agência Geral do Ultramar, 1967, 152 p.,
muito ilustrado com fotos em folhas extra texto, 24 cm. Capa
brochada, bom estado.
«Através das páginas da obra, ressalta uma profunda humanidade,
um grande amor e compreensão pelas pessoas e seus problemas e
um enorme entusiasmo pela caça e pela pesca»

25€
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12 - Barbosa, Jorge Morais (int. e notas) – Crioulos. Lisboa,
Academia Internacional da Cultura Portuguesa, 1967, reedição dos
artigos publicados no Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa,
com a colaboração de vários autores, XIV;447 p., 24 cm. Capa
brochada, bom estado.
12€

13 - Barreto, Luís Filipe (coord.) – Viagens de Bartolomeu
Dias e Pero da Covilhã por mar e terra. Lisboa, Biblioteca
Nacional, catálogo da exposição organizada pela Biblioteca
Nacional, 142;[3] p., ilustrado, 24 cm. Capa brochada, como
novo.
«A exposição centra-se sobre a viagem terrestre de Pêro da Covilhã
e Afonso de Paiva à Etiópia / Reino do Preste João, iniciada em Maio
de 1487, cujos resultados chegam a Portugal em 1491 e, em
especial, sobre a viagem marítima de Bartolomeu Dias, entre Agosto
de 1487 e Dezembro de 1488.»

10€

14 - Belchior, Manuel – Contos mandingas. Porto, Portucalense
Editora, [1969], 336 p., ilustrado, 21 cm. Capa brochada, bom estado.
«Criteriosa recolha de literatura oral nativa.»

30€

15 - Bergreen, Laurence – Fernão de Magalhães: para além do fim
do mundo; a extraordinária viagem de circum-navegação. Lisboa,
Bertrand, 2005, tradução de Inês Castro, 441;[2] p., [16] páginas
ilustradas, 23 cm. Capa brochada, como novo.
12€
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16 - Bombard, Alain – Aventureiros do mar. Mem-Martins,
Inquérito, 2001, tradução de José Manuel Malhão Pereira e Joana
Patrício Rosa, 221;[1] p., 23 cm. Capa brochada, como novo.
12€

17 - Boxer, C. R. – O império marítimo português: 1415-1825. Lisboa, Edições 70, 1992, tradução de Inês Duarte, 410;[2] p., [25]
páginas extra texto com ilustrações e mapas sendo 1 desdobrável, 25 cm. Capa brochada, como novo.
«O presente livro pretende sintetizar as vicissitudes e as realizações do antigo império marítimo português, patentes do Magreb às Molucas e ao Mato
Grosso, anteriormente do reconhecimento por Portugal, da independência do Brasil, em 1825.»

20€

18 - Bueno, Eduardo – Capitães do Brasil: a saga dos
primeiros colonizadores. Cascais, Pergaminho, 2001, 284;[4]
p., muito ilustrado, 23 cm. Capa brochada, como novo.
«A aventura destes capitães é relatada aqui, num texto ágil e
cativante.»

5€
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19 - Bueno, Eduardo – Náufragos, traficantes e degredados: as
primeiras expedições ao Brasil (1500 - 1531). Cascais, Pergaminho,
2001, 186;[6] p., muito ilustrado, 23 cm. Capa brochada, como novo.
«Conta a história de décadas esquecidas do Brasil, de 1500 a 1530, através
destas figuras misteriosas que se tornaram fundamentais na colonização do
Brasil.»

5€

20 - Cabral, J. Crawford – As genetas da África Central.
Luanda, Instituto de Investigação Científica de Angola, 1970,
separata do Boletim do Instituto de Investigação Científica de
Angola, 23;[7] p., ilustrada com 24 fotos extra texto e com 5
mapas sendo 1 desdobrável, 30 cm. Capa brochada, bom
estado.
«Com base em crânios e peles do Museu de Tervuren, estabelece o
autor uma nova sistemática das espécies e subespécies do género
Geneta na África Central.»

25€

21 - Cabral, J. Crawford – A suricata do Iona, subespécie nova. Luanda, Instituto de Investigação Científica de Angola, 1971,
separata do Boletim do Instituto de Investigação Científica de Angola, 65 a 83;[1] p., ilustrado, 30 cm. Capa brochada, bom estado.
«A descoberta de animais desse género no Parque do Iona, em Angola, possibilitou a comparação com o material do Museu de Windhoek.»

20€

7

ATEMPO
livraria-antiquário

22 - Cabral, J. Crawford; Veríssimo, Luís N. – The Ungulate
Fauna of Angola: Systematic List, Distribution Maps,
Database Report. Lisboa, Instituto de Investigação Científica
Tropical, 2005, 277 p., ilustrado, 23 cm. Com dedicatória do
autor. Capa brochada, bom estado.
12€

23 - Cardoso, Eduardo Augusto – O crioulo da Ilha de São Nicolau
de Cabo Verde. Lisboa, Instituto de Cultura e Língua Portuguesa;
Praia, Cabo Verde, Instituto Cabo-Verdiano do Livro, 1989, 142 p., 24
cm. Capa brochada, como novo.
«Contributo para o conhecimento da variante dialéctica de São Nicolau e para
o conhecimento do universo linguístico de Cabo Verde.»

10€

24 - Carvalho, Manuel de Melo; Carvalho, João Burnay –
Problema da pesca e indústria baleeiras nas Ilhas
Adjacentes. Lisboa, Companhia Nacional, 1951, separata do
Boletim da Pesca, 20 p., ilustrado, 24 cm. Capa brochada, bom
estado.
8€

25 - Castro, Eugénio de – A caixinha das cem conchas. Lisboa,
Empresa Internacional, 1923, 1ª edição, 36 p., 21 cm. Capa brochada,
bom estado.
25€
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26 - Choffat, Paul – Essai sur la tectonique de la chaîne de l'Arrabida / Paul Choffat na geologia portuguesa. Lisboa, Universidade
Nova de Lisboa, 2008, edição fac-similada da edição: Lisbonne: Imprimerie Natonale, 1908, 1º volume: Essai sur la tectonique de la
chaîne de l'Arrabida. - 88;[1] p., [26] p. ilustradas - 2º volume: Paul Choffat na geologia portuguesa. - 133, muito ilustrada com vários
mapas desdobráveis, gráficos, 33 cm. Encadernação cartonada do editor em caixa própria, como novo.
«Trata-se de uma das últimas e principais publicações deste geólogo suíço que trabalhou e viveu em Portugal ao longo de mais de cinco décadas e
que produziu inúmeros textos notáveis, pioneiros da geologia portuguesa.»
«A Arrábida é uma região marcada por um substrato geológico muito particular e, por isso, também marcado por uma morfologia, vegetação e clima
diferentes das áreas envolventes.»

125€

27 - Coelho, J. M. Latino – O Marquez de Pombal. Barcarena, Arte Mágica, 2003, reimpressão da edição da Empresa da História de
Portugal; 1905, 307;[2] p., texto a 2 colunas, muito ilustrado, 30 cm. Capa brochada, como novo.
30€

28 - Contribuição sanitária da Missão de Santa Teresa do
Menino Jesus, de Mutuáli (Moçambique) confiada aos
padres da S. P. M. C. U. de Cucujães. Porto, 1953, separata
dos Anais do Instituto de Medicina Tropical, p. 2649 a 2653, 25
cm, Capa brochada, com alguns picos de humidade, bom
estado.
«A obra de assistência sanitária dispensada aos indígenas da área
da Missão Católica de Mutuáli.»

5€
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29 - Coquery-Vidrovitch, Catherine – A descoberta de África. Lisboa, Edições 70, 2004, tradução de Isabel Braga, 185 p., ilustrado,
23 cm. Capa brochada, como novo.
«Uma colectânea de relatos escritos desde a Antiguidade até ao século XIX por exploradores, geógrafos, comerciantes e navegadores que
apresentam a primeira visão europeia de África.»

12€

30 - Cravo, Joaquim – Foi Timor. Lisboa, Pluma, 1976, 129
p., 19 cm. Capa brochada, bom estado.
«Estive em Timor cerca de 19 meses. Assisti aí ao 25 de Abril, à
descolonização e praticamente ao fim.»
Contém ainda recortes dum jornal da época, com notícias sobre
Timor.

12€

31 - Couto, Diogo do – Tratado dos feitos de Vasco da
Gama e de seus filhos na Índia. Lisboa, Cosmos, 1998,
introdução, leitura e glossário de José Manuel Azevedo e Silva
e João Marinho dos Santos, XXVIII;206 p., [8] páginas
ilustradas a cores, 23 cm. Capa brochada, como novo.
«Concluído em Goa, em Novembro de 1599, sob encomenda de D.
Francisco da Gama (vice-rei e bisneto do “descobridor” da Índia), este
tratado de que persiste na Biblioteca Nacional uma cópia deteriorada,
base textual desta edição – narra as três viagens de Vasco da Gama
à Índia e dos feitos orientais de seus filhos Estêvão, Paulo, Cristóvão,
Pedro da Silva e Álvaro de Ataíde.»

15€
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32 - Cowan, James – O sonho do cartógrafo: meditações de Fra
Mauro na corte de Veneza do século XVI. Lisboa, Rocco, 2000,
tradução de Maria Lourdes Reis Menegale, 167 p., 24 cm. Capa
brochada, como novo.
«Parte ficção, parte reflexão filosófica, “O sonho do cartógrafo” abre uma
porta ao entendimento do ser humano, das suas limitações e da sua ânsia
permanente de descoberta.»

5€

33 - Davidson, Basil – Revelando a velha África. Lisboa,
Prelo, 1968, Cadernos de hoje nº 5, 322;[21] p., ilustrado em
folhas extra texto, com mapa, 22 cm. Capa brochada, bom
estado.
«Este livro trata da África e dos africanos, ao sul do deserto do Sara,
durante os mil e quinhentos anos anteriores ao início da época
colonial.»

25€

34 - Deschamps, Hubert (dir.) – Histoire générale de l'Afrique
Noire, de Madagascar et des Archipels: Tome I: Des origines à
1800. Tome II: De 1800 à nos jours. Paris, Presses Universitaires de
France, 1970-1971, 2 volumes, 1º volume: 576 p., XLVIII gravuras, 2º
volume: 720 p., XLVIII gravuras, muito ilustrado em folhas extra texto,
com fotos, mapas, gravuras, 24 cm. Encadernação original do editor
em pano, bom estado.
50€

35 - Dias, Pedro – A Arquitectura Manuelina. Porto, Livraria
Civilização, 1988, 260 p., muito ilustrado, 32 cm. Capa original
do editor, como novo.
«Ninguém se lembrou de comparar os monumentos portugueses,
dispersos pelo país, entre si; e depois com os estrangeiros da mesma
época; ninguém calculou se entre a arte portuguesa do primeiro terço
do século XVI e a arte espanhola da mesma época existiu alguma
relação de afinidade, quando era natural supor alguma influência,
algum parentesco, já provado e amplamente documentado no campo
literário.
Ora o livro que iniciamos nestas páginas pretende responder a essa
questão e é o produto de década e meia de investigação.»

50€
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36 - Dicionário Português-Cinyanja / Cinyanja-Português pelos
Missionários da Companhia de Jesus. Lisboa, Junta de
Investigações do Ultramar, 1963-1964, 2 volumes, 266 p., 291 p., 22
cm. Encadernação original do editor em tela, bom estado.
«Esta obra fruto de um esforço aturado e prolongado de vários missionários
da Companhia de Jesus, que ano após ano foram recolhendo material, para
facilitar aos missionários o estudo da língua cinyanja, tão necessária para
estabelecer contacto vivo e humano com os africanos.»

50€

37 - Dines, Alberto – Vínculos do fogo: António José da Silva, o Judeu, e outras histórias da Inquisição em Portugal e no Brasil.
São Paulo, Companhia das Letras, 1992, 1054 p., ilustrado com inúmeros mapas desdobráveis, gravuras e árvores genealógicas, 24 cm.
Encadernação original do editor, como novo.
«De repente a pesquisa recém-iniciada pulou das gavetas e colocou-se à realidade: há trezentos anos, naquele arrabalde, talvez na colina fronteira ou
na arborizada covanca marcada de sóbrias lápides pretas, viveram dezenas de famílias de cristãos-novos, judaizantes, entre os quais bisavós e a
avós de António José, arrastados para o cárcere do Santo Oficio em Lisboa.»

35€

38 - Elementos de gramática cinyanja pelos Missionários da
Companhia de Jesus. Lisboa, Junta de Investigações do Ultramar,
1964, 146 p., 22 cm. Encadernação original do editor em tela, bom
estado.
«Cinyanja é, pois, uma das muitas línguas dos chamados povos bantos, um
dos tantos idiomas de Moçambique, um dos muitos da Rodésia do Norte,
igual à principal das línguas da Niassalândia, falada no nosso território
moçambicano na metade norte do distrito de Tete.»

30€
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39 - Estudos sobre as campanhas de África: 1961-1974.
Lisboa, Atena, 2000, conferências realizadas no Congresso
Internacional sobre a Guerra Colonial: Realidade e Ficção, com
a colaboração de vários autores, 356 p., ilustrado, 23 cm. Capa
brochada, como novo.
12€

40 - Ferreira, Jorge – Saudade macua. Lisboa, Agência Geral do
Ultramar, 1971, 77 p., 23 cm. Capa brochada, bom estado.
Prémio Camilo Pessanha 1969.

25€

41 - Festival dos marimbeiros de Zavala. Lourenço Marques,
Empresa Moderna, 1964, [32] p., ilustrado, 22 cm. Capa
brochada, bom estado.
5€

42 - Festival do povo chope. Lourenço Marques, Empresa Moderna,
1963, [28] p., ilustrado, 22 cm. Capa brochada, bom estado.
5€
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43 - Fonseca, António – Sobre os Kikongos de Angola.
Lisboa, Ediçöes 70, 1985, 118 p., ilustrado, 22 cm. Capa
brochada, como novo.
«O livro espanta pela sua coerência, pela riqueza de informação, por
algumas descobertas com inegável valor científico, e até pela
temática interna que desvenda regularmente aspectos diversos e
específicos dos Kikpngos.»

8€

44 - Fonte, Barroso da – Unidades militares que passaram por
Guimarães. Guimarães, Correio do Minho, 1995, 86;[2] p., ilustrado, 21
cm. Com dedicatória do autor. Capa brochada, bom estado.
«Se a epopeia portuguesa começa em Guimarães, com a Batalha de S. Mamede,
é caso para perguntar se a cidade berço já em 1128 tinha alguma unidade militar
organizada e se, durante os quase nove séculos que se seguiram, aqui estiveram
aquarteladas outras unidades.»

8€

45 - Forbath, Peter – Gil Eanes: o senhor do Congo. Lisboa,
Bertrand, 2002, tradução de Irene Daun e Lorena, Nuno Daun
e Lorena, 428 p., 23 cm. Capa brochada, como novo.
«Baseado em acontecimentos verídicos, “Gil Eanes, o senhor do
Congo” é a história de um jovem português, pajem e grumete, cujo
dom para as línguas, curiosidade insaciável e perseverança
conquistaram a amizade de Mbemba, um dos filhos do ManiCongo, o
grande Rei.»

8€

46 - Fosse, Eustache de La – Crónica de uma viagem à Costa da
Mina no ano de 1480. Lisboa, Vega, 1992, contém fac-similar da
edição francesa de Paris: Alphonse Picard et Fils, 1897, prólogo de
Joaquim Montezuma de Carvalho, tradução e adaptação de Pedro
Alvim, 114;[1] p., 23 cm. Capa brochada, como novo.
«”Crónica de uma viagem à Costa da Mina no ano de 1480”, escrita pelo
marinheiro flamengo Eustache de La Fosse, que pela primeira vez se traduz
em português, contendo o fac-simile da edição francesa de 1897.»

8€
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47 - Frade, F. – Eléphants d' Angola. Lisbonne, Sociéte
Portuguaise des Sciences Naturelless, separata do Bulletin de
la Sociéte Portuguaise des Sciences Naturelless, p. 320 a 333
p., ilustrado, 24 cm. Capa brochada, bom estado.
5€

48 - Frade, F. – Eléphants du Mozambique. Lisbonne, Sociéte
Portuguaise des Sciences Naturelless, 1933, separata do Bulletin de la
Sociéte Portuguaise des Sciences Naturelless, p. 308 a 318 p.,
ilustrado, 24 cm. Capa brochada, bom estado.
5€

49 - Galhano, Fernando – Esculturas e objectos decorados da Guiné Portuguesa no Museu de Etnologia do Ultramar. Lisboa,
Junta de Investigação do Ultramar, 1971, 120;[7] p., muito ilustrado, 29 cm. Capa brochada, cansada, bom estado geral.
«Ao abordar os objectos das culturas negras, muitas coisas se invertem. A escultura toma em si, ou em qualquer objecto de que faça parte, uma
enorme importância. No conjunto das artes da maior parte da África Negra, ela tem, com efeito, uma frequência e valor incomparavelmente maior que
a simples decoração gravada, incisa ou pintada.»

75€
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50 - Galvani, Walter – Nau Capitânia: Pedro Álvares Cabral;
como e com quem começou o Brasil. Lisboa, Gradiva, 2000,
325 p., [4] páginas ilustradas, 22 cm. Capa brochada, como
novo.
«Pedro Álvares Cabral e a sua história, para quem a percorre,
oferece exemplarmente o que há de mais expressivo na saga do
empreendimento humano; no caso, sob a óptica evidentemente
ocidental, quinhentista.»

10€

51 - Garcia, Francisco Proença – Guiné 1963-1974: os
movimentos independentistas, o Islão e o poder português.
Lisboa, Comissão Portuguesa de História Militar; Universidade
Portucalense Infante D. Henrique, 2000, 255 p., 24 cm. Capa
brochada, como novo.
«O autor procura neste livro, em primeiro lugar, esboçar uma abordagem
geral da presença portuguesa em África, desde a tomada de decisão no
século XIX de aí se metodizar o esforço colonizador, até ao interesse das
super potências por este Continente e ao início do processo internacional de
descolonização no século agora a findar.»

10€

52 - Garcia, José Manuel – A viagem de Fernão de
Magalhães e os portugueses. Barcarena, Presença, 2007,
326;[1] p., ilustrado, 23 cm. Capa brochada, como novo.
«Esta obra vem agora conferir uma nova amplitude à visão que
temos deste pioneiro, dado que nos apresenta uma perspectiva de
Fernão de Magalhães nas suas relações com os portugueses,
contrariamente à maioria da bibliografia disponível, que se debruça
sobre as suas relações com os espanhóis.»

18€
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53 - Garcia, José Manuel (pref., notas e org.) – As viagens dos descobrimentos. Lisboa, Presença, 1983, 298;[1]p.,[14] folhas extra
texto com ilustrações, 24 cm. Capa brochada, bom estado.
«Através de textos devidamente apresentados e anotados, em versões integrais, os leitores contemporâneos poderão não só fruir de uma das partes
mais ricas e significativas da valiosa literatura quatrocentista de viagens, mas também participar na aventura que foi a progressiva construção da visão
global do mundo.»

12€

54 - Gonçalves, José Júlio – Técnicas de propaganda:
élites, quadros e outros estudos. Lisboa, Tipografia Silva,
1961, 307 p., com inúmeros mapas desdobráveis, 24 cm. Capa
brochada, bom estado.
«Trata-se de um estudo de índole diversa mas elaborado em
obediência a um pensamento em que a causa ultramarina está
sempre presente.»

15€

55 - Guerra peninsular: novas interpretações; actas do
Congresso. Lisboa, Tribuna História, 2005, organizado pelo Instituto
da Defesa Nacional, 476 p., com mapa de cronologia comparada, 23
cm. Capa brochada, como novo.
«Actas do congresso realizado em 28 e 29 de Outubro de 2002.»
Com a colaboração de inúmeros participantes, este congresso foi um marco
na apreciação deste conflito numa perspectiva europeia.

18€
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56 - Guerreiro, Manuel Viega – Bochimanes 'Khú de Angola: estudo etnográfico. Luanda, Instituto de Investigação Científica de
Angola, 1968, 388 p., ilustrado, 85 estampas sendo algumas a cores, 1 mapa desdobrável, 24 cm. Capa brochada, bom estado.
«Vivem recônditos nos bosques, em míseras cubatas; a sua alimentação consiste no mel e na carne; o seu maior prazer é o isolamento!...»

50€

57 - Guirado, Maria Cecília – Relatos do descobrimento do Brasil:
as primeiras reportagens. Lisboa, Instituto Piaget, 2001, 305 p., 24
cm. Capa brochada, como novo.
«Permite-nos que leiamos hoje o que outros leram ontem, convidando-nos a
retirar distanciamento dos séculos e as capas dos saberes que embotam o
dom de nos admirarmos.»

15€

58 - Gunn, Geoffrey C. – Timor Loro Sae: 500 anos. Macau, Livros do Oriente, 1999, tradução de João Aguiar, 355 p., ilustrado, 24
cm. Capa brochada, como novo.
«Baseando-se em variadas fontes em línguas europeias e arquivos, Gunn apresenta-nos uma perspectiva colateral sobre o “funo” timorense – ou a
arte da guerra –, e as incursões dos forasteiros.»

15€

18
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59 - Haudrère, Philippe – O grande comércio marítimo do
século XVIII: os europeus e o espaço marítimo. MemMartins, Europa-América, 2000, tradução de Carla Alexandra
Martakis, 218;[2] p., ilustrado, 23 cm. Capa brochada, como
novo.
Este livro, «Minuciosamente documentado, narrado com uma fluidez
extraordinária», inclui diversos mapas específicos para cada capítulo.

15€

60 - Heintze, Beatrix – Pioneiros africanos: caravanas de carregadores na África Centro-Ocidental (entre 1850-1890). Lisboa,
Caminho, 2004, tradução de Mariana Santos, 483 p., ilustrado, 21 cm. Capa brochada, como novo.
«Achei oportuno ocupar-me expressamente daqueles que até agora têm permanecido “invisíveis” ou subestimados: os participantes africanos e lusoafricanos nesses grandes empreendimentos – os chefes de caravanas, os intérpretes e os carregadores.»

20€

61 - Horta, José Ramos; Gusmão, Xanana – Timor Leste: amanhã
em Díli. Lisboa, Dom Quixote, 1994, prefácio de Noam Chomsky,
textos de Xanana Gusmão, 385 p., 24 cm. Capa brochada, como
novo.
«A maior parte do livro de Ramos Horta descreve com franqueza a
progressão do autor através do pântano da diplomacia internacional.»

10€
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62 - Jackson, K. David – Os construtores dos Oceanos.
Lisboa, Pavilhão de Portugal Expo'98, Assírio & Alvim, 1997,
pinturas de Ilda David, 117;[2] p., ilustrado, 21 cm. Capa
brochada, como novo.
5€

63 - Kassir Samir – Considerações sobre a desgraça árabe.
Lisboa, Cotovia 2006, tradução de António Gonçalves, 138;[2] p., 21
cm. Capa brochada, como novo.
«Este livro não se pretende um programa político, nem um relatório técnico. É
antes de mais a opinião de um intelectual árabe, como as que podem
exprimir-se por todo o lado, em Paris ou em Damasco.»

6€

64 - Klein, Herbert S. – O comércio atlântico de escravos:
quatro séculos de comércio esclavagista. Lisboa, Replicação,
2002, tradução de Francisco Agarez, 234 p., ilustrado, 23 cm.
Capa brochada, como novo.
«O livro passa em revista os quatro séculos de comercio atlântico de
escravos, abarcando as experiências da África Ocidental e Oriental, bem como de todas as colónias e repúblicas
americanas que recebiam escravos de África.»

15€

65 - Leitão, Humberto; Lopes, José Vicente – Dicionário da
linguagem de marinha antiga e actual. Lisboa, Edições
Culturais da Marinha, 1990, XXVII;548;[2] p. texto a 2 colunas,
25 cm. Capa brochada, como novo.
35€

20
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66 - Leone, Metzner – Caso "Angoche": mais um crime impune.
Braga; Lisboa, Intervenção, 1979, 321,[6] p., ilustrado, 21 cm. Capa
brochada, bom estado.
10€

67 - Liberato, Maria Cândida – Flora de S. Tomé e Príncipe:
papilionaceae. Lisboa, Jardim e Museu Agrícola do Ultramar,
1972, 90;[1] p., 25 cm. Capa brochada, bom estado.
20€

68 - Lima, Maria Helena Figueiredo – Nação ovambo.
Lisboa, Editorial Aster, 1977, 257;[2] p., 22 cm. Capa brochada,
bom estado.
«Este livro é resultante da pesquisa etnográfica que efectuei à região
sul de Angola, no Cuanhama, em prosseguimento da que já realizara
em 1962, no Distrito de Huila até ao deserto de Mossâmedes, ao
encontro do povo Mucubai.»

15€
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69 - Lisard, Annette – Manual pratico da cozinheira ou a cozinha ao alcance de todos: um vocabulário dos termos usuaes da
cozinha, arte de prepara as peças, trinchar e servir, serviço de mesa e grande copia de receitas praticas e economicas de
variadissimas iguarias e môlhos e maneira de aproveitar economicamente as sôbras das refeições. Lisboa, Livraria Popular de
Francisco Franco, 2 volumes, 3ª edição, [1900], 1º volume: Carnes, sôpas, môlhos e pastelaria respectiva, 272 p., 2º volume: Peixes,
sôpas, môlhos e pastelaria respectiva, 198;[2] p., ilustrado, 20 cm. Encadernação em tela da época, bom estado.
35€

70 - Marcos, Artur – Timor timorense: com suas línguas, literaturas,
lusofonia... Lisboa, Colibri, 1995, 215;[2] p., ilustrado, 23 cm. Capa
brochada, como novo.
«Oferece a quem o ler informação sobre alguns aspectos de cultura do Povo de
Timor Leste.»

10€

71 - Marques, Alfredo Pinheiro – As teorias fantasiosas do
Colombo "português". Lisboa, Quetzel, 1991, 93 p., ilustrado, 21 cm.
Capa brochada, como novo.
«Neste livro é demonstrada toda a trama desse enredo especulativo e
fantasioso que foi criado pelas teorias acerca da nacionalidade portuguesa de
Cristóvão Colombo.»

5€
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72 - Marques, Alfredo Pinheiro – Vida e obra do “Príncipe
Perfeito” Dom João II: Rei de Portugal, Senhor de Coimbra
e Montemor-o-Velho, de Buarcos, Aveiro, Mira, Tentugal,
etc. Figueira da Foz, Centro de Estudos do Mar e das
Navegações, Câmara Municipal de Mira, 1997, 220 p.,
ilustrado, 23 cm. Capa brochada, como novo.
«O verdadeiro responsável dos “Descobrimentos Portugueses” e do
“Plano da Índia” – e a nível mais geral, da modernização e do futuro
de Portugal – foi o Príncipe Perfeito, o Rei D. João II.»

10€

73 - Marques, João Martins da Silva – Descobrimentos portugueses. Lisboa, Instituto Nacional de Investigação Científica, 1988, 5
volumes, completa, fac-símile da edição de Lisboa: Instituto para a Alta Cultura, 1944-1971, 1º volume: Documentos para a sua
história: 1147-1460, [22];741;[7] p., 1º. volume suplemento: Documentos para a sua história: 1057-1460, [8];717;[3] p., 2º volume,
tome I: O Algarve e os descobrimentos, por Alberto Iria, [18];399;[5] p., [32] folhas com ilustrações, 2º volume, tomo 2: O Algarve e os
descobrimentos, [12] p., p. 401-761;[7] p., [8] folhas ilustrações, 3º volume: Documentos para a sua história: 1461-1500, [6];810;[6]
p., muito ilustrados, 33 cm. Encadernação original do editor, como novo.
200€

74 - Marques, Vasco Silvério; Borges, Aníbal Mesquita – Portugal:
do Minho a Timor. Lisboa, Nova Vega, 2008, 646 p., 24 cm. Capa
brochada, como novo.
«Trata esta obra de Portugal, não dos regimes ou dos sistemas de governo,
mas da doutrina e da política ultramarina portuguesa.»

10€
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75 - Martinez, Francisco Lerma – O povo Macua e a sua
cultura. Lisboa, Instituto de Investigação Científica Tropical,
1989, tradução de José Fernando da Rocha Martins, 320 p.,
[22] folhas ilustradas, 24 cm. Capa brochada, como novo.
«Neste meu trabalho terei uma preocupação constante: partir dos
factos e da experiência. Quero transmitir o que vi e observei, o que
ouvi e escutei: o povo, a gente, a sua maneira de ser, de viver, de
amar, os valores culturais que os identificam.»

15€

76 - Matos, Alexandre Valente de – Provérbios macuas. Lisboa,
Instituto de Investigação Científica Tropical, 1982, 376 p., 23 cm. Capa
brochada, como novo.
«No presente trabalho fez-se a análise cuidadosa de 500 provérbios, cuja
interpretação proporcionará momentos de leitura curiosa e amena a quantos
desejarem familiarizar-se com costumes estranhos, se bem que
despertadores de sentimentos de surpresa, simpatia e comunhão.»

35€

77 - Mauffret, Yvon – Fernão de Magalhães: cavaleiro português, capitão de Sua Majestade o Rei de Espanha, que quis dar a
volta ao mundo. Porto, Asa, 1994, ilustrações de Serge Hochain, tradução de Francisco Linhares, 119;[1] p., ilustrado, 23 cm. Capa
brochada, como novo.
Livro para crianças

5€
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78 - Mazula, Assahel Jonassane – História dos Nianjas. Lourenço
Marques, Minerva, 1970, 62;[1] p., 23 cm. Capa brochada, como novo.
História e costumes deste povo que habita as margens do lago Niassa.

8€

79 - Medeiros, Carlos Laranjo – Vakwandu: History, Kinship
and Systems of Production of an Herero People of SouthWest Angola. Lisboa, Junta de Investigação Científica do
Ultramar, 1981, 75 p., [22] páginas com ilustrações, mapa
desdobrável, 5 gráficos, 23 cm. Capa brochada, como novo.
«The data for this essay were collected by the author between August
1970 and October 1971 under the supervision of the late Prof. Jorge
Dias.»

12€

80 - Melo, Francisco Manuel de – Epanáfora amorosa: descobrimento da
ilha da Madeira: ano 1420: a lenda e a história acerca do par amoroso
Marchim e Ana de Harfet: As viagens de João Gonçalo Zarco por D.
Francisco Manuel de Melo, baseado na famosa Relação de Francisco
Alcoforado aqui incluída. Braga, Empresa do Diário do Minho, com texto
crítico e notas informativas por José Manuel de Castro, [1975], 222 p.,
ilustrado, 25 cm. Capa brochada, bom estado.
«Chegou enfim o dia de trazer a público a famosa Epanáfora Amorosa…
Bom poeta e melhor prosador, Manuel de Melo jaz quase esquecido na quase
esquecida “arrumação” das nossas letras clássicas.»

30€

81 - Moreira, Adriano – Ciência política. Amadora, Bertrand, 1979,
Amadora, Bertrand, 1979, 442;[1] p., 21 cm. Capa brochada, bom
estado.
«O que mais importa nesta última publicação são os documentos que
marcam pontos críticos da evolução ocidental, pela primeira vez fornecidos
em língua portuguesa e com arrumo sistemático.»

12€
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82 - Mota, Pedro Teixeira da – Livro dos descobrimentos
do Oriente e do Ocidente: no V centenário da chegada à
Índia. Lisboa, Minerva, 1998, 369 p., ilustrado, 23 cm. Capa
brochada, como novo.
«Este livro, que comemora, invoca e continua a obra dos
participantes dos Descobrimentos, que desde o século XV até hoje
mais têm brilhado no reconhecimento da união do Ocidente e do
Oriente.»

15€

83 - Moura, Vasco Graça – Cristóvão Colombo e a floresta das
asneiras. Lisboa, Quetzal, 1991, 205 p., 21 cm. Capa brochada, como
novo.
6€

84 - Navegação de Lisboa à Ilha de São Tomé, escrita por
um piloto português. Lisboa, Ministério da Educação,
Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, tradução e
notas de Rui Manuel Loureiro, 1989, 41 p., muito ilustrado, 24
cm. Capa brochada, bom estado.
Texto de autor desconhecido certamente datado no primeiro quartel
do século XVI, uma vez que foi redigido a pedido do humanista
italiano Girolamo Frascator.

8€
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85 - Neves, Diocleciano Fernandes das; Rocha, Ilídio – Das
terras do império Vátua às praças da República Bóer.
Lisboa, D. Quixote, 1987, 208 p., 24 cm. Capa brochada, como
novo.
«O livro de Diocleciano Fernandes das Neves que se reedita agora é
o relato de uma aventura, o caderno de viajante atento, o testemunho
de quem viveu no palco da história sem medo de a alterar, o relato de
um português lúcido e por isso mesmo incómodo. Escrito a propósito
de uma expedição de 1860, entre Lourenço Marques e a República
do Transval.»

5€

86 - Newitt, Malyn – História de Moçambique. Mem-Martins,
Europa-América, 1997, tradução de Lucília Rodrigues e Maria
Georgina Segurado, 509 p., ilustrado, 24 cm. Capa brochada, como
novo.
«A presente obra é uma análise muito bem documentada e de grande rigor,
(…) que permite compreender a evolução do povo moçambicano, dando
conta das influências muçulmanas, indiana e, naturalmente da presença e
dominação portuguesa, nos seus traços fundamentais.»

25€

87 - Nogueira, Fernando – Os grandes descobrimentos
portugueses e a expansão mundial da Europa. Lisboa,
Verbo, 1990, 172;[2] p., ilustrado com vários mapas, fotos e
gravuras, 21 cm. Capa brochada, como novo.
«Permite uma leitura completa dos factos e uma visão enriquecedora
dos descobrimentos portugueses no que eles tiveram de mais valioso
e fecundo.»

12€

88 - Nogueira, Rodrigo de Sá – Dicionário ronga-português.
Lisboa, Junta de Investigações do Ultramar, 1960, XX;[2];643;[1] p.,
texto a 2 colunas, 25 cm. Encadernação inteira de tela, bom estado.
30€

27
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89 - Oliveira, Carlos Ramos de – Os Tauaras do vale do
Zambeze. Lisboa, Junta de Investigações Científicas do
Ultramar, 1976, 119;[1] p., ilustrado com 35 fotos em folhas
extra texto, com mapas e quadros desdobráveis, 23 cm. Capa
brochada, bom estado.
O fim deste trabalho é dar uma imagem da sociedade e cultura
tauaras no seu contexto tradicional – nas suas relações homemambiente, nas suas relações homem-homem e nas suas relações
homem-sobrenatural –, realizado predominantemente a partir de
dados obtidos através de informação oral.

20€

90 - Oliveira, Octávio Roza de – A fundição de ferro nativo na
África Austral (algumas jazidas em Manica e Sofala). Lourenço
Marques, Tipografia Progresso, 1964, separata do Boletim da
Sociedade de Estudos de Moçambique, p. 174 a 179;[1], [5] páginas
ilustradas, 21 cm. Capa brochada, bom estado.
8€

91 - Pedrosa, Fernando Gomes – Afonso de Albuquerque e a
arte da guerra. Cascais, Câmara Municipal de Cascais, 1998, 191
p., [16] páginas com ilustrações, 24 cm. Capa brochada, como
novo.
Prémio do Mar – Rei D. Carlos 1995.
«As cartas de Afonso de Albuquerque são um acervo documental ainda
muito mal explorado (…) que, depuradas, nos forneceriam um verdadeiro
tratado da Arte da Guerra.»

12€

92 - Pedrosa, Fernando Gomes – Algumas prováveis
inovações de origem portuguesa das técnicas e tácticas
navais durante a expansão marítima. Cascais, Câmara
Municipal, 2002, 110 p., ilustrado, 24 cm. Capa brochada,
como novo.
Prémio do Mar Rei D. Carlos 1999.

10€

28

ATEMPO
livraria-antiquário

93 - Pedrosa, Fernando Gomes – Os homens dos descobrimentos
e da expansão marítima: pescadores, marinheiros e corsários.
Cascais, Câmara Municipal de Cascais, 2000, 144 p., ilustrado, 24 cm.
Capa brochada, como novo.
Prémio do Mar Rei D. Carlos 1997.

12€

94 - Peixe, Júlio dos Santo – A expressão adverbial da
língua ronga. Lourenço Marques, Tipografia Progresso, 1964,
separata do Boletim da Sociedade de Estudos de Moçambique,
p. 117 a 171, 21 cm. Capa brochada, bom estado.
«Ao encimarmos este estudo sobre “expressão adverbial”, não o
fazemos ao acaso, mas com o único intuito de mostrar no maior
número de pormenores possíveis a riqueza da língua ronga.»

8€

95 - Pimentel, Maria do Rosário – Viagem ao fundo das
consciências: a escravatura na época moderna. Lisboa,
Colibri, 1995, 388;[1] p., [8] páginas ilustradas, 23 cm. Capa
brochada, bom estado.
«Centramo-nos tanto quanto possível no tráfico negreiro, nas
justificações escravistas e nas contestações antiescravistas surgidas
após o movimento expansionista de Quinhentos, a partir do qual
Portugal passou a desempenhar um papel bastante activo na
comercialização do homem africano, rapidamente utilizado como
mão-de-obra preferencial no mundo colonial.»

15€

96 - Pinto, Jaime Nogueira – Portugal: os anos do fim. I - A
revolução que veio de dentro; II - De Goa ao Largo do Carmo.
Lisboa, Sociedade de Publicações Economia & Finanças, 1976-1977,
2 volumes, 1º volume: 276;[3] p., 2º volume: 288;[3] p., 24 cm. Capa
brochada, bom estado.
«Há-de ainda correr muito tempo antes que seja possível fazer, com
pretensões e possibilidades de êxito, uma história de conjunto do movimento
revolucionário político-militar que ficou conhecido como “25 de Abril”.»

30€
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97 - Pinto, Rui Miguel da Costa – A Costa Oriental Africana (16401668): o monopólio dos capitães. Lisboa, Estar, 2002, 132 p., 24
cm. Capa brochada, como novo.
«Um dos períodos da longa história dos portugueses nessa região (…) era
aquele que se seguiu à entronização da dinastia de Bragança e à
consequente separação das Coroas de Portugal e Castela, no ano de 1640.
Abriu-se, então, um novo período na História, cujo conhecimento é decisivo
para a definição da entidade portuguesa independente.»

15€

98 - Pires, Mário Lemos – Descolonização de Timor:
missão impossível? Lisboa, D. Quixote, 1991, prefácio de
Fernando Amaral, 452;[3] p., [2] mapas, 24 cm. Capa
brochada, como novo.
«Este livro é um documento necessário como contributo sério ao
esclarecimento da verdade histórica, ele vale também, e muito, como
testemunho desapaixonado, duma realidade vivida.»

15€

99 - Povos de Timor, povo de Timor, vida, aliança, morte: catálogo/ Peuples de Timor, peuple de Timor, vie, alliance, mort/
Peoples of Timor, People of Timor, Life, Alliance, Death. Lisboa, Fundação Oriente; Instituto de Investigação Científica Tropical,
1992, 167;[2] p., muito ilustrado, com fotos e desenhos a cores e a preto e branco, em papel de qualidade, 23 x 24 cm. Capa brochada,
como novo.
Catálogo trilingue da exposição “Povos de Timor, Povo de Timor”, realizada no Museu Nacional de Etnologia.

20€

30
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100 - Prata, A. Pires – Dicionário português-macua.
Cucujães, Sociedade Missionária Portuguesa, [1973],
XVI;374;[1] p., 22 cm. Encadernação original do editor em tela,
bom estado.
«A língua macua, de ramo banto e de índole aglutinante, é falada no
Norte de Moçambique (…) é a língua mais importante, depois do
português.»

30€

101 - Prata, António Pires – Gramática da língua macua e seus
dialectos. Cucujães, Sociedade Missionária Portuguesa, 1960, 442;[1]
p., ilustrado com mapa desdobravel,19 cm. Encadernação original do
editor em tela, bom estado.
«Foram sempre os missionários os primeiros interlocutores, pois, em
obediência ao “Ide e ensinai”, sempre reconheceram, como seu lógico
corolário, a necessidade de se dedicarem às línguas indígenas.»

30€

102 - Queirós, José Maria de Eça de – Santuário bravio: Os animais surpreendentes da Gorongosa e safaris em Moçambique/
Wild Sanctuary: The Astonishing Animals of Gorongosa and Safaris in Mozambique. Lisboa, Empresa Nacional de Publicidade,
1964, edição bilingue, português-inglês, tradução de Elaine Sanceau, ilustrações de António de Vasconcellos, fotografias de Ludwig
Wagner, 351 p., muito ilustrado, 30 cm. Edição numerada e assinada pelo autor. Encadernação original do editor em pano, com
sobrecapa, bom estado.
«Pode parecer irreverente que alguém que não seja zoólogo profissional, e muito menos caçador experimentado, tenha a ousadia de escrever um livro
em que os animais selvagens entrem como fio condutor.»

120€
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103 - Queirós, José Maria de Eça de – Seara dos tempos: Angola no presente, Angola no passado/ Harvest of Time: Angola of
the Present, Angola of the Past. Lisboa, Empresa Nacional de Publicidade, [195-], edição bilingue, português-inglês, tradução de
Elaine Sanceau, desenhos de António Sequeira, 438;[4] p., a 2 colunas, muito ilustrado, 30 cm. Encadernação original do editor em
pano, com sobrecapa, bom estado.
«”Seara dos tempos” é pois um documentário: uma panorâmica daquilo que pode ser facilmente visto e recordado em Angola, durante uma série de
passeios mais ou menos semi-improvisados.»

100€

104 - Quintinha, Santana – O terrorismo e os partidos
subversivos no Ultramar Português. Lisboa, Tipografia
António Coelho Dias, 1973, 472;[3] p., 23 cm. Capa brochada,
bom estado.
25€

105 - Radulet, Carmen M. – O cronista Rui de Pina e a "relação do
Reino do Congo": manuscrito inédito do "Códice Riccardiano
1910". Lisboa, Imprensa Nacional - Casa da Moeda, Comissão
Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses,
1992, 160;[3] p., 24 cm. Capa brochada, como novo.
«Analisaremos, sucessivamente, o texto da "relação do Reino do Congo" e
efectuaremos o seu cotejo com o texto da Crónica de D. João II.
Discorreremos também sobre a biografia de Piero Vaglienti e efectuaremos a
descrição do “Códice Riccardiano 1910”, indicando as fontes e as
características dos documentos nele recolhidos.»

12€
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106 - Reader, John – África: biografia de um continente.
Mem-Martins, Europa-América, 2002, tradução de José
Espadeiro Martins, 766;[2] p., ilustrado, 24cm. Capa brochada,
como novo.
«A narrativa acompanha a extraordinária luta da adaptação humana
contra a evolução do continente, desde as suas primeiras
manifestações até ao momento actual.»

35€

107 - Ribeiro, Julieta Adelina Meneses Rodrigues – Culinária
vegetariana, vegetalina e menús frugívoros. Porto, Sociedade
Vegetariana, 1916, 1ª edição, 583 p., ilustrado, 24 cm. Capa brochada,
cansada, com algumas manchas.
40€

108 - Ribeiro, Manuel Sampaio – O verdadeiro retrato do
Infante D. Henrique. Lisboa, Editorial Noticias, 1991, 147;[2]
p., ilustrado, 23 cm. Capa brochada, como novo.
«A presente obra, plena de coragem histórica e ousadia em contrariar
quase tudo o que está escrito (e é muito), pretende mostrar aos
portugueses e ao mundo qual o verdadeiro retrato do Infante D.
Henrique.»

12€

109 - Rocha, J. Marques – Angola: a descolonização, os
mensageiros da guerra 24 de Abril de 1974 a 11 de Novembro de
1975; documentos inéditos com centenas de fotografias. Braga,
Grafibraga, 2002, 448 p., muito ilustrado, 22 cm. Capa brochada,
como novo.
«A vida e a morte de milhares de negros e brancos angolanos e portugueses
definiram, este período histórico e tão curto – 20 meses, apenas (Abril de
1974 a Novembro de 1975) – em todo o seu tempo terror e tragédia.»

15€
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110 - Roteiro da primeira viagem de Vasco da Gama. Mem-Martins,
Europa-América, 1987, apresentação e notas de Neves Águas, 106 p.,
ilustrado com mapa, 23 cm. Capa brochada, como novo.
«A primeira viagem de Vasco da Gama à Índia, estabelecendo contacto directo
com países orientais, teve consequências importantíssimas, influindo e alterando
profundamente toda a política, comércio e ciência da época.
O presente roteiro é o único testemunho que se conhece de um interveniente na
viagem de descobrimento do caminho para a Índia.»
Texto original, embora sem autor, tudo indica que tenha sido escrito por Álvaro Velho.

8€

111 - Russell-Wood, A. J. R. – Portugal e o mar: um mundo
entrelaçado. Lisboa, Assirio e Alvim, Pavilhão de Portugal Expo'98,
1997, Pavilhão de Portugal Expo'98, fotografia de Michael Teague,
tradução de Isabel Rolo, 93;[2] p., ilustrada, 21 cm. Capa brochada,
como novo.
10€

112 - Santos, Eduardo dos – Maza: elementos da etnohistória para a interpretação do terrorismo no noroeste de
Angola. Lisboa, Edição de autor, 1965, 373;[3] p., 23 cm. Capa
brochada, bom estado.
«Maza enquadra o terrorismo do Nordeste de Angola no ambiente da
tradição política, social, religiosa e mágica dos povos quicongos e
ambundos. Põe a claro a urdidura da ideologia terrorista com
instituições, crenças e ideias tradicionais e a tecedura com influências
estranhas. Descreve os grupos políticos antiportugueses, suas
reivindicações e suas ligações externas.»

30€

113 - Santos, Eduardo do – Movimentos proféticos e
mágicos em Angola. Lisboa, Imprensa Nacional - Casa da
Moeda, 1972, 575;[1] p., 23 cm. Capa brochada, bom estado.
O presente trabalho obteve o Prémio Abílio Lopes do Rego de 1969.

45€

34

ATEMPO
livraria-antiquário

114 - Santos, José de Almeida – Páginas esquecidas da Loanda de há
cem anos. Luanda, Câmara Municipal de Luanda, 1970-1973, 5 volumes,
completa, 1º volume: Vinte anos decisivos da vida de uma cidade
(1845/1864), 503;[1] p., [21] folhas com ilustrações, 2º volume: Apenas um
punhado de bravos, 1971, 331;[2] p. [11] folhas com ilustrações, 3º volume:
Crónicas da velha cidade, 1972, 440 p., [8] folhas com ilustrações, 4º
volume: A velha Loanda, 1972, 472;[3] p., [11] folhas com ilustrações, 5º
volume: A alma de uma cidade, 1973, 524 p., [14] folhas com ilustrações, 22
cm. Capa brochada, bom estado.
«Até hoje muitos autores se têm dedicado à historiografia de Angola tratando o largo período que vai da época da descoberta da foz do Zaire até aos
fins do século XVIII. (…) Porém, mercê de um alheado silêncio, os acontecimentos de parte do século XIX foram deixados na penumbra dos velhos
papéis.»

200€

115 - Silva, Manuel Luciano da – Os pioneiros
portugueses e a pedra de Dighton. Porto, Brasília
Editora, 1974, 256 p., muito ilustrado, 23 cm. Capa
brochada, como novo.
«Já lá vão perto de três séculos que os estudiosos
meditam sobre o enigma das múltiplas inscrições
superimpostas na face do bloco rochoso situado nas
margens do rio Taunton, perto da vila de Dghton,
Massachusetts.»

15€

116 - Silva, Maria Beatriz Nizza da – Dicionário da história da
colonização portuguesa no Brasil. Lisboa, Verbo, 1994, [10];839;[1]
p., texto a 2 colunas, 25 cm. Capa brochada, como novo.
«Este dicionário, mais temático que biográfico, pretende pôr à disposição de
especialistas e não especialistas uma informação, ao mesmo tempo rigorosa
e clara, sobre os três séculos de colonização portuguesa do Brasil.»

20€

117 - Tomaz, Luís Filipe – De Ceuta a Timor. Lisboa, Difel, 1994,
XVIII;778 p., [1] folha desdobrável, 24 cm. Capa brochada, como
novo.
«A sua originalidade reside quiçá sobretudo em focar de modo especial o
Golfo de Benguela e a Ásia do Sueste, paraíso dos mercadores privados,
dos corsários e dos aventureiros.»

18€
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118 - Tomaz, Luís Filipe – Timor: autópsia de uma tragédia.
Lisboa, Edição do Autor, 1977, prefácio de Henrique Barrilaro
Ruas, 175;[1] p., ilustrado, 19 cm. Capa brochada, bom estado.
Este livro revela uma perfeita compreensão dos problemas específicos
das populações timorenses e da simplicidade e humanidade que o autor
teve nos seus contactos pessoais com elas.

10€

119 - Torriani, Leonardo; Silva, José Manuel Azevedo e –
Descrição e história do Reino das Ilhas Canárias antes ditas
afortunadas: com o parecer das suas fortificações. Lisboa,
Cosmos, 1999, edição bilingue em português e italiano, 255;[5] p., [46]
páginas ilustradas com gravuras a cores, 23 cm. Capa brochada,
como novo.
Com reprodução integral e a cores das 66 plantas e desenhos do códice da
Biblioteca de Coimbra.

28€

120 - Vaca, Cabeza de – Naufrágios e comentários. São
Paulo, L & PM, 1987, apresentação de Henry Miller, tradução
de Jurandir Soares dos Santos, 256 p., ilustrado, 21 cm.
Capa brochada, como novo.
«Alvar Nuñez Cabeza de Vaca (1492-?) foi um dos conquistadores
mais intrépidos e incomuns da história colonial da América. Ao
naufragar na Flórida, em 1527, caminhou dezoito mil quilómetros,
descalço e nu, até ao México, onde chegou em 1527. Mais tarde, em
1541, veio ao Brasil e marchou da ilha de Santa Catarina até
Assunção, no Paraguai, tendo dedicado a sua vida inteira à defesa
dos índios.»

8€

121 - Valente, José Francisco – Gramática umbundu: a língua do
Centro de Angola. Porto, Imprensa Portuguesa, Instituto de
Investigação Científica de Angola, 1964, 430;[1] p., 22 cm.
Encadernação original do editor em tela, bom estado.
40€
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122 - Valente, Vasco Pulido – Um herói português:
Henrique Paiva Couceiro (1861-1944). Lisboa, Alêtheia, 2006,
162 p., [12] páginas ilustradas, 22 cm. Capa brochada, como
novo.
«Este livro é o retrato da vida de um D. Quixote, de um Santo
Condestável, um homem de aventuras e tragédias que comandou
expedições por terras desconhecidas em Angola, combateu em
Moçambique e voltou a Portugal para fazer política e desafiar a
República em incursões românticas que iriam restaurar a
monarquia.»

8€

123 - Varela, Consuelo – Cristóbal Colón: textos y documentos
completos: relaciones de viajes, cartas y memoriales. Madrid,
Alianza, 1984, LXXVII;381 p., ilustrado com 6 mapas, 20 cm. Capa
brochada, bom estado.
«En contraste con el exhaustivo estudio que han merecido la vida de
Cristobal Cólon y las circunstancias históricas del descubrimiento, los textos
colombianos han sido objeto de menor atención por los investigadores.»

12€

124 - Varoli, Emilio – Aves de caça do estado de São Paulo. São Paulo, Saraiva, 1949, 142 p., muito ilustrado, 24 cm. Capa
brochada, bom estado.
«Conhecer as espécies que são consideradas como de pena, é um dever primário de qualquer caçador que se preze.
Com um apêndice final de leis e decretos que regulam o assunto.»

40€
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125 - Vaz, Camilo Augusto Rebocho – Norte de Angola 1961: a verdade
e os mitos. Coimbra, Edição do Autor, 1993, 222;[3] p., ilustrado, 23 cm.
Capa brochada, como novo.
10€

126 - Vaz, Nuno Mira – Opiniões públicas durante as
guerras de África: 1961-74. Lisboa, Quetzal, Instituto da
Defesa Nacional, 1997, 392;[4] p., 23 cm. Capa brochada,
como novo.
«No decurso dos anos 50 e 60, o atlas político mundial foi
profundamente alterado pelo fenómeno da descolonização. Neste
quadro, Portugal viu-se confrontado, entre 1961 e 1974, com a
subversão conduzida pelos movimentos de libertação de Angola,
Guiné e Moçambique.»

20€

127 - Vilhena, Maria da Conceição – Gungunhana: grandeza e
decadência de um Império Africano. Lisboa, Colibri, 1999, 314 p.,
[15] páginas ilustradas, 23 cm. Capa brochada, como novo.
«Os tempos são outros. E agora preferimos falar de encontro de culturas,
num dar e receber em reciprocidade. Antes houvera um grande equívoco.
Mais que as diferenças contam as semelhanças que podem aproximar os
homens.
Cativo na partida, Gungunhana regressa como herói.»

15€

Como encomendar:
livraria.antiquario@sapo.pt
(+ 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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