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1 - À volta do mundo: jornal de viagens e de assumptos geographicos. Lisboa, Empreza Litteraria Luso-Brazileira, 1882-1883, 2
tomos num volume, direcção literária de Theophilo Braga e Abilio Eduardo da Costa Lobo, desenhos Raphael Bordalo Pinheiro,
Columbano Bordalo Pinheiro, cópias de photographias de Carlos Relvas, tomo I: 387;[2] p., tomo II: 386;[2] p., 32 cm. Encadernação ½
pele, bom estado.
Trata-se da 1ª edição da obra “Como eu atravessei África: do Atântico ao mar Índico, viagem de Benguella à contra costa através de regiões
desconhecidas, determinações geographicas e estudos ethnographicos” do Major Alexandre Serpo Pinto.

350 €

2 - Albuquerque, Affonso de – Cartas de Affonso de Albuquerque, seguidas de documentos que as elucidam: collecção de
monumentos inéditos para a historia das conquistas dos portugueses em Africa, Asia e América. Lisboa, Academia Real das
Sciencias, 1884-1935, 7 tomos em 3 volumes, sob a direcção de Raymundo António de Bulhäo Pato, tomo I: XXIII;448 p., tomo II:
LVIII;454;[2] p., tomo III: XV;406;[2] p., tomo IV: XXXVI;332 p., tomo V: CXLVII;514 p., tomo VI: CVIII;498;[1] p., tomo VII: 313 p., 29 cm.
Encadernação ½ pele, com todas as capas de brochura, muito bom estado.
Importante colecção de documentos para o estudo de um período tão brilhante da nossa história na Ásia e da biografia do herói que ali figurou com
tanta glória.

750 €
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3 - Alfaias agrícolas: exposição na Real Tapada da Ajuda em 1898; documentos: introducção, programma, regulamento, jurys,
catalogo illustrado, lista dos premiados e opinião da imprensa. Lisboa, Imprensa Nacional; Real Associação Central da Agricultura
Portugueza, 1898, presidente da comissão organizadora Carlos Augusto Borges de Sousa, 206 p, muito ilustrado, 25 cm. Capa
brochada, com restauro na contra capa, folhas ainda por abrir, bom estado.
80€

4 - Arrais, Amador – Diálogos de D. Frei Amador Arrais. Porto, Lello & Irmão, 1974, colecção: Tesouros da Literatura e da História,
XXXVI;816 p., 26 cm. Encadernação original do editor, bom estado.
«O espírito da reformação católica não deixaria de estar sempre presente na vivência espiritual do bispo D. Fr. Amador Arrais, quando a filosofia de
Cristo não fosse ou não se coadunasse com a da sua inteligência e do seu fogoso coração de apologeta.»

40 €
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5 - Baião, Domingos Vieira (col. e anot.) – Elementos de
gramática ganguela: idioma falado na região de Cubango,
Província de Angola: segundo os estudos do L. Lecomte.
Lisboa, Centro de Estudos Filológicos, 1939, 210 p., ilustrado,
com 1 mapa desdobrável, 22 cm. Capa brochada, com restauro
no canto inferior direito, cansada.
«Sendo a gramática, em geral, a arte de falar e escrever correctamente
qualquer língua, definiremos desde já a Gramática Ganguela – a
disciplina ou arte que ensina a falar e a escrever com propriedade a
língua dos povos ganguelas e ambuelas, povos indígenas da nossa
província de Angola, habitando a imensa região do Cubango e seus
afluentes.»

30 €

6 - Bandeira, Manuel – Poesias. Lisboa, Portugália, 1968, selecção
e prefácio de Adolfo Casais Monteiro, 240;[5] p., 21 cm. Capa
brochada, bom estado.
«Manuel Bandeira é muito mais do que “um dos poeta que iniciaram o
movimento moderno na literatura brasileira” – ele é, realmente, “o S. João
Baptista do modernismo”, como lhe chamou Mário de Andrade.»

20 €

7 - Bensaúde, Joaquim – A cruzada do Infante D. Henrique.
Lisboa, Agência Geral das Colónias, 1942, 123;[1] p., 23 cm.
Capa brochada, bom estado.
«Poucos serão os capítulos da história europeia que tenham sido
vítimas de tantos desastres, injustiças, espoliação, fantasias e
leviandades, como o tem sido, desde 1836, a história dos
descobrimentos portugueses.»

25 €

4

atempo
livraria antiquario

8 - Blot, Jean Yves – Uma rota marítima na encruzilhada dos interesses da Europa do século XVIII: a América Latina às portas da
Europa; o naufrágio do navio espanhol "San Pedro de Alcântara" (1786). Cascais, Museu do Mar, 1984, separata da Série
Arqueológica, 94;[1] p., ilustrado com XII estampas, 25 cm. Capa brochada, bom estado.
«Saído de Callao, Peru, em 1784, com destino a Cádis e naufragando na costa portuguesa no inicio do ano 1786.»

20 €

9 - Botto, António – Ciúme: canções. Lisboa, Momento, 1934,
1ª edição, marginália com um ensaio crítico de José Régio,
Gaspar Simões e resumo crítico da imprensa nacional e
estrangeira, [110] p., 18 cm. Capa brochada, com sobrecapa,
pequeno restaura na sobrecapa, papel com ligeira acidez, bom
estado.
40 €

10 - Brazão, Arnaldo – Numismólogos contemporâneos e a sua actividade cultural. Lisboa, Império, 1963, prefácio de Dr. Luís Pinto
Garcia, 332;[1] p., 26 cm. Exemplar numerado, nº 22 e rubricado pelo autor. Encadernação ½ pele, com capas de brochura, bom estado.
«O maior mérito desta obra, tornada necessária, constituindo uma das mais úteis ferramentas de trabalho dos numismatas, é que os artigos, notas,
locais, referências, recensões bibliográficas, polémicas, noticias de achados, etc., sempre considerados perdidos no pélago da imprensa periódica,
foram novamente encontrados.»

65 €
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11 - Cabral, Teodósio; Abel Pratas; Henrique Galvão – Da vida e da morte dos bichos: subsídios para o estudo da fauna de
Angola e notas de caça. Lisboa, Livraria Popular de Francisco, 5 volumes, 1º volume: Elefantes e rinocerontes. - 202;[6] f., [26] f
ilustradas, 2º volume: O hipopótamo, a girafa, o crocodilo, os javalis. - 222;[5] p., 3º volume: O leão. - 233;[6] p., 4º volume: Búfalos,
gorila, leopardo, antílopes, etc. - 229;[5] p., 5º volume: Narrativas de caça grossa em África. - 252;[1] p., muito ilustrados, com mapa
desdobrável, 25 cm. Capa brochada, bom estado.
120 €
12 - Camões, Luiz de; Visconde Juromenha – Obras de Luiz
de Camões: precedidas de um ensaio biographico, no qual
se relatam alguns factos não conhecidos da sua vida pelo
Visconde de Juromenha. Lisboa, Imprensa Nacional, 18601869, 1924, 6 volumes, (com falta do I volume), II volume:
XXIV;572;[1] p., III volume: 520 p., IV volume: 492 p., V volume:
451;[2] p., VI volume: XXXI; 545;[18] p., gravura de Vasco da
Gama, reprodução da armada de Vasco da Gama desdobrável e
18 estampas com fac-similes de vários autógrafos, VII volume:
26;[1] p., ilustrado com gravura de Visconde Juromenha, 26 cm.
Capa brochada, folhas ainda por abrir, capa do II volume
cansada, bom estado.
130 €
13 - Carvalho, José Liberato Freire de – Memorias da vida de
José Liberato Freire de Carvalho: ano de 1854. Lisboa,
Tipographia de José Baptista Morando, 1855, 426 p., ilustrado com
gravura do autor, 19 cm. Encadernação inteira de pele, com
assinatura de “Marques Gomes” na folha de rosto, bom estado.
«Os diversos e variados incidentes da sua longa e por vezes trabalhosa
vida, cuja maior parte empregou nas diligencias de preparar e consolidar o
estabelecimento de instituições livres em Portugal, acham-se por elle
proprio historiadas nas Memorias que deixou, e correm já impressas. É livro
curioso, interessante, e de que a meu vêr não devem prescindir os que
pretenderem conhecer a serie dos acontecimentos e vicissitudes politicas
do nosso paiz de 1800 em diante, e apreciar mais de perto os caracteres e
acções não só do auctor, mas de uma boa parte dos homens notaveis que,
como elle, directa ou indirectamente, intervieram nos negocios publicos
durante esse periodo.» - Innocêncio, Dicc. Bib.
Foi Grão-mestre da chamada maçonaria do sul.

120 €
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14 – Castello-Branco, Camillo – O esqueleto: romance.
Lisboa, Livraria de Campos Junior, 1865, 1ª edição, 301 p., 18
cm. Encadernação ½ pele, sem capas de brochura, bom estado.
65 €

15 - Castello-Branco, Camillo – A sereia: romance. Porto, em
casa da Viuva Moré, 1865, 1ª edição, 269 p., 18 cm. JUNTO COM:
Estrellas propícias. Porto, Casa da Viúva Moré, 1863, 1ª edição,
219 p., 18 cm. Encadernação ½ pele, sem capas de brochura, bom
estado.
120 €

16 - Cayola, Júlio; Vasco Lopes Alves; Marcello Caetano –
João de Azevedo Coutinho: discursos pronunciados na
sessão de homenagem realizado no Palácio da
Independência. Lisboa, Agência Geral das Colónias, 1942, 27 p.,
24 cm. Capa brochada, bom estado.
«O presente folheto tem por fim perpetuar o sucesso e preitear, mais
uma vez, o velho marinheiro e soldado de África.»

15 €
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17 - Côrte-Real, João Afonso – Anal de Vila Bela da Santíssima
Trindade: desde o descobrimento do sertão de Mato Grosso, no
ano de 1734. Lisboa, Bertrand, 1940, 25;[4] p., 25 cm. Com
dedicatória do autor. Capa brochada, bom estado.
«O manuscrito que apresentamos parece-nos muito oportuno por contribuir
para o esclarecimento um tanto pormenorizado da penetração do interior
de Mato Grosso desde o ano 1734 a 1754.»

12 €

18 - Cortesão, Jaime – Os descobrimentos portugueses. Lisboa, Arcádia, s/d, 1º volume: 556 p., 46 ilustrações extra texto, 2º volume:
443;[1] p., 26 ilustrações extra texto, muito ilustrado no texto, com inúmeros mapas de página inteira e alguns desdobráveis, 31 cm.
Encadernação original do editor em tela, bom estado.
«Escrever uma obra, marcada o mais possível pelo carácter científico, mas relacioná-la a cada passo com o drama e a afirmação épica da consciência
humana em luta com as novas realidades, foi o nosso desígnio.»

150 €

19 - Cossío, José Maria de – La fiesta de toros. Barcelona, Publicaciones de la Dirección General del Turismo, s/d, 43;[21] p., muito
ilustrado, 31 cm. Capa brochada, bom estado.
«Al texto en que autoridad tan reconocida como Don José Maria de Cossío explica sinteticamente los principales aspectos taurinos, agregamos la
siguiente selección gráfica, en la que, demás de los retratos de algunas figuras representativas en la historia del toreo, bridamos, en imágenes de
escogido valor documental o de destacada belleza plástica, una série, lo más completa que se há podido reunir, de fotografias que reproducen fases
diversas de la fiesta de toros.»

50 €
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20 - Costa, F. A. Pereira da – Molluscos fosseis: gasteropodes dos depósitos terciários de Portugal. Lisboa, Typographia da
Academia Real das Sciencias, 1866, Comissão Geológica de Portugal, texto paralelo em português e francês, tradução franceza por M.
Dalhunty, texto a 2 colunas, X;116;[5] p, ilustrado com XV gravuras em folhas extra texto, 33 cm. Capa brochada, bom estado.
«Trabalhou na Academia Real das Ciências onde existiam colecções do Museu da História Natural. A maior parte dessas colecções provinham do
Palácio Real da Ajuda e consistiam em materiais das colónias, incluindo do Brasil. Pereira da Costa ocupou-se da classificação dos produtos minerais,
assim como da classificação de moluscos da colecção do Rei D. Pedro V. Em reconhecimento pelos seus serviços foi eleito membro efectivo da
Academia e, em 1853, eleito membro do Conselho de Minas. Em 1857, aquando da criação da Comissão Geológica foi nomeado director, juntamente
com Carlos Ribeiro, e ficou encarregue dos estudos paleontológicos e da organização das colecções. Deixou a Comissão em 1868, quando esta foi
dissolvida, reassumindo plenamente as suas funções na Escola Politécnica.
Para além de todos os cargos que exerceu, era Doutor honoris causa da Universidade de Ratisbonne e foi condecorado com a Cruz de Comendador
da Ordem de Cristo pelo próprio Rei D. Pedro V.
Deixou trabalhos publicados sobre moluscos fósseis do Terciário em Portugal e sobre pré-história. É autor da 1ª monografia arqueológica publicada em
Portugal, com o título "Da existência do homem em epochas remotas no valle do Tejo. Noticia sobre os esqueletos humanos descobertos no Cabeço
da Arruda, 1865".» - LNEG

60 €

21 - Costa, F. A. Pereira da – Noções sobre o estado prehistórico da terra e do homem seguidas da descripção de alguns
dolmins ou antas de Portugal/ Notions sur l'état prehistorique de la terre et de l'homme suivies de la description de quelques
dolmens ou antas du Portugal. Lisboa, Typographia da Academia Real das Sciencias, 1868, texto paralelo em português e francês,
tradução franceza por M. Dalhunty, texto a 2 colunas, VIII;97 p., ilustrado com 3 folhas desdobráveis, 33 cm. Capa brochada, bom
estado.
«Por ocasião da exposição que se projectou fazer, e que effectivamente se realizou em Paris em 1867, fui encarregado, por uma resolução da
Comissão directora dos Trabalhos Geológicos, de fazer um catalogo descriptivo e illustrado com figuras dos principaes objectos existentes na
collecção da Comissão Geológica, e que pertencem á anthropologia e á archeologia prehistoricas do nosso paiz.»

50 €
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22 - Costa, Sousa – Grandes dramas judiciários: tribunais portugueses. Porto, "O Primeiro de Janeiro", 1944, 395 p., muito ilustrado
no texto e em folhas extra texto a cores e a preto e branco, com mapa desdobrável, 31 cm. Encadernação do editor em pele, bom estado.
«O conjunto dêstes dramas, ressurreição de grandes Processos, grandes Juízes, grandes Acusadores, grandes Defensores, constitui, por força da
Realidade que os sacramenta, fecunda lição a professores e leigos.»

120€

23 - Coutinho, André Ribeiro – O Capitaõ de Infantaria Portuguez: com a Theorica, e Pratica das suas funções exercitadas assim
nas Armadas terrestres, e navaes, como nas Praças, e Corte, em que se comprehendem a jurisdicçam, politica, e consciencia
do Capitaõ; a Economia da Companhia, as evoluções, e marchas da Infantaria; as funções, e guardas da Corte, Armadas,
Campanhas, e Praças; as Recrutas dos Soldados e Officiaes; e a Architectura Militar de Infantaria, com a delineaçaõ, e pratica
de todas as obras de fachina, e terra. Governando a Capitania do Rio de Janeiro, e a de Minas Geraes o Illustrissimo, e
Excellentissimo Senhor Gomes Freire de Andrada, dedicado ao leitor universal, por André Ribeiro Coutinho, Fidaldo da Casa de
Sua Magestade, Coronel de hum dos Regimentos de Infantaria de Praça do Rio de Janeiro. Lisboa, na Regia Officina Sylviana, e da
Academia Real, 1751, 1ª edição, tomo I: [58];402 p., ilustrado com 18 estampas, da quais algumas desdobráveis, II tomo: [6];374 p.,
ilustrado com estampas de 19 a 32, da quais algumas desdobráveis, 26 cm. Encadernação inteira de pele da época, com ferros gravados
a ouro na lombada, na folha de rosto dos dois volumes vinheta com troféu de armas e bandeiras, restauro na folha de rosto do I tomo,
pequenas manchas de água nas primeiras folhas do II tomo sem afectar o texto, assinatura de posse na folha de rosto do II tomo, e
carimbo com ex-libris na 2ª folha, com falta da última folha de índice no II volume que corresponde ás letras x e z, papel limpo,
encadernação gasta em alguns sítios, bom estado geral.
«Esta obra, tida em estimação no seu genero, foi por seu auctor composta expressamente para instrucção de D. Francisco Xavier Mascarenhas,
distincto cabo de guerra portuguez que militou na Índia (…). Veiu a imprimir-se posthuma, bem que no mesmo anno em que o auctor faleceu.» Innocêncio – Dicc. Bib.

1500 €
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24 - Cruz, Francisco Manso Preto – A biografia política e inmemoriam de Henrique de Paiva Couceiro. Lisboa, Oficina
Gráfica Limitada, 1946, 249;[10] p., muito ilustrado em folhas
extra texto, 23 cm. Capa brochada, bom estado.
«Em palavras simples, (…) conto e comento os factos históricos de
Vinhais, Beiras, Chaves, Monarquia do Norte, Monsanto, a “expulsão de
Portugal” e a “deportação para Granadilha”.»

35 €

25 - Cruz, Francisco Manso Preto – O exemplo político de Paiva
Couceiro: livro segundo; política nacional. Lisboa, Oficinas
Gráficas, 1945, 131;[6] p.,muito ilustrado em folhas extra texto, 24
cm. Capa brochada, com manchas de humidade, bom estado.
«A luta de gigante que o Comandante travou – remando contra a maré de
um mar revolto de insensatas ambições e interesses suspeitos – durante
34 anos, é um impressionante exemplo de Coragem Moral, Lucidês
Nacional e de Previsão Politica.»

25 €

26 - Cunha, A. Xavier da – Contribuição para a antropologia dos
povos de cultura campaniforme em Portugal. Lisboa, Tipografia da
Atlântida, 1956, separata das Contribuições para o Estudo da
Antropologia Portuguesa, [2];123-137 p., ilustrado, 24 cm. Capa
brochada, bom estado.
«Há, pois, uma diferença notável entre as populações campaniformes
portuguesas (e possivelmente da Península) e as da Europa Central e
Oriental.»

10 €

27 - Da Comissão de Cartographia (1883) ao Instituto de
Investigação Científica Tropical (1983): 100 anos de história.
Lisboa, Instituto de Investigação Científica e Tropical, 1983,
480;[7] p., ilustrado com várias fotos e mapa desdobrável, 23 cm.
Capa brochada, como novo.
«Os vários organismos científicos que chegaram à actualidade, e nos
dão a sua própria evolução, contam-nos como se processou o seu
engendramento, em muitos casos a partir de outros que entretanto
cresceram, se modificaram, cindiram, ou desapareceram
simplesmente.»

30 €
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28 - Dias, Urbano de Mendonça – História dos Açores:
compêndio. Vila Franca do Campo, Tipografia de "A Crença", 1942,
2ª edição remodelada, 306 p., ilustrado com os brasões de armas
dos vários municípios e freguesias, 23 cm. Capa brochada, com
algumas manchas de humidade, folhas ainda por abrir, bom estado.
50 €

29 - Exposição de desenhos de artistas da 2ª metade do século XIX: catálogo. Lisboa, Academia Nacional de Belas Artes, 1940, [26]
p., [15] folhas ilustradas, 23 cm. Capa brochada, bom estado.
«Na escolha dos espécimens apresentados procurou-se não só uma larga representação dos nomes, mas também, tanto quanto possível, uma
selecção na obra dos mesmos, por forma a evidenciar as características de cada um.»

12 €

30 - Fernandes, Manuel Bernardo Lopes (coord.) – Collecção das medalhas e condecorações portuguezas e das estrangeiras
com relação a Portugal: pertencente ao tom. III part. II das memórias da Academia Real das Sciencias de Lisboa. Lisboa,
Academia Real das Ciências de Lisboa, [185-], 51 folhas ilustradas com estampas (são só as gravuras), 28 cm. Encadernação inteira de
pele, com gravações a ouro na pasta, bom estado.
75 €
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31 - Fernandes, Vasco da Gama – Presença. Leiria, Tipografia
Leiriense, 1968, 304;[7] p., 21 cm. Capa brochada, bom estado.
Reflexões sobre os problemas de sempre.

20 €

32 - Figanier, Joaquim – História de Santa Cruz do Cabo de Gué: Agadir 1505-1541. Lisboa, Agência Geral das Colónias, 1945,
403;[3] p., muito ilustrado, com 2 mapas desdobráveis, 24 cm. Com dedicatória do autor. Capa brochada, bom estado.
«Vejamos agora os factos desta Vila de Santa Cruz do Cabo de Guê, cuja perda pôs termo à nossa política africana – o que dá razão ao historiador
anónimo, quando êle, na sua relação, afirma que, em verdade, a praça forte portuguesa era “chave de África e porta d’ella”.»

35 €

33 - Folgosa, J. M. – Dicionário de numismática: bibliografia,
biografia, história, mitologia, gíria, gravadores e legendas.
Porto, Livraria Fernando Machado, s/d, [6];422;[2] p., texto a 2
colunas., 25 cm. Capa brochada, bom estado.
«Engloba, para além da terminologia clássica, variantes da linguagem
popular muito apreciáveis; dedica atenção especial às legendas inscritas
nos numismas, desde a antiguidade clássica até aos nossos dias, não
se limitando ao nosso país, pois abrange moedas de várias nações.»

40 €
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34 - Ghersi, I.; A. Castoldi – Livro de Ouro das Familias: 5.577
receitas; verdadeira enciclopédia da vida prática. Lisboa,
Portugal – Brasil, s/d, 979 p., muito ilustrado, 19 cm. Encadernação
original do editor, bom estado.
Sumário: Adorno de casa - Medicina prática - Maternidade – MobiliáriosJardinagem - Farmácia doméstica - Generos alimentícios - Lavagens –
Collas – Vernizes - Hygiene - Conservas - Animaes domésticos Perfumarias - Iluminação e calefação - Couros e pelles - Metaes - Doçaria Massas e cimentos - Socorros de urgência - Lavores e passatempos Rendas e Bordados - Tintas - Tecidos e vestidos - Estrumes e adubos, etc,
etc

50 €
35 - Gomes, Marques – Luctas caseiras: Portugal de 1834 a
1851. Lisboa. Imprensa Nacional, 1894, tomo I (único volume
publicado), CLXXVI;630 p., 24 cm. Encadernação ½ pele, com
capas de brochura, bom estado.
«Deveria comprehender um volume o trabalho de investigação histórica
a que demos o título “Luctas caseiras”. Os materiais, porém, reunidos
sobre a epocha que nos propozemos historiar são tantos e tão valiosos,
que impossível foi incluir n’elle só a narração dos acontecimentos
políticos de que Portugal foi testemunho de 1834 a 1851»

100€

36 - Guimarães, Alfredo (org.) – Guimarãis: publicação comemorativa das festas centenárias da Fundação de Portugal. Porto,
Câmara Municipal de Guimarãis, 1940, 85;[50] p.,muito ilustrado no texto e em folhas extra texto com aguarelas de João Jorge Malteira,
desenhos de Américo Marinho, Guilherme Camarinha, 34 cm. Encadernação artística inteira de pele, com relevos na pasta, bom estado.
Livro de rara beleza.

200 €
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37 - Iria, Alberto – As relíquias de Remechido evocadoras do
valoroso e nobre defensor da realeza de D. Miguel I no
Algarve. Lisboa, Oficinas de S. José, 1945, [4] p., ilustrado, 24
cm. Com dedicatória do autor. Capa brochada, cansada.
«A figura histórica de José Joaquim de Sousa Reis Remechido,
denegrida injustamente por alguns, mercê da cega paixão política, e
muito mal compreendida por outros, em virtude do desconhecimento
dos verdadeiros factos e intrigas partidárias, que se moveram nos
bastidores da guerra civil no Algarve, de 1833 a 1838.»

10 €

38 - Jorge, Ricardo – Amato Lusitano: comentos á sua vida,
obra e época; ciclo peninsular. Lisboa, Instituto de Alta Cultura,
s/d, colecção: Obra Literária e Médico-Literária de Ricardo Jorge,
XXI; 280 p., ilustrado com 5 estampas, 25 cm. Capa brochada,
folhas ainda por abrir, bom estado.
«Este volume póstumo de Ricardo Jorge corresponde integralmente ao
texto que, começado em 1907, o Autor dava por concluído em 1909 e que
só anos mais tarde, aditado e corrigido, entregou – com o título de
“Comentos à vida, obra e época de Amado Lusitano” – para publicação,
numa revista médico-histórica, que se arrastou de 1914 a 1916 e se
suspendeu sem chegar a seu termo; - ao pequeno trecho saído num jornal
médico em 1936; - e ao último capitulo até ao presente mantido inédito.»

20 €

39 - Jorge, Ricardo – Camilo Castelo Branco: recordações e
impressões: Camilo e António Aires. Lisboa, Minerva, s/d,
colecção: Obra Literária e Médico-Literária de Ricardo Jorge, 368;
16 p., acompanhada de um trecho (sem título) e quatro cartas de
Camilo ao autor, autografados e reproduzidos em fac-simile, 20
cm. Capa brochada, folhas ainda por abrir, bom estado.
20 €
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40 - Jorge, Ricardo – Sermões dum leigo: discursos e
alocuções. Lisboa, Minerva, s/d, colecção: Obra Literária e
Médico-Literária de Ricardo Jorge, 2ª edição acrescido de" I. H.
S." e de "O nosso amorismo novelesco nos quinhentos",
[6];290;[3] p., ilustrado, 20 cm. Capa brochada, folhas ainda por
abrir, bom estado.
«Estas emissões oratórias, soadas ao sabor vário dos tempos e dos
auditórios, foram forçadas, umas por imposição de dever, outra por
condescendência indeclinável.»

20 €

41 - Keller, Werner – História do Povo Judeu: da destruição
do Templo ao Novo Estado de Israel. Alfragide, Edições
Acrópole, 1966, tradução de Brito Roma, 527 p., ilustrado com
fotos, mapas e fac-similes, 23 cm. Encadernação original do
editor, bom estado.
«Sem dúvida, a história pós-bíblica dos judeus permanece
desconhecida da grande massa do público. Entre o final do Antigo
Testamento e os trágicos acontecimentos do passado mais recente, há
uma lacuna no conhecimento geral. Dois milénios de vida do povo judeu
ficaram em branco até aos nossos dias, inclusivamente para os
europeus cultos.»

30 €

42 - Lamas, Maria – As mulheres do meu país. Lisboa, Actuális, 1950, desenhos de Fernando Carlos, 471;[9] p., muito ilustrado, no
texto e em folhas extra texto, a cores e a preto e branco, 32 cm. Encadernação original do editor em inteira de pele, bom estado.
«O desejo de conhecer, em todos os seus aspectos, a vida da mulher portuguesa, surgiu no meu cérebro e no meu coração há muitos anos.»
«Fui ao encontro das minhas irmãs portuguesas, procurei conhecer e sentir as suas vidas humildes ou desafogadas, as suas aspirações ou a sua falta
de aspirações, sintoma alarmante de ignorância, desinteresse e derrota.»

120 €
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43 - Lamas, Arthur – Medalhas portuguesas e estrangeiras referentes a Portugal: memória histórica e descritiva baseada na
colecção iniciada por José Lamas; parte I: medalhas comemorativas. Lisboa, Tipografia de Adolpho de Mendonça, 1916, (único
volume publicado), LXXXVI;500;[20] p., ilustrado com 107 estampas em folhas extra texto, 26 cm. Encadernação ½ pele, bom estado.
«O Sr. José Lamas, meu falecido pai, foi um dos amadores da Numismática que mais se distinguiram no passado século.»
«A sua colecção de medalhas, que hoje me pertence e tenho tratado de aumentar, vai agora ficar catalogada no presente trabalho, ao qual dei algum
desenvolvimento na esperança que ele possa servir de subsídio, embora modesto, à Medalhistica Portuguesa.»

100 €

44 - Le Sport Universel Illustré. Organe Officiel de la Fédération Equestre International et Organe Officiel de la Confédération
Hippique de France. Paris, Organe Officiel de la Fédération Equestre International; Organe Officiel de la Confédération Hippique de
France, 10 volumes, nº 1 - ano 1895 a nº 594 - ano 1907 (falta o ano 1905 e 1906), muito ilustrado, 36 cm. Encadernação ½ pele da
época, bom estado.
250 €
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45 - Lebre, José da Fonseca – Locuções e modos de dizer
usados na província da Beira Alta: apresentados sob a forma
de dialogo. Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1924, separata do
"Boletim da Classe de Letras", prefácio de Teófilo Braga, VIII;226
p., 24 cm. Capa fac-similada, bom estado.
«Este assunto, embora tenha escapado à observação dos gramáticos,
merece contudo ocupar um lugar nos dicionários da língua, porque o
vocabulário, nos “Modismos” e “Locuções”, adquire na frase um sentido
novo e inesperado.»

15 €

46 - Leitão, Joaquim – Livros de S. Bento: memória. Lisboa
Occidental, Imprensa Nacional, 1936, 203;[1] p., ilustrado, 27 cm.
Capa brochada, folhas ainda por abrir, bom estado.
25 €

47 - Lima, Gervásio – Breviário açoreano. Angra do Heroísmo,
Tipografia Editora Andrade, 1934, 399;[1] p., 18 cm. Capa
brochada, com alguns picos de humidade e restauros, bom
estado geral.
«Ora nenhum título encontrei que mais se ajustasse aos intuitos com
que concebi e tracei esta obra, breviário que todo o açoreano devia
possuir, ler e consultar diariamente.»

30 €
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48 - Manifesto do Gr. Cap. dos Cc. R. Rrepr. das Rr. Ll. Rreg.
Pportug. do Circulo do Gr. O. Lus. Padova, Estamperia di B. F.
Fabri, 1850, 83;[1] p., 15 cm. Encadernação ½ tela da época, bom
estado.
Manifesto publicado pela Assembleia-geral Rosa Cruz do Circulo do
Grande Oriente Lusitano.

50 €

49 - Marcondes, Moysés – Pae e patrono: Jesuino Marcondes
de Oliveira e Sá. Rio de Janeiro, Annuario do Brasil, 1926,
333;[2] p., ilustrado, com mapa desdobrável, 26 cm. Capa
brochada, bom estado.
«Procurarei encorporar o mais possível, neste esboço, elementos
colhidos das próprias cartas e notas de meu pae e patrono, com o que
espero proporcionar ao Paraná opportunidades de conhecer mais
intimamente um dos seus filhos illustres.»

45 €

50 - Marques, A. H. de Oliveira – História de Portugal: desde os
tempos mais antigos até à presidência do Sr. general Eanes.
Lisboa, Palas, 3 volumes, volume I: 1985, XVI;435[3] p., volume II:
[14];537;[5] p., 1984, volume III: 1986, [16];694;[2] p., ilustrados com
fotos, gravuras e mapas desdobráveis, 22 cm. Capa brochada, bom
estado.
«Insista-se que estamos em presença de um manual para o grande
público, daí a importância concedida aos resumos, aos factos, à economia
de palavras.»

45 €
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51 - Martins, Rocha – A Paixão de Camilo: Ana Plácido.
Lisboa, Edição do Autor, impresso nas oficinas gráficas do
«ABC», s/d, 357;[1] p., muito ilustrado com 19 gravuras, 25 cm.
Capa brochada, bom estado.
Importante estudo sobre a vida de Camilo Castelo Branco.

40 €

52 - Martins, Rocha – História das grandes revoluções: a génese do mundo novo. Lisboa, Organizações Crisális, 1953-1954, 2
volumes, introdução de Carvalhão Duarte, 637 p., 772 p., muito ilustrado, 25 cm. Encadernação original do editor, bom estado.
«Este livro descreve a eterna ansiedade do Homem em busca de um Mundo Melhor. Inquieto e irrequieto, desde o fundo dos séculos, o Homem tem
procurado sempre emancipar-se. Mas das suas grandes revoluções, que vamos narrar, resultam sempre consequências que o remetem à mesma
aspiração inicial.»

80 €

53 - Martins, Rocha – Lisboa: história das suas glórias e catástrofes. Lisboa, Inquérito, 1947-1948, 2 volumes, 1416;[4] p., muito
ilustrado no texto e em folhas extra texto, 26 cm, Encadernação ½ pele, com capas de brochura, bom estado.
120 €
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54 - Martins, Rocha – O Marquês de Pombal: desterrado 17771782. Lisboa, Emprêsa Nacional de Publicidade, s/d, 345 p., muito
ilustrado, 25 cm. Encadernação original do editor, bom estado.
«Seguindo, passo a passo, os autos, envolvendo-os nos ambientes da
época, pretendemos focar os culpados ou os inocentes nas suas querelas
com a justiça.»

40 €

55 - Montalvor, Luís de (dir.) – História do regimen republicano em Portugal. Lisboa, Ática, 1930-1932, 2 volumes, 1 º volume.
387;[1] p., 2º volume: 416 p., muito ilustrado no texto e extra texto, com vinhetas de abertura de capítulos de Corinelli Telmo e de Fred
Kradolfer, 33 cm. Encadernação ½ pele, com capas de brochura, bom estado.
«A História do Regímen vigente está por fazer. São decorridos cerca de 20 anos depois que o sistema politico republicano se estabeleceu em Portugal,
e, neste espaço de tempo, não houve, até agora, um esboço coordenado e definitivo do que tem sido a politica portuguesa, durante a vigência do
Estado Republicano.»

200 €

56 - Montemor, Nuno de – Água de neve: Poema pastoril.
Lisboa, Tip. da "União Gráfica", 1933, 115;[2] p., ilustrado por
Raquel G. Gameiro Ottolini, 21 cm. Capa brochada, folhas ainda
por abrir, bom estado.
Livro para crianças.

25 €
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57 - Mosca, António – Quem me dera naqueles montes: usos e
costumes em Monte de Arcas, uma aldeia da montanha
transmontana, nos meados do século XX. Guimarães, Editora
Cidade Berço, 2011, 443 p., muito ilustrado, 24 cm. Capa brochada,
livro novo.
«Uma comunidade rural que mandava entrar quem batia à porta sem cuidar
de saber quem era; que tinha sempre lugar para mais um à mesa, mesmo
na casa mais humilde; para quem o sol não se punha, mas se escondia,
como se jogasse ao “rou-rou” com as pessoas; que via as horas pelo
relógio de granito, pela posição do sol sobre o pico de Santa Comba, ou
pelo toque das trindades; que lia nas nuvens e no vento o boletim
meteorológico; que vivia a crendice e a religião com idênticos respeito e
devoção; que encarava a morte com a mesma naturalidade com que
enfrentava a vida.»

25 €

58 - Murani, Orestes – Tratado de Física: mecánica, acústica
y termología. Barcelona, Gustavo Gili 1923, traducido de la
séptima edicíon italiana por José Mª Mantero, tomo I: 690p.,
ilustrado. 23 cm. Encadernação ½ pele da época, com capa de
brochura, bom estado.
25 €

59 - Napier, Carlos – Guerra da Sucessão em Portugal, pelo Almirante Carlos Napier, Conde do Cabo de São Vicente: Londres
1836. Lisboa, Typographia Commercial, 1841, traduzida em portuguez por Manuel Joaquim Pedro Codina, tomo I: XI;352;[6] p., tomo II:
366;[4] p., ilustrado com três estampas, 19 cm. Encadernação ½ pele da época, bom estado.
«Bastantes noticias da Guerra em Portugal tem sahido a publico escriptas por Officiais Francezes e Inglezes que servirão nos exércitos da rainha e de
D. Miguel; porem essas noticias são geralmente relativas ás operações de que uns e outros forão testemunhas, e pouco tratão do que se passou
n’outra localidades do paiz.
Emprehendi fazer uma descrição de toda a Guerra louvando ou censurando onde o devia fazer, sem louvor ou predilecção.»

150€
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60 - Oliveira, Cecília – Sonhos de criança. Marinha Grande,
Tipografia Godinho, 1990, 107 p., ilustrado por Eliseu Oliveira, 22
cm. Com dedicatória da autora. Capa brochada, como novo.
Livro para crianças.

15 €

61 - P. S. M. da A. [Fr. Sebastião de Sancto Antonio]– Conversações familiares sobre a eloquência do pulpito, Onde segundo as
doutrinas dos santos Padres, e melhores Mestres, se instrue em os principaes preceitos da Oratoria Christã qualquer
Ecclesiastico, que pertender ser perfeito Ministro da palavra, por hum religioso da P. S. M. da A. Lisboa, na Officina de Miguel
Manescal da Costa, 1762, [24];496, 17 cm. Encadernação inteira de pele da época, bom estado.
«Franciscano da provincia da Arrabida, Prégador e Mestre na sua provincia, (...) Sahiu com o nome de Um religioso da P. de S. M. da A.
O auctor da Gazeta Litteraria fez d'ella uma extensa e ordenada analyse no quaderno de Junho de 1763, e ahi diz: "Que ella nos mostra que quando
um escriptor, por um estudo serio se senhoreia inteiramente da materia de que tracta, faz parecer que é novo aquillo mesmo que tem sido discutido
infinitas vezes. Divisa-se na obra uma grande litteratura, uma noticia dos melhores auctores, e uma critica judiciosa, que caracterisa bem o juizo do seu
auctor, o qual soube tractar magistralmente do seu assumpto, etc."» - Innocêncio – Dicc. Bib.

120 €

62 - Paço, Afonso do; Eugénio Jalhay – A póvoa eneolítica de
Vila Nova de S. Pedro: notas sobre a 3ª, 4ª e 5º campanha; 1939,
1940, 1941 / 6ª campanha; 1942. Porto, Tipografia Porto Médico,
1942-1943, 2 volumes, separata da revista Brotéria, 31 p., ilustrado
com 25 figuras, 27 p., ilustrado com 20 figuras, 23 cm. Com
dedicatória de Afonso do Paço em ambos os volumes. Capa
brochada, bom estado.
20 €
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63 - Paço, Afonso do; Maxime Vaultier – Braceletes de ouro
de Atouguia da Baleia (Peniche). Lisboa, Tipografia Ramos,
1946, separata do Boletim Estremadura, 21 p., ilustrado, 26 cm.
Com dedicatória de Afonso do Paço. Capa brochada, bom
estado.
10 €

64 - Paço, Afonso do – Revisão dos problemas do paleolítico,
mesolítico e asturiense: figuras de barro da Pedra de Ouro;
placas de barro de Vila Nova de S. Pedro; comunicações
apresentadas ao 1º Congresso do Mundo Português - Porto,
1940. Lisboa, Bertrand & Irmãos, 1941, 59 p., muito ilustrado, 25 cm.
Com dedicatória do autor. Capa brochada, bom estado.
15 €

65 - Pamplona, Fernando – Dicionário de pintores e escultores portugueses ou que trabalharam em Portugal. Lisboa, Oficina
Gráfica Limitada, 1954-1959, 1ª edição, edição dirigida e prefaciada por Ricardo do Espírito Santo, 4 volumes, 1º volume: 316;[3] p., 2º
volume: 287;[4] p., 3º volume: 341;[4] p., 4º volume: 312;[7] p., muito ilustrado em folha extra texto, sendo algumas a cores, exibe ainda
assinaturas de vários artistas, 26 cm. Capa brochada, com alguns picos de humidade, bom estado.
125 €
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66 - Peres, Damião – 1580: o governo do Prior do Crato.
Barcelos, Companhia editora do Minho, 1929, 132 p., 18 cm. Com
dedicatória do autor. Capa brochada, com falta da parte superior,
bom estado geral
15 €

67 - Pessoa, Fernando – Páginas de doutrina estética. Lisboa,
Editorial Inquérito, s/d, 281 p., 19 cm. Capa brochada, com alguns
picos de humidade, papel amarelecido, bom estado geral.
«(…) reunir prosas notáveis, algumas tão esquecidas como nos tempos em
que Pessoa escrevia, onde calhava, artigos que, quando também calhava,
alguém lia.»

15 €

68 - Pimenta, Alfredo – Os meos "Elementos de Historia de
Portugal" e a critica. Lisboa, Edição do autor, 1935, 111 p., 22
cm. Capa brochada, cansada.
Resposta às críticas feitas ao livro do autor "Elementos de Historia de
Portugal”.

15 €
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69 - Pimenta, Alfredo – Para a história da Academia Portuguesa
de História. Lisboa, Edição do autor, 1948, 32 p., 23 cm. Capa
brochada, bom estado.
25 €

70 - Pimenta, Alfredo – Para a história das relações entre
Portugal e a Inglaterra: dois documentos inéditos publicados
e anotados. Lisboa, Edição do autor, 1942, 56 p., 21 cm. Capa
brochada, com algumas manchas, texto com anotações a lápis,
bom estado geral.
12 €

71 - Pinto, Augusto Cardoso – Portugal em Espanha: obras de
arte e documentos; contribuição espanhola às comemorações
centenárias. Lisboa, Libanio da Silva, 1940, 32;[1] p., 24 cm. Capa
brochada, com picos de humidade, bom estado.
Quando da Exposição do Mundo Português «Constituem a representação
espanhola exemplares da produção de artistas nascidos aqui e de
espanhóis em cujas veias correu sangue português.»

10 €
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72 - Pongilioni, Aristides; Fco. de P. Hidalgo – Cronica del viaje de SS. MM. AARR, á las provincias de Andalucia en 1862. Cadiz,
Eduardo Gautier, 1863, 492 p., ilustrado com várias litografias, sendo uma de 2 páginas com a entrada em Cadiz, impreso pela Imprenta
Alemana de Cádiz, 28 cm. Encadernação inteira de pano, bom estado.
Relato da viagem da Rainha Isabel II de Espanha pela província de Cadiz no ano de 1862, inclui ainda gravuras dos monumentos mais representativos
por onde passou a comitiva.

120 €

73 - Prado, Fr. Joaõ de S. Joze do – Ceremonial moderno para a Província da Arrábida, segundo o rito romano, e seráfico:
distribuído em nove Tratados do Coro, e Altar; e de algumas acções particulares dirigidas á Reforma da mesma Província,
OFFERECIDO A’ MAGESTADE FIDELISSIMA DE ELREY D. JOZE’ I. NOSSO SENHOR. COMPOSTO PELO PADRE Fr. JOAÕ DE S.
JOZE’ DO PRADO, Primeiro Mestre de Cerimonias da Real Basilica de Mafra. Lisboa, na Officina de Francisco da Silva, 1752,
[28];440 p., ilustrado com vinhetas e letras capitais decorativas com motivos florais, 29 cm. Encadernação inteira de pergaminho da
época, com mancha de lacre, papel limpo sem acidez, muito bom estado.
Contém um índice final remissivo "Das cousas mais notaveis, que se contêm neste Livro", como: disciplina, ordenações, como receber,
comemorações, noviços, varrer a casa, ofício de relojoeiro, etc.

300 €

27

atempo
livraria antiquario

74 - Quillard, Charles – Chimie minérale métaux. Paris, Rueff
et C. Éditeurs, 1896, 358 p., 18 cm. Encadernação original do
editor, bom estado.
25 €

75 - I Reunião Internacional de História de África: relação
Europa-África no 3º quartel do séc. XIX; actas. Lisboa, Instituto
de Investigação Científica Tropical; Centro de Estudos de História e
Cartografia Antiga, 1989, organizado por Maria Emília Madeira
Santos, 618;[1] p., ilustrado, 25 cm. Capa brochada, bom estado.
«É principalmente aos africanos que este período mais interessará
esclarecer. É o seu ontem, imediatamente anterior à colonização europeia
sistemática do seu continente, como reagiram, como seleccionaram, como
assimilaram dentro dos seus quadros mentais? Como se relacionaram
populações com civilizações diferentes e interesses, quer opostos quer
comuns?»

35 €

76 - Ribeiro, Armando – História da revolução portugueza. Lisboa, João Romano Torre, 1911, 4 volumes, 1º volume: 1005;[6] p., 2º
volume: 894;[6] p., 3º volume: 926;[6] p., 4 º volume: 812;[4] p., muito ilustrado, 25 cm.
JUNTO COM: Silva, Cesar da – A Revolução de 14 de Maio. Lisboa, João Romano Torre, s/d, 116 p., muito ilustrado, 25 cm.
Encadernação ½ pele, com capas de brochura, muito bom estado.
120 €
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77 - Rio Maior, Marquês de – No centenário do terremoto
grande. Lisboa, Oficina Gráfica de Ramos, Afonso & Moita, 1955,
separata do boletim da "Estremadura", 30 p., 26 cm. Com
dedicatória do autor. Capa brochada, bom estado.
«Misericórdia! É impossível descrever o horrível espectáculo que essas
ruínas apresentam, e hão-de ainda apresentar por mais de um século;
porque mais de um século é preciso para as remover.»

12 €

78 - Rosa, Augusto – Recordações da scena e de fora da scena. Lisboa, Livraria Ferreira, 1915, 363;[2] p., muito ilustrado, 21 cm.
Encadernação inteira de sintético, com capas de brochura, bom estado.
40 €

79 - Rosa-Limpo, Berta – O livro de Pantagruel: cozinha,
doçaria, bebidas. Lisboa, s/ed., 1952, introdução de Ramada Curto
e Gino Saviotti, XXI;946;[20] p., ilustrações de Meco, 25 cm. Com
assinatura da autora. Encadernação em pano, bom estado.
«Desejaria ter em vida a consolação de ver o meu trabalho coroado de
êxito…não literário mas culinário.»
E teve…

60 €
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80 - Sá, D. José de Almeida Corrêa de (Marquez do Lavradio)
– D. João VI e a independência do Brasil: últimos anos do
seu reinado. Lisboa, Sociedade Nacional de Tipografia, 1937,
201;[7] p., ilustrado, 26 cm. Capa brochada, com picos de
humidade, vários restauros, papel amarelecido, bom estado geral.
«Quis o destino que chegassem até mim apontamentos e documentos
preciosos referentes aos últimos anos do Reinado do Sr. João VI,
entendi que não tinha direito de os deixar continuar dormindo na poeira
dos arquivos e decidi torná-los conhecidos.»

40 €

81 - Sablon, Madame de Tarbé de – Mez de Maria ou nova imitação da Santíssima Virgem. Pariz, J.P.Aillaud, 1845, dedicado à
Marquesa de Ponta Delgada, traduzido por Caetano Lopes de Moura, XII;[2];418 P, ilustrado com gravuras no texto e em folhas extra
texto , 16 cm. Encadernação inteira de pele com ferros a ouro e a seco na pasta e lombada, corte de folhas marmoreadas, bom estado.
60 €

82 - Sacarrão, G. da Fonseca – Ontogenia, evolução e
sociedade: fragmentos de biosociologia. Porto, Instituto de
Antropologia «Dr. Mendes Corrêa», 1977, 70;[4] p., 23 cm. Capa
brochada, bom estado.
«É meu propósito mostrar aqui que podem fazer-se ensaios de
interpretação de aspectos da sociedade e da evolução do Homem sem sair
dos limites impostos pelo conhecimento objectivo e sem adulterar, creio eu,
as contribuições da biologia evolucionista.»

15 €
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83 - Salazar, Oliveira – Discursos e notas políticas. Coimbra, Coimbra Editora, 6 volumes, 1º volume: 1928-1934, imp. 1961,
LXXVII;397;[1] p., 4 folhas manuscritas, 2º volume: 1935-1937, imp. 1945, XXIII;399;[1] p., 3º volume: 1938-1943, imp. s/d (2ª edição),
XV;419 p., 4º volume: 1943-1950, imp. 1951, 584 p., 5º volume: 1951-1958, imp. 1959, 530 p., 6º volume: 1959-1966, imp. 1967, 446;[1]
p., 19 cm. Encadernação ½ pele, com capas de brochura, bom estado.
«Os portugueses dados à reflexão e animados de consciente patriotismo estavam praticamente de acordo acerca da situação a que o país chegara.
Discutiriam ainda as causas da nossa decadência ou atraso; dividiam-se quanto aos remédios que podiam ou deviam ser aplicados com êxito, e até
quanto à forma de tratamento.»

300 €

84 - Sampaio, M. – Dicionário corográfico de Portugal:
contendo todas as províncias, distritos, concelhos e
freguesias, cidades e vilas, com seus fogos e habitantes,
distancias de comunicações, caminhos de ferro, correios e
outras indicações úteis, pelos trabalhos mais recentes e de
harmonia com o novo código administrativo. Lisboa,
Progresso, 1940, prefaciado por Albino Forjaz de Sampaio, 359
p., texto a 2 colunas, 18 cm. Capa brochada, com algumas
manchas de humidade, bom estado.
30 €

85 - Santos, Maria Emília Madeira – Nos caminhos de África:
serventia e posse; Angola século XIX. Lisboa, Instituto de
Investigação Científica e Tropical, 1998, XVI;606 p., muito ilustrado
com gravuras, fotos e mapas desdobráveis, 25 cm. Com assinatura
da autora. Capa brochada, como novo.
«Para compreender a interacção das duas frentes temos de conhecer a
história dos caminhos, os canais físicos por onde circulavam, pela força ou
pelo interesse próprio, homens de origens opostas, mercadorias, saberes,
culturas, guerras e identidades. Descobrir em que sentido corriam os fluxos
nessas vias, quem as abriu ou as fechou, e porque o fez.»

40 €
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86 - Santos, Reynaldo dos – Oito séculos de arte portuguesa: história e espírito. Lisboa, Empresa Nacional de Publicidade, 1970, 3
volumes, I - Pintura e escultura, 380;[5] p., II - Arquitectura, 310[3] p., III - Artes decorativas: a faiança, o azulejo, tapetes de
Arraiolos, as colchas bordadas, a iluminura, ourivesaria, mobiliário, 480[4] p., muito ilustrado com centenas de fotos no texto e extra
texto, 31 cm. Encadernação inteira de pele do editor, bom estado.
500 €

87 - Sequeira, Gustavo de Matos (dir.) – Lisboa: oito séculos de história. Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, 1947, publicações
comemorativas do 8º Centenário da Tomada de Lisboa aos Moiros, extra texto de Martins Barata, capa e desenhos de Almada Negreiros,
666;[5] p., muito ilustrado com mapas, gravuras antigas, reproduções de manuscritos, 35 cm. Encadernação inteira de pele, com capas
de brochuras, bom estado.
«Os melhores cultores de Estudos Olisiponenses colaboraram nela; sabedores e notáveis artistas, ilustraram-na.»

250 €
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88 - Sequeira, Gustavo de Matos – O Carmo e a Trindade: subsídios para a história de Lisboa. Lisboa, Câmara Municipal de
Lisboa, 1939-1967, 3 volumes, volume I: 1939, XI;415 p., volume II: 1939, 442 p., volume III: 1967, 540 p., muito ilustrado com gravuras,
plantas e mapas desdobráveis, 24 cm. Encadernação ½ pele, com capas de brochura, muito bom estado.
«A história de gente, coisas, episódios, cenas, quadros que se sucedem, por sete séculos, numa constante obliteração de proporções, de cor e
movimento.»

150 €

89 - Silva, Lina Gorenstein Ferreira da; Maria Luiza Tucci
Carneiro (org.) – Ensaios sobre a intolerância: inquisição,
marranismo e anti-semitismo; homenagem a Anita Novinsky.
Brasil, FELCH, 2002, 440;[1] p., ilustrado, 21 cm. Capa original do
editor com sobrecapa, como novo.
«Os ensaios que fazem parte desta colectânea trazem, também, a
indiscutível originalidade, nascida do solo do pensamento crítico, em
que os autores revelam ser portadores de uma consciência autónoma e
capazes de realizar uma reflexão instigante e inovadora.»

30 €

90 - Sousa, Camilo Aureliano da Silva e – O codigo civil
portuguez: ordenado alphabeticamente. Porto, em casa de A. R.
da Cruz Coutinho, 1879, 2ª edição correcta e aumentada com um
appendice contendo a legislação concernente ao mesmo código,
XVIII;781;[1];88;[1] p., 26 cm. Encadernação ½ pele da época, com
carimbo do possuidor na folha de rosto, bom estado.
80 €
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91 - Torga, Miguel. Novos contos da montanha. Coimbra,
Coimbra Editora, 1944, 1ª edição, 197;[2] p., 20 cm. Capa
brochada, cansada.
65 €

92 - Treadwell, F.P.; W.D. – Manuel de chimie analytique. Paris,
Dunod, 1959, 2 volumes, tome I: Analyse qualitative, 629 p., tome
II: Analyse quantitative, 811 p, ilustrados, com 3 folhas
desdobráveis, 21 cm. Capa brochada, com alguns restauros na
lombada, folhas ainda por abrir, bom estado.
45 €

93 - Vaz, António Álvaro Guedes; Mousinho de Albuquerque
– Topografia prática e agrimensura. Lisboa, Bertrand, s/d,
colecção: Biblioteca de Instrução Profissional, 434 p., muito
ilustrado, 18 cm. Encadernação original do editor, bom estado.
25 €
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94 - Yourcenar, Marguerite – Mémoires d´Hadrien. Paris, Plon,
1953, 2ª edição, 319;[2] p., 20 cm. Capa brochada, bom estado.
40 €

Como encomendar:
livraria.antiquario@sapo.pt
atempo.livrariantiquario@gmail.com
Telm: (+ 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!

35

