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1 - Afonso X, O Sábio – Cantigas de Santa Maria. Coimbra, por
ordem da Universidade, 1959-1961-1964, 3 volumes, volume I:
LXXXVII;286;[3] p., volume II: 376;[5] p., volume III: 414;[2] p., 26
cm. Capa brochada, bom estado.
«Este manuscrito, com efeito, não só traz, além de duas novas cantigas,
estrofes que faltam nos códices restantes, mas ainda apresenta variantes
que importa considerar, por conterem em parte novas lições e corrigirem
numerosos erros do códice – base.»

150€

2 - Almeida, Fernando António – Lisboa: monumental e turística. Rio de Mouro, Everest, 2003, edição trilingue em português,
espanhol e inglês, fotografia de Miguel Sánchez e Puri Lozano, tradução de Marisa Roberto, 186;[5] p., muito ilustrado, 29 cm. Capa
original do editor, com sobrecapa, como novo.
«Lisboa debruçada sobre o mar…Um mar por onde os homens partiram, impelidos pela esperança, à procura de um Mundo novo.»
Livro publicado para as comemorações da “Expo 98”.

30€ (20%)

3 - Andrade, Eugénio de – O outro nome da terra. Lisboa, Limiar, 1988, 1ª edição, 71;[11] p., ilustrado, 21 cm. Capa brochada, bom
estado.
Grande Prémio de Poesia da Associação Portuguesa de Escritores.

25€

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

120€ (20%)

5 - Araújo, Manuel dos Santos e Ascenção – Guia do turista
em Lisboa / Guía del turista en Lisboa / Guide-book for
tourists in Lisbon. Lisboa, Manuel dos Santos e Ascenção
Araújo, 1929, edição em português, espanhol e Inglês, ilustrada
pelo artista Rocha Vieira, 26 cm, 71;[5] p., ilustrado com
numerosas gravuras e mapas da cidade. Capa brochada, bom
estado.
Publicação destinada ao turista que vinha a Portugal, quando da visita à
Exposição Ibero-Americana de Sevilha.
Obra constituída na sua maior parte por ilustrações de Rocha Vieira,
celebre caricaturista que desenhou para o “Século Cómico” e para a “
Ilustração Portuguesa”.

25€ (20%)

6 - 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€
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7 - Bardèche, Maurice – Um depoimento sobre a resistência:
carta a François Mauriac. Lisboa, Bayle, 1948, tradução
portuguesa de Jean Bayle, 186 p., 18 cm. Capa brochada,
cansada, com algumas manchas de humidade, algumas páginas
com sublinhados a lápis de cor, bom estado geral.
«O livro que apresentamos ao público português provocou, quando da
sua publicação em França, há exactamente um ano, uma emoção
extraordinária.
Pela primeira vez, depois da libertação, uma voz se levanta, alta e
corajosa, para defender a política de colaboração, que fora qualificada
em bloco, pelo conformismo e pelo ódio, de traição.»

12€ (20%)

8 - Bastin, Marie-Louise – Arte decorativa Cokwe. Coimbra/ Dumbo, Museu Antropológico da Universidade de Coimbra/ Museu
Antropológico da Universidade Dundu, 2010, tradução de Pedro Serras Pereira, 1º volume: 242, 2 º volume: 325 p., muito ilustrado, 29
cm. Capa do editor, como novo.
150€

9 - Beazley, Charles Raymond – O Infante D. Henrique e o
início dos descobrimentos modernos. Porto, Civilização, 1945,
tradução de António Álvaro Dória, 314;[3] p., ilustrado com 12
gravuras e 22 mapas, sendo alguns desdobráveis, 23 cm. Capa
brochada, algumas páginas com sublinhados a lápis de cor, bom
estado.
«O livro de Charles Raymond pode considerar-se um dos melhores
trabalhos até hoje escrito por um estrangeiro acerca do Infante.»

20€ (20%)
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10 - Bernardo, Jorge Almeida – A Costa do Estoril e Sintra vista do ar. Colares, JB - Publicidade e Marketing Directo, 2001, fotografia
de Dirk Laubner e Jörg Bregulla, 95;[1] p., texto a 2 colunas, muito ilustrado, 22x27 cm. Capa original do editor com sobrecapa, como
novo.
«Com efeito, a beleza desta região, a dicotomia serra-mar, a simplicidade das suas zonas rurais e a grandiosidade de alguns dos seus monumentos
convidam a um olhar diferente sobre a mesma.
Foi esta visão de pássaro que me entusiasmou e que certamente irá cativar os muitos que ficaram interessados neste livro.»

35€ (20%)

11 - Bettencourt, Olga; Carvalho, António; Henriques, João Miguel (co-autor) – Cascais em 1755: do terramoto à reconstrução.
Cascais, Câmara Municipal de Cascais, 2005, fotografia de Giorgio Bordino, 263;[1] p., muito ilustrado, 31 cm. Capa original do editor
com sobrecapa, como novo.
«De todas as terras foi esta a que experimentou mayor Ruína (conforme dizem todos) por cauza do dito Terramotu, pois todos os edeficios se
arruinarão, e quazi todos cahiram, e alguns que nam cahio de todo ficou inhabitável, mas ao prezente ia se acham muntos delles Reedificados.» - Cura
António Inácio da Costa Godinho, Cascais, 1758.

35€ (20%)

4

atempo
livraria antiquário

12 - Boiça, Joaquim M. F.; Barros, Maria de Fátima Rombouts de (co-autor) – O forte e farol do Bugio: São Lourenço da Cabeça
Seca. Oeiras, Fundação Marquês de Pombal, 2004, 254 p., muito ilustrado com fotos, 29 cm. Capa original do editor com sobrecapa,
como novo.
Livro premiado em 1995 com o Prémio Fundação Marques de Pombal.
«A obra (…) constitui uma referência inultrapassável nos estudos históricos e patrimoniais acerca do Farol do Bugio, acrescentando novas dimensões
até hoje não tratadas.»

45€ (20%)

13 - Botzáris, Alejandro – África e o comunismo. Lisboa, Junta
de Investigações do Ultramar, 1961, Estudos de ciências politicas
e sociais nº46, II volume (com falta do volume I), 199 p., 26 cm.
Capa brochada, bom estado.
A este II volume foram acrescentados os acontecimentos ocorridos
entre a segunda metade do ano de 1960 e o final de 1961, completando
assim as últimas informações no que diz respeito à crise que acabava
de estalar no Congo ex-Belga, cuja independência traçou, como
consequência, a agressão comunista contra Angola.

20€ (20%)

14 - Bouchor, Mauricio – Contos: o tapete: o tecelão industrioso: o dragão. Porto, Livraria Figueirinhas, [1928], 70 p., ilustrado, 19
cm. Capa brochada, bom estado.
Livro de contos para crianças, segundo a tradição oriental e africana.

10€
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15 - Breviarium Romanum, ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, S. Pii V. Pontificis Maximi Jussu editum, et
Clementis VIII. Primum, nunc denuó Urbani PP. VIII. Auctoritate recognitum. Leodii, Ex. Officina Typographica Clementis Plomteux,
1780, [40];812;CCXVIII;[2] p., texto a vermelho e negro, a duas colunas, ilustrado com gravuras em folha extra texto, vinhetas
ornamentadas e historiadas, capitais historiadas, 26 cm. Encadernação inteira de pele da época, bom estado.
150€

16 - Carita, Helder – Cascais: entre o mar e a serra. Estoril;
Cascais, Junta de Turismo da Costa; Câmara Municipal de
Cascais, 2005, fotografia de António Homem Cardoso, tradução
de Clive Gilbert, 199;[1] p., muito ilustrado, 30 cm. Encadernação
do editor, com sobrecapa, como novo.
«Vila de pescadores dedicados à dura faina do mar, Cascais
transforma-se, no século XIX, na primeira estância de veraneio
portuguesa ao ser eleita pela Família Real.»

45€ (20%)
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17 - Carneiro, Mário de Sá – Indícios de Oiro. Lisboa, Edições
«Presença», 1937, 1ª edição, 86 p., 25 cm. Edição especial
numerada, exemplar número LVI, da tiragem de I a XCV.
Encadernação inteira de pele, com capas de brochura, bom estado.
300€

18 - Carrasco, Estêvão – Barcos do Tejo. Lisboa, Inapa, 1997,
fotos de Alberto Peres, desenhos do autor, 153;[7] p., muito
ilustrado, 32 cm. Exemplar da tiragem especial para bibliófilos,
numerado e assinado; nº 16. Capa original do editor, com
sobrecapa, como novo.
«As embarcações descritas são algumas das que percorreram o Tejo e
o mar adjacente à sua foz na primeira metade deste século e que, se
para alguns são motivo de curiosidade, são, para outros, uma saudosa
recordação.»

40€ (20%)

19 - Castro, Luís Vieira de – D. Carlos I: elementos de história
diplomática. Lisboa, Império, 1941, 286;[3] p., 19 cm. Capa
brochada, bom estado.
25 €
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20 - Cavaleiro andante. Adolfo Simões Muller (dir.). Lisboa, Mário Nunes de Carvalho, 1952-1962, nº 1; 5 Janeiro 1952 ao nº 556; 25
Agosto 1962, obra completa, ilustrado a cores e a preto e branco, tamanho dos volumes do nº 1 ao nº 326; 26 cm, do nº 327 ao nº 556;
30 cm. Capa brochada do editor, com excepção dos nº 79 ao nº 155 que estão em fascículos, muito bom estado.
«É um dos mais importantes títulos do jornalismo infanto-juvenil português. Esta publicação vinha retomar o “combate” com o Mundo de Aventuras,
ocupando o lugar deixado vago pelo Diabrete uma semana antes, por isso, ao contrário do habitual, havia quase uma sucessão pacífica, com títulos e
colaboradores a passarem de uma para a outra. Era o caso de Fernando Bento.»

1500€

21 - Coelho, Vieira – Memórias dum revolucionário: subsídios
para a história do movimento de 28 de Maio. Lisboa, Tipografia
Ideal, 1951, 90;[6] p., 20 cm. Capa brochada, bom estado.
«Durante anos recusei-me a publicar estas Memórias. O tempo
convenceu-me, porém, que não devia tomar como vaidade pessoal
aquilo que não me pertence exclusivamente mas também à História.»

12€ (20%)

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

40€ (20%)
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23 - Colóquios de política internacional. Lisboa, Junta de
Investigações do Ultramar, 1960, Estudos de Ciências Políticas e
Sociais: nº 3, 209 p., 26 cm. Capa brochada, bom estado.
«A conjuntura internacional tem hoje reflexos e incidências muito
importantes na acção ultramarina. Desta observação (…) derivou o projecto
de realizar uns Colóquios de Política Internacional onde com objectividade
se procurasse o esclarecimento de alguns dos problemas.»

15€ (20%)

24 - Colóquio sobre a influência do Ultramar na arte. Lisboa, Junta de Investigações do Ultramar, 1963, Estudos de Ciências Políticas
e Sociais: nº 76, 169 p., ilustrado com fotos, sendo algumas a cores, com pauta de música, 26 cm. Capa brochada, bom estado.
Ciclo de conferências sobre a influência do Ultramar nas belas-artes, na música, na arquitectura, na literatura de ficção, na dança e na poesia. Conta
com a participação de Luís Reis Santos, João de Freitas Branco, Mário de Oliveira, Luís Forjaz Trigueiros, José Blanc Portugal e Natércia Freire.

25€ (20%)

25 - Colóquios sobre problemas de povoamento. Lisboa, Junta
de Investigações do Ultramar, 1960, Estudos de ciências politicas e
sociais nº 33, prefácio de Nunes dos Santos, 156 p., 26 cm. Capa
brochada, bom estado.
«São sobejamente conhecidos os motivos que concorrem para gerar esta
atmosfera de especial cuidado, em redor de um fenómeno tão velho como
a própria colonização e particularmente característico da maneira
portuguesa de civilizar outra terras e outras gentes.»

15€ (20%)

26 - Corrêa, Francisco António – Consequências económicas dos descobrimentos. Lisboa, Oficina
Ottosgráfica, 1937, 143 p., 20 cm. Capa brochada, com algumas manchas de humidade e folhas sublinhadas a
lápis vermelho, bom estado.
20€ (20%)
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27 - Correia, João de Araújo; Torga, Miguel; Namora,
Fernando (1ºvolume); Moura, Frederico de; Neves, Joaquim
Pacheco; Santareno, Bernardo (2ºvolume); Cruz, Bento da;
Meneses, Mário de; Sacramento, Mário (3ºvolume); Rodrigues,
Armindo; Morais, Graça Pina de; Vasconcelos, Taborda de
(4ºvolume); Orlando de; Garção, Pedro Mayer; Sousa, Teixeira
(5ºvolume) – Natal: contos inéditos. Lisboa, Instituto LusoFarmaco, 1966-1970, 5 volumes (completo), 1º volume: 1966, 31
p., ilustrado, 23 cm, 2º volume: 1967, ilustrado, 43 p., 23 cm, 3º
volume: 1968, 30 p., ilustrado, 23 cm, 4º volume: 1969, [33] p.,
ilustrado, 23 cm, 5º volume: 1970, 32 p., ilustrado, 23 cm. Capas
brochadas, bom estado.
35€

28 - Costa, Lucília Verdelho da – Cantarias de Lisboa: séculos XIX e XX. Lisboa, Inapa, 2000, 139;[1] p., muito ilustrado, 32 cm. Capa
do editor, com sobrecapa, como novo.
«O trabalho das cantarias desempenhava um lugar de destaque nesta arquitectura de influência Arte Nova, mas também eclética no modo como
assimilou e integrou o presente e o passado, numa síntese e numa escala bem lisboeta.»

40€ (20%)

29 - Cutileiro, Alberto – As galeotas reais. Lisboa, Inapa, 1998,
173;[3] p., muito ilustrado, 33 cm. Exemplar da tiragem especial
para bibliófilos, numerado e assinado; nº 116. Capa original do
editor, com sobrecapa, como novo.
«Verdadeiros “coches do mar” como alguém já lhes chamou, as
galeotas reais são embarcações de rara beleza, únicas no Mundo, que
justificam plenamente uma obra a elas dedicada.»

50€ (20%)
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30 - Davidson, Basil – Revelando a velha África. Lisboa, Prelo,
1968, Cadernos de hoje nº 5, 322;[21] p., ilustrações 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€ (20%)

31 - 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€ (20%)

32 - 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€ (20%)

33 - Dijk, Gemma Antonetta van – Alter Real 1748-1998. Dimension,
2000, texto em português, francês e inglês, 161 p., muito ilustrado, 31
cm. Encadernação do editor, com sobrecapa, como novo.
«Neste livro pretendemos homenagear os 250 anos de Coudelaria de Alter,
deixando um testemunho de uma herança valiosa da história equestre
portuguesa.»

50€ (20%)
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34 - Eça, Filipe Gastão de Almeida de – Lacerda e Almeida:
escravo do dever e mártir da ciência (1753-1798):
apontamentos históricos, biográficos e genealógicos, com
algumas notícias e documentos inéditos acerca do insigne
explorador das selvas brasileiras e dos sertões africanos.
Lisboa, Tip. Severo Freitas, 1951, prefácio de Alberto Iria, 222;[1]
p., ilustrado, 23 cm. Com dedicatória do autor a Luís de Noronha
de Andrade. Capa brochada, bom estado.
«Francisco José de Lacerda e Almeida – um dos maiores, ou o Maior,
entre os Grandes da epopeia da penetração portuguesa nos continentes
desconhecidos –, é também uma das muitas figuras nacionais quase
ignoradas entre as camadas do chamado “grande público”.»

30€

35 - 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€ (20%)

36 - Essências florestais da Guiné Portuguesa: nº 1 ao nº 16/ Essências florestais do Maiombe português, Angola: nº 1 a nº 2.
Lisboa, Ministério do Ultramar. Jardim e Museu Agrícola do Ultramar, 1956 - 1959 /1963, com a colaboração do Laboratório de Histologia
e Tecnologia de madeiras da Junta das Missões Geográficas e de Investigação do Ultramar e do Laboratório Nacional de Engenharia
Civil, nº 1 ao nº 16, nº 1- 15 p., nº2- 15;[1] p., nº 3- 13;[1] p., nº 4- 15;[1] p., nº 5- 15;[1] p., nº 6- 13;[2] p., nº 7- 15,[1] p., nº 8- 15,[1] p., nº
9- 13;[2] p., nº 10- 13;[2] p., nº 11- 13;[2] p., nº 12- 13;[2] p., nº 13- 13;[2] p., nº 14- 13;[2] p., nº 16- 15,[1] p., muito ilustrado com fotos e
desenhos alguns a cores, 25 cm./ nº 1- 23;[1] p., com mapa estatístico desdobrável, nº 2- 21;[2] p., ilustrados com fotos e desenhos
algumas a cores, 25 cm. Encadernação inteira de sintético, compilação de vários volumes encadernados num, bom estado.
120€ (20%)
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37 - Estudo sobre o absentismo e a instabilidade da mão-de-obra africana. Lisboa, Junta de
Investigações do Ultramar, 1960, Estudos de Ciências Políticas e Sociais: nº 35, 2º volume (com falta do 1º
volume), 146 p., ilustrado, 26 cm. Capa brochada, bom estado.
15€ (20%)

38 - Falcão, Pedro – Cascais menino: referência do jornal A Nossa Terra ao VI centenário do concelho de Cascais. II Personagens da nossa terra. III - Personagens da nossa terra: algumas das mais importantes casas de Cascais. Cascais, Junta
de Turismo da Costa do Sol, 1970-81, 1ª edição, 3 volume, I volume -1970:120;[3] p., II volume -1981: 208;[1] p., III volume - s/d: 266;[5],
muito ilustrados, 27 cm. Com dedicatória do autor. Capa brochada, bom estado.
Interessante revista, completa, repositório de acontecimentos, personagens e paisagens.

45€

39 - Faro, Frey André; Silveira, Luís (org.) – Peregrinação de André de Faro à Terra dos Gentios. Lisboa, Bertrand 1945, organizada
e prefaciada por Luís Silveira, LXI;124 p., ilustrada com mapa e cópia de manuscrito, texto original da edição de 1663, 24 cm. Capa
brochada, com fita-cola na lombada, bom estado.
«Esta obra é formada por duas partes distintas: uma documental, em que a prova fidedigna é dada com rigor, e a outra que é a paráfrase, ou versão
comentada, da aventura.»

45€
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40 - Ferreira, Vergílio – A face sangrenta. Lisboa, Contraponto,
1953, 1ª edição, 78;[2] p., ilustrada com 5 desenhos em "hors-texte"
originais de Lima de Freitas (completa), 23 cm. Tiragem especial de
500 exemplares numerados, nº 147 e assinados pelo autor.
Encadernação ½ pele com capas de brochura, bom estado.
Um dos livros mais raros do autor.

180€

41 - Ferreira, Vergílio – Aparição: romance. Lisboa, Portugália,
capa de António Charrua, [1959], 1ª edição, 254;[5] p., 20 cm.
Capa brochada, com notas critica e algumas páginas com
sublinhados a tinta de Dr. António Garção, bom estado, capa
como nova.
100€

42 - Figueira, Francisco Correia – Iates de Portugal: 1850-1915.
Lisboa, Inapa, 2000, [10];103 p., ilustrado, 33 cm. Capa original do
editor, com sobrecapa, como novo.
Esta obra procura ilustrar, através dos verdadeiros iates clássicos há muito
desaparecidos, uma época de pouco mais de um século.

40€ (20%)

43 - Figueira, Francisco Correia – Veleiros de Portugal/
Sailing Vessels in Portugal. Lisboa, Inapa, 1994, edição bilingue
em português e inglês, 125;[2] p., muito ilustrado, 33 cm. Capa
original do editor, com sobrecapa, como novo.
«As imagens deste livro pertencem a diferentes arquivos, embora a
maioria seja proveniente do arquivo do Museu da Marinha.
O presente trabalho procura simplesmente servir este propósito de
divulgação através das imagens.»

45€ (20%)
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44 - Figueiredo, José de – O pintor Nuno Gonçalves. Lisboa, Annuário Commercial, 1910, 158 p., ilustrações em folhas extra texto, 27
cm. Encadernação ½ pele, folhas com algum sombreado de humidade, bom estado.
«Poucos quadros do século XV estarão tão completamente identificados, como os que constituírem o objecto desta monographia: e poucos, também,
terão a sua história tão completamente esclarecida, e o seu auctor tão perto de nós pela affirmação do seu génio e do que se sabe da sua situação
como pintor.»

60€ (20%)

45 - Fonseca, Pedro Quirino da – As origens da caravela
portuguesa. Lisboa, Inapa, 2003, fotografias de Pedro Ferreira,
135;[1] p., texto a 2 colunas, muito ilustrado, 32 cm. Capa original do
editor, com sobrecapa, como novo.
«As caravelas latinas foram as responsáveis pela descoberta da costa
ocidental africana, no século XV. Mas conhecem-se melhor os navios
romanos do que as embarcações que marcaram a História de Portugal.»

50€ (20%)

46 - Freitas, M. Clara P. Graça de – Estudo das madeiras de
Timor: I contribuição: II contribuição. Lisboa, Junta de
Investigações do Ultramar, 2005, 2 volumes encadernados num,
74 p., 89 p., muito ilustrado, 25 cm. Encadernação
«O ultramar português, dotado nas diversas províncias de
extraordinárias possibilidades florestais, sentia, há muito, a urgência de
ver estudadas, em base científicas, as suas madeiras, de forma que o
consumo e exportação pudessem realizar-se com o conhecimento
exacto das suas características.»

60€ (20%)
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47 - Girão, A. de Amorim – Geografia de Portugal. Porto, Portucalense Editora, 1960, 3ª edição, acrescida do estudo das Ilhas
Adjacentes, 510 p., ilustrado com 212 figuras e LXXII estampas em folhas extra texto, 29 cm. Encadernação original do editor, bom
estado.
«Uma profunda documentação gráfica e fotográfica, (as figuras também falam na sua linguagem internacional) tiveram o condão de tornar esta
publicação acessível mesmo a quem não sabia português.»

125€

48 - Gomes, Soeiro Pereira – Esteiros. Lisboa, Sirius, 1941, 1ª edição, 297;[6] p.,
capa e desenhos de Álvaro Cunhal, 20 cm. Capa brochada, bom estado.
Um dos livros mais importante e marcante do neo-realismo.

80 €

49 - Gomes, Telmo – Navios portugueses: séculos XIV a XIX: a memória do passado: uma referência para o futuro. Lisboa, Inapa,
1995, [5];133 p., muito ilustrado com desenhos do autor, 33 cm. Capa original do editor, com sobrecapa, como novo.
«Este livro é uma fonte didáctica que procura ligar os tempos. É uma escrita ilustrada de divulgação histórica, que mostra elementos que existem, mas
que até hoje não foram contados deste modo.»

45€ (20%)

16
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50 - Gomes, Telmo – Navios portugueses no Oriente: século
XVI. Lisboa, Inapa, 1990, 117;[3] p., muito ilustrado com
desenhos do autor, 32 cm. Exemplar da tiragem especial para
bibliófilos, numerado e assinado; nº 116. Capa original do editor,
com sobrecapa, como novo.
«Esta obra será um útil instrumento para professores e investigadores
da matéria, constitui também um valioso documento.»

45€ (20%)

51 - Gomes, Telmo – Os últimos navios do império: Portugal no mar. Lisboa, Inapa, 2001, 107 p., texto a 2 colunas, muito ilustrado,
32 cm. Exemplar da tiragem especial para bibliófilos, numerado e assinado; nº 56. Capa original do editor, com sobrecapa, como novo.
«Todos os navios citados ou representados nesta obra são pois os protagonistas de histórias que viveram, ajudando a escrever a própria História da
Marinha, e a de Portugal no Mundo.»

45 € (20%)

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

40€ (20%)

17
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53 - 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€ (20%)

54 - 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€ (20%)

55 - Henriques João Miguel; Bettencourt Olga; Ramirez,
Teresa – História da vela em Cascais: da primeira regata à
internacionalização. Lisboa, Inapa, 2007, 191 p., muito ilustrado,
31 cm. Capa original do editor, com sobrecapa, como novo.
«Cascais, pelas condições climáticas específicas da sua baía e
proximidade de Lisboa, cedo se transformou numa das áreas preferidas
para a prática de vela, favorecida pela presença da família real.»

50€ (20%)
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56 - Karr, Alphonse; Delord, Taxile – A vida das flores. Lisboa, David Corazzi, 1883-1884, traduzida por uma Sociedade Litteraria sob
a direcção de Duarte de Oliveira Júnior, 2 volumes, volume I: VI;480 p., volume II: 478;[1] p., ilustrados com 62 cromolitografias a cores
em folha extra texto, 29 cm. Encadernação ½ pele da época, papel oxidado, bom estado.
250€

57 - 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€

19
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58 - Lima, João Paulo de Abreu – Armas de Portugal: origem, evolução, significado. Lisboa, Inapa, 1998, 160;[1] p., muito ilustrado,
33 cm. Capa original do editor, com sobrecapa, bom estado.
«É uma tese profundamente documentada e ilustrada que pretende repor o brasão de armas nacional no seu verdadeiro sentido heráldico e significado
simbólico, isto é, dentro dos princípios como os homens da Idade Média o conceberam e modificaram ao longo da sua natural evolução de séculos.»

50€ (20%)

59 - Luís, Agustina Bessa – A bíblia dos pobres: livro II: as
categorias: romance. Lisboa, Guimarães Editora, 1970, 1ª
edição, 314 p., 20 cm. Capa brochada, muito bom estado.
30€

60 - Machado, José Pedro – Ensaio sobre a toponímia do concelho de Oeiras. Oeiras, Câmara Municipal de Oeiras, 1980, 87;[4] p.,
ilustrado, 24 cm. Capa brochada, bom estado.
«O concelho de Oeiras apresenta uma toponímia abundante, variada, dinâmica e característica.»

18€

20
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61 - Machado, Julio Cesar – Do Chiado a Veneza. Lisboa,
Livraria de A. M. Pereira, 1867, 1ª edição, 230;[1] p., 18 cm.
Encadernação ½ tela, cansada, com assinatura de posse na folha
de rosto, sem capa de brochura, bom estado geral.
30€

62 - Machado, Julio Cesar – Em Hespanha: scenas de viagem.
Lisboa, Livraria de A. M. Pereira, 1865, 1ª edição, 256 p., 18 cm.
Com dedicatória do autor. Encadernação ½ pele da época, sem
capa de brochura e assinatura de posse na folha de rosto, bom
estado.
35€

63 - Martins, Manuel Alfredo de Morais – Contacto de culturas
no Congo português: achegas para o seu estudo. Lisboa, Junta
de Investigações do Ultramar, 1958, Estudos de Ciências Políticas e
Sociais nº 11, 166 p., 26 cm. Capa brochada, bom estado.
O presente estudo situa-se nas primeiras relações com o reino do Congo,
no último quartel do século XV, até ao início da ocupação efectiva, no final
do século XIX.

30€ (20%)
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64 - Moita, Irisalva (coord.) – O livro de Lisboa. Lisboa, Livros Horizonte, 1994, 527 p., texto a 2 colunas, muito ilustrado, 28 cm. Capa
original do editor, com sobrecapa, como novo.
«Estamos perante um projecto que, no decurso de dois anos envolveu múltiplos autores e instituições, em torno de um desígnio comum, “construir”
uma síntese sólida, competente e rigorosa da História de uma capital mais antiga que a própria nacionalidade.»

45€ (20%)

65 - Monteiro, Domingos – O primeiro crime de Simão Bolandas.
Lisboa, Sociedade de Expansão Cultural, 1965, 1ª edição, 128 p., 20
cm. Capa brochada, com assinatura de posse, e alguns sublinhados
a caneta, bom estado.
Inclui ainda um recorte de jornal a noticiar o prémio “Diário Noticias”
atribuído ao autor.

25€

66 - Monteverde, Emílio Achilles – Manual encyclopedico
para uso das escolas de instrucção primária. Lisboa, Imprensa
Nacional, 1840, 3ª edição, 822 p., 15 cm. Encadernação inteira
de pele da época, bom estado.
35€
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67 - Nemésio, Vitorino – O retrato do semeador. Lisboa, Bertrand,
1ª edição, s/d; [1958], 242 p., 19 cm. Capa brochada, bom estado.
45€

68 - Netto, Coelho – Apólogos: contos para crianças. Porto, Livraria Chardron e Lello e Irmãos, 262;[1] p, ilustrado, 18 cm. Capa
original do editor, bom estado.
15€

69 - Nobre, Eduardo – As armas e os barões: temas de armaria.
Lisboa, Quimera, 2004, 238 p., muito ilustrado, 32 cm. Capa original
do editor, com sobrecapa, como novo.
Interessante levantamento e inventário de peças de armaria portuguesas
que constituem, no fundo, a História de Portugal.

40€ (20%)
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70 - Nogueira, Rodrigo de Sá – Temas de linguística banta: da
importância do estudo científico das línguas africanas.
Lisboa, Junta de Investigações do Ultramar, 1958, Estudos de
Ciências Sociais Políticas e Sociais: nº 14, XVI;186 p., 26 cm.
Capa brochada, bom estado.
«Este livro, em última análise, é uma continuação dos meus estudos
anteriores, intitulados “Não virão de um mesmo tronco as línguas bantas
e as indo-europeias?”. Sim uma continuação. Vejamos porquê.»

30€ (20%)

71 - O conciliador lusitano, ou o amigo da paz, e união. Periodico semanal. Lisboa, Typ. de Antonio Rodrigues Galhardo, 1822, num.
I – vol. I, Lisboa 10 Junho 1822 a num. XXXVI – vol. I, 25 Novembro de 1822 (erro gráfico, seria Dezembro), obra completa, 418 p., 19
cm. Encadernação inteira de pele da época, bom estado.
«Queremos enfim condemnar aqueles que por mel querem espalhar o fel, e que por ordem querem fazer desordem. Nós declaramos solemnemente,
que naõ deshoraremos a nossa folha com cartas infames, nem correspondência caluniosas, e somente acceitaremos aquellas, que forem úteis, e
scientificas, e que inspirem amor á Causa, ao systema, e ao Rei: instucçaõ dos homens, amor á Constituiçaõ, e á Religião. Seguindo esta marcha, e
conseguiremos o nosso fim.»
Embora esta folha periódica não tenha o nome do autor, é possível que se trate de «JOSÉ DA SILVA LISBOA, 1.º Visconde de Cayru, tendo
nascido na cidade da Bahia concluiu os seus estudos em Portugal, na Universidade de Coimbra em 1774, Foi nomeado Professor de Philosophia
racional e moral para a cidade da Bahia. Tendo vindo novamente a Portugal, aqui compoz e publicou as suas primeiras obras. Voltou para o Brasil,
acompanhando o Principe Regente na retirada para aquelle estado. Ás suas persuasões e instancias deveram os brasileiros a carta regia de 24 de
Janeiro de 1808, que franqueando os portos d'aquelle continente a todas as nações amigas e alliadas da corôa de Portugal, foi o primeiro passo dado
para a independencia politica do Brasil. Proclamada em 1822 a independencia do imperio, cuja causa abraçou e defendeu calorosamente com seus
escriptos, foi eleito Deputado a Assemblea Constituinte, e n'ella se distinguiu á frente dos que combatiam o ministerio de José Bonifacio de Andrada,
pugnando pelos principios monarchicos contra as doutrinas democráticas.» - Dicc. Bibliog. – Innocêncio.

200€
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72 - O Tripeiro, pelo Porto: revista mensal de divulgação e cultura ao serviço da cidade e das suas tradições. Freitas, Eugénio
Andrea da Cunha e (Director). Porto, António Sardinha, 1958-1972, desde 1958 a 1972 (com falta 1958 - Jan-Set, 1960 - Maio-Dez,
1965 - Fev.), muito ilustrada, 34 cm. Capa brochada, bom estado.
«"O Tripeiro", comemora em 2014 uma vida de 100 anos dedicada ao Porto, é "um repositório histórico do passado e do presente do Porto". Revista
guardiã das memórias do Porto nasceu em 1908 através do empenho do portuense Alfredo Ferreira Faria, amigo de José Leite de Vasconcelos,
estudioso de tradições populares.»

200€

73 - Oliveira, José Augusto de – O cêrco de Lisboa em 1147:
narrativa do glorioso feito conforme os documentos coevos.
Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, 1938, 216 p., ilustrado, 22
cm. Capa brochada, bom estado.
«Depois de verter para a língua portuguesa a carta latina do cruzado
inglês Osbone e a de Arnulfo acêrca da conquista de Lisboa aos Mouros
em 1147 fixou-se em mim a convicção de que merecia ser mais
divulgada a narrativa deste feito de tanta importância na formação da
nossa nacionalidade.»

25€ (20%)

74 - Ortigão-Burnay, Manuel de – Aspectos da crise portuguesa.
Lisboa, Emprêsa do Anuário Comercial, 1928, 136 p., 20 cm. Capa
brochada, com pequenos picos de humidade, bom estado.
«Este livro é constituído (…) por um conjunto de notas criticas, (…)
destinadas a focar rudemente, mas com absoluta sinceridade e com fins
absolutamente construtivos, alguns aspectos da vida portuguesa.»

12€ (20%)
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75 - Pascoaes, Teixeira de – O homem universal. Lisboa,
Europa, 1937, 1ª edição, 199;[4] p., 19 cm. Capa brochada, bom
estado.
«Escrevi êste volume, com o intuito de elucidar o leitor amigo, acêrca do
“pensamento” da minha obra, desde a sua origem (1897) até ao ano de
1937. Escrevi-o como quem conversa, em voz alta, consigo mesmo.»

35€

76 - Passos, António – Os três milagres subtis do convento: a
lenda de D. João; os simples; Théleme: contos. Lisboa, Edições
Spartacus, 1925, 1ª edição (1º milhar), 150;[1] p., 19 cm. Capa
brochada, bom estado.
20€

77 - Pimentel, Alberto – O romance do romancista. Lisboa,
Parceria A. M. Pereira, 1974, prefácio e notas de Alexandre
Cabral, 495 p., 24 cm. Edição especial de 350 exemplares, nº
225. Encadernação original do editor, com sobrecapa, como
novo.
«Isto que vai ler-se é o drama de uma alma superior, em grande parte
extraído dos seus próprios livros. (…) O que eu fiz apenas foi dar à
emoção produzida pela sua obra a fixação cronológica de uma
biografia.»

40€
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78 - Pinheiro, Joaquim Franco; Oliveira, Hermes de Araujo;
Leandro, Jaime de Oliveira – Subversão e contra-subversão.
Lisboa, Junta de Investigações do Ultramar, 1963, Estudos de
Ciências Políticas e Sociais: nº 62, 129 p., ilustrado com desenhos
gráficos, 26 cm. Capa brochada, bom estado.
«Trata-se de um tipo de guerra que se implanta na mente das pessoas,
quaisquer que sejam as suas etnias e expressões culturais, uma vez
existente ou criado clima propício à acção subversiva, facto que se verifica
facilmente quando a vida social das populações visadas é estigmatizada
por contradições sociais.»

25€ (20%)

79 - Plantagenet, Anne – Manolete: o mítico califa. Lisboa,
Inapa, 2002, 303;[16] p., muito ilustrado, 24 cm. Capa original do
editor, com sobrecapa, como novo.
«”Manolete, o mítico califa” traça o itinerário trágico de um jovem que
queria ser herói, de um homem comum devorado pelo seu próprio mito.
A Espanha ensanguentada é o cenário desta biografia, espantosa pela
sua sobriedade.»

25€ (20%)

80 - 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€ (20%)
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81 - Ramalho, Margarida de Magalhães (co-autor) – Alta de Lisboa: a memória e o futuro. Lisboa, SGAL - Sociedade Gestora da
Alta de Lisboa, D.L, 2001, 169;[2] p., texto a 2 colunas, muito ilustrado, 32 cm. Capa original do editor, com sobrecapa, como novo.
«Que este livro constitua uma interessante viagem ao passado e que, sobretudo, ajude a conhecer o que seremos como cidade, quando se completar
a nova zona de expansão e valorização em espaço e sobretudo em qualidade.»

40€ (20%)

82 - Ribas, Tomaz – Regional Costume in Portugal. Lisboa, Inapa/ Difel, 2004, 251 p., muito ilustrado, com fotos a cores, 29 cm. Capa
original do editor, com sobrecapa, como novo.
«Portugal, despite its limited territory, presents differentiated geographic, cultural and economic regions.»

50€
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83 - Rio, João do – Adiante!: à bandeira; as profissões
práticas; a música e as pátrias; o momento de Minas; Brasil
na guerra; pela aproximação de Portugal e Brasil. Porto,
Livraria Aillaud e Bertrand, 1919, 238;[1] p., 19 cm. Capa
brochada, algumas páginas com sublinhados a lápis de cor, bom
estado.
João do Rio, o mais famoso pseudónimo de João Paulo Emílio
Cristóvão dos Santos Coelho Barreto, jornalista e cronista brasileiro, que
viveu entre 1881 e 1921, neste livro comenta a situação do Brasil e a
sua necessária aproximação a Portugal.

20€ (20%)

84 - 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€ (20%)

85 - Rodrigues, João Duarte – Cascais de sempre. Lisboa, Livros
e Livros Ldª, 1994, fotografia de José Carlos Pratas, 96 p., muito
ilustrado, 31 cm. Capa original do editor, com sobrecapa, como
novo.
«Este livro é uma síntese daquilo que o concelho de Cascais representa
nas suas diversas vertentes e vem ajudar a preencher uma lacuna que
existe na sua promoção e divulgação.»

30€ (20%)
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86 - Santos, Laura; Lebrum, Josett (co-autor) – A perfeita
dona de casa: a mulher e a família, etiqueta, conselhos de
economia doméstica, preceitos sobre o governo do lar.
Lisboa, Lavores, 1ª edição, [1955], 269 p., ilustrado com vários
desenhos, 24 cm. Encadernação original do editor, bom estado.
25€

87 - Siqueira, João de N. Srª da Porta – Escola de politica ou
tractado pratico da civilidade portugueza. Lisboa, Typografia
Lacerdina, 1914, 1ª edição, [1];226 p., 15 cm. Encadernação inteira
de pele da época, bom estado.
«Persuadi-me, que agradaria ao Público, e aos que tem a seu cargo a
Inspecçaõ da Mocidade, se ajuntasse à “escola dos bons costumes de
Blancard”, onde se ensinaõ as mais bellas Máximas de honra, e probidade,
outra Escola também de Civilidade, em que se aprendaõ as Regras da
cortezia ao modo Portuguez.»

50€

88 - Sousa, Luís Augusto de – Sobre a mulher lunda-quíoca
(Angola). Lisboa, Junta de Investigações do Ultramar, 1971,
Estudos de Ciências Políticas e Sociais: nº 60, 156; [29] p.,
ilustrado com 55 fotos, 25 cm. Capa brochada, bom estado.
«Ao ocupar-nos da mulher houve que falar do homem e,
consequentemente, da família. É, pois, mais a esta que o nosso estudo
pretende referir-se, salientando o papel desempenhado pela mulher.»

30€ (20%)
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89 - Sousa, Maria Leonor Machado de (pref.); Nozes, Judite (apresentação, tradução e notas) – O Terramoto de 1755:
testemunhos britânicos / The Lisbon Earthquake of 1755: British Accounts. Lisboa, The British Historical Society of Portugal:
Lisóptima, 1990, 277;[3] p., texto bilingue em inglês e português a 2 colunas, muito ilustrado, 19 x 25 cm. Encadernação do editor, com
sobrecapa, como novo.
«O Terramoto de 1755 foi um acontecimento determinante na história da mentalidade europeia.
Agora, reunidos pela primeira vez, os extraordinários relatos que figuram na presente obra são da autoria de cidadãos britânicos então residentes em
Lisboa.
A colectânea destes testemunhos constitui um documento único.»

35€

90 -Teixeira, Luíz – Alvorada de Agosto. Lisboa, Clássica Editora,
1949, 348;[1] p., 20 cm. Capa brochada, algumas páginas com
sublinhados a lápis de cor, bom estado.
Neste livro o autor relata «a epopeia de África e com ela a heroicidade
gigantesca dos portugueses que a realizaram a folgo de bravura e com
rasgos de patriotismo sem par.»
«Em algumas páginas deste livro fala-se de homens do povo que foram
heróis, gente humilde com lugar na História mas que envelheceu no
esquecimento.»

20€

91 - Teixeira, Luís – Categoria literária das cidades. Lisboa,
Livraria Bertrand, 1ª edição, 240 p., 19 cm. Capa brochada, com
pequena mancha de humidade, bom estado.
As cidades «têm uma posição geográfica, um valor atribuído em razão
do seu desenvolvimento, uma importância designada de acordo com a
sua potência económica, artística ou monumental; um grau de
classificação segundo o seu nível de cultura, uma ordem de escala
dependente do seu interêsse turístico», será que têm uma categoria
literária?

18€
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92 - 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€ (20%)

93 - Tracey, Hugh – António Fernandes: descobridor do Monomotapa: 1514-1515. Lourenço Marques, Arquivo Histórico de
Moçambique, 1940, tradução e notas por Caetano Montez, 92 p., muito ilustrado com gravuras, cartas e vários mapas, sendo 2
desdobráveis, 29 cm. Capa brochada, bom estado.
«Quatrocentos anos passaram, depois que Gaspar Veloso escreveu ao Rei de Portugal uma premente carta. Nela se contava, em pormenor, a viagem
que um homem branco acabara de fazer, de Sofala ao interior da África.»

40€

94 - Vellozo, Eduardo O. Pereira Queiroz – Roteiro das ruas
de Lisboa e immediações. Lisboa, Typografia Portugueza, 1869,
2ª edição, 216 p., 16 cm. Encadernação ½ pele da época, bom
estado.
«Em todas as capitaes do mundo, o viajante encontra um livro que lhe
ensina o sitio ou logar aonde se quer dirigir, tendo todos elles uma
pequena descripção dos templos, palácios e monumentos que se tornão
dignos de serem vistos pela sua architectura, ou pela sua elegância.
Lisboa, não devia pois ficar na vanguarda desses paizes.»

30€
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95 - Viterbo, Fr. Joaquim de Santa Rosa de – Elucidário das palavras, termos e frases que em Portugal antigamente se usaram e
que hoje regularmente se ignoram: obra indispensável para entender sem erro os documentos mais raros e preciosos que entre
nós se conservam. Porto, Civilização, 1965-1966, 2 volumes, edição crítica baseada nos manuscritos e originais de Viterbo,
coordenação de Mário Fiúzo, 3ª edição, 1º volume A: 738;[3];60 p., [6] páginas com gravuras, 2 º volume B-Z: 779 p., com manuscritos
das "Novas eddiçoens, e retoquesao elucidário das palavras", 30 cm. Encadernação inteira de sintético, bom estado.
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