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atempo
livraria antiquário

1 - [Alcoforado, Mariana] – Lettres portugaises traduites en françois. Paris, Éditions Hier et Demain, s/d, [19--], edição
fac-similada da 1ª edição de 1669, colecção: Trésor de la Bibliophilie, [8];182;[2] p., 15 cm. Tiragem de 500 exemplares dos
quais 199 em numeração romana, exemplar nº CLXXIV. Encadernação inteira de pele, com gravações a ouro da lombada e
pasta, bom estado.
«Sóror Mariana Alcoforado é considerada a autora das cinco Lettres Portugaises “Cartas Portuguesas” dirigidas ao Marquês Noel Bouton
de Chamilly, Conde de Saint-Léger e oficial francês, que lutou em solo português sob as ordens de Frederico de Schomberg, durante a
Guerra da Restauração. A sua obra “Cartas Portuguesas” tornou-se num famoso clássico da literatura mundial.»

80 €

2 - Albuquerque, Luíz da Silva Mousinho de – Guia do engenheiro na construção das pontes de pedra. Lisboa,
Academia Real das Ciências de Lisboa, 1844, 293;[6] p., dividida em três partes e aditamento, com 10 estampas na primeira
parte, 7 estampas na segunda parte, 2 mapas na terceira parte e 2 estampas no aditamento, muito ilustrado com gravuras
em folhas desdobráveis extra texto, 22 cm. Encadernação inteira de pele da época, muito bom estado.
Luiz da Silva Mousinho de Albuquerque «Foi um dos portuguezes mais distinctos d'este seculo, pela vastidão dos seus conhecimentos, e
pela firmeza e independencia do seu caracter. - N. em Lisboa, a 16 de Junho de 1792, e m. em Torres Vedras a 27 de Dezembro de
1846» - Dicc. Bib. – Innocencio.

650 €
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3 - Ameal, João (ed. lit.) – Fátima: altar do mundo. Porto, Ocidental, 1953-1955, 3 volumes, direcção artística de Luís Reis
Santos, 1 º volume: 416;[3] p., 2 º volume: 325;[4] p., 3 º volume: 549;[1] p., muito ilustrados em folhas extra texto, 29 cm.
Encadernação original do editor, com capas de brochura, bom estado.
«Para elaborar [esta obra], reuniu-se um grupo de valores consagrados e de reconhecidas competências, quer do nosso Clero, quer das
nossas Letras. Pelos cuidados da apresentação gráfica: pela riqueza e abundância de uma iconografia até agora, na sua maior parte,
nunca dada a público; pelo desenho escrupuloso do plano de conjunto – ficará a constituir, decerto, simultaneamente, um arquivo
precioso e um acto de Fé.»

120 €

4 - António Francisco Lisboa: o Aleijadinho. Brasil, Ministério da Educação e Saúde, 1951, colecção: Diretoria do
Património Histórico e Artístico Nacional, 65;[49] p., muito ilustrado com 49 estampas em folhas extra texto, 29 cm. Capa
brochada, bom estado.
«Aleijadinho é um artista especialmente importante para o estudo da História do Brasil. Através de seu trabalho é possível discutir o ciclo
do ouro e consequente crescimento e desenvolvimento das cidades mineiras, e a Inconfidência.»

60 €
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5 - Araújo, Luís Manuel de (com. cienf.) – Antiguidades
egípcias. Lisboa, Museu Nacional de Arqueologia, 1993,
402;[1] p., muito ilustrado com 309 fotografias, 31 cm.
Encadernação original do editor, com sobrecapa, como
novo.
«O Egipto é um país simples, luminoso e claro.» - Eça de Queirós
«O Museu Nacional de Arqueologia Dr. Leite Vasconcelos
conserva o mais valioso espólio arqueológico existente no país.»

40 €

6 - Ataíde, Tristão da Cunha de – Portugal, Lisboa e a Corte nos reinados de D. Pedro II e D. João V: memórias
históricas de Tristão da Cunha de Ataíde 1º Conde de Povolide. Lisboa, Chaves Ferreira, 1990, introdução de António
Vasconcelos de Saldanha e Carmen M. Radulet, leitura e revisão do manuscrito Mafalda Enes Dias e Pedro Janarra,
fotografia de António Homem Cardoso, 438;[2] p., ilustrado em folhas extra texto, 25 cm. Encadernação original do editor,
bom estado.
Esta obra celebra o terceiro centenário do nascimento do Rei D. João V.
«Tristão da Cunha de Ataíde, 1º Conde de Povolide, espectador atento da época e dos eventos que marcaram os reinados de D. Pedro
II e de seu filho D. João V.»

30 €
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7 - Bairrada, Eduardo Martins – Empedrados artísticos de Lisboa: a arte da calçada-mosaico. Vila da Maia, Gráfica
Maiadouro, 1985, LXXXV;[3];602;[3] p., muito ilustrado, 34 cm. Encadernação inteira de pele, com gravações a ouro na
lombada e pasta, com capa de brochura, muito bom estado.
Prémio José de Figueiredo em 1985.
«Este livro (...) é o produto duma recolha de muitos anos sobre a calçada-mosaico da Cidade. Nada havia até agora publicado que fosse
além do contido disperso em jornais e revistas – pelo que, em livro, na dimensão dada a esta amostragem, o presente trabalho será
pioneiro.»
Glossário de perto de meio milhar de arruamentos e quase um milhar de informações.

120 €

8 - Bibliotheca do povo e das escolas. Direcção de Xavier da Cunha a partir da 13ª série. Lisboa, David Corazzi;
Companhia Nacional Editora, 1881-1890, colecção: Propaganda de Instrução para Portuguezes e Brazileiros, 1ª série à 22ª
série, 176 números, 22 volumes, com a colaboração de diversos autores entre os principais destacam-se: João Cesário de
Lacerda, Paulo Lauret, Manuel Rodrigues de Oliveira, Vicente Maria Almeida d’Eça, Carlos Bandeira de Mello, Francisco
Adolpho Celestino Soares, João de Mendonça, Antonio Maria Baptista, Antonio de Macedo Mengo, João Bastos Pereira da
Costa, Manuel Diogo de Valladares, Julio Arthur Lopes Cardoso, Antonio Carlos Craveiro Lopes, Joaquim dos Anjos,
Guilherme José Ennes, 17 cm. Encadernação original do editor, com capas de brochura, bom estado.
«No seio da sociedade oitocentista, o problema da educação do povo constituía um imperativo e ressoava nos discursos proferidos pela
minoria letrada. Entendia-se que a educação do povo representava o caminho para a regeneração do indivíduo e da sociedade
portuguesa para se alcançar o progresso e a civilização. Sob a influência da ideologia positi-vista no pensamento pedagógico português,
defendia-se uma educação que, assente em bases científicas e técnicas sólidas, transmitisse conhecimentos úteis do ponto de vista da
sua apli-cabilidade no contexto doméstico e público.
Entre 1881 e 1886, as publicações eram quinzenais, nos dias 10 e 25 de cada mês.» - Olímpia Morato
Depois de 1887 a publicação passou em média, a uma edição mensal.

300 €
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9 - Brandão, Raúl – Memórias. Lisboa, Livraria
Aillaud e Bertrand; Seara Nova, 1933, 1º volume:
s/d, 6ª edição, 340;[1] p., 2 º volume: s/d, 4ª
edição, 296;[1] p., 3 º volume: 1933, 1ª edição,
286;[1] p., 19 cm. Encadernação em ½ tela da
época, com capas de brochura, bom estado.
«Se tivesse que recomeçar a vida, recomeçava-a com
os mesmos erros e paixões. Não me arrependo, nunca
me arrependi.»

60 €

10 - Camões, Luís de – Os Lusíadas. Lisboa, Biblioteca Nacional, 1921, reimpressão fac-similada da verdadeira 1ª edição
dos Lusiada, de 1572, precedida duma introdução e seguido dum aparato crítico do Professor José Maria Rodrigues,
prefácio de Jaime Cortesão, XXXVI;[5];186;[1];50 p., ilustrado com gravura do poeta, 24 cm. Encadernação inteira de pele
da época, gravações a seco na pasta e lombada, com capa de brochura, bom estado.
«Entendemos que era dever primeiro oferecer aos estudiosos, (…) a restituição tanto quanto possível exacta do texto primitivo da mais
representativa obra nacional.»

120 €
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11 - Castilho, Júlio de – Lisboa antiga: bairros orientais. Coimbra; Lisboa, Imprensa da Universidade; Livraria Ferreira,
1884-1890, 7 volumes, 1ª edição, tomo I: 264 p., tomo II: 424 p., ilustrado com 2 mapas desdobráveis, tomo III: 479;[1] p.,
ilustrado com 2 mapas desdobráveis, tomo IV: 389;[6] p., ilustrado com 2 mapas desdobráveis, tomo V: 294;[2] p., ilustrado
com 2 mapas desdobráveis, tomo VI: 404;[5] p., ilustrado com 10 mapas desdobráveis, tomo VII: 485 p., 20 cm.
Encadernação ½ pele, bom estado.
«Vais visitar a Lisboa pré-histórica, a Lisboa phenicia, a Lisboa romana, a Lisboa sueva, a Lisboa visigótica, a Lisboa mourisca, a Lisboa
christã. Vais a um tempo devassar os paços dos reis, as moradas dos nobres, os templos christãos, semi-igrejas, semi-fortalezas, os
albergues dos mechanicos, o bulício das escholas geraes, o tráfego marcial e cidadãos das ruas e praças.»

120 €

12 - Cidade, Hernani – Luís de Camões. Lisboa, Livraria
Bertrand, 1952-1953, 2 volumes, 2ª edição, revista e
ampliada, 1º volume: O lírico - [12];354;[1] p., [12] folhas
ilustradas, 2º volume: O épico - [10];233;[2] p., [10] folhas
ilustradas, 25 cm. Capa brochada, bom estado.
«Na verdade, a biografia do Poeta, tanto como o cânone da sua
Lírica, tanto como a interpretação da sua obra, não deixaram (…)
de suscitar a actividade investigativa e crítica. (…) Aquilino Ribeiro
tentou refazer-lhe a biografia, (…) Costa Pimpão (…) pôs de novo
os problemas do seu cânone, Jorge de Sena ensaio a revelação da
dialéctica camoniana, e sobre a doutrina do amor na Lírica
escreveram A. Salgado Júnior, António Sérgio e José Régio.»

45 €
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13 - Cortesão, Jaime – Os descobrimentos portugueses. Lisboa, Arcádia, s/d; [194-], 2 volumes, 1º volume: 556 p., 46
ilustrações em folhas extra texto, 2º volume: 443;[1] p., 26 ilustrações em folhas extra texto, com inúmeros mapas de página
inteira, 31 cm. Encadernação original do editor inteira de pele, com capas de brochura, muito 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.»

200 €

14 - Dantas, Júlio – Pátria portuguesa. Lisboa,
Parceria A. M. Pereira, 1914, 1ª edição,
ilustrações de Alberto Sousa, 294;[1] p., muito
ilustrado, 24 cm. Encadernação original do editor
em tecido, bom estado.
«Obra publicada em folhetos no jornal de Lisboa “A
Capital”»

50 €

15 - Domingues, Garcia – História luso-árabe: episódios e
figuras meridionais. Lisboa, Pro-Domo, 1945, 379;[4] p.,
ilustrado, sendo uma folha desdobrável, 20 cm.
Encadernação em ½ pele da época, com capa de brochada,
bom estado.
35 €
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16 - Dumas, F. G.; L. de Fourcaud (dir.)– Revue de l’ Exposition Universelle de 1889. Paris, Motteroz et Baschet, 1889,
2 volumes, 1 º volume: 424;[4] p., 2 º volume: 380 p., muito ilustrados no texto e em folhas extra texto, sendo algumas a
cores, 33 cm. Encadernação original do editor, com lombada em pele, muito bom estado.
«A Exposition Universelle decorreu em Paris desde 6 de Maio até 31 de Outubro. A exposição cobria uma área total de 0.96km² e o seu
símbolo principal era a Torre Eiffel, que servia de entrada para a exposição.
Calcula-se que cerca de 28 000 000 pessoas visitaram a exposição, que incluía o Palácio das Belas Artes e o Palácio das Artes Liberais.
Casas chinesas, templos maias, pavilhões indianos, mesquitas e inúmeros pavilhões de colónias e países do mundo deleitavam os
olhares dos visitantes.» - Wikipédia

200 €

17 - Eça, Mathias Ayres Ramos da Silva de – Problema de Architectura Civil, a saber: Porque razaõ os edifícios
antigos tinhaõ, e tem mais duraçaõ do que os modernos? E estes porque razaõ rezistem menos ao movimento da
terra quando treme demonstrado por Mathias Ayres Ramos da Sylva de Eça, Provedor, que foi da Caza da Moeda
desta Corte, e author das Reflexoens sobre a Vaidade dos Homens. Obra Posthuma dividida em duas partes com
hum index de alguns termos de que na mesma se faz mençaõ, dada á luz por seu filho Manuel Ignacio Ramos da
Silva de Eça. Lisboa, Na Officina de Miguel Rodrigues, 1770, 1ª edição, 2 tomos num único volume, parte I: [2];250 p., parte
II: [2];391 p., 21 cm. Encadernação inteira de pele da época, muito bom estado.
Primeiro tratado de arquitectura anti-sísmica escrito em português, 15 anos depois do terramoto de 1755.
«Obra escripta com notavel erudição, e que ainda póde sob alguns respeitos servir de materia para estudos.» - Dicc. Bib. - Innocencio.
RARA

750 €
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18 - Exposição de arte sacra missionária: catálogo. Lisboa,
Impresa Nacional de Publicidade, 1951, 101;[5];[103] p., muito
ilustrado com 103 gravuras em folhas extra texto, 22 cm. Capa
brochada, bom estado.
Catálogo da Exposição de Arte Sacra Missionária organizada pela
Agência Geral do Ultramar e realizada no Mosteiro dos Jerónimos, no
mês de Outubro de 1951.
«A arte dos povos africanos e da Oceânia, apresenta,
frequentemente, um carácter variado e interessante, nos objectos
provenientes do artesanato e possui um formulário decorativo cheio
de gosto e originalidade. Assim pode e deve entrar nas nossas igrejas
das missões.»

20 €

19 - Fernandes, Abílio – Estudos nos cromosomas
das liliáceas e amarilidáceas. Coimbra, Imprensa da
Universidade, 1934, 122 p., ilustrado com XV estampas
em folhas extra texto, inclui mapa desdobrável, 27 cm.
Capa brochada, com alguns restauros, bom estado geral.
«Abílio Fernandes nasce a 19 de Outubro de 1906 na Guarda e
morre a 16 de Outubro de 1994 em Coimbra, foi botânico e
taxonomista do Instituto botânico da Universidade de Coimbra
e estudante de Aurélio Quintanilha (1892 – 1987). É conhecido
pelo seu trabalho sobre Amaryllidaceae, Macaronésia da África
Tropical e a compilação da flora de Portugal.» - Wikipedia.

40 €

20 - Fernandes, Abílio – Novos estudos cariologicos no
genero "Narcisus" L. Coimbra, Imprensa da Universidade,
1933, 214 p., ilustrado no texto e com IV estampas em folhas
extra texto, 27 cm. Capa brochada, folhas ainda por abrir, bom
estado.
40 €
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21 - Figueiredo, Manoel de Andrade de – Nova Escola para aprender a ler, escrever, e contar. Offerecida á Augusta
Magestade do Senhor Dom Joaõ V. Rey de Portugal. Primeira parte. Lisboa Occidental, Officina de Bernardo da Costa
de Carvalho, 1722, [18];156 p., ilustrado com 44 gravuras a buril (gravura nº 7 fac-similada), frontispício com vista
perspectivada do Terreiro do Paço, encimada pelas armas reais portuguesas, amparadas por dois anjos alados da autoria
de B. Picart, vinheta ornamentada na página de título, gravura representando Manoel de Andrade Figueiredo, por Picart.,
cabeções e capitais ornamentados, com as licenças necessárias, e Privilegio Real, data de impressão a partir das licenças,
29 cm. Encadernação inteira de pele da época, algumas folhas com pequenas manchas de tinta, com falta da gravura nº 7,
bom estado geral.
«No reinado de João V, um período de significativo avanço das “artes gráficas” em Portugal, destacou-se Manuel de Andrade de
Figueiredo (1670–1735), que estabeleceu o que se poderia chamar a “letra caligráfica portuguesa” na obra:
“Nova escola para aprender a ler, escrever, e contar.”
Segundo o autor, esta sua obra é a primeira do género a ser editada em Portugal, suprindo uma lacuna importante na difusão da
caligrafia, da ortografia e da aritmética por meio de manuais em língua portuguesa.
A obra é dividida em quatro tratados: o primeiro ensina o idioma português, com o objectivo de ler e escrever perfeitamente; o segundo
apresenta os diversos caracteres e tipos de letras que se usavam naqueles tempos; o terceiro fornece as regras da ortografia
portuguesa; o quarto ensina as noções básicas de aritmética.
A obra propagava de forma simples o conhecimento acumulado pelo autor, bem como difundia os preceitos e concepções da época.» Paulo Heitlinger.

750 €
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22 - Freire, Anselmo Braamcamp – Brasões da sala de Sintra. Coimbra, Imprensa da Universidade, 1921, 1927, 1930, 2ª
edição, 3 volumes, volume 1: 621;[4] p., volume 2: XXXI;510;[4] p., volume 3: VIII;509;[4] p., ilustrados por Francisca de
Meneses e Maria Amália de Sousa Botelho, no texto e em folhas extra texto desdobráveis, 29 cm. Desta edição imprimiramse 200 exemplares em papel de linho, numerados e rubricados, exemplar nº 200. Encadernação inteira de pele,
reproduzindo o Palácio da Vila de Sintra, com capas de brochura, dourados na pasta, lombada e seixas, muito bom estado.
Esta segunda edição é largamente aumentada e apurada em relação à primeira, mantendo contudo o processo de análise e de
exposição.

300 €
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23 - Grainha, Manuel Borges – Historia da Maçonaria em Portugal 1735-1912: contendo
notícias históricas sobre a Carbonária, a ordem de S. Miguel da Ala, a formação do
Partido Republicano e o restabelecimento das Congregações religiosas e sua
reexpulsão. Lisboa, A Editora, 1912, 224 p., com mapas desdobrável, 19 cm. Encadernação
½ pele, com capa de brochura, bom estado.
«Convenci-me, ao cabo destas pesquisas, que a história da maçonaria em Portugal andava
absolutamente ligada com a da nação, fazendo desta um capítulo interessantíssimo que ainda esta
por escrever.»

40

24 - Herculano, Alexandre – História da origem e estabelecimento da Inquisição em Portugal. Lisboa, Livraria
Bertrand, s/d, 10ª edição definitiva conforme com as edições da vida do autor, dirigida por David Lopes, 3 volumes, 1º
volume: 332 p., 2º volume: 382 p., 3º volume: 425 p., 20 cm. Capa original do editor, em tela verde, muito bom estado.
«Confundindo as ideias de liberdade e progresso com as de licença e desenfreamento, o direito com a oppressão e propriedade, filha
sacrosancta do trabalho, com a espoliação e o roubo; tomando, em summa, por systema de reforma a dissolução social, há poucos
annos que certos homens e certas escholas encheram de terror com as suas loucuras a classe média, a mais poderosa, a única
verdadeira e efficamente poderosa, das que compõem as sociedades modernas.»

60 €

25 - Índice dos elementos para a história do Município de Lisboa. Lisboa, Câmara
Municipal de Lisboa, 1942-1943, 2 volumes, 1º volume: A-C, 396 p., 2º volume: D-Z,
578;[1] p., 23 cm. Capa brochada, bom estado.
«O grande serviço que a Câmara Municipal de 1882 prestou à história da cidade de Lisboa
mandando organizar os “Elementos para a História do Município”, que Eduardo Freire de
Oliveira reuniu em 17 volumes, ficou incompleto por falta de um repertório alfabético.»

25 €
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26 - Langhans, F. P. de Almeida – Armorial do Ultramar Português. Lisboa, Agência Geral do Ultramar, 1966, 2 volumes,
iluminuras, desenhos e sua explicação técnica por João Paulo de Abreu Lima, 1 º volume: 68 p., 2 º volume: 132 p., muito
ilustrados no texto e em folhas extra texto, com os escudos das armas das cidades, vilas e povoações do ultramar
português, 35 cm. Encadernação inteira de pele, com gravações a ouro na lombada e pasta, com capas de brochura, muito
bom estado.
«Há muito a dizer sobre a representação simbólica das terras de além-mar nos tempos dos Descobrimentos, da Colonização e dos
Impérios até chegar às independências e à formação das Uniões e das Comunidades da nossa época.
Todos estes ciclos históricos tiveram as suas características heráldicas.»

250 €
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27 - Liam, Duarte Nunes do – Chronica dos Reys de Portugal, reformada pello Licenciado Duarte Nunes do Liam,
Dezembargador da caza da Supplicaçaõ: offerecida ao Senhor D. Miguel de Portugal Conde de Vimiozo, &c. Lisboa,
na Officina de Francisco Villela, & à sua custa, 1677, [4];205;[6] p., com escudo das armas reais de Portugal na folha de
rosto, 28 cm. Encadernação inteira de pele da época, com falta de uma folha no índice, margens ligeiramente aparadas,
bom estado.
650 €

28 - Lima, Fernando de Castro Pires de – A Virgem e Portugal. Porto, Edições Ouro, 1967, 2 volumes, orientação
artística e gráfica de Amândio Silva, 1010;[21] p., muito ilustrados no texto e em folhas extra texto, com gravuras, fotos e
desenhos sendo alguns a cores, 32 cm. Encadernação original do editor, muito bom estado.
«Estamos, pois, em presença de uma obra estruturalmente católica, mas que não teve por fim principal – propagandear a crença dos
que a gizaram e escreveram. (…) Encontrar-se-ão aqui estudos notabilíssimos, convergindo alguns para facetas inéditas dum tema
inesgotável. A par disso, uma iconografia tão abundante, tão variada, que, sob alguns aspectos, quase dispensaria o texto. É que, neste
País, para onde quer que nos voltemos, encontramos sempre a Virgem, Companheira das boas e más horas.»

250 €
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29 - Lippe, Conde Schaumbourg de – Regulamento para o exercício, e disciplina dos regimentos de cavallaria dos
exercitos de Sua Magestade Fidelissima, feito por ordem do mesmo senhor: por Sua Alteza o Conde Reinante de
Schaumbourg Lippe, Marechal General. Lisboa, Na Regia Officina Typografica, 1789, 236 p., com 2 mapas desdobráveis,
17 cm. JUNTO COM: Instrucçoens Geraes relativas a varias partes essenciaes do serviço diario para o Exercito de S.
Magestade Fidelissima debaixo do mando do Illustrissimo, e Excellentissimo Senhor Conde Reinante de
Schaumbourg Lippe Marechal General dos Exercitos do mesmo Senhor, e General em Chefe das Tropas auxiliares
de Sua Magestade Britânica. Lisboa, Na offic. de Joaõ Antonio da Silva, 1791, 53 p., 17 cm. JUNTO COM: Memoria sobre
os exercicios de meditaçaõ militar para se remeter aos Senhores Generaes, e Governadores de Provincias, a fim de
se distribuir aos Senhores Chéffes dos Regimentos dos Exercitos de S. Magestade: pelo Conde Reinante de
Schaumbourg-Lippe, Marechal General dos Exercitos de Sua Magestade Fidelissima, e General Feld-Marechal dos
de Sua Magestade El-Rei da Graõ-Bretanha. Lisboa, Na offic. de Joaõ Antonio da Silva, 1791, 31 p., 17 cm. Encadernação
inteira de pele da época, bom estado.
«Foi no contexto da Guerra Fantástica, iniciada em 18 de Maio de 1762, quando Portugal declarou guerra à Espanha e à França devido
à violação de fronteiras, que o conde de Lippe foi nomeado marechal-general do Exército Português, por conselho da Inglaterra, para
prestar auxílio militar a Portugal. A sua acção pautou-se sobretudo por criar uma nova organização e regulamentos para o Exército
Português, consolidando a disciplina das tropas incluindo a uniformização dos fardamentos e promovendo a instrução militar» - Arquivo
Histórico Militar

125 €
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30 - Lorca, Federico Garcia – Obras completas. Madrid, Aguilar, 1971, recopilacion y notas de Arturo Del Hoyo, prologo
de Jorge Guillen, epilogo de Vincente Aleixandre, com ilustrações a cores de Federico García Lorca, reprodução de fotos
biográficas do autor, apêndice com desenhos do autor e pautas musicais das canções, 2018 p., ilustrado, 18 cm.
Encadernação inteira de pele, com gravações a ouro na pasta, lombada e charneiras, guardas em tecido, folhas prateadas
no corte, muito bom estado.
«Es esta la primera y única edición, en un solo tomo, de las Obras completas de FEDERICO GARCÍA LORCA.
(…) Así, pues, para estas Obras completas que ahora editamos, se ha hecho una delicada labor de corrección en los textos – como
podrá advertirse en las notas que van puestas en las páginas finales de este tomo.»

120 €

31 - Manufacture Nationale des Gobelins; Planes, E. (dir.) – La tapisserie gothique. Paris, Albert Morance, s/d, [1928],
10;[1];[60 folhas];[9] p., muito ilustrado em folhas extra texto, com 60 gravuras de tapeçarias, sendo 12 coloridas, 41 cm.
Encadernação inteira de pele, muito bom estado.
As tapeçarias reproduzidas neste álbum são as que foram exibidas na Exposição Gótico da Fábrica Nacional de Gobelins, durante o mês
Junho de 1928, uma das fábricas mais famosas em França.
Gravuras de uma extraordinária qualidade gráfica.

180 €
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32 - Martins, António M. de Frias – Ilhas de azul e verde. Ponta Delgada, Ribeiro & Caravana Editores, 1998, 199 p.,
muito ilustrado a cores, 30 cm. Encadernação original do editor, com sobrecapa, como novo.
«A imaginação e as histórias, misturadas na bruma dos tempos e alimentadas pela fantasia romantizante, pretendem fazer ascender as
Ilhas dos Açores aos restos da Atlântida, o grande continente perdido. Mas a realidade das ilhas açorianas que hoje pisamos, em vez de
ir mendigar a sua origem a farrapos de um mundo fantástico engolido pelos mares, vai ante buscar as suas raízes nas profundezas de
um oceano azul e nas entranhas de uma terra irrequieta.»

35 €

33 - Menezes, D. Luiz – Historia de Portugal Restaurado. Offerecida ao Serenissimo Principe Dom Pedro Nosso
Senhor, Escritta por Dom Luis de Menezes Conde da Ericeyra, do Conselho de Estado de S. Alteza, seu Vêdor da
Fazenda, & Governador das Armas da Provincia de Tras os Montes, &c. Lisboa, Na Officina de Antonio Pedrozo Galraõ,
Impresso à custa da Viuva de Antonio Leyte; Na Officina de Miguel Deslandes, 1710, 1698, 2 volumes, tomo I: 1710, 2ª
edição, [11];908;[31] p., tomo II: 1698, 1ª edição, [6];975 p., 33 cm. Encadernação inteira de pele da época, com alguns
restauros nas primeiras folhas do II volume, bom estado.
«Historia de Portugal restaurado, em que se dá noticia das mais gloriosas acções assim politicas, como militares, que obráraõ os
portuguezes na restauraçaõ de Portugal: desde o primeiro de dezembro de 1640, até ao principio do anno de 1643.»
«D. Luis de Menezes defendeu, na Introdução, a legitimidade da nova dinastia de Bragança, devido a que a infanta D. Catarina, filha do
infante D. Duarte e neta de D. Manuel I, duquesa de Bragança pelo casamento, tinha sido ilegalmente afastada da sucessão por Filipe II
de Espanha.»

600 €
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34 - Montalvor, Luís de (dir.) – História do regimen republicano em Portugal. Lisboa, Ática, 1930-1935, 2 volumes, 1 º
volume. 387;[1] p., 2º volume: 416 p., muito ilustrado no texto e em folhas 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 política
portuguesa, durante a vigência do Estado Republicano.»

200 €

35 - Oliveira, Lopes de – História da república
portuguesa:
a propaganda
na monarquia
constitucional. Lisboa, Inquérito, 1947, 384;[6] p., 22
cm. Encadernação em ½ pele da época, com capa de
brochada, bom estado.
«A 3 de Outubro, Miguel Bombarda foi assassinado por um
oficial do exército, antigo educando dum colégio da Companhia
de Jesus.
Na madrugada do dia 4 o troar do canhão acordou Lisboa: era
a revolução! Na manhã de 5 de Outubro de 1910 a República
Portuguesa foi proclamada.»

30 €

36 - Oliveira, Nuno – Breves notas sobre uma arte apaixonante: a
equitação. S/l, Edições Pyo, 2015, edição fac-similada da edição original de
1955, 208;[17] p., ilustrado, 17 cm. Tiragem de 500 exemplares numerados,
exemplar nº 107. Capa brochada, livro novo.
«Quem não conheceu Nuno Oliveira não se dará conta da magia que pairava no seu
picadeiro ao montar os seus cavalos mais adiantados. Da tribuna, em silêncio
escutávamos o adágio do concerto nº 5 para piano de Beethoven e lá em baixo,
profundamente concentrado e sério, a nuca solenemente inclinada para o pescoço do
cavalo, encadeava os exercícios de uma forma tão liquida que nenhuma transição ou
gesto se notavam. Tudo fluía tão naturalmente que era difícil distinguirmos a linha musical das linhas geométricas traçadas no chão.
E nós sentíamos que algo mais se estava a passar.»

22 €
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37 - Pinto, António Joaquim de Gouvêa – Tratado regular, e
prático de testamentos, e sucessões, ou compêndio
mehtódico das principaes regras, e princípios que se
podem deduzir das leis testamentarias, tanto pátrias, como
subsidiarias, illustrados, e aclamados com as competentes
notas. Lisboa, Off. de Simão Thaddeo Ferreira, 1813, 1ª
edição, XI;193;[1] p., 20 cm. Capa em papel da época, folhas
com algumas manchas de água, assinatura de posse na folha
de rosto, bom estado geral.
«Principiando por dar huma ideia succinta sobre a historia do uso que
tem feito os Povos dos Testamentos e Direitos que tem regulado as
successões, e dado a forma aos Testamentos, o que se faz nos
primeiros quatro Capítulos, principiando-se no quinto a expor a
materia dos Testamentos, Codiccillos, Heranças, Legados, e
Successões legitimas.»

120€

38 - Pinto, Serpa – Como eu atravessei África: do Atlântico ao mar Índico, viagem de Benguella à contra-costa através de regiões desconhecidas, determinações geographicas e estudos ethnographicos. Londres, Sampson Low,
Marston, Searle, e Rivington, 1881, 1ª edição, 2 volumes, 1º volume: A carabina d'El-Rei – XXIX;336 p., muito ilustrado no
texto e em folhas extra texto, com gravuras numeradas de 1 a 93 e 8 mapas sendo um deles de grande dimensões e
colocado numa bolsa na contra capa, 2º volumes: A família Coillard – VI;340 p., muito ilustrado no texto e em folhas extra
texto, com gravuras numeradas de 94 a 139, 1 mapas e 3 fac-similares, 23 cm. OBRA COMPLETA. Encadernação original
do editor, bom estado.
«Não tem pretensões a obra de literatura este livro.
Escrito sem preoccupação da forma, é a fiel reproducção do meu diário de viagem. Busquei sobre tudo fazer realçar o que mais
interessante se tornava para os estudos geogràphicos e ethnogràphicos, e não me pude eximir a narrar um ou outro dos muitos
episódios dramáticos que abundaram na minha fadigosa empresa.»

550 €

20

atempo
livraria antiquário

39 - Sandão, Arthur de – O móvel pintado em Portugal. Porto, Livraria Civilização, 1979, 321;[5] p., muito ilustrado a
cores no texto e em folhas extra texto, 32 cm. Encadernação original do editor, com sobrecapa, bom estado.
«Estudo sobre o móvel português, procurando interpretar a diversidade da sua modelação e, sobretudo, a expressão pictórica que o
caracteriza no conjunto peninsular.»

50 €

40 - Santos, Luís Reis – Masterpieces of flemish painting of the fifteenth and sixteenth centuries in Portugal. Lisboa,
Fundação Calouste Gulbenkian, 1962, foreword by Dr. Ricardo Espiríto Santo Silva, preface by Dr. Max J. Friedländer, 124
;[2] p., ilustrado a cores e a preto e branco em folhas extra texto, com 60 reproduções fotografadas por Mário Novais, 39 cm.
Tiragem de 500 exemplares, impressa sobre papel Laid 'WSH & Co. British Hand Made'. Encadernação original do editor,
com brasão policromado na pasta, desenhado por António Lima e encadernado por Frederico de Almeida, gravações a ouro
na pasta e lombada, muito bom estado.
«Luís Reis Santos (1898-1967), professor, historiador e crítico de arte, começou por desenvolver estudos sobre processos científicos no
exame de obras de arte. Estas investigações levaram-no a diversos países europeus, em especial a França e a Flandres, onde recolheu
informação sobre a produção artística nos séculos XV e XVI. Os seus estudos contribuíram decisivamente para a consolidação da
história da pintura portuguesa e flamenga dos séculos XV e XVI.» - Biblarte, Gulbenkian.

200 €
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41 - Santos, Reinaldo dos – A escultura em Portugal. Lisboa, Academia Nacional de Belas Artes, 1948-1950, 2 volumes,
1º volume: Séculos XII a XV - 66;[154] p., muito ilustrado no texto e com CLXVI estampas em folhas extra texto, 2º volume:
Séculos XVI a XVIII - 74;VII;[158] p., muito ilustrado no texto e com CLXXIX estampas em folhas extra texto, fotos de Mário
Novais, desenhos de Eduardo Malta e Raul Lino, 36 cm. Encadernação original do editor inteira de pele, com capas de
brochura, bom estado.
«Este estudo, fundado na análise de mais de 1.500 esculturas, levou-nos à conclusão de que a Escultura foi, entre nós, uma das mais
castiças expressões de sensibilidade nacional, talvez a de mais constante unidade de sentimento através dos múltiplos ciclos da sua
evolução.»

300 €

42 - Santos, Reynaldo dos – Os primitivos portugueses: 1450-1550. Lisboa, Academia Nacional de Belas Artes, 1940, 1ª
edição, 39;[6] p., ilustrada com CLXII estampas, em folhas extra texto, a cores e a preto e branco, sendo uma desdobrável,
40 cm. Encadernação inteira de pele, com capa de brochura, muito bom estado.
Obra importante para o estudo da pintura quinhentista.

200 €
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43 - Santos, Reynaldo dos – Oito séculos de arte portuguesa: história e espírito. Lisboa, Empresa Nacional de
Publicidade, 1970, 3 volumes, I volume: Pintura e escultura - 380;[5] p., II volume: Arquitectura - 310;[3] p., III volume:
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 em folhas extra texto, 31 cm. Encadernação original
do editor, bom estado.
«Esta publicação procura realizar a primeira grande síntese da história e do espírito da arte portuguesa, concebida com unidade de
pensamento e baseada nos próprios estudos e memórias analíticas, que de 1921 a 1961, em quarenta anos de meditação e trabalho,
ocuparam o autor.»

350 €

44 - Sequeira, Gustavo de Matos – Lisboa: oito séculos de história. Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, 1947, 2
volumes, publicações comemorativas do 8º Centenário da Tomada de Lisboa aos Moiros, extra textos de Martins Barata,
capa e desenhos de Almada Negreiros, 666;[5] p., muito ilustrada com mapas, gravuras antigas e reproduções de
manuscritos, 35 cm. Encadernação inteira de pele, gravações a ouro na pasta e lombada, com capas de brochura, muito
bom estado.
«Os melhores cultores de Estudos Olisiponenses colaboraram nela; sabedores e notáveis artistas, ilustraram-na.»

250 €
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45 - Silva, Ricardo R. de Espírito Santo; Eduardo Malta (org.) – Arte de ontem e de hoje. Lisboa, R.E.S.M., 1948, com a
colaboração de Reynaldo dos Santos, Ricardo Espírito Santo Silva, Júlio Dantas, Varela Aldemira, Diogo de Macedo,
Fernando de Pamplona, Guilherme Possollo, Raul Lino, Dulce Rumina Malta, Eduardo Malta, Fernando Rangel, L. H.
Gilbert, Margarida de Abreu, [221] p., muito ilustrado no texto e em folhas extra texto, a cores e a preto e branco, fotografias
de Domingos Bernard, Mário Novais, Biel, etc., impresso em papel coche, 33 cm. Capa original do editor, bom estado.
50 €

46 - Soares, A. J. Silva – A ciência náutica e a expansão marítima portuguesa: dúvidas, certezas e deturpações
históricas. Lisboa, Academia de Marinha, 1997, prefácio de Rogério de Oliveira, 408 p., muito ilustrado, 30 cm.
Encadernação original do editor, bom estado.
Inclui resenha cronológica dos factos históricos e glossário de termos náuticos e técnicos.
«Foi a abertura do mundo. Para uma nova visão da Terra em que estamos. Para todas as novas potencialidades de uma vivência
ampliada. Para novos projectos e novos relacionamentos humanos. Gerando novos conhecimentos, novas convicções, novas
mentalidades. Com todas as inexoráveis consequências políticas, económicas e sociais, a longo prazo.»

50 €
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47 - Sousa, Alberto de – O trajo popular em Portugal nos séculos XVIII e XIX: 400 gravuras reproduzidas
directamente pela fotografia, segundo os documentos da época. Lisboa, Sociedade Nacional de Tipografia, 1924,
252;[2] p., muito ilustrado em folhas extra texto, com centenas de gravuras e desenhos a cores e a preto e branco, 32 cm.
JUNTO COM: O trajo popular em Portugal nos séculos XVI e XVII: 200 gravuras reproduzidas directamente pela
fotografia, segundo os documentos da época. Lisboa, s/d, XVI;80 p., muito ilustrado em folhas extra texto com centenas
de gravuras e desenhos a cores e a preto e branco, 32 cm. Encadernação ½ pele, com capas de brochura, bom estado.
«É a primeira vez, julgo eu, que em Portugal se pretende tratar pela imagem a indumentaria destas épocas.»
«Julguei curioso coligir num livro o que se tem publicado, fazendo uma escolha cuidada e conscienciosa, juntando às figuras mais típicas
e expressivas das citadas estampas, outras que se encontrassem dispersas em livros, quadros, desenhos, gravuras, azulejos, etc.»

300 €

48 - Thomaz, Américo – Últimas décadas de Portugal. Lisboa, Cognitio; Fernando Pereira, 1980, 1982, 1983, 1º volumes:
1980, 287;[1] p., 2º volume: 1982, 307;[1] p., 3º volume: 1983, 309;[2] p., 4 º volume: 1983, 395;[2] p., ilustrado com fotos, 24
cm. Com assinatura do autor. Capa brochada, bom estado.
«A leitura da súmula deste livro mostra, com clareza, a intenção de pôr em confronto dois períodos bem diversos da longa época que em
especial os engloba e que abrange um pouco mais de sete decénios; (…) é que depois dela, Portugal deixou desgraçadamente de ser o
que estava sendo e tinha sido por muito tempo, atingido por uma derrocada calamitosa e sem precedentes na sua história.»
Inclui ainda recortes de vários jornais da época a noticiar acontecimentos relativos a Salazar.

65 €
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49 - Valente, Vasco – Porcelana artística portuguesa. Porto, Imprensa Moderna, 1949, 111 p., ilustrado com 126 gravuras
em folhas extra texto, 30 cm. Encadernação inteira de pele, gravações a ouro na lombada e pasta, com capa de brochura,
muito bom estado.
Obra dedicada ao estudo do fabrico de porcelana em Portugal, sua origem e produção, abrangendo os períodos que vão de 1824 a
1947, incluindo ainda um capítulo sobre a Vista Alegre.

180 €

50 - Vasconcelos, Carolina Michaëlis de – A infanta D. Maria de Portugal e as suas damas (1521-1577). Lisboa,
Biblioteca Nacional, 1994, edição fac-similada, XXII;122;[5] p., ilustrado, 28 cm. Capa brochada, bom estado.
«A Infanta D. Maria de Portugal é figura digna de attenção debaixo de vários aspectos.
De sangue real, herdeira da corôa, se não morresse um anno antes da catástrophe da Alcácer-Quebir, pertence à história e teve
biographos conscienciosos».
6.ª Duquesa de Viseu, filha de D. Manuel I e de D. Leonor da Áustria, nasceu em Lisboa a 18 de Junho de 1521 e morreu na mesma
cidade a 10 de Outubro de 1577.

25 €
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51 - Vieira, Dr. Fr. Domingos – Grande diccionario portuguez ou Thesouro da lingua portugueza: pelo Dr. Frei
Domingos Vieira dos Eremitas Calçados de Santo Agostinho; publicação feita sobre o manuscrito original,
inteiramente revisto e consideravelmente augmentado. Porto, Ernesto Chardron e Bartholomeu H. de Morais, 18711874, 5 volumes, volume 1: A-B, 1871, CCXLVIII; 836 p., volume 2: C-D, 1873, LXXX;1159 p., volume 3: E-L, 1873, 1360 p.,
volume 4: M-P, 1873, 1037 p., volume 5: Q-Z, 1874, 1038;[1] p., 31 cm. Encadernação inteira de pele da época, bom estado.
Camilo Castelo Branco declara quando viu os primeiros cadernos do "Grande Diccionário Portuguez" «Podemos asseverar que nenhum
vocabulário nosso até hoje viu à luz, tão rico, tão curioso de interessantes minúcias contingentes da nossa prosódia e etimologia.»

200 €

52 - Zeller, Roland van – Estanhos portugueses. Porto, Livraria Civilização, 1969, 303;[4] p., muito ilustrado a cores e a
preto e branco em folhas extra texto, 32 cm. Encadernação original do editor, com sobrecapa, bom estado
«Tentarei, pois, neste trabalho identificar vários objectos e na medida do possível mostrar qual foi o artífice. Procurarei igualmente
historiar a maneira como evoluíram determinadas peças e a forma que tomaram nas várias época.»

40 €
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***********************************************************************************************

Como encomendar:
livraria.antiquario@sapo.pt
atempo.livrariantiquario@gmail.com
Telm: (+ 351) 93 616 89 39
Av. Nª Srª 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!
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28

