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1 - A cavalaria medieval: ensaios sobre a significação histórica e
influência civilizadora do ideal cavalheiresco, por professores do
King's College de Londres. Porto, Livraria Civilização, s/d; [19--],
coordenado por Edgar Prestage, tradução do inglês por Álvaro Dória,
265;[1] p., 22 cm. Encadernação original do editor, bom estado.
«Os estudos que se seguem constituíram uma série de conferências públicas
feitas no King’s College, pela sua secção de História, pelo S. Miguel de 1925.
Não possuímos, em nossa língua, qualquer relato apropriado acerca da
Cavalaria na Alemanha e Espanha, e nenhum a respeito da Cavalaria em
Portugal. Sob esse aspecto o presente livro preenche uma lacuna.»

25€
2 - A gestão da informação e a tomada de decisão:
seminário. S. Pedro do Estoril, Atena; Lisboa, Instituto de Altos
Estudos Militares, 2000, 125 p., 24 cm. Capa brochada, como
novo.
«Este seminário, integrado nas actividades do Instituto de Altos
Estudos Militares, teve como finalidades promover o debate sobre o
valor e a importância da gestão da informação como instrumento
estratégico no contexto organizacional e no processo de
desenvolvimento da sociedade ao virar do milénio.»

8€

3 - Abreu, Francisco – Estratégia: o grande debate; Sun
Tzu e Clausewitz. Lisboa, Colibri, 2000, 229;[2] p., ilustrado,
23 cm. Capa brochada, como novo.
«A situação económica e social que vivemos nesta transição de
século e, sobretudo, de modelo e modos de vida e de organização –
das sociedades, dos mercados, das comunidades, das famílias, das
democracias… – exige, exactamente ao contrário do que muitas
vezes se afirma, “Teoria”, isto é, ideias e pensamentos portadores de
futuro e moldadores de iniciativas e acções consequentes.»

15€
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4 - Abreu, Paradela de (coord.); Oliveira, Handel de (colab.); Monteiro, J. Villas (colab.) – Os últimos governadores do Império.
Lisboa, Neptuno, 1994, introdução de Adriano Moreira, 365;[3] p., ilustrado, 24 cm. Capa brochada, como novo.
«Um livro sobre os últimos governadores do império, recolhendo depoimentos e histórias de vidas, tem um interesse que vai para além da contribuição
de todos e cada interveniente para a memória histórica de uma época em que se assistiu ao esgotamento do conceito estratégico português várias
vezes secular.
Investigamos e descobrimos que há vivos quinze homens (doze militares e três civis) que exerceram as funções de Governador.»

15€
5 - Abreu, Paradela de – Timor: a verdade histórica. Lisboa,
Luso Dinastia, 1997, 294 p., 23 cm. Capa brochada, bom
estado.
«Para compreendermos o que se passou em Timor-Leste na fase da
descolonização, desde o “25 de Abril” até 1976, é fundamental
termos presente no nosso espírito e na nossa memória a situação
internacional daquela época, o processo revolucionário que se
verificava em Portugal e saber, de facto, o que se passou em TimorOriental.»

12€

6 - Alves, José Lopes – Estratégia: panorama geral da sua
teoria. Lisboa, Dom Quixote, 1999, prefácio de Adriano
Moreira, 339 p., ilustrado, 24 cm. Capa brochada, como novo.
«Em Portugal, raros autores tornaram públicas as suas contribuições
nas áreas da Estratégia e das Relações Internacionais e Militares [...]
constituindo este livro um precioso contributo para todos os que
querem compreender este complexo domínio.»

15€
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7 - Amaral, Ilídio do – O reino do Congo, os Mbundu (ou
Ambundos), o reino dos "Ngola" (ou de Angola) e a presença
portuguesa, de finais do século XV a meados do século XVI. Lisboa,
Instituto de Investigação Científica Tropical, 1996, 276 p., ilustrado com
vários mapas sendo 1 desdobrável, 23 cm. Capa brochada, como novo.
«As matérias tratadas neste volume estão dispostas em três partes, intituladas
“O estabelecimento dos primeiros contactos de Portugal com os reinos do
Congo e Angola”, “As relações entre Portugal e o reino do Congo no decorrer
do século XVI” e “Projectos da coroa portuguesa relativamente ao reino de
Angola em meados do século XVI”.»

15€

8 - Andrade, Elisabete Vieira Canha de – Gestos de cortesia
etiqueta e protocolo. Cacém, Texto, 1998, 144 p., ilustrado,
20 cm. Capa brochada, como novo.
«O protocolo é a arte de regular formas de actuação em sociedade e
no Estado, onde tudo é possível desde que facilmente explicável.»

5€

9 - Andrade, John – Acção Directa: dicionário de terrorismo e
activismo político. Lisboa, Hugin, 1999, 223;[4] p., ilustrado, 23 cm.
Capa brochada, como novo.
Organizado alfabeticamente, este dicionário cobre internacionalmente a
designação de grupos ou líderes activistas, terroristas, grupos de guerrilha,
fundamentalistas religiosos ou políticos de tendência violenta.

15€
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10 - Andrade, Mário de – Origens do nacionalismo africano: continuidade e ruptura nos movimentos unitários emergentes da
luta contra a dominação colonial portuguesa; 1911-1961. Lisboa, Dom Quixote, 1997, 228 p., ilustrado, 24 cm. Capa brochada, como
novo.
«Estudo aliciante, ao mesmo tempo rigoroso e apaixonado, sobre a formação dos ideais nacionalistas em África (em especial na África de língua
portuguesa), e a sua ligação à afirmação identitária da diáspora negra nos Estados Unidos da América.»

12€

11 - António, M. – Mahezu: tradições angolanas. Lisboa,
Serviço de Publicações Ultramarinas, 70 p., muito ilustrado a
cores por José Antunes, 23 cm. Capa brochada, como novo.
«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.»

20€

12 - Árvores e florestas de Portugal: floresta portuguesa. 1- Imagens de tempos idos. 2- Os carvalhais: um património a
conservar. 3 - Os montados: muito para além das árvores. 4 - Pinhais e eucaliptais: a floresta cultivada. 5 - Do castanheiro ao
Teixo: as outras espécies florestais. 6 - Açores e Madeira: a floresta das ilhas. 7 - Floresta e sociedade: uma história em
comum. 8 - Proteger a floresta: incêndios, pragas e doenças. Lisboa, Fundação Luso-Americana, 2007, 8 volumes, coordenação de
Joaquim Sande Silva, 1º volume: 236 p., 2º volume: 275;[2] p., 3º volume: 247 p., 4º volume: 283 p., 5º volume: 217 p., 6º volume: 362 p.,
7º volume: 364 p., 8º volume: 169 p., muito ilustrado a cores, acompanhado de inúmeros mapas e gráficos, 24 cm. Capa brochada, como
novo.
Com a colaboração de vários autores.

70€
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13 - As línguas bantas: estrutura geral. Luanda, CCFAA - 5ª rep.,
1973, 46 páginas, 29 cm. Capa brochada, bom estado.
Livro dactilografado, que nunca foi editado.

30€

14 - Azevedo, José Correia de – Parque Nacional da Peneda-Gerês: um éden verde num espaço ecológico. Vila do Gerês,
Sabatina, 1994, 155;[3] p., muito ilustrado com fotos e mapas, 25 cm. Capa brochada, como novo.
20€

15 - Azurara, Gomes Eanes de – Crónica do descobrimento
e conquista da Guiné. Mem-Martins, Europa-América, 1989,
introdução, actualização de texto e notas de Reis Brasil, 250 p.,
2 folhas desdobráveis com quadro comparativo dos nomes
geográficos que constam das antigas cartas náuticas e das
relações coevas de navegadores, 23 cm. Capa brochada,
como novo.
«Azurara é portanto contemporâneo dos factos que narra. Conheceu
directamente os principais descobridores de que nos fala, sendo
testemunho seguro dos seus feitos.»

18€
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16 - Barbosa, Adriano Correia – Angola: imagens e mensagens:
contos tradicionais. Santo Tirso, Ora & Labora, 1990, 714;[1] p., 24
cm. Com dedicatória do autor. Capa brochada, como novo.
«Todos estes contos foram recolhidos na área da missão católica do Léus,
entre 1967 e 1974, na língua original o cokwe. Alguns foram colhidos
directamente dos lábios do narrador, palavra por palavra.»

25€

17 - Bernardo, Manuel A. – Equívocos e realidades:
Portugal 1974-1975. Lisboa, Nova Arrancada, 1999, 2
volumes, prefácio de Paulo Valladas, 1º volume: 505;[4] p., 2º
volume: 506;[4] p., ilustrado, 23 cm. Capa brochada, como
novo.
«Uma das minhas principais preocupações residiu na tentativa de
esclarecer determinados acontecimentos que alguns autores e,
simultaneamente, intervenientes nos mesmos, parecem querer
manter na penumbra cautelosa.»

30€

18 - Bernardo, Manuel Amaro – Guerra, paz e fuzilamentos dos guerreiros: Guiné
1970-1980. Lisboa, Prefácio 2007, 402 p., muito ilustrado, 24 cm. Capa brochada, como
novo.
«Espero que as pistas deixadas neste livro, em relação a época tão conturbada da vida de
Guiné-Bissau, possa ter alguma utilidade para a análise histórica posterior.»

20€

19 - Bessa, António Marques; Pinto, Jaime Nogueira –
Introdução à política. I - O poder na história. II - O poder, o
estado e a classe política. III - Ideologias, regimes políticos
e ordem internacional. Lisboa, Verbo, 1999-2001-2002, 3
volumes, 1º volume: - 366 p., 2º volume: 326 p., 3º volume: 372
p., 23 cm. Capa brochada, como novo.
«A estrutura da obra, em três volumes, procurou de um modo
pedagógico, mas destinada também ao leitor mais experiente e
informado, apresentar um curso de Introdução à Politica que
contemple, sucessivamente: “O poder na História”, “A Ciência do
Poder”, “A Sociologia do Poder”.»

45€
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20 - Bianchini, Francesco; Corbetta, Francesco; Messegué, Maurice – Frutos de la tierra: atlas de las plantas alimentícias.
Barcelona, Aedos, 1974, ilustrações de Marilena Pistoia, apresentação de Maurice Messegué, 303 p., muito ilustrado, 30 cm. Capa
original do editor, com sobrecapa, como novo.
30€
21 - Blanco, Juan Carlos (dir.) – Mamíferos de España. I - Insectívoros, Quirópteros, Primates y Carníveros de la península
Ibérica, Baleares y Canarias. II - Cetáceoas, Artiodáctilos, Roedores y Lagomorfos de la península Ibérica, Baleares y Canarias.
Barcelona, Planeta, 1998, 2 volumes, prólogo de Miguel Delibes de Castro, 1º volume: 457;[4] p., 2º volume: 383 p., texto a 2 colunas,
muito ilustrado a cores, 23 cm. Capa brochada, como novo.
«El libro de consulta indispensable tanto para descubrir las especies más desconocidas de nuestro entorno como para conocer mejor aquellas más
próximas a nosotros.»

30€

22 - Boletim da Sociedade de Estudos de Moçambique: ano XXIV,
nº 85, Maio a Junho, 1954. Lourenço Marques, Sociedade de
Estudos, 1954, 220 p., mapa comparado desdobrável, 24 cm. Capa
brochada, bom estado.
Com a colaboração de vários autores. Acrescido das “Notas adicionais sobre
os Zimbas (Azimbas)”, por A. Rita Ferreira.

20€
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23 - Bonança, João – Historia da Luzitania e da Iberia: desde os tempos primitivos ao estabelecimento definitivo do dominio
romano: parte fundada em documentos até ao presente indecifráveis; Obra illustrada de muitas gravuras de plantas e animaes
das eras geológicas dos primeiros produtos da industria humana e das primeiras moedas hispânicas; dos duzentos caracteres
do alphabeto luziberico e de um amplo mappa geographico da Hispanha antiga contendo considerável numero de povoações
mais do que as inscriptas nos mappas até agora publicados e do que as mencionadas pelos antigos escriptores. Lisboa,
Imprensa Nacional, 1891, 900 p., muito ilustrado, 28 cm. Encadernação ½ pele, com capa de brochura, bom estado.
100€

24 - Branco, Camillo Castelo – Cem cartas de Camillo:
coordenadas e annotadas por L. Xavier Barbosa. Lisboa,
Portugal-Brasil, s/d; [1920], , [18];160 p., ilustrado em folhas
extra texto, 24 cm. Capa brochada, bom estado.
35€

25 - Brito, António José de (org.) – Para a compreensão do
fascismo. Lisboa, Nova Arrancada, 1999, organização de António
José de Brito, tradução de António Carlos Rangel, 169;[5] p., 23 cm.
Capa brochada, como novo.
«O presente livro é constituído por uma série de estudos e ensaios
publicados no período que vai de 1922 a 1945 (com excepção de um deles)
por autores de renome e destaque dessa época da história italiana.»

12€
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26 - Brittain, Victoria – Morte da dignidade: a guerra civil
em Angola. Lisboa, Dom Quixote, 1999, introdução de
Pepetela, tradução de Tânia Sofia Rocha, 190 p., ilustrado com
mapa, 24 cm. Capa brochada, como novo.
A autora […] não se contentado em entrevistar meia dúzia de
responsáveis dos vários lados em acção […] foi procurar o povo
humilde e trabalhador, o que nunca é achado para nada.»

12€

27 - Bueno, Eduardo – A viagem do descobrimento: a
expedição de Cabral e o achamento do Brasil. Cascais,
Pergaminho, 2000, 131;[5] p., ilustrado, 23 cm. Capa brochada,
como novo.
«Descubra o que comiam e quanto ganhavam este homens, […] que
forças políticas e económicas moviam a esquadra que chegou ao
Brasil há 500 anos.»

12€

28 - Cadornega, António de Oliveira – História geral das guerras angolanas: 1680. Agência-Geral do Ultramar, 1972, reprodução
fac-similada da edição de 1940, anotado e corrigido por José Matias Delgado, 3 volumes, tomo I: XX;629;[2] p., tomo II: [8];595;[2] p.,
tomo III: XI;509;[2] p., [28] folhas ilustradas, [2] folhas desdobráveis uma com mapa, outra com fac-similar da dedicatória do autor, 22 cm.
Capa brochada, como novo.
«Julgo ter contribuído com as minhas notas para esclarecer a história de Angola até 1680, que é até onde Cadornega chega.»

65€
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29 - Cancioneiro português da Biblioteca Vaticana. Lisboa, Centro de Estudos Filológicos; Instituto de Alta Cultura, 1973, (Cód.
4803): reprodução fac-similada, introdução de Luís F. Lindley Cintra, XVIII;[2];456;[1] p., 35 cm, Capa brochada, bom estado.
«O Cancioneiro da Biblioteca Vaticana é uma colectânea medieval de 1200 cantigas trovadorescas (cantigas de amigo, de amor e de escárnio e maldizer) escritas em galaico-português. Compilado em Itália no final do século XV ou começo do século XVI, encontra-se depositado na Biblioteca do
Vaticano, donde deriva o nome por que é conhecido. Foi mandado copiar pelo coleccionador italiano Angelo Colocci.»

80€

30 - Cardoso, Pedro – As informações em Portugal. Lisboa,
Gradiva; Instituto da Defesa Nacional, 2004, 297;[3] p., 23 cm.
Capa brochada, como novo.
«Publicada pela primeira vez, em 1980, como número especial da
revista “Nação e Defesa”, desde há muito esgotada, “As informações
em Portugal” é, a vários títulos, uma obra de referência.»

12€

31 - Cardoso, Silva – Angola: anatomia de uma tragédia. Lisboa,
Oficina do Livro, 2000, 695 p., 23 cm. Capa brochada, bom estado.
«Neste livro fica escrita a História que felizmente não será possível manter
oculta, ou contada de forma forjada, pois não haverá autor tão corajoso e
habilitado que a tenha vivido e descrito como o que foi o Alto-Comissário em
Angola (General Silva Cardoso).»

12€
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32 - Carlos, Rui Palma – Eu fui ao fim de Portugal. Queluz,
Literal, s/d; [1980], 336 p., ilustrado com mapa e fotos, 21 cm.
Capa brochada, como novo.
«[O autor] foi como Alferes Miliciano até Timor e aí se viu envolvido
nos tristíssimos acontecimentos que se seguiram à retirada das
autoridades portuguesas.
Escreveu, no duro presídiu que lhe foi imposto, o seu testemunho
pessoal do que lhe foi dado observar.»

12€

33 - Casaco, António Rosa – Memórias do meu tempo: (crónicas).
S/l, Edição do Autor, 285 p., 23 cm. Capa brochada, como novo.
«Neste seu trabalho literário, e através dele, revela o seu antagonismo ao
descalabro da política portuguesa, iniciada com o irresponsável “movimento
dos capitães”, em 25 de Abril de 1974, e as desastrosas e ruinosas sequelas
que ainda prevalecem entre nós.»

20€

34 - Castanhoso, Miguel de – História das cousas que o
mui esforçado capitão Dom Cristóvão da Gama fez nos
reinos do Preste João com quatrocentos portugueses que
consigo levou. Mem-Martins, Europa-América, 1988,
introdução e notas de Neves Águas, 125, ilustrado com mapa,
23 cm. Capa brochada, como novo.
«A intervenção de D. Cristovão da Gama (filho de Vasco da Gama)
com os seus quatrocentos companheiros veio inverter a situação e
evitar o colapso do Preste João. […] Relato apaixonante das suas
façanhas, escrito por Miguel de Castanhoso.»

15€
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35 - Castells, Álvaro; Mayo, Manuel – Guía de los mamíferos en libertad de España y Portugal. Madrid, Pirâmide, 993, 470;[2] p.,
texto a 2 colunas, muito ilustrado a cores, 23 cm. Encadernação original do editor, como novo.
«Se describen 38 especies, de las que 35 son marinas, se citan especies y subespecies de nueva aparición de las más parecidas entre sí, detalles de
pelaje, medidas, dentición, longevidad, voz, hábitat, comportamiento, distribución y reproducción, todos datos muy importantes para su
determinación.»

25€

36 - Colombo, Cristóvão – A descoberta da América: I - Diário de bordo da 1ª viagem: 1492-1493. II - Relações das quatro
viagens: 1493-1504. Mem-Martins, Europa América, 1990, 2 volumes, prefácio de Luís de Albuquerque, 1º volume: 194;[1] p., 2º
volume: 181;[1] p., ilustrado com mapas, 24 cm. Capa brochada, como novo.
«Susceptíveis de despertarem as mais variadas e polémicas interpretações sobre o pensamento e objectivos de Colombo, estas relações de viagem
não deixarão certamente de atrair a atenção de todos aqueles que se interessam pela fascinante história dos descobrimentos marítimos dos séculos
XV e XVI.»

25€
37 - Corrêa, A. A. Mendes – Da raça e do espírito. Porto,
Imprensa Portuguesa, 1940, [8];305;[3] p., ilustrado, 24 cm.
Capa brochada, bom estado.
Temas tratado: “Animalidade e pensamento criador; Japoneses no
Brasil; Herman ten Kate; Ideas morais em jovens criminosos e não
criminosos; A nova e a vélha Antropologia criminal; O Estudo do povo
português; Três quartos de século de labor arqueológico; A psicologia
do Minhoto; Um nome antigo do Lima; Africanos em Portugal; Os
descobrimentos portugueses e a Etnologia; Raça e valores morais”.

30€
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38 - Costa, Ferreira da – Pedra do feitiço: reportagens africanas.
Porto, Educação Nacional, s/d, [1945], 485;[1] p., 20 cm. Capa
brochada, bom estado.
«Este livro encerra os episódios finais da minha vida nos sertões da África
Ocidental.»

20€

39 - Costa, José Martins Barra da – O terrorismo e as FP 25
anos depois. Lisboa, Colibri, 2004, 232;[1] p., 23 cm. Capa
brochada, como novo.
«Amar a democracia é combater os seus inimigos, aqueles que o
Estado engana e explora. E pode o Estado destruir e,
simultaneamente, sobreviver à custa das vítimas que sacrifica?»

15€

40 - Coutinho, Almirante Gago – Segredos sobre a descoberta
do Brasil. I - Reflexões técnicas. Parede, Quipu, 2000, prefácio do
Almirante Abílio Cruz Júnior, 159 p., ilustrado, 23 cm. Capa
brochada, como novo.
«Com esta obra o autor defende que não é preciso recorrer ao acaso, à
sorte, à Divina Providência ou mesmo aos ventos, desvios de rotas,
corrente, etc., para explicar naturalmente como foi que os portugueses
desbravaram o mar (de forma metódica, bem planeada e organizada),
assim como o interesse do sagaz D. João II pelo meridiano de Tordesilhas,
ou o acerto das “Instruções” dadas a Cabral.»

14€

41 - Couto, Abel Cabral (org.) – Elementos de estratégia:
apontamentos para um curso. Lisboa, Instituto de Altos
Estudos Militares, 1988-1989, 2 volumes, 1º volume: 374;[6] p.,
2º volume: 379;[5] p., 21 cm. Capa brochada, como novo.
«O autor contrariamente ao que afirma, […] não se limitou a ser um
“mero organizador”, […] muito do que está escrito é inovador e
produto da sua reflexão, o que bastante valoriza esta obra.»

30€
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42 - Ctenas, Maria Luiza de Brito; Ctenas, André Constantin; Quast, Dietrich – Frutas das terras brasileiras. [Brasil], Gráfica
Círculo, 2000, 157;[3] p., muito ilustrado a cores, 29 cm. Capa original do editor com sobrecapa, como novo.
«Esta obra [...] prática, analisa sucintamente os pontos fortes e fracos de cada passo na actividade fruteira, de cada variedade.»

50€
43 - Dias, Carlos Manuel Mendes – Geopolítica:
teorização clássica e ensinamentos. Lisboa,
Prefácio, 2005, prefácio de João Botelho Vieira
Borges, 301 p., ilustrado, 24 cm. Capa brochada,
como novo.
«É assumidamente um livro de natureza pedagógica,
sintetizando todo o acervo de conteúdos base e
possibilitando a sua projecção para alguma aplicabilidade à realidade actual.»

18€

44 - Dias, Margot – Instrumentos musicais de Moçambique. Lisboa, I.I.C.T. Centro de Antropologia Cultural e Social, 1986, 244;[5] p.,
muito ilustrado com desenhos, pautas de música e 199 fotos, 23 cm. Capa brochada, como novo.
«O trabalho agora publicado apresenta o primeiro dos estudos sistemáticos, elaborados até hoje, abrangendo os instrumentos musicais de
Moçambique.
Margot Dias é reconhecida mundialmente, entre os peritos da especialidade, como etnomusicóloga do espaço moçambicano e como a cientista com
os conhecimentos mais vastos e mais aprofundados da cultura Makonde.»

40€
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45 - Diffie, Bailey W.; Winius, George D. – A fundação do
império português: 1415-1580. Lisboa, Veja, 1993, tradução
de João Rosa Ferreira e Luís Manuel Dionísio, I volume:
249;[3] p., (falta II volume), ilustrado, 23 cm. Capa brochada,
como novo.
«Esta obra oferece, a par de uma narrativa da expansão do Império
Português, novas interpretações e análises da sua história, tais como
uma discussão sobre as diferenças do poder português em África, na
Índia e no Extremo Oriente e uma análise do fracasso do Império
como empreendimento comercial.»

12€
46 - Diffie, Bailey W. – Prelúdio ao império: navegações e
comércio pré-henriquinos. Lisboa, Teorema: O Jornal, 1989,
colecção: De cabo a cabo, 110;[1] p., 23 cm. Capa brochada,
como novo.
«O papel de relevo desempenhado pelos portugueses nas viagens de
além-mar, ainda antes da época do Infante D. Henrique, constitui o
núcleo desta obra.»

12€

47 - Duarte, António de Sousa; Serafim, João Pedro – Confissões
do 25 de Abril. Lisboa, Âncora, 1999, investigação de Cristina
Ferreira de Almeida, 159 p., ilustrado, 23 cm. Capa brochada, como
novo.
«Neste livro desenvolvem-se os múltiplos caminhos que, em sorte, couberam
na vida aos militares entrevistados, quem eram à época, o que sabiam, o que
actualmente são e o que pensam». O livro fala de Carlos Azeredo, Carlos
Matos Almeida, Ferrand de Almeida, Garcia dos Santos, Mário Tomé, Mariz
Fernandes, Otelo Saraiva de Carvalho, Ramalho Eanes, Ricardo Durão,
Sanches Osório, Vasco Lourenço e Virgílio Varela.

10€

48 - Duarte, José Bento – Senhores do sol e do vento:
histórias verídicas de portugueses, angolanos e outros
africanos. [Lisboa], Círculo de Leitores, 1999, 314 p., ilustrado
com mapas, 24 cm. Capa original do editor.
«Deixo-vos um feixe de narrativas cruzadas, cronologicamente
ordenadas, que combinam, em lances de dramatismo, graça, dor,
humanidade e calculismo, complexos enredos e protagonistas
cativantes.»

15€

17

atempo
Livraria Antiquário

49 - Ennes, António – A guerra de África em 1895. Lisboa, Prefácio,
2002, prefácio de Afonso Lopes Vieira, 507;[2] p., ilustrado com várias
fotos, mapas e documentos, 28 cm. Encadernação original do editor,
com sobrecapa, como novo.
Importante estudo sobre as campanhas militares portuguesas em
Moçambique em 1895.

30€

50 - Etnias da Guiné: nº 1, manjacos. Bissau, CTIG QG /2ª
rep., sec. AP, 1968, 25 folhas, 29 cm. Capa brochada, bom
estado.
Livro dactilografado, que nunca foi editado.

30€

51- Etnias da Guiné: nº 2, balantas. Bissau, CTIG QG /2ª rep., sec.
AP, 1968, 24 folhas, 29 cm. Capa brochada, bom estado.
Livro dactilografado, que nunca foi editado.

30€

52 - Ferreira, João José Brandão – A evolução do conceito
estratégico ultramarino português: da conquista de Ceuta
à conferência de Berlim. S. Pedro do Estoril, Atena, 2000,
436 p., ilustrado com mapas, 24 cm. Capa brochada, como
novo.
«Da Conquista de Ceuta à Conferência de Berlim é uma análise da
história de Portugal, tendo como elemento unificador a perspectiva
estratégica e como objectivo demonstrar a importância que teve a
existência de um conceito claro e definido para a sustentação da
nossa política relativamente ao ultramar.»

20€

18

atempo
Livraria Antiquário

53 - Ferro, Gaetano – As navegações portuguesas no Atlântico e no
Índico. Lisboa, Teorema: O Jornal, 1989, colecção: De cabo a cabo, 212 p.,
23 cm. Capa brochada, como novo.
«As navegações efectuadas pelos portugueses, do Atlântico ao Índico, são aqui
analisadas por um grande especialista italiano desta área historiográfica.»

15€

54 – Feyjo, João de Moraes de Madureyra – Orthographia, ou arte de escrever, e
pronunciar com acerto a lingua portugueza para uso do excellentissimo Duque de
Lafoens: Divide-se em tres partes, A primeira, de cada huma das letras, e da sua
pronunciaçaõ. Das vogaes, e Dithongos. Dos accentos, ou tons da pronunciação. A
segunda de como se dividem as palavras. Da pontuaçaõ, algumas abbreviaturas,
conta dos Romanos, e Latinos, Calendas, Nonas, e Idos. A terceira dos erros do
vulgo, e emendas da Orthografia, no escrever, e pronunciar toda a lingua Portugueza,
verbos irregulares, palavras dubias, e as suas significaçoens. Huma breve instrucçaõ
para os Mestres das Eschólas. Coimbra, Na Officina de Luis Seco Ferreira, 1739, segunda
impressão, [8];548;[3] p., 21 cm, a última folha do índice é fac-similada. Encadernação
inteira de pele da época, folhas amarelecidas, bom estado geral.
120€

55 - Fonseca, Quirino da – Um drama no sertão: tentativa da
travessia de África em 1798. Vila Nova de Famalicão, Minerva, 936,
com documentos inéditos e prólogo do Almirante Gago Coutinho,
242;[1] p.,[23] folhas com mapas, 20 cm. Exemplar numerado e
assinado pelo autor. Capa brochada, com manchas de humidade, bom
estado.
«[Relata] Os transes dessa viagem do Dr. Lacerda, de Tete a Cazembe, no
intuito de transpor o Continente Negro entre Moçambique e Angola,
realizando assim o primeiro reconhecimento geográfico no interior de África.»

25€

19

atempo
Livraria Antiquário

56 - França, Pedro da – Estudos de biologia marítima: trabalhos da Missão de Biologia Marítima; contribuição para o
conhecimento dos Sciaenide de Angola. Lisboa, Junta de Investigação do Ultramar, 1958, 51 p., muito ilustrado com gravuras, mapas,
mapas estatísticos, sendo alguns desdobráveis, 26 cm. JUNTO COM: França, Pedro da; França, Maria de Lourde Paes-da –
Contribuição para o conhecimento da biologia dos Trachurus de Angola. Lisboa, Junta de Investigação do Ultramar, 1958, 135 p.,
muito ilustrado com gravuras, mapas, mapas estatísticos, sendo alguns desdobráveis, 26 cm. JUNTO COM: França, Pedro da;
Picciochi, Paulo – Contribuição para o conhecimento dos pomadasyidae de Angola. Lisboa, Junta de Investigação do Ultramar,
1958, p. 145 a 195 p., muito ilustrado com gravuras, mapas, mapas estatísticos, sendo alguns desdobráveis, 26 cm. JUNTO COM:
França, Pedro da – Contribuição para o conhecimento dos Stromateidae de Angola. Lisboa, Junta de Investigação do Ultramar,
1958, p. 9 a 26 p., muito ilustrado com gravuras, mapas, mapas estatísticos, 26 cm. JUNTO COM: Monteiro, Rui – Heterosomata de
Angola: contribuição para o estudo das famílias Psettodidae, Citharidae, Paralichthydae e Bothidae. Lisboa, Junta de
Investigação do Ultramar, 1958, p. 89 a 130 p., muito ilustrado com gravuras, mapas, mapas estatísticos, 26 cm. JUNTO COM: França,
Pedro da – Contribuição para o conhecimento dos Serranidae de Angola. Lisboa, Junta de Investigação do Ultramar, 1958, p. 9 a
45;[4] p., muito ilustrado com gravuras, mapas, mapas estatísticos, sendo alguns desdobráveis, 26 cm. JUNTO COM: França, Pedro da
– Contribuição para o conhecimento do género merluccius no Atlântico oriental do sul do Equador. Lisboa, Junta de Investigação
do Ultramar, 1958, p. 49 a 150;[6] p., muito ilustrado com gravuras, mapas, mapas estatísticos, sendo alguns desdobráveis, 26 cm.
JUNTO COM: Monteiro, Rui – Contribuição para o estudo da biologia dos Clupeidae de Angola: 1 – Sardinella aurifa C. & V.
Lisboa, Junta de Investigação do Ultramar, 1958, p. 153 a 177 p., muito ilustrado com gravuras, mapas, mapas estatísticos, 26 cm.
Compilação de 8 livros encadernados num só volume. Encadernação inteira de sintético, bom estado.
200€

57 - Francisco Sá Carneiro: um olhar próximo. Mem-Martins,
Europa-América, 2000, prefácio de José Manuel Durão Barroso,
181;[7] p., ilustrado, 21 cm. Capa brochada, como novo.
«No vigésimo aniversário da sua morte, dezoito personalidades de vários
quadrantes da vida política nacional juntaram-se nesta homenagem em livro,
com depoimentos inéditos e, em alguns casos, revelações, que aqui vêm
pela primeira vez a público, acerca do homem e do estadista.»

18€

20

atempo
Livraria Antiquário

58 - Galvão, Henrique – Antropofagos. Lisboa, Jornal de Notícias, 1947, ilustrações de José de Moura, 330;[1] p., muito ilustrado no
texto e extra texto com fotos e desenhos, sendo alguns a cores, 24 cm. Capa original do editor em inteira de pele, com alguns restauros
na lombada, bom estado.
«A expressão, digamos, exterior, da antropofagia é a mais conhecida, na acumulação dos casos, ritos, cerimónias, etc., que os viajantes revelam – do
que a sua expressão interior, ainda mal esboçada através de tímidas hipóteses.»

80€

59 - Galvão, Henrique – História do nosso tempo: acção e obra de João de Almeida (1904-1910). Lisboa, Ottosgrafica, 1934, 2ª
edição, [2];424 p., muito ilustrada com fotos e mapas, 23 cm. Encadernação ½ pele, com capas de brochura, bom estado.
«O presente livro escrito por um grupo de oficiais do Exercito, amigos devotos das nossas colónias, é uma homenagem tardia ao mérito e ao valor do
Coronel do Estado Maior João de Almeida, figura magnífica de português e de colonial do mais alto relêvo.»

40€

21

atempo
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60 - Galvão, Henrique; Selvagem, Carlos – Império ultramarino português: monografia do Império. Lisboa, Empresa Nacional
Publicidade, 1950-1953, 4 volumes, 1º volume:407[1] p., 2º volume: 421;[1] p., 3º volume: 474 p., 4º volume: 440 p., muito ilustrado, com
vários mapas desdobráveis, 24 cm.
«Os autores desta obra desertam muitas vezes dos seus gabinetes europeus e conhecem as colónias portuguesas – senão profundamente, […]
decerto muito extensamente.»

200€

61 - Galvão, Henrique – Por Angola: (quatro anos de actividade
parlamentar) 1945-1949. Lisboa, Edição do Autor, s/d; [1949], 363;[3]
p., 24 cm. Capa brochada, bom estado.
«Não tem este livro, que ressuscita os trabalhos do autor, durante os quatro
anos da quarta Legislatura, em que representou Angola na Assembleia
Nacional, outro intuito senão mostrar àqueles que o elegeram como cumpriu
o mandato que lhe foi confiado.»

35€

62 - Garcia, José Manuel – Pedro Álvares Cabral e a viagem
aos quatro cantos do mundo. Lisboa, Círculo de Leitores,
2001, 379;[2] p., XXXII páginas ilustradas a cores, ilustrado no
texto, 23 cm. Encadernação original do editor.
«A presente obra tem como objectivo evocar e estudar a figura de
Pedro Álvares Cabral e a jornada que imortalizou o seu nome.»

18€

22

atempo
Livraria Antiquário

63 - Geraldes, Alice – Castro Laboreiro e Soajo: habitação, vestuário
e trabalho da mulher. Lisboa, Serviço Nacional de Parques, Reservas e
Património Paisagístico, 1979, 95 p., muito ilustrado, 21 cm. Capa
brochada, bom estado.
10€

64 - Góis, Bento de; Andrade, António de – Viagens na Ásia
Central em demanda do Cataio. Mem-Martins, Europa-América,
D.L. 1988, introdução e notas de Neves Águas, 126;[1] p., ilustrado
com mapas, 23 cm. Capa brochada, como novo.
«Já nos inícios do século XVII, os Jesuítas continuavam a admitir, embora
com dúvidas, que o Cataio eram um reino próximo da China, ou de uma
parte dela. Sabiam que os Holandeses e os Ingleses procuravam entrar
em contacto directo com essa região. Não o tinham até então conseguido,
mas era necessário antecipar-se-lhes.»

12€

65 - Grapin, Jacqueline; Pinatel, Jean-Bernard – A guerra
civil mundial. Lisboa, Perspectivas & Realidades, 1977,
tradução de Laurentina Capela, 283;[2] p., 24 cm. Capa
brochada, como novo.
«Guerra económica ou economia de guerra? Greves, revoluções,
terrorismo internacional. Por detrás de todas estas manifestações de
uma nova espécie de guerra civil escondem-se certas realidades
económicas bem determinadas.»

25€

66 - Guerra, João Paulo – Descolonização portuguesa: o
regresso das caravelas. Lisboa, Dom Quixote, 1996, 206 p.,
24 cm. Capa brochada, como novo.
«”Descolonização Portuguesa: o regresso das caravelas” vem
levantar o véu que ainda cobre um dos momentos mais decisivos da
História recente de Portugal, através de depoimentos de alguns dos
seus principais protagonistas.»

12€

23

atempo
Livraria Antiquário

67 - Guerra, João Paulo – Memória das guerras coloniais. Porto,
Afrontamento, 1994, 453 p., ilustrado, 24 cm. Capa brochada, como
novo.
«”Memória das guerras coloniais” é uma investigação jornalística sobre as
guerras dos portugueses em Angola, Guiné e Moçambique, de 1961 a 74.»

15€

68 - Gusmão, Xanana – Timor leste: um povo, uma pátria. Lisboa, Colibri,
1994, XV;357;[1] p., ilustrado com fotos e mapa desdobrável, 24 cm. Capa
brochada, como novo.
«Seja em Timor Leste, seja na Polónia, seja nos países bálticos, seja no Pacífico do
Sul, seja nas Caraíbas, está demonstrado que a força e a repressão nunca puderam
sufocar por completo o que constitui a própria razão de ser de cada povo: o orgulho
de ser ele mesmo.»

18€

69 - História de Angola. Porto, Afrontamento, 1975, publicado
inicialmente pelo Centro de Estudos Angolanos, grupo de trabalho
História e Etnografia, 179, ilustrado com vários mapas, 24 cm. Capa
brochada, bom estado
15€

70 - História da Guiné e ilhas de Cabo Verde. Porto,
Afrontamento, 1974, 183 p., ilustrado com vários mapas no
texto, 24 cm. Capa brochada, como novo.
10€

24

atempo
Livraria Antiquário

71 - História de Moçambique: Frelimo. Porto, Afrontamento 1971, 80;[4] p., muito ilustrado com mapas e fotos, 24 cm. Capa brochada,
como novo.
10€
72 - História da República: edição comemorativa do
cinquentenário da República. Lisboa, O Século, [1959], 644
p., muito ilustrado no texto e extra texto, 31 cm. Encadernação
inteira de pele original do editor, bom estado.
«A proclamação da república, em 5 de Outubro de 1910, foi um
acontecimento de decisiva importância na história de Portugal. Com
ele se iniciou, na vida e na evolução do povo português, uma época
nova, assinalada por episódios relevantes.»

150€

73 - Huerta, Alberto; Rodriguez, José Luis – S.O.S. por la fauna española: 100 especies en peligro de extinción. Madrid, Fondo
Natural, 1988, 223 p., muito ilustrado a cores, 31 cm. Encadernação original do editor com sobrecapa, como novo.
Livro de uma excelente qualidade fotográfica.

30€

25

atempo
Livraria Antiquário

74 - Jolliffe, Jill – Timor: terra sangrenta. Lisboa, O Jornal, 1989, 178 p., XVI páginas ilustradas, 21 cm. Capa brochada, bom estado.
«Este livro é a história de Timor-Leste e da sua abortada descolonização, da invasão pela Indonésia e da tragédia subsequente, das atrocidades
cometidas contra o povo timorense e da sua corajosa resistência.»

12€

75 - Jorge, Manuel – Para compreender Angola. Lisboa,
Dom Quixote, 1998, 296 p., 23 cm. Capa brochada, como
novo.
«As questões colocadas neste livro justificam o seu título. Trata-se
com efeito de uma obra de reflexão, tão exaustiva quanto possível,
sobre dados históricos, económicos, sociais e políticos de Angola,
permitindo a síntese do presente e do passado, traçando as
perspectivas da história de Angola e do seu povo.»

15€

76 - Laidley, Fernando – Guerra e paz no norte de Angola. Lisboa.
Quipu, 1997, 87 p., ilustrado, 23 cm. Capa brochada, como novo.
«Da leitura destas páginas, em estilo de crónicas de guerra, o leitor
aperceber-se-á de alguns acontecimentos desconhecidos do grande público.
Relatam-se histórias divertidas, caricatas (que também as houve) e
dramáticas.»

8€

26

atempo
Livraria Antiquário

77 - Lamas, Maria – A mulher no mundo. Rio de Janeiro, Casa do Estudante do Brasil, 1926, 2 volumes, 1º volume: 623;XV;I p., 2º
volume: 646;X p., muito ilustrado, com numerosas estampas em folha à parte, 26 cm. Capa brochada, bom estado.
«”A mulher no mundo” é a História da Mulher e não de algumas mulheres. Por isso, pensando em todas, nunca perdi de vista essas condições gerais
nem a mulher obscura e heróica que tem sido, afinal, a grande sacrificada, no lento, complexo e penoso avanço humano, através de milénios e
milénios.»

120€

78 - Lavra e oficina: caderno especial dedicado à literatura angolana em saudação à VI Conferência dos Escritores AfroAsiáticos: Conferência dos Escritores Afro-Asiáticos, 6, Luanda, 1979. Luanda, União dos Escritores Angolanos, 1979, 135 p., muito
ilustrado, no texto e extra texto, a cores e a preto e branco, 23cm. Capa brochada, bom estado.
«Têm os escritores angolanos uma tradição de luta. Desde o início […] que os escritores estão presentes como agentes de luta pela independência.»

30€

27

atempo
Livraria Antiquário

79 - Leitão, Joaquim – O Palácio de São Bento. Lisboa, Bertrand & Irmãos, 1945, capa de Martins Barata, 156;[2] p., [11] folhas
ilustradas extra texto, fotos e gravuras, 41 cm. Capa brochada, bom estado.
«Descrição sumária de todo o Palácio, […] do local e da sua evolução até ser o que hoje é, do nascedoiro do mosteiro quinhentista dos Beneditinos e
a sua expropriação e a adaptação a Paço de Leis. […] Há pelo majestoso edifício muito que ver, e não podia esquecer-se os Columbanos do “Passos
Perdidos”, o Malhoa e outras telas da antiga Sala de Conferência.»

100€
80 - Lima, Mesquitela – Os Kyaka de Angola: história, parentesco, organização política e territorial. Lisboa, Távola Redonda,
1988, 1º volume: 255 p., (com falta do 2º e 3º volume), muito ilustrado, 23 cm. Capa brochada, bom estado.
«Esta obra representa, não só um gigantesco trabalho de campo, como também renova, em muito, o conhecimento da África Meridional.»

20€

81 - Livro da homenagem ao grande pintor José Malhôa:
realizada, com a exposição das suas obras, na Sociedade
Nacional das Belas Artes em Junho de 1928. Lisboa, Libânio
da Silva, 1928, 216;[1] p., com XCVIII ilustrações em folha
extra texto, 26 cm. Capa brochada, com lombada cansada,
bom estado.
«Pintor da cor – pintor alegre – pintor de Portugal.»

35€

28

atempo
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82 - Lobato, António – Liberdade ou evasão: o mais longo
cativeiro da guerra. Amadora, Erasmos, 1995, 187 p., [27]
páginas fac-similadas do manuscrito, ilustrado, 24 cm. Capa
brochada, como novo.
«Propõe condensar em algumas páginas, não só os horrores mas,
também e sobretudo, algumas das vias possíveis de sobrevivência num
meio hostil e o consequente enriquecimento da pessoa humana quando,
perante situações-limite, consegue vencer-se a si própria.»

12€

83 - Lusitano, Candido [Francisco José Freire] – Diccionario poetico para uso dos que principiao a exercitar-se na poesia
portugueza: obra igualmente util ao orador principiante. Lisboa, Na offic. Patriarchal de Francisco Luiz Ameno, 1765, 1ª edição, 2
tomo num volume, [34];407;[1] p., 2º volume: 343 p., 20 cm. Encadernação inteira de pele da época, bom estado.
«P. FRANCISCO JOSÉ FREIRE, mais conhecido pelo nome poetico de Candido Lusitano, que adoptou na Arcadia, da qual foi um dos primeiros e
mais conspicuos membros.
Muito devem, no meu entender, as letras portuguezas a este laborioso e erudito escriptor, que no seu tempo prestou valiosissimos serviços,
trabalhando fervorosa e incansavelmente para reformar o estylo vicioso, e o mau gosto, que dominavam até então, e de que elle proprio se não
mostrára exemplo, nos escriptos que primeiro publicou. A sua conversão litteraria foi devida ao Verdadeiro Methodo de Verney, cuja leitura lhe fez
conhecer o quanto andava arredado do bom caminho.» - Dicc. Inocêncio

130€

84 - MacIntyre, Kenneth Gordon – A descoberta secreta da
Austrália: a façanha portuguesa 250 anos antes do comandante
Cook. Macau, Fundação Oriente; Centro de Estudos Marítimos,
1989, tradução de Manuela Nazaré Ribeiro, 277 p., muito ilustrado
com inúmeros mapas, 23 cm. Capa brochada, como novo.
«Quem descobriu a Austrália? Este fascinante livro – fruto de vinte anos de
meticulosa pesquisa – demonstra sem sombra de dúvida que foram os
portugueses, e não o comandante Cook, os primeiros europeus a visitar a
costa oriental da Austrália.»

20€

29

atempo
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85 - Maquiavel, Nicolau – O príncipe. Lisboa, Guimarães Editores,
2003, tradução de Caros E. de Soveral, 126;[1] p., 19 cm. Capa
brochada, como novo.
«Dedicado a Lourenço de Médicis, o Magnifico, “Il Príncipe” do Renascimento
por excelência, Maquiavel escreveu uma das obras ainda hoje considerada
fundamental no estudo da filosofia política.»

5€

86 - Martelo, David – 1974: cessar-fogo em África. MemMartins, Europa-América, 2001, 252;[8] p., ilustrado com
gráficos, 21 cm. Capa brochada, como novo.
«É uma obra essencial que ficará, por certo, nos anais da ensaística
nacional, quer pelo valor documental e literário quer pelas
características de exactidão e de “colocar o dedo na ferida” que tão
bem caracterizam o autor.»

20€

87 - Martinho, Alberto Trindade – O pastoreio e o queijo da Serra. Lisboa, Parque Natural da Serra da Estrela, 1981, 125 p., muito
ilustrado, 21 cm. Capa brochada, como novo.
10€

30

atempo
Livraria Antiquário

88 - Martins, Joaquim Ferreira – O desaparecido. Porto, Progredior,
1963, 180 p., 20 cm. Com dedicatória do autor. Capa brochada, com
algumas manchas de humidade, bom estado.
12€

89 - Martins, Rocha – O governo provisório da República
Portuguesa: crónica e memórias políticas, 1910-1911.
Lisboa, Inquérito, 1945, 460;[3] p., 22 cm. Encadernação inteira
de sintético, com gravação na pasta, bom estado.
«Liberal, adversário, confesso e firme, de jacobinismos vermelhos e
brancos, conheci muitos das principais personagens políticas do meu
tempo e vivi perto de alguns deles, por isso, deixei de os colocar no
seu devido quadro, retratando-os conforme os analisei.»

50€

90 - Mateus, Dalila Cabrita – A luta pela independência: a
formação das elites fundadoras da FRELIMO, MPLA e
PAIGC. Mem-Martins, Inquérito, 1999, 299;[1] p., [16] páginas
ilustradas com fotos, 23 cm. Capa brochada, como novo.
«Neste trabalho de investigação sobre as lutas pela independência
das ex-colónias portuguesas, Dalila Mateus procura compreender as
opções ideológicas e politicas, bem como os modelos económicos e
sociais adoptados pelos movimentos que conduziram essas lutas,
participaram na descolonização e alcançaram o poder nos
respectivos países.»

15€

91 - Mateus, Dalila Cabrita; Mateus, Álvaro – Purga em Angola: o
27 de Maio de 1977. Porto, Asa, 206;[1] p., ilustrado, 24 cm. Capa
brochada, como novo.
«Se não é possível compreender os acontecimentos de 27 de Maio de 1977
sem reconstituir a história do MPLA, também não é possível compreender a
Angola de hoje sem recordar a purga que se seguiu a tal data.»

18€

31
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92 - Mattoso, José – A dignidade: Konis Santana e a resistência timorense. Lisboa, Círculo de Leitores, 2005, prefácio de Mário
Soares, 322;[2] p., muito ilustrado com fotos e mapas, no texto e em folhas extra texto, 25 cm. Capa original do editor com sobrecapa,
como novo.
«O livro que ora se apresenta é um livro singular e apaixonante.»
Relata a vida do malogrado resistente Konis Santana, com notas autobiográficas e documentação facultada por Xanana Gusmão.

18€

93 - Menezes, José de Vasconcellos e – Apoio sanitário na época
dos descobrimentos. Lisboa, Academia de Marinha, 1987, colecção:
Armadas portuguesas 577;[4] p, ilustrado, 24 cm. Capa brochada,
como novo.
«Esta colectânea de trechos de narrativas e de documentos tem a intenção
de dar uma ideia do que foi o apoio sanitário nas Armadas e no Além Mar,
nos séculos XV e XVI.»

30€

94 - Moreira, Adriano – A espuma do tempo: memórias do
tempo de vésperas. Coimbra, Almedina, 2008, 469;[1] p., [60]
páginas ilustradas com fotos, 25 cm. Capa original do editor
com sobrecapa, como novo.
«Ou sim ou não. Cada um é único. Tem aquele encontro com o
descontentamento que se arrepende e repete. Porque nada serve.
Nem coisas, nem plantas, nem bichos, nem homens, é tudo para
substituir. Fica o momento breve da tentativa. Uma só oportunidade.
Que não se repete. Fugaz. Improvável. Mas sem renúncia.»

30€
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95 - Moreira, Adriano (coord.) – Informações e segurança:
estudos em honra do general Pedro Cardoso. Lisboa, Prefácio,
2003, 530 p., 25 cm. Capa brochada, como novo.
«O presente volume, que julguei oportuno organizar, inscreve-se na tradição
que consagra os professores jubilados com alguns estudos elaborados em
sua memória.»
Com a colaboração de vários autores.

25€

96 - Moreira, Adriano (coord.) – Terrorismo. Coimbra,
Almedina, 2004, 501;[8] p., ilustrado, 23 cm. Capa brochada,
como novo.
«Depois do 11 de Setembro, que revelou o terrorismo como uma
ameaça global, de que este livro se ocupa, o seu efeito colateral mais
relevante, na frágil ordem internacional, foi desenvolver o
unilateralismo dos EUA.»

20€

97 - Nantet, Bernard; Rance, Patrick; Botkine, Françoise; Lyon,
Ninette, Ribaut, Jean-Claude – Queijos: arte e história. Lisboa,
Inapa, 1993, 255 p, muito ilustrado a cores, 32 cm. Encadernação
original do editor, como novo.
«Em “Queijos: arte e história” explora-se, dos tempos antigos até à
actualidade, a origem e a diversificação das variedades de queijo. Leva-se o
leitor das pastagens mais formosas do mundo até às perfumadas caves de
maturação, explicando os métodos tradicionais e industriais utilizados no
fabrico dos queijos.»
Livro delicioso.

50€
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98 - Nápoles, João Carlos Metello de; Nápoles, Jorge Metello de – Solares e casas nobres do Concelho de Pinhel. Pinhel,
Município de Pinhel e Autores, 2006, ilustrado por Suzana Metello de Nápoles, 472 p., muito ilustrado com desenhos, 32 cm.
Encadernação original do editor, como novo.
«As descrições pormenorizada de elementos artísticos que caracterizam cada uma das casas nobres e as referências aos antigos e actuais
proprietários permitem-nos perceber por um lado, o aparecimento de casas nobre numa terra onde, até ao século XVI, nenhum nobre poderia ter
terras e por outro lado compreender alguns aspectos das alterações políticas e sociais que levaram à alienação das mesmas ao longo dos séculos.»

50€

99 - Natividade, M. Vieira – Ignez de Castro e Pedro o Cru perante a
iconographia dos seus túmulos. Lisboa, "A Editora", 1910, 117;[2] p.,
ilustrado com 36 figuras em páginas extra texto, texto impresso em papel
de linho, 26 cm. Capa brochada, com algumas manchas de humidade,
bom estado.
«Preciosa obra d’arte não excedida, delicioso poema d’amor gravado na álgida
dureza de um grande bloco calcareo.»

45€
100 - Natureza e paisagem. Lisboa, Serviço Nacional de Parques, Reservas e Património Paisagístico, 1977, nº 2: 59 p., nº 3: 77 p.,
ilustrado, 21 cm. Capa brochada, como novo.
10€
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101 - Nye, Joseph S. – Compreender os conflitos internacionais: uma introdução à teoria e à história. Lisboa, Gradiva, 2002,
XIII;304;[2] p., ilustrado, 24 cm. Capa brochada, como novo.
«Actualizado com os dados mais recentes, este livro explora as questões internacionais com que nos defrontamos ao entrarmos no século XXI.»

15€

102 - O império luso-brasileiro: 1620-1750. Lisboa, Editorial Estampa, 1991, direcção de Joel Serrão e A. H. Oliveira Marques,
coordenado por Frédéric Mauro, 516;[16] páginas ilustradas com gravuras a cores extra texto, mapas, gráficos e tabelas, 21 cm. Capa
brochada, como novo.
O império luso-brasileiro: 1750-1822. Lisboa, Estampa, 1986, direcção de Joel Serrão e A. H. Oliveira Marques, coordenado por Maria
Beatriz Nizza da Silva, 613 p., [53] páginas ilustradas com gravuras a cores em folhas extra texto, mapas, gráficos e tabelas, 21 cm.
Capa brochada, como novo.
«Com efeito, desde os princípios do século XV até ao terceiro quartel do século actual – a expansão marroquina, os descobrimentos marítimos, a
colonização de ilhas e de terras continentais, os tráficos transoceânicos, as permutais culturais, etc. – eis aí uma sucessiva e vária projecção de
Portugal no Mundo, sem cujo conhecimento não é inteligível o que foi ocorrendo na metrópole europeia.»
Com a colaboração de vários historiadores.

50€
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103 - Oliveira, Ernesto Veiga de; Pereira, Benjamim; Pereira, Rui – Índios da Amazónia. Lisboa, Instituto de Investigação Científica
Tropical; Museu de Etnologia, 1986, 185 p., muito ilustrado a cores e a preto e branco, qualidade gráfica, 21 cm. Capa brochada, como
novo.
Exposição realizada pelo Museu de Etnologia do Instituto de Investigação Científica Tropical, Lisboa, Dezembro 1986/ 1987

18€

104 - Paulo, Heloísa – Aqui também é Portugal: a colónia
portuguesa do Brasil e o salazarismo. Coimbra, Quarteto, 2000, 624
p., ilustrado, 23 cm. Capa brochada, como novo.
«O objectivo deste trabalho é tentar traçar a trajectória da adesão dos
emigrantes portugueses radicados no Brasil ao salazarismo.»

20€

105 - Pereira, Sá; Silva, Adulcino – O pavoroso caso Timor: jornal
"O Retornado" denuncia ao mundo. Lisboa, Literal-Selecta, 1976,
198;[1] p., ilustrado, 21 cm. Capa brochada, bom estado.
«Este livro é fiel repositório dessa campanha jornalística. Certamente,
denuncia um dos mais hediondos e dolorosos crimes de genocídio político
registados na História do jornalismo.»

18€
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106 - Pinto, Serpa – Como eu atravessei a África. I - A carabina d'El Rei. II - A família Coillard. Mem-Martins, Europa América, 1990,
2 volumes, 1º volume: 308;[1] p., 2º volume: 279;[20] p., muito ilustrado, 23 cm. Capa brochada, como novo.
«Narrativa recheada com a descrição das inúmeras peripécias e contrariedades, a que não faltam sugestivas ilustrações e anotações realizadas pelo
próprio autor, é igualmente um esplêndido documento que em muito contribuiu para um melhor conhecimento geográfico e etnográfico da África
Austral.»

30€

107 - Queiroz, Eça de – A capital. Porto, Livraria Chardron de Lello & Irmão, 1925, 1ª edição, XLI;[1];573 p., ilustrado com busto do
autor desenhado por António Carneiro, 19 cm. Encadernação original do editor, bom estado.
75€
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108 - Raczynski, Le comte A. – Les arts en Portugal: lettres adressées a la société artistique et scientifique de Berlin et
accompagnées de documents. Paris, Jules Renouard, 1846, 548 p., ilustrado, 24 cm. Encadernação ½ pele, com capas de brochura,
bom estado.
«O contributo mais inovador de Athanasius Raczynski para a história da arte portuguesa foi distanciá-la do seu pesado teor nacionalista, aplicando-lhe
uma análise formalista que não se ficou pela categorização estilística das obras de arte, em que simplesmente se fazia corresponder um certo padrão
figurativo a uma determinada época, funcionando também como instrumento crítico de avaliação qualitativa da sua relevância e especificidade
estéticas, que lhe permitiu identificar de um modo mais concreto datações, atribuições e conjunturas artísticas.» - O CONDE ATHANASIUS
RACZYNSKI E A HISTORIOGRAFIA DA ARTE EM PORTUGAL de Paulo Simões Rodrigues.

150€

109 - Religiões, segurança e defesa: seminário. S. Pedro do
Estoril, Atena; Lisboa, Instituto de Altos Estudos Militares,
1999, 182 p., 24 cm. Capa brochada, como novo.
«As dinâmicas do fenómeno religioso na Sociedade e nas Relações
Internacionais assumem um protagonismo renovado na actual
conjectura e prospectivam importantes reflexos nos domínios da
Segurança e Defesa.»

8€

110 - Ribeiro, Gonçalves – A vertigem da descolonização: da
agonia do êxodo à cidadania plena. Mem-Martins, Inquérito, 2002,
474 p., ilustrado, com mapa desdobrável, 23 cm. Capa brochada,
como novo.
«Esta obra revela uma nova perspectiva da descolonização de Angola, da
violência urbana aos confrontos rurais, a realidade vivida pelos cidadãos
portugueses e angolanos é revelada com um realismo impressionante.»

18€
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111 - Rocha, Carlos Vieira da – Timor: a ocupação
japonesa durante a segunda guerra mundial. [Lisboa],
Sociedade Histórica da Independência de Portugal, 1996, 2ª
edição, revista e ampliada, 309 p., ilustrado, 23 cm. Com
dedicatória do autor e carta manuscrita. Capa brochada, como
novo.
«Esta obra, para além do seu grande interesse historiográfico, tem
igualmente o mérito de pôr mais uma vez em evidência os profundos
laços que nos unem a Timor.»

15€
112 - Rocha, Nuno – Timor: o fim do império; volume I. Lisboa,
Orbipress, 1999, 454;[1] p., 23 cm. Capa brochada, bom estado.
«Este livro não pretende orientar qualquer tipo de opinião pública. O que se
procura é dar aos portugueses um documento isento, […] hoje todos se dão
conta de que a realidade de Timor não é aquela que nos foi transmitida pela
Imprensa, pela Rádio, pela Televisão e pelos políticos nas últimas duas
décadas.»

18€

113 - Rocha, Nuno – Timor-Timur: 27ª província da Indonésia. Lisboa, Nova Nordica, 1987, 222 p., [16] páginas ilustradas, 24 cm.
Capa brochada, como novo.
«Morreram até hoje em Timor mais de cem mil pessoas. Portugal tem que pedir desculpa à Indonésia pela forma como concluiu a sua presença de
quatrocentos e cinquenta anos em Timor, e ao Povo timorense, por os ter abandonado durante os últimos doze anos.»

15€
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114 - Rocha, Vieira da – Le Portugal au travail. Paris, Pierre Roger
et C.ª, 1921, 318;[2] p., ilustrado 31 fotos extra texto e mapa
desdobrável de Portugal, 21 cm. Encadernação ½ pele, bom estado.
«La publication de ce livre a été faite dans l ‘ intention suivante: porter à la
connaissance du peuple français les conditions de la vie économique du
Portugal.»

35€

115 - Rodrigues, Rui (coord.) – Os últimos guerreiros do império.
Lisboa, Erasmos, 1995, 290 p., ilustrado, 24 cm. Capa brochada,
como novo.
«”Os Últimos Guerreiros do Império” – vinte anos depois de iniciado o
processo das chamadas “descolonizações. ”- São 18 depoimentos, 11 dos
quais de combatentes que possuem a “Torre e Espada”. O conjunto engloba
militares de carreira e milicianos.»

18€

116 - Roque, Fátima – Angola: em nome da esperança; o
meu depoimento. Venda Nova, Bertrand, 1993, 194 p.,
ilustrado, 23 cm. Capa brochada, como novo.
«A verdadeira paz não é só a ausência de tensão social, mas
também o perdão de um povo dividido pelo ódio, pela mentira e pela
violência. Por isso a verdade tem que ser conhecida.»

8€

117 - Santos, A. Valdez dos – Liquidação do ultramar. Lisboa,
Núcleo de Estudos Oliveira Salazar, 2002, 29 p., 23 cm. Capa
brochada, como novo.
«A questão estava em determinar até que ponto as forças armadas, para
evitar as soluções militares que eram justificação da sua própria existência,
se encontravam dispostas a ceder no campo das soluções políticas.»

2€
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118 - Santos, Eduardo dos – A questão do Barotze. Lisboa,
Instituto de Investigação Científica Tropical, 1986, 174 p., 23
cm. Capa brochada, como novo.
«Este trabalho versa sobre a chamada Questão do Barotze, um
império negro que se constituiu na África Central no último quartel do
século XIX sob o domínio de Levanica e as bênçãos dos Ingleses.»

15€

119 - Santos, Loureiro dos – Reflexões sobre estratégia: temas de
segurança e defesa. Mem-Martins, Europa-América, 2003, 280;[7] p.,
21 cm. Capa brochada, como novo.
«Uma obra polémica onde a actual situação internacional é abordada nas
mais variadas vertentes – política, económica, social, histórica, geoestratégica – e de cuja leitura resulta uma evidente lição sobre a
complexidade, mitos e tendências a médio prazo do mundo em que
vivemos.»

18€
120 - Santos, Manuel dos – Ele aí está! Memórias do antigo
toureiro e director de corridas. Lisboa, Empresa Nacional de
Publicidade, 1946, prefácio, notas e arranjo de Belo Redondo, 181;[2]
p., [27] páginas ilustradas, 21 cm. Encadernação ½ pele, sem folha de
rosto, bom estado.
«A sua vida é uma longa tarde de sol, ruidosa e festiva, uma aventura
colorida, feita de riscos e de gargalhadas.»

35€

121 - Saraiva, José António – O palácio de Belém com seus hóspedes, os seus segredos e a sua vida quotidiana. Lisboa,
Inquérito, 1985, 141 p., muito ilustrado, 29 cm. Encadernação em meia de pele, com caixa, bom estado.
40€
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122 - Serra, Paula – Dinfo: histórias secretas do Serviço de
Informações Militares. Lisboa, Dom Quixote, 1998, prefácio de Pedro
Manuel Serradas Duarte, 288 p., 24 cm. Capa brochada, como novo.
«Este projecto não tem por objectivo traçar o percurso de um homem. Ele é o
fio condutor de um conjunto de ideias e de histórias sobre a DINFO, que
ocorreram entre os anos de 1976 e de 1988.»

15€

123 - Tenreiro, António; Afonso, Mestre – Viagens por terra
da Índia a Portugal. Mem-Martins, Europa-América, 1991,
introdução e notas Neves Águas, 259;[1] p., ilustrado com
mapa, 23 cm. Capa brochada, como novo.
«Trata-se, pois de duas curiosas narrativas que, para além de
constituírem um precioso acervo de informações de natureza
geográfica, religiosa e antropológica, proporcionarão, por certo,
agradáveis momentos de leitura.»

15€

124 - Vasco, Nuno; Cardoso, Óscar – A bem da nação. Lisboa,
Dom Quixote, 1998, 231 p., 24 cm. Capa brochada, como novo.
«Um preso político e um inspector-adjunto da PIDE/DGS revelam, em
conjunto e pela primeira vez em livro, o jogo do “gato e do rato” entre
perseguidos e perseguidores, no âmbito da actividade da ex-policia política
em Portugal.
“A Bem da Nação” é um documento fundamental para compreender alguns
dos últimos anos da história de todos nós.»

12€

125 - 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.
«Apresentação, de uma forma sistemática e numa óptica
predominantemente instrumental, dos agentes, das técnicas e dos
métodos utilizados no condicionamento da opinião pública.»

18€
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126 - Viana, Victor Daniel Rodrigues – A evolução do
conceito estratégico nacional da fundação ao Estado
Novo. Lisboa, Instituto de Altos Estudos Militares, 1996, 233;[3]
p., 21 cm. Capa brochada, como novo.
«Trabalho profundo que, aplicando as doutrinas estratégicas do
presente, faz uma leitura geoestratégica lúcida, coerente e corajosa
da nossa história.»

12€

127 - Zippelius, Reinhold – Teoria geral do estado. Lisboa,
Fundação Calouste Gulbenkian, 1974, tradução de António Cabral
Moncada, 290 p., 23 cm. Capa original do editor com sobrecapa, como
novo.
«A política não é mais do que a arte de saber avaliar justamente as diferentes
possibilidades a seguir e extrair do grande reservatório dos conhecimentos
adquiridos e dos diversos modelos de pensamento, aqueles que melhor
possam servir os problemas concretos em questão.»

18€

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!

43

