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1 - Alegre, Manuel – Jornada de África: romance de amor e
morte do alferes Sebastião. Lisboa, D. Quixote; Círculo de
Leitores, 1989, 1ª edição, 242 p., 21 cm. Encadernação original
do editor, com sobrecapa, como novo.
«Todos ignoravam ainda que, algures em Angola, o destino já estava
em marcha… Uma evocação perturbante dos anos de guerra em
Angola.»

25 €

2 - Alexandre, Valentim; Jill Dias – O império africano: 1825-1890. Lisboa, Estampa, 1998, 864 p., ilustrado, 21 cm. Capa brochada,
como novo.
«Fixamos o início do nosso estudo, em termos gerais, no ano 1825, quando, pelo reconhecimento oficial da independência brasileira por parte do
Estado português, se encerra um ciclo, abrindo a via ao projecto colonial africano. Como termo cronológico do volume, escolhemos a data de 1890,
correspondente à crise provocada pelo “Ultimatum” inglês.

35 €

3 - Alves, Ivone – Gamas e Condes da Vidigueira: percursos e
genealogias. Lisboa, Colibri; Instituto de Cultura Ibero-Atlântica,
2001, 347;[2],p., ilustrado, 24 cm. Com dedicatória da autora.
Capa brochada, como novo.
«Vasco da Gama (…) continua envolvido em nuances menos
conhecidas, que fazem desta figura um desconhecido, sobretudo no que
toca aos critérios que conduziram o rei D. Manuel a nomeá-lo para o
comando da armada que descobriu o caminho marítimo para a Índia.»

18 €
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4 - Andrade, José Gonçalves de – Doutor Oliveira Salazar: o
seu tempo e a sua obra. Porto, Educação Nacional, 1937,
211;[5] p., com 3 retratos, 2 folhas fac-similadas, 20 cm. Capa
brochada, folhas ainda por abrir, bom estado.
«É preciso acompanhar a evolução do pensamento europeu, onde,
desnecessário será dizê-lo, o pensamento e a obra do Sr. Dr. Oliveira
Salazar têm tido salutar influência.»

25 €

5 - Andresen, Sofia de Mello Breyner – Coral. Porto, Livraria Simões Lopes, 1950, 102;[1] p., 20 cm. Com uma rara assinatura da
autora. Encadernação artística inteira de pele, gravações na pasta a seco, com capas de brochura, bom estado.
Um dos primeiros livros de poesia, com uma rara assinatura que só usava para amigos ou familiares.

250€
6 - Armada, Fina d’ – Fátima: o que se passou em 1917. Amadora, Bertrand, 1980, 419 p., ilustrado, 20 cm. Capa brochada, bom
estado.
«O que se passou lá em 1917? Apareceu, na verdade, a Nossa Senhora dos católicos? Seria uma mistificação organizada para derrubar a República?
Ou passou-se realmente algo em Fátima que ainda, em 1979, não conseguimos entender?»

20 €
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7 - Artes e tradições. Lisboa, Terra Livre, 1979-1985, 9 volumes, 1º volume: Barcelos - 1979, 169;[12] p., 2º volume: Évora e
Portalegre - 1980, 212;[11] p., 3º volume: Viseu - 1982, 298;[2] p., 4 º volume: Viana do Castelo - 1983, 176;[4] p., 5 º volume:
Abrantes - 1983, 146;[10] p., 6 º volume: Aveiro - 1984, 262;[22] p., 7 º volume: Bragança - 1984, 276;[4] p., 8 º volume: Vila Real 1984, 141;[2] p., 9 º volume: Porto - 1985, 301;[5] p., muito ilustrados, 21 cm. Capa brochada, bom estado.
«A elaboração deste trabalho, (…) obedeceu a um critério de fidelidade à maneira como os artesãos se exprimem nos eus depoimentos, que foram
gravados. É, aliás, a prática defendida de há muito pelos especialistas na matéria.»

100 €
8 - Assumpção, T. Lino da (coord.) – História geral dos Jesuítas. Lisboa, Moraes Editores, 1982, 677 p., ilustrado, 23 cm. Capa
brochada, bom estado.
«A “História dos Jesuítas” é obra obviamente datada. O núcleo informativo, a vivacidade da linguagem, o dramatismo da narrativa e o pitoresco de
muitos passos e capítulos propõem, no entanto, uma leitura renovadamente oportuna e repleta de interesse.»

35 €

9 - Azevedo, Manuela de – À sombra de Eça e Camilo:
infância e adolescência dos romancistas dadas à luz de
novos documentos. Lisboa, Parceria A. M. Pereira, 1969,
205;[2] p., 20 cm. Capa brochada, bom estado.
«Um dos mais importantes subsídios deste livro é o quanto diz respeito
ao nascimento de Eça; outro, o enunciado duma rede de relações,
directa ou indirectas, entre Camilo e Eça que levará a pôr em novos
termos o problema das atitudes assumidas por cada um deles perante o
rival.»

18 €
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10 - Babo, Jorge; José Formosinho Simões – A grande
campanha anti-igreja em Portugal: do «Porque não sou cristão»
à «Fátima desmascarada». Coimbra, Coimbra Editora, 1972,
XV;297;[2] p., 21 cm. Capa brochada, bom estado.
«A igreja portuguesa do século XIX enfermava de uma grave anemia.
Enfraquecida pelos rudes golpes sofridos durante o governo de Pombal,
não encontrou a terapêutica necessária para enfrentar vitoriosamente os
graves problemas que lhe iriam ser postos pelo neo-Paganismo
positivista.»

25 €

11 - Barreto, Kalidás – Monografia do Concelho de Castanheira de Pêra. Castanheira de Pêra, Câmara Municipal, 2001, 406;[1] p.,
muito ilustrado, 30 cm. Com dedicatória do autor. Capa brochada, bom estado.
«Castanheira de Pêra, terra e gentes, o seu traço cultural, precisava de ser reunidos em textos, os factos que vêm, desde há séculos, construindo a
sua história.»

40 €

12 - Bentes, J. A. – Sociologia fundamental: constituição da
sociologia. Lisboa, Livraria Central de Gomes de Carvalho,
1907, colecção: Os grandes problemas sociais, 938 p., 20 cm.
Com dedicatória do autor. Encadernação ½ pele, bom estado.
35 €

5

atempo
livraria antiquário

13 - Brazão, Eduardo – Em demanda do Cataio: a viagem de
Bento de Goes à China; 1603-1607. Lisboa, Agência Geral do
Ultramar, 1969, 103;[6] p., ilustrado com mapas, 23 cm. Capa
brochada, bom estado.
«Se ao Veneziano cabe a glória de ter apresentado à Europa Medieval o
fabuloso mundo do Oriente, foi um português que, nos princípios do século
XVII, escreveu o último capitulo das viagens famosas de Pólo, identificando
o Cataio, que tão miudamente este descrevera, com a China do Norte.
Chamou-se Bento de Goes.»

20 €

14 - Breyner, Thomaz de Mello – Memorias do professor Thomaz de Mello Breyner: 4º conde de Mafra. Lisboa, Parceria A. M.
Pereira, 1930-1934, 2 volumes, 1º volume: (1869-1880) - 1930, XXIII;400 p., 2º volume: (1880-1883) - 1934, 190 p., ilustrado com
inúmeras gravuras, fotos, documentos, em folhas extra texto, 26 cm. Capa brochada, bom estado.
«Escrever Memorias é género de litteratura difficil. Sobretudo quando versam factos da própria vida do autor e de determinado meio, tantas vezes
extranho ao vulgo.»

180 €

15 - Cabral, Alexandre – Histórias do Zaire: contos. Lisboa,
Orion, 1956, 190;[1] p., ilustrações de Rogério Ribeiro, 19 cm.
Com dedicatória do autor. Capa brochada, bom estado.
20 €
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16 - Cabral, Amílcar – Guiné-Bissau: nação africana forjada
na luta. Lisboa, Nova Aurora, 1974, tradução de Manuel L.
Martins, 173;[3] p., ilustrado, 21 cm. Capa brochada, bom estado.
«A situação dos nossos povos, como a de outros povos dominados por
Portugal, parece absurda. Os direitos fundamentais do homem, as
liberdades essenciais, o respeito em relação à dignidade humana, tudo
isto é coisa que nos nossos países é desconhecida.»

20 €

17 - Cabrita, Henrique – Esta é a verdade sobre Salazar. Lisboa,
Império, 1934, 159;[5] p, 19 cm. Capa brochada, lombada cansada,
bom estado geral.
15 €

18 - Callixto, Vasco – Fala a velha guarda: subsídios para a história do automobilismo em
Portugal; 40 entrevistas com algumas das mais destacadas figuras da velha guarda do
automobilismo português. Lisboa, Edição do Autor,
1962, 1º volume: 272 p., (falta o 2º volume), ilustrado, 24
cm. Capa brochada, bom estado.
«O automóvel, surgindo nas nossas estradas, atemorizando
alguns, depressa conquistou muitos mais. Os homens que de
alma e coração se entregara às diabólicas viaturas que o
começo do século nos trouxe, passaram à história como
pioneiros valorosos do automobilismo português.»

20 €
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19 - Callixto, Vasco – Pelas estradas da Madeira e de Porto
Santo: ilhas maravilhosas do Atlântico. Lisboa, Edição do
Autor, 1977, 377;[2] p., ilustrado, 23 cm. Capa brochada, bom
estado.
«Este livro apresentar-se-á, portanto, como um convite complementar
para o leitor ir de abalada até à Madeira e a Porto Santo, um convite
mais minucioso e detalhado, tendente a decidir os mais hesitantes,
constituindo, ao mesmo tempo, a minha modesta homenagem à terra e
às gentes madeirenses.»

15 €

20 - Callixto, Vasco – Primeiro arranque: subsídios para a história do automobilismo em Portugal; o
desporto automóvel; 1902-1940. Lisboa, Edição do Autor,
1971, 377;[2] p., ilustrado, 23 cm. Capa brochada, bom
estado.
«”Primeiro Arranque” é uma viagem ao passado, saudoso para uns,
revelador para outros. Apresentando valiosos subsídios para a
história do automobilismo em Portugal.»

30 €

21 - Camões, Luis de – Os Lusíadas. Lisboa, Imprensa Nacional de Lisboa, 1931, reprodução fac-similada da 1ª edição de 1572,
edição feita por iniciativa de Afonso Lopes Vieira, revista pelo mestre canonista Dr. José Maria Rodrigues, prefácio de Carolina Michaëlis
de Vasconcelos, XXXVIII;375;CCLXIV;[2] p., ilustrada com gravura do poeta, 3 mapas com rota de Gama, reprodução do Alvará de ElRei e parecer do Censor, 17 cm. Encadernação inteira de pele da época, com capas de brochura, gravações a ouro na pasta, bom
estado.
80 €
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22 - Camões, Luiz de – Os Lusíadas: poema épico. Lisboa,
Rolland & Semiond, 1884, XV;453 p., ilustrado com gravura do
poeta, 14 cm. Encadernação ½ pele, com capas de brochura,
bom estado.
«Nova edição popular, conforme a segunda de 1572 aumentada com a
vida do poeta e com um glossário de nomes próprios.»

70 €

23 - Carneiro, Mário de Sá – Confissão de Lúcio: narrativa. Lisboa, Edição do Autor, 1914, 1ª edição, 206;[2] p., 21 cm. Encadernação
inteira de pele, com gravações a ouro na pasta e charneiras, com capas de brochura, bom estado.
Livro raro.

800 €
24 - Carreira, Fernando; Júlio Órfão; Laurentino Conceição Silva;
Mapone (Manuel Poças das Neves); Marcelino Ribeiro Vieira; Maria
da Luz Moreira – História e tradições da freguesia de S. Mamede.
Batalha, Câmara Municipal, 2006, 428 p., ilustrado, 21 cm. Capa
brochada, como novo.
«S. Mamede – o lugar e a freguesia – uma terra achada na planura oeste da
Serra d’Aire.»

15 €
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25 - Chagas, João; ex-tenente Coelho – História da revolta do Porto: depoimento de dois cúmplices. Lisboa, Assírio e Alvim, 1978,
introdução de António Carlos Carvalho e João Carlos Alvim, LXIV;[8];IV;470 p., muito ilustrado, 23 cm. Capa brochada, bom estado.
30 €

26 - Chagas, M. Pinheiro – O terremoto de Lisboa: romance
original. Porto, Simões Lopes de Domingos Barreira, 1937, 307
p., 19 cm. Capa brochada, com pequeno restauro, bom estado.
Romance histórico sobre um dos acontecimentos mais dramáticos
ocorridos em Lisboa.

20 €

27 - Chantal Suzanne – A caravela e os corvos: o romance de
Lisboa. Lisboa, Portugália Editora, s/d, [6];494;[5] p., 20 cm. Capa
brochada, bom estado.
«Toda a história de Portugal passa nos seus muros. (…) Orgulhosa, altiva,
por ter visto partir o primeiro barco que encontrou o caminho das Índias, por
ter erguido na sua mais bela praça a estátua que, no seu tempo foi a mais
alta do Mundo.»

30 €
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28 - Chaves, Elder Sucena – Moçambique: memórias,
lembranças de uma saudade que ficou. Tavira, Edição do
autor, 2010, 160 p., 21 cm. Tiragem de 200 exemplares. Com
dedicatória do autor. Capa brochada, bom estado.
«Quem viveu ou conheceu este lindo e grandioso país que é
Moçambique, encontra neste livro o viver das suas memórias.»

12 €

29 - Cinatti, Ruy – Nós não somos dêste mundo. Lisboa, Cadernos de Poesia, 1941, 1ª edição, 119;[1] p. , 20 cm. Com assinatura do
autor. Encadernação artística inteira de pele, gravações a seco e a ouro na pasta, com capas de brochura, bom estado.
Livro raro.

450 €

30 - Coelho, António Borges – Quadros para uma viagem a
Portugal no séc. XVI. Lisboa, Caminho, 1986, 403 p., [2] folhas
desdobráveis, ilustrado, 21 cm. Com dedicatória do autor. Capa
brochada, bom estado.
«Esta viagem pelo Portugal quinhentista desce de Viana e Caminha a
Lagos no Algarve, marca páginas de tinta e certamente não falta sombra
a abafar a luz. Desenterraram-se materiais novos, ou trabalhados de
maneira diferente, marcaram-se no solo antigas estruturas, haverá
juízos a contradizerem “verdades” geralmente aceites.»

15 €

11

atempo
livraria antiquário

31 - Correia, Araújo – O ouro através dos séculos. Lisboa,
Livraria Bertrand, 1932, [2];VI;42 p., ilustrado, 25 cm. Capa
brochada, lombada cansada, bom estado geral.
«A preocupação do metal amarelo revela-se em numerosos escritos; há
épocas em que é desejado e procurado com ardor; outras em que a
mentalidade dos governantes vê nele a causa dos males da Humanidade e
a razão das misérias do povo.»

18 €

32 - Correia, Vergílio – Azulejos. Coimbra, Livraria Gonçalves,
1956, edição dirigida por Alice Correia, volume I (único volume
publicado): [4];133 p., ilustrado, 21 cm. Capa brochada, bom
estado.
25 €

33 - Costa, Correia da – Eça, Fialho e Aquilino: ensaio de critica
e arte. Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1923, 188;[1] p., 20 cm.
Encadernação ½ pele, com capas de brochura, bom estado.
«A obra de Eça de Queiroz está desenvolvidamente estudada em todas as
suas fases e pormenores, analisada em todos os sentidos críticos, desde
os seus primeiros aos últimos trabalhos literários. No entanto o Eça de
Queiroz póstumo, o Eça das “Ultimas Páginas” não teve ainda o seu devido
comentário analítico e crítico e esta falta procuramos nós suprimir neste
estudo.»

25 €
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34 - Costa, L. de Mendonça e – Manual do viajante em Portugal: com itinerário de excursões em todo o paiz e para Madrid, Paris,
Vigo, Mondariz, Sant'iago, Salamanca, Badajoz e Sevilha. Lisboa, Typ. da Gazeta dos Caminhos de Ferro, 1913, XXXII;323 p.,
ilustrado com 4 mapas e 7 plantas a cores, de cidades, 4 plantas de monumentos e museus e 17 mapas dos distritos, 15 cm.
Encadernação original do editor em pano, com um mapa a faltar um bocado, assinatura de posse na folha das guardas, lombada
cansada, bom estado geral.
«O presente Manual é, muito mais que uma nova edição do que publiquei primeiramente e rapidamente se esgotou: é uma total remodelação, em que
quasi nada aproveitei do antigo e lhe juntei tanta matéria nova, que, apesar de evitar todas as prolixidades, o volume augmentou consideravelmente.»

40 €

35 - Costa, Mário – Da Rua Nova à Rua dos Capelistas:
palestra proferida na sede do Grupo Desportivo do Banco de
Portugal, em Março de 1953 e repetida no Grupo Amigos de
Lisboa, em 9 de Abril seguinte. Lisboa, Sociedade Industrial de
Tipografia, 1953, 58 p., ilustrado, 24 cm. Capa brochada, bom
estado.
«A Rua dos capelistas, é para grande número de pessoas, sinónimo de
centro da grande Banca, da finança, da gente do capitalismo.»
Inclui ainda lista de “Bancos e Banqueiros de Lisboa” ou com delegação
na mesma cidade.

18 €

36 - Dalgado, D. G. – The Thermal Springs and the Climate of
Estoril in Chronic Rheumatism and Gout During Winter. Paris,
Henri Jouve, 1910, XI;56 p., com tabelas, 26 cm. Capa brochada,
bom estado.
«Estoril is charmingly situated; it possesses good thermal spring, which
have been used in the treatment of rheumatism and gout for nearly 200
years.»

50 €
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37 - De Macedo [Joaquim da Costa] – Cartas de tempos idos
à volta de África. Rio de Janeiro, Livros de Portugal, 1958, 133
p., ilustrado com mapa, 22 cm. Com dedicatória do autor. Capa
brochada, bom estado.
«Estas cartas, como o seu nome indica, são uma reconstituição de
outras escritas durante uma viagem à volta de África, efectuada de 25
de Outubro de 1924 a 11 de Junho de 1925.»

15 €

38 - Dias, J. A. Travassos Santos – Abecedário dos mamíferos selvagens de
Moçambique. Lourenço Marques, Ano da Independência, 1975, 1ª edição, 239;[1]
p., muito ilustrado com fotos e desenhos no texto e extra texto, sendo alguns a cores,
21 cm. Capa brochada, bom estado.
«Moçambique foi sempre e é-o, ainda hoje, bem conhecido pela grande riqueza que
representa a sua fauna silvestre – senão traduzida pela multiplicidade de espécies que a
integram, pelo menos através da larga representatividade de algumas daquelas.»

50 €

39 - Faro, Arnaldo – Eça e o Brasil. São Paulo, Companhia
Editora Nacional; Universidade de São Paulo, 1977, prefácio de
Miécio Táti, 281 p., 21 cm. Encadernação inteira de pele, com
capas de brochura, bom estado.
«Muito se tem escrito sobre Eça de Queirós em relação ao Brasil. O
fascínio e a influências que exerceu sobre escritores brasileiros do
passado. A constância no amor e na fidelidade pela vida fora de quantos
uma vez tocados pelo encanto da prosa queiroziana.»

40 €

40 - Félix, José Maria – Fátima e a redenção de Portugal. Vila
Nova de Famalicão, Minerva, 1939, 286;[1] p, 20 cm. Capa
brochada, bom estado.
«Sim: Fátima não é somente um manancial sublime de vida cristã; é
também uma fornalha misteriosa onde se ateia admiravelmente a chama
do mais puro e a centrado patriotismo.»

30 €
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41 - Ferrão, António – Ribeiro Sanches e Soares de Barros:
novos elementos para as biografias desses académicos; três
cartas inéditas de Ribeiro Sanches (1758-1760) e vários
documentos acerca do grande cientista José Joaquim
Soares de Barros (1760-1761). Lisboa, Ottosgráfica, 1936,
[4];97;[2] p., 22 cm. Com dedicatória do autor. Capa brochada,
cansada.
«Este trabalho destina-se a fornecer aos investigadores ou simples
curiosos da história da ciência portuguesa alguns dados novos acerca
de duas das mais notáveis figuras do século XVIII portuguesa: António
Nunes Ribeiro Sanches e José Joaquim Soares de Barros, ambos
sócios da Academia no período áureo da sua inicial actividade.»

12 €

42 - Freire, João Paulo (Mário) – Por que triunfa a Inglaterra:
breve esquisso do poder britânico no mundo. Lisboa, Empresa
Nacional de Publicidade, 1941, 81 p., 19 cm. Capa brochada, bom
estado.
10 €

43 - Garcia, Ápio – Surgiu... Salazar! Subsidio para o perfil
total de homem público. Porto, Onicla, s/d, 117;[4] p, ilustrado
com fotos, 19 cm. Capa brochada, bom estado.
«Interessa sempre conhecer o interior da vida dos grandes Vultos. Mas,
nunca houve, certamente, Homem Ilustre, de vida mais simples, mais
transparente, mais ordenada do que a de Salazar.»

15 €
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44 - Gomes, Manuel João (comp.) – O processo dos Távoras: a
expulsão dos Jesuítas. Lisboa, Afrodite, 1974, comentários de A.
Lopes sabino e F. Luso Soares, 495;[1] p., ilustrado, 19 cm. Capa
brochada, como novo.
«Depois de oito anos de ultrajes à nobreza e de humilhações que lhe foram
dirigidas de variadas maneiras, o regime de Pombal suscitou uma vasta
conspiração de aristocratas visando substituir o rei por sua filha e herdeira
D. Maria. Encabeçada pelo Duque de Aveiro, efectuou-se uma tentativa
para matar o soberano, que fracassou (1758).»

25 €

45 - Gomes, Pinharanda – A regra primitiva dos Cavaleiros
Templários. Lisboa, Hugin, 1999, 157;[3] p., 23 cm. Capa
brochada, como novo.
«Neste livro, o autor procura uma definição da vida e da espiritualidade
templária dentro da Regra primitiva, centrando o olhar apenas na Regra,
com um quase desinteresse, voluntário, pelos aspectos da história
processual.»

15 €

46 - Gonçalves, Rui – Dos privilegios & praerogativas q ho
genero feminino te por direito comu & ordenações do reyno
mais que ho genero masculino. Lisboa, Biblioteca Nacional de
Lisboa, 1992, edição fac-similada da edição de 1557, apresentação
de Elisa Maria Lopes da Costa, 26;[2];106;[4] p., 21 cm. Capa
brochada, como novo.
«Embora não possamos falar de Rui Gonçalves como um feminista, dele é
obrigatório dizer ser o primeiro autor português, conhecido, a colocar a
questão da igualdade entre os sexos, num livro que, parece-nos, às
mulheres foi por inteiro destinado.»

15 €
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47 - Guedes, Natália Correia – O Palácio de Queluz: o palácio dos senhores do infantado em Queluz. Lisboa, Livros Horizonte,
1971, 383 p., muito ilustrado com gravuras, fotos e desenhos, no texto e em folhas extra texto, 29 cm. Encadernação original do editor,
bom estado.
«Propomo-nos hoje reconstituir a história do Palácio de Queluz utilizando não só elementos já consultados por Caldeira Pires, mas também um vasto
conjunto documental arquivado na Igreja das Amoreiras, no Museu Nacional de Arte Antiga, no Arquivo Nacional da Torre do Tombo e no Arquivo do
Tribunal de Contas, aos quais aquele investigador não tinha recorrido.»

65 €

48 - Helder, Herberto – Apresentação do rosto. Lisboa,
Ulisseia, 1968, 1ª edição, 217;[3] p., 19 cm. Capa brochada, bom
estado.
«Herberto Helder, sem dúvida o único caso de surrealismo que entre
nós se aproxima da “perfeição” restitui a realidade sensorial à
“irrealidade” natural, original, das coisas.»

200 €

49 - Ibañez, Vicente Blasco – Jesuítas. Lisboa, Bertrand, s/d, 340
p., 19 cm. Capa brochada, com picos de humidade, bom estado.
20 €
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50 - Illustrated Guide of Lisbon, Estoril, Cascaes and Cintra: with about 100 Gravings and all Necessary Indications to the Visitor
with an Account of what there is Worthy Regarding Portuguese Art and Nature. Lisboa, Minerva, s/d;[1920], VIII;140 p., muito
ilustrado, 17 cm. Capa brochada, lombada cansada, bom estado geral.
«May this guide become a valuable cicerone to innummerous strangers who are always received with kindness by Portugal and its good people.»

30 €

51 - João Abel Manta: obra gráfica. Lisboa, Museu Rafael Bordalo Pinheiro, 1992, coordenação e organização de Irisalva Moita, 337;[3]
p., principalmente ilustrada, 30 cm. Capa brochada, como novo.
«Com uma obra riquíssima, dotada de uma marca autoral bem vincada, João Abel Manta deve justamente ser valorizado pela coerência de um
percurso, ancorado um forte sentido de empenhamento ético e de engajamento cívico. E creio poder dizer que para os tempos mais recentes, na
minha memória — e creio que na memória de muitos portugueses — os tempos decisivos de 25 de Abril se revêem nos oportunos desenhos e
caricaturas de João Abel Manta que, em pleno período revolucionário, interpretavam e criticavam os encontros e desencontros da política. A obra de
João Abel Manta assume assim, e com felicidade, uma dimensão que não é apenas plástica, revelando também, um carácter verdadeiramente
emblemático, e depositária de uma memória (e de um património espiritual e histórico) que nos é comum.»

40 €
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52 - Lacerda, Francisco Gavicho de – Figuras e episódios da Zambézia. Lisboa, Sociedade Nacional de Tipografia, 1929, 115 p.,
ilustrado com fotos em folhas extra texto, 21 cm. Com dedicatória do autor. Encadernação inteira de pano, com capa de brochura, bom
estado.
Histórias de caça e outras.

45 €

53 - Laxe, Manuel Eladio – As duas faces de Fátima. Lisboa,
Império, 1987, tradução de Luís de Almeida Campos, 280;[4] p.,
ilustrado com [22] fotografias, 21 cm. Capa brochada, bom
estado.
«O fenómeno de Fátima analisado objectivamente por um historiador
imparcial.
Uma contribuição valiosa para o estudo exaustivo de uma questão que
interessa milhões de pessoas.»

20 €

54 - [Lisboa], Irene – 13 Contarelos que Irene escreveu e Ilda ilustrou para a gente nova. Lisboa, Sá da Costa, s/d;[1927], 171,
ilustrado em folhas extra texto por Irene Moreira, 17 cm. Capa brochada, bom estado.
Livro para crianças.

20 €
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55 - Macedo, Jorge Borges de – O Marquês de Pombal: 16991782. Lisboa, Biblioteca Nacional, 1982, 33 p., 24 cm. Capa
brochada, bom estado.
«O objectivo mais importante da publicação, é o de tornar acessível o
conhecimento da intervenção de marquês de Pombal na vida pública
portuguesa.»

10 €

56 - Machado, J. T. Montalvão – Dos Pizarros de Espanha aos de Portugal e Brasil: história e genealogia. Lisboa, Montariol, 1970,
535;[1] p., ilustrado com fotos e vários mapas desdobráveis, 25 cm. Encadernação ½ pele, com capas de brochura ligeiramente cansada,
bom estado
«E porque a Genealogia é uma parte da História, (…) é que, ao tentarmos descrever, a traços largos, a sucessão de algumas gerações da família
Pizarro, várias páginas nos hão-de surgir da História do nosso país, bem como da história de Espanha e da América.»

180 €

57 - Maclagan, Eduard – Os Jesuítas e Grão Mogol. Porto,
Livraria Civilização, 1946, IX;518;[1] p., 22 cm. Capa brochada, bom
estado.
«A grande aventura de evangelizar o Império mogol tocou, naturalmente,
em primeiro lugar aos Jesuítas, e a história dos seus esforços, desde a
primeira missão em 1580 até à sua eventual desaparição em 1803, é o
assunto das páginas seguintes.»

15 €

20

atempo
livraria antiquário

58 - Manuscritos da Ajuda: guia. Lisboa, Centro de Estudos
Históricos Ultramarinos, 1966-1973, 2 volumes, prefácio de A. da
Silva Rego, I volume: 679 p., II volume: 893 p., 24 cm.
Encadernação inteira de sintético / brochado, bom estado.
«Começou o nosso “Guia” a ser elaborado há mais de 20 anos, com o
único fim de facilitar a consulta da riquíssima documentação manuscrita
guardada na Biblioteca da Ajuda de Lisboa, a famosa “Ajuda Library”,
conhecida em todo o mundo, principalmente no Extremo-Oriente, por
causa da sua estimadíssima colecção “Jesuítas na Ásia”.»

30 €

59 - Mapone [Manuel Poças das Neves] – Charneca do Algar
d'Água: história duma guerra intestina no concelho da Batalha
1882-1940; suas origens e consequências. Batalha, Gráfica da
Batalha, 2007, 438 p., 21 cm. Capa brochada, como novo.
«É um livro histórico que vai contar na produção escrita de Mapone, com
base na consulta das fontes históricas que pôde obter nas actas de
diversas autarquias e arquivos e a que o talento literário do autor soube
acrescentar a atmosfera de “guerra intestina” tendo como local da refrega a
terra conhecida por Algar d’ Àgua, cobiçada e disputada por autarquias
vizinhas.» - Joaquim Veríssimo Serrão.

20 €

60 - Markham (Lady) - List of Plants: Collected Round Estoril During Three Seasons. Lisboa, Empreza da Historia de Portugal,
1910, introdution by Clements Markham, 38 p., ilustrado com mapa desdobrável e fotos, 23 cm. Capa brochura, cansada.
«The accompanying list of plants collected round Estoril during three seasons by Lady Markham with the help of friends, may, it is hoped, be of interest
and perhaps of use to other visitors. A brief description of the localities where the plants where collected seems desirable, including places within
walking distance.»

25 €
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61 - Marques, A. H. de Oliveira – A sociedade medieval
portuguesa: aspectos de vida quotidiana. Lisboa, Sá da Costa,
1971, XX;296;[1] p., muito ilustrada, desenhos de Vítor André,
com mapas, 22 cm. Capa brochada, bom estado.
«Este livro procura trazer qualquer coisa de novo. O assunto focado –
aspectos da sociedade medieval portuguesa na sua vida quotidiana –
nunca mereceu a atenção dos historiadores, a não ser de Costa Lobo
em alguma páginas da sua “História da sociedade em Portugal no
século XV” alusivas aos rendimentos individuais. É portanto um trabalho
de pioneiro.»

20 €

62 - Martins, Amadeu Buceta – O Infante Dom Henrique: a sua
obra e os seus objectivos superiores que o nortearam e que,
ainda hoje, se projectam no ultramar português. Funchal, Casa
Figueira, 1960, separata do Arquivo Histórico da Madeira, 45;[2] p.,
23 cm. Capa brochada, bom estado.
15 €

63 - Marx, Karl – O capital: crítica da economia política. Rio de
Janeiro, Civilização Brasileira, 1970-1971, 3 volumes, tradução de
Reginaldo Sant' Anna, 1º volume: 1971, [14];579 p., 2º volume:
1971, 583 a 924;[1] p., 3º volume: 1970, [10];577;[1] p., 21 cm.
Capa brochada, bom estado.
«A principal obra do grande pensador alemão não é apenas uma critica
da economia politica, (…) a história e a filosofia ali estão longamente
desenvolvidas e os factos sociais se acham analisados dentro do
método dialético.»

50 €

64 - Mauro, Frédéric (coord.) – O império luso-brasileiro: 16201750. Lisboa, Estampa, 1991, 516 p., [16] páginas ilustradas, com
gravuras a cores em folhas extra texto, mapas, gráficos e tabelas, 21
cm. Capa brochada, como novo.
«De 1620 a 1750 quantas mudanças, tantas vezes vividas no sofrimento
das gentes, as quais justificam a palavra “crise” usada para caracterizar
esse longo século XVII!»

25 €
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65 - Mauro, Frédéric – Portugal, o Brasil e o Atlântico: 15701670. Lisboa, Estampa, 1997, tradução de Manuela Barreto, 1º
volume: 380;[7] p., 2 º volume: 437;[3] p., ilustrados, 21 cm. Capa
brochada, como novo.
«O objectivo deste trabalho é a análise rigorosa de um exemplo de
economia colonial na época moderna e contribuição para o
conhecimento do capitalismo comercial, factor decisivo da vida do
mundo entre o fim da Idade Média e a revolução industrial.»

35 €

66 - Moncada, L. Cabral – Estudos filosóficos e históricos:
artigos, discursos, conferências e recensões críticas. Coimbra,
Universidade de Coimbra, 1958-1959, 2 volumes, 1º volume: 333;[3]
p., 2 º volume: 498;[3] p., 22 cm. Capa brochada, com algumas
manchas de humidade, algumas folhas sublinhadas a lápis, bom
estado.
35 €

67 - Moreira, Manuel Vicente – Lisboa Oriental: apontamentos de uma campanha. Lisboa, Livraria
Morais, 1934, 46 p., ilustrado com fotos, 25 cm. Capa brochada, cansada.
«A maioria dos factos e fotografias reunidas agora nestas páginas foram
publicadas durante o ano de 1930, no jornal “A Voz”.
Por eles documenta-se o estado sanitário deplorável da zona oriental da
capital portuguesa, nesse tempo.»

15 €

68 - Natividade, J. Vieira – Jornada a um mundo de beleza
eterna: conferência realizada no Salão Nobre do Pavilhão dos
Desportos, a convite do Município de Lisboa, durante a VII
Exposição Nacional de Floricultura. Alcobaça, Tipografia
Alcobacense, 1948, desenhos originais de Maria Leonor
Natividade, 44;[2] p., ilustrado, 21 cm. Capa brochada, bom
estado.
«A flor é apenas uma centelha fugaz da beleza Universal e Imortal.»

20 €
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69 - Nogueira, Franco – Salazar. Coimbra; Porto, Atlântida; Livraria Civilização, 1977-1985, 6 volumes, 1º volume: A mocidade e os
princípios (1889-1928): estudo biográfico - 1977, XII;339;[1] p., 2º volume: Os tempos áureos (1928-1936): estudo biográfico 1977, VII;380 p., - 3 º volume: As grandes crises (1936-1945) - 1978, [6];590;[1] p., 4º volume: O ataque (1945-1958) - 1980, [4];534 p.,
5º volume: A resistência (1958-1964) - 1984, [6];609;[1] p., 6º volume: O último combate (1964-1970) -1985, XIX;511;[1] p., ilustrados,
22 cm. Capa brochada, bom estado.
«Trata-se da figura que no ponto de vista humano e da história, se encontra ainda demasiado próximo. São muitos os que exaltam Salazar, e muitos
os que o apoucam.»

120 €

70 - Nunes, Leopoldo – O Ditador das Finanças. Lisboa,
Ottosgrafica, 1930, 229;[2] p., 19 cm. Capa brochada, com
assinatura de posse, bom estado.
«Dois trabalhosos anos de luta contra o erro, o abuso, a desordem,
lentamente passaram. Cada hora dava um alento novo à confiança de
todos, porque cada hora marcava um avanço na rude ascensão
colectivamente empreendida para uma vida mais alta.»

20 €

71 - Oliveira, Carlos d’ – Os Cinc'Antónios e o segredo de
Fátima. Amadora, Mundo Novo, 1971, 76;[3] p., 21 cm. Capa
brochada, bom estado.
Os “Cinco Antónios”: Santo António de Lisboa; Marechal António
Carmona; Dr. António Oliveira Salazar; António Ferro; D. António
Ribeiro, cujos factos e vidas são descritos nos capítulos deste livro.»

20 €
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72 - Oliveira, Ernesto Veiga de; Fernando Galhano; Benjamim Pereira – Alfaia agrícola portuguesa. Lisboa, INIC, 1983, 2ª edição,
404 p., ilustrado com 270 fotos, 259 desenhos, 4 mapas desdobráveis, 25 cm. Capa brochada, bom estado.
«A alfaia agrícola é a forma concreta do próprio trabalho do campo; e basta isso para medir a sua importância e o seu valor, a sua dignidade a sua
beleza. Mas a ela estão ligados conceitos vitais basilares, económicos, sociais, psicológico e morais.»

70 €

73 - Oliveira, José Soares de – Estádio náutico Infante D.
Henrique. Lisboa, Rádio Renascença, 1958, separata da revista
"Defesa Nacional", 27 p., ilustrado com fotos e mapa
desdobrável, planta de grande formato, 22 cm. Com dedicatória
do autor. Capa brochada, bom estado.
Estudo e planos para a construção de um estádio náutico para a
realização de provas internacionais de remo.

12 €

74 - Oliveira, Lopes de – Eça de Queiroz. Lisboa, Vida Mundial
Editora, 1944, 443;[4] p., 19 cm. Encadernação inteira de sintético,
com capa de brochura ligeiramente cansada, bom estado.
25 €
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75 - Oliveira, Manuel Ramos de – Celorico da Beira e o seu
Concelho através da história e da tradição. Celorico da Beira,
Câmara Municipal de Celorico da Beira, 1997, 765;[2] p.,
ilustrado, 24 cm. Capa brochada, como novo.
Interessante monografia que trata da topografia, história, arqueologia,
etnografia, economia, costumes populares, notas biográficas de
personalidades notáveis e resenha de provérbios e anexins do
concelho.

25 €

76 - Ortigão, Ramalho – Rei D. Carlos: o martyrisado. Lisboa, A
Editora, 1908, 20 p., ilustrado, 27 cm. Capa brochada, restaurada,
bom estado.
25 €

77 - Pereira, Fernando António Baptista (coord.) – A ordem de Santiago: história e arte. Palmela, Câmara Municipal de Palmela,
1990, 215 p., muito ilustrado, 21 cm. Capa brochada, como novo.
«Trata-se da primeira exposição que é organizada, em Portugal, sobre uma Ordem Militar – na ocorrência, a de Santiago de Espada – fazendo
regressar, ainda que episodicamente, e pela primeira vez desde 1834, data da extinção das Ordens Religiosas, ao Convento que foi cabeça dessa
Ordem, parte significativa do seu espólio, em especial dos valiosos tesouros artísticos e patrimoniais que acumulou ao longo de séculos.

30 €
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78 - Pires, Mário Lemos – Descolonização de Timor: missão
impossível? Lisboa, D. Quixote, 1991, prefácio de Fernando
Amaral, 452;[3] p., [2] mapas, 24 cm. Capa brochada, como novo.
«Se este livro é um documento necessário como contributo sério ao
esclarecimento da verdade histórica, ele vale também, e muito, como
testemunho desapaixonado duma realidade vivida.»

15 €

79 - Prezado, Santiago – Auto dos Pastores Brutos para se
representar nas Matinas do Natal. Lisboa, Livrarias Aillaud &
Bertrand, 1926, com a colaboração de Pedro Fernandes Tomás e
do maestro André da Silva, 80;[6] p., ilustrado, com pautas de
música, 19 cm. Capa brochada, bom estado.
30 €

80 - Queiroz, Eça de – A relíquia. Porto, A. J. da Silva Teixeira, 1887, 1ª edição, [20];441 p., 18 cm. Encadernado ½ pele, bom estado.
Livro raro.

450 €
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81 - Queiroz, Eça de – Cartas inéditas de Fradique Mendes e mais páginas esquecidas. Porto, Livraria Chardron e Lello e Irmãos,
1929, 1ª edição, com prefácio de José Maria d' Eça de Queiroz (filho), XLVII;298;[1] p., ilustrado com gravura do autor, 19 cm.
Encadernação original do editor, com sobrecapa, bom estado.
45 €

82 - Ramos-Horta, José; Xanana Gusmão – Timor Leste:
amanhã em Díli. Lisboa, D. Quixote, 1994, prefácio de Noam
Chomsky, textos de Xanana Gusmão, 385 p., 24 cm. Capa
brochada, como novo.
«Os crimes que procuramos condenar e punir foram de tal forma
premeditados, malignos e devastadores que a civilização não pode tolerar
que sejam ignorados, pois não iria sobreviver à sua repetição.»

20 €

83 - Rêgo, Raul – O processo de Damião de Goes na
Inquisição. Lisboa, Excelsior, 1971, 242;[1] p., ilustrado, 20 cm.
Capa brochada, bom estado.
«Contra ele se levantaram os Jesuítas, os Braganças, até familiares
seus. Nas páginas do processo que o dr. Raul Rêgo soube pôr em
linguagem de hoje, palpita o humanismo, a livre crítica, postos a ferros
do Santo Ofício.»

15 €
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84 - Relvas, Eunice; Pedro Bebiano Braga – Coretos em Lisboa: 1790-1990. Lisboa, Fragmentos, 1991, palavras prévias de José
Augusto França, fotografia de Pedro Boffa-Molinar, 174;[1] p., muito ilustrado com fotos, gravuras, desenhos e plantas, 30 cm.
Encadernação original do editor, com sobrecapa, como novo.
«Este estudo inédito sobre os coretos de Lisboa, baseado numa investigação histórica-artística exaustiva, trará ao leitor não só a história dos coretos
existentes, mas a surpresa da descoberta de outros coretos – volantes, projectados e demolidos.»

30 €

85 - Relvas, José – Memórias políticas. Lisboa, Terra Livre, 1978, 2 volumes, prefácio e notas de Carlos Ferrão, 1º volume: 336;[3] p.,
2º volume: 295;[3] p., muito ilustrado, 21 cm. Capa brochada, bom estado.
«É a própria história que aqui fala por um dos seus mais categorizados actores do grande drama de 1910.»

25 €

86 - Ribeiro, António dos Reis – O meu Amigo Eça. Lisboa,
Editorial Enciclopédia, s/d, 184;[1] p., 19 cm. Capa brochada,
lombada cansada, bom estado geral.
18 €
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87 - Ribeiro, Bernardim – Éclogas. Lisboa, Oficinas da Secção de
Publicidade do Museu Comercial, 1923, com introdução "A
psicologia portuguesa na literatura", anotada por Marques Braga,
XXIII;166;[2];IX p., 22 cm. Capa brochada, cansada.
«Em nossa literatura encontra-se a viva expressão do carácter nacional»

20 €

88 - Rodrigues, Lourenço (col.) – In memoriam de João
Villaret. Lisboa, Francisco Franco, s/d, com a colaboração de
Carlos Villaret (irmão) e Henrique Vidal, 166;[1] p., ilustrado, 25
cm. Capa brochada, bom estado.
«O grande actor merecia um piedoso In Memorian. Biografia, anedotas,
episódios, opiniões, tudo isto acompanhado de fotografias, que o grande
publico não conhece.»

30 €

89 - Sabido, José Luís Tomé – Tires: quando eu era pequenino. S.
Domingos de Rana; Cascais, Junta de Freguesia de S. Domingos de
Rana; Associação Cultural de Cascais, 2005, fotografia de Patrícia
Alves, 102;[14] p., ilustrado, 22 cm. Capa brochada, como novo.
«A transformação de Tires nos últimos anos despertou em mim um desejo
enorme de reconstruir, pela escrita, o que era a povoação, nos primeiros
anos da década de 40.»

10 €

90 - Santos, Luís Reis – Monuments of Portugal. Lisbon,
National Secretariat of Information, s/d, 156;[5];[52] p., ilustrado
com 52 fotos, 18 cm. Capa brochada, bom estado.
«From Minho and Trás-os-Montes to Algarve, from Atlantic seaboard to
Spanish frontier, castles and churches, convents and mansions, forts,
bridges, aqueducts, crucifixes and pillories, evoke, significantly, in their
static dumbness, the brilliant pages of our history as well as past
happenings of local import.»

15 €
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91 - Santos, Mariana A. Machado – Alexandre Herculano e a
Biblioteca da Ajuda. Coimbra, Coimbra Editora, 1965, 80;[3] p.,
ilustrado, 24 cm. Com dedicatória da autora. Capa brochada, bom
estado.
«De há muito está em aberto uma divida para com um dos maiores pensadores
e trabalhadores da nossa Pátria, que chefiou e orientou durante trinta e oito
anos a “Real Biblioteca de Sua Magestade”.»

20 €

92 - Sauerwein, Jules – Exilados régios no Estoril: quem são,
como vivem, o que pensam. Lisboa, Parceria Antonio Maria
Pereira, 1955, tradução de Sílvio Conde, 379 p., 24 cm. Capa
brochada, bom estado.
«Porque Portugal é um asilo de paz, é que eles aqui vivem relativamente
felizes, apesar de alguma vicissitudes, e eu os pude visitar assiduamente
no quadro sedutor das suas residências e no ambiente simpático das suas
famílias numerosas.»

30 €

93 - Segurado, Jorge (dir.) – Lisboa no passado e no presente / Lisbon - pass and present / Lisbonne - le passé et le présent /
Lissabon - gestern und heute. Lisboa, Excelsior, 1971, edição quadrilíngue: português, inglês, francês e alemão, prefácio França
Borges, XXII;368 p., muito ilustrado, 34 cm. Encadernação original do editor, bom estado.
«O ilustre autor desta magnifica publicação, vai dar-nos a versão dessa Lisboa de hoje e de ontem que ele estudou e aprofundou na alma das casas e
das gentes.»

120 €
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94 - Sequeira, Gustavo de Matos – 1147: reportagem
retrospectiva da conquista de Lisboa. Lisboa, Sá da Costa,
1947, 146;[3] p., 20 cm. Capa brochada, bom estado.
«”Um cerco há 850 anos”, (…) estas reportagens foram publicadas no
“Diário Popular”, de 15 de Maio a 2 de Novembro de 1947.»

15 €

95 – Silva, Agostinho da; Paulo Alexandre Esteves Borges –
Agostinho da Silva: dispersos. Lisboa, Instituto de Cultura e
Língua Portuguesa, 1989, introdução de Fernando Cristóvão,
apresentação e organização de Paulo Alexandre Esteves Borges,
931 p., 24 cm. Capa brochada, bom estado.
«É nas brumas dum Quinto Império a haver que gosto de situar Agostinho
da Silva. Surge como um templário, a um tempo guerreiro e monge, para
as novas surtidas da língua e da cultura portuguesa no mundo.»

25 €

96 - Silva, Maria Beatriz Nizza da (coord.) – Cultura
portuguesa na Terra de Santa Cruz. Lisboa, Estampa, 1995,
280 p., 21 cm. Capa brochada, como novo.
«Nesta obra, em que colaboram especialistas de vários países, são
abordadas as relações entre portugueses e índios, levando em conta
principalmente as várias políticas indígenas da Coroa, muitas vezes
hesitante entre as reivindicações dos colonos e as exigências dos
Jesuítas.»

20 €
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97 - Silva, Maria Beatriz Nizza da (coord.) – O império luso-brasileiro: 1750-1822. Lisboa, Estampa, 1986, dirigida por Joel Serräo e
A. H. Oliveira Marques, 613 p., [53] páginas ilustradas, com gravuras a cores, extra texto, mapas, gráficos e tabelas, 21 cm. Capa
brochada, como novo.
25 €
«Com efeito, desde os princípios do século XV até ao terceiro quartel do século actual – a expansão marroquina, os descobrimentos marítimos, a
colonização de ilhas e de terras continentais, os tráficos transoceânicos, as permutais culturais, etc. – eis aí uma sucessiva e vária projecção de
Portugal no Mundo, sem cujo conhecimento não é inteligível o que foi ocorrendo na metrópole europeia.»

98 - Sousa, Francisco da Silveira de Vasconcelos e – O
ministro de D. Afonso VI: Luís de Vasconcellos e Souza 3º
Conde de Castello Melhor. Vila Nova de Foz Côa, Câmara
Municipal, 2001, 344 p., 25 cm. Capa brochada, como novo.
«Sobre a vida e carreira do Conde de Castello Melhor, de quem
continuamos aguardando a feitura de uma biografia completa do homem
que, durante cinco anos, numa grave crise nacional, governou o país
com poderes absolutos e competência rara.» - Virginia Rau.

25 €

99 - Tavares, Maria José Pimenta Ferro – Os judeus em Portugal no
século XV. Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, 1982, 1 volume (com
falta do 2º volume), 535 p., ilustrado, com folhas desdobráveis, 21 cm.
Capa brochada, como novo.
«Este trabalho constitui um estudo estrutural da minoria judaica, sem esquecer a
análise conjuntural que lhe é subjacente.»

35 €
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100 - Torga, Miguel – Diário I. Coimbra, Tipografia Atlântida, 1941, 1ª edição, 206;[1] p, 19 cm. Encadernação ½ pele, com capas de
brochura, bom estado.
Livro raro.

1200 €

101 - Toscano, Francisco; Julião Quintinha – A derrocada do Império Vatuá e Mousinho de Albuquerque. Lisboa, Nunes Carvalho,
1935, 2 volumes, 1º volume: 340 p., ilustrado com fotos e mapa desdobrável, 2 º volume: 312 p., ilustrado com fotos, 2 cartas
manuscritas e mapas desdobráveis, 20 cm. Capa brochada, cansada.
«A época tumultuária da política colonial desenrolada entre 1890 e 1898 já fica distante; e dos que hoje contemplam o formidável país que se está
criando na Província de Moçambique, nem todos sabem quantas vergonhas se calcaram, quantas afrontas se receberam, quantos esforços e
heroísmos duma minoria de homens foram necessários para enfrentar o golpe e deter as aguçadas garras que ameaçavam esta terra portuguesa.»

30 €

102 - Trigueiros, Luís Forjaz (int., sel. e notas) – O ultramar
português: Angola. Lisboa, Bertrand, 1961, colecção: Antologia
da Terra Portuguesa, 238;[5] p., muito ilustrado com fotos, 18 cm.
Encadernação inteira de pele, com capas de brochura, bom
estado.
30 €
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103 - Un siécle de peinture français: 1850-1950 / Um século de pintura francesa: 1850-1950. Lisboa, Fundação Calouste
Gulbenkian, 1965, texto bilingue: português e francês, 155;[2] p., ilustrado com 155 quadros, 24 cm. Capa brochada, bom estado.
35 €

104 - Vasconcelos, Carolina Michaëlis de – A infanta D. Maria de Portugal e as suas damas: 1521-1577. Lisboa, Biblioteca
Nacional, 1994, edição fac-similada, prefácio de Américo da Costa Ramalho, XXII;122;[5] p., ilustrado, 28 cm. Encadernação inteira de
sintético, com capas de brochura, como novo.
«De sangue real, herdeira da coroa, se não morresse um anno antes da catastrophe de Alcácer –Quibir, pertence à história e teve biographos
conscienciosos.
Em criança na flor da idade viu refulgir diante dos seus olhos a coroa de França; foi escolhida repetidas vezes para o throno imperial – “orbis destinata
império” – e outras tantas para o império de Hespanha.»

25 €
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105 - Vasconcellos, J. Leite de – Rimas portuguezas: comemoração camoneana. Lisboa, J. E. da Cruz Moutinho, 1881, 15 p., 23
cm. Com capas de brochura, bom estado. JUNTO COM: Deus, João – Os Lusiadas e a conversão preambular: carta a Avelino de
Sousa. Lisboa, Typ. Rua Nova dos Martyres, 1880, 14 p., 18 cm. Com capas de brochura, bom estado. JUNTO COM: Palmella, Duque
de – As duas primeiras estrophes dos Lusíadas: traduzidas pelo Duque de Palmella. Porto, Typographia de Fraga Lamares, 1885,
[3] f., 18 cm. Tiragem de 60 exemplares, nº 54. JUNTO COM: Silva, Augusto Luso da – Leitura de um trecho dos Lusiadas:
descripção da esphera celeste por Thetis a Vasco da Gama: canto decimo. Porto, Typographia Occidental, 1880, XXXI p., 24 cm.
JUNTO COM: Dantas, Emílio – Paralello entre Virgilio e Camões: conferencia pronunciada em sessão solemne da sociedade
Nova Euterpe, a 13 de Junho de 1880. Porto, Typographia Lusitana, 1880, 22 p., 16 cm. Com dedicatória do autor. Capa brochada,
bom estado. 5 Livros encadernados num só. Encadernação ½ pele, com capas de brochura, bom estado.
50 €
106 - Vicente, António dos Santos – Vida e tradições nas aldeias
serranas da beira: Pampilhosa da Serra, Góis, Arganil, Covilhã,
Fundão, Oleiros, Sertã e Pedrógão Grande. Montijo, Sograsul,
1995, 350;[1] p., ilustrado, 21 cm. Capa brochada, como novo.
«Neste livro escrito em prosa e poesia, ainda que se encontrem nele
algumas histórias lendárias, muito especial acerca dos fidalgos de Fajão,
mas que em totalidade, é baseado em factos reais, acontecidos com
pessoas que viveram e sofreram nas vilas e aldeias da região centro, e o
mesmo terá acontecido, a muita gente, em outras aldeias portuguesas.»

18 €

107 - Vieira, Alberto (coord.) – Escravos com e sem açúcar:
actas do Seminário Internacional. Funchal, Centro de Estudos
de História do Atlântico, 1996, tradução de Teresa Mizon, 311 p.,
24 cm. Capa brochada, como novo.
«Com este encontro pretendeu-se estabelecer uma ponte entre a
historiografia europeia e americana, dando especial relevo ao papel
assumido pelas ilhas atlânticas.»

25 €
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108 - Vieira, António Lopes – Os transportes públicos de
Lisboa entre 1830 e 1910. Lisboa, Imprensa Nacional - Casa da
Moeda, 1982, 222;[5] p., ilustrado, 24 cm. Capa brochada, bom
estado.
«Do “carrão” da Companhia de Carruagens Omnibus nos princípios da
década de 1840 aos carros eléctricos do início deste século, passando
pelas mulas dos “americanos”, “riperts”, “choras”, e tantos outro,
desenha-se todo um complexo e longo cenário em que a indústria dos
transportes públicos da cidade de Lisboa desenvolve a sua actividade.»

20 €

Como encomendar:
livraria.antiquario@sapo.pt
atempo.livrariantiquario@gmail.com
Telm: (+ 351) 93 616 89 39
Casa da Guia
Quinta s. José
Av. Nossa Sr ª do Cabo, 101
2750-374 Cascais
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!

37

