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LIVRO DE ARTISTA

1 - Letras Soltas – Madrid, 2007, [22] p., 12 cm X 12 cm. Encadernação em pano com gravação em xilogravura, como novo.
Xilogravura sobre papel, com poema, trabalho único, só existe este exemplar.
Assinado pelo artista.
«Essas palavras certas;
Estão agora pelo chão, espalhadas.
Entre vinho, areia e sal.
Letras soltas restam,
Agarradas aos meus dedos.
Vazias e surdas.
Já nada dirão.»

100 €

2 - Amaral, Alberto Cosme do – Fátima nos caminhos do
homem: documento pastoral. Leiria, Gráfica de Leiria, 1973,
72 p., 22 cm. Capa brochada, com pequena mancha de água,
bom estado.
12 €
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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 ilustrado em folhas extra texto, 29 cm. Encadernação ½ pele, 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 - Amaro, José – Contos do Ribatejo. Lisboa, Organizações, 1972, 225;[1] p., ilustrado com desenhos, 20
cm. Capa brochada, bom estado.
«Era o escritor, José Amaro (José Amaro D`Almeida) natural de Almeirim, mas quando criança, depois da idade
escolar, veio até Salvaterra, aprender o ofício de ferreiro, com seu tio Manuel Amaro que, tinha oficina de
ferreiro (junto à capela real). Na visita que me fez, ofereceu-me o livro “Contos do Ribatejo”, com uma
dedicatória, pedindo-me a sua divulgação, nos jornais em que eu, na altura colaborava.» - José Gameiro

20 €

5 - Amorim, Fernando Pacheco de – Três caminhos da política ultramarina. Coimbra, Edição de
Autor, 1962, 137;[5] p., 22 cm. Capa brochada, bom estado.
Fernando Bayolo Pacheco de Amorim «A partir de 1962 centra a sua actividade política na teorização e combate
em prol do integracionismo, insurgindo-se contra a política de autonomia, então protagonizada pelo ministro do
Ultramar, Adriano Moreira. Distancia-se também da perspectiva adoptada por Cunha Leal. Em 1971 é um dos
ferozes críticos da política assumida por Marcelo Caetano no plano das autonomias ultramarinas. A obra nesse
ano editada, “Na Hora da Verdade”, ia-lhe valendo nova passagem pela prisão: em Conselho de Ministros, o então
Ministro do Ultramar Silva Cunha, propôs a sua prisão. Os restantes ministros apoiaram. Opôs-se o ministro César
Moreira Baptista por considerar que isso teria efeitos contraproducentes. Marcelo Caetano decidiu a favor de
Moreira Batista.» - Wikipédia

25 €
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6 - Andrade, Arsénio Sampaio de – Dicionário histórico e
biográfico de artistas e técnicos portugueses: séc. XIV-XX;
sobre a vida e actividade, tanto em Portugal como no
estrangeiro, de pintores, escultores, ceramistas, gravadores,
cinzeladores, arquitectos, caricaturistas, críticos de arte,
engenheiros, músicos, compositores etc. Lisboa; Vila Nova
de Famalicão, Minerva, 1959, 1ª edição, 278;[2] p., ilustrado em
folhas extra texto, 26 cm. Capa brochada, bom estado.
«Contendo inúmeras informações das principais biografias dos que
foram mestres na Arte e na Técnica.»

50 €

7 - Bastos, João Teodóro Ferreira Pinto – A fábrica da Vista Alegre: o livro do seu centenário 1824-1924. Lisboa, Biblioteca
Nacional, 1924, 172;[6] p., muito ilustrado no texto e em folhas extra texto, 33
cm. JUNTO COM: A fábrica da Vista Alegre: apêndice ao livro do seu
centenário 1824-1924. Lisboa, Biblioteca Nacional, 1924, 59;[4] p., 33 cm.
JUNTO COM: A fábrica da Vista Alegre: catálogo da exposição 1824-1924.
Lisboa, Biblioteca Nacional, 1924, 65;[2] p., ilustrado, 33 cm. Encadernação
inteira de pele, com
gravações na pasta, capas
de brochura, bom estado.
Edição comemorativa da
celebração
do
seu
centenário.
«Demonstração do que tem
sido a longa vida industrial e
artística da Vista Alegre,
propôs-se esta sociedade
promover uma exposição retrospectiva dos produtos da sua Fábrica, reunindo os objectos
mais notáveis do seu Museu, dos do Estado, cuja obtenção fosse possível conseguir, e dos
que estivessem na posse de particulares, que obsequiosamente se prestassem a auxiliar
esse empreendimento.»

450 €

4

atempo
livraria antiquário

8 - Bern, Stéphane – Eu, Amélia, última rainha de Portugal.
Porto, Civilização, 1999, tradução de Daniela Carvalhal Garcia,
prefácio de Dom Duarte de Bragança, 231 p., ilustrado, 23 cm.
Capa brochada, como novo.
«Ao longo de oitenta e seis anos, D. Amélia de Orleães e Bragança
conheceu, com efeito, todas as vicissitudes de uma vida romanesca,
mas manteve sempre a fé e a esperança associadas a um profundo
sentimento de sacrifício.»

18 €

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

35 €

10 - Birra, Manoel Bernardo – Formulario dosimetrico: contendo; as principaes leis
dosimetricas, os meios de que se serve o methodo dosimetrico, memorial
pharmacologico, memorial therapeutico, classificação dos medicamentos dosimetricos,
considerações geres e tratamentos dos envenenamentos, formulas para injecções
hypodermicas, banhos e clysteres, analyses d'urinas. Porto, Pharmacia J. B. Birra, 1890,
292;11;[1] p., 18 cm. Encadernação inteira de pele da época, bom estado.
«A Dosimetria é ao mesmo tempo um systema e um methodo therapeutico, mas é mais methodica, que
systematica. Constitue não só um corpo de doutrina racional e scientifico, porque é baseada na
experimentação e nos progressos da sciencia.»
«Com as armas preciosas da Dosimetria, o medico está convenientemente preparado para combater a
doença, seja qual for a forma sob que esta se lhe apresente.»

35 €
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11 - Braga, Theophilo – Soluções positivas da politica
portugueza. Porto, Livraria Chardron, 1912, 2 volumes,
colecção: Obras Politicas, volume I: 360 p., volume II: 338 p.,
19 cm. Capa brochada, bom estado.
Obra marcante do seu ideal político, de uma visão abrangente e
esclarecedora.

40 €

12 - Bragança, D. Carlos – Diário náutico do Yacht "Amélia": campanha oceanográfica realizada em 1897. Lisboa, Instituto
Hidrográfico, s/d., prefácio de Mário Ruivo e de Maria de Lurdes Bartholo, XXVII;[24] p., ilustrado com os desenhos das páginas do
diário, 42 cm. Encadernação origina do editor, bom estado.
«Documento inédito escrito pela mão de D. Carlos e ilustrado pelo próprio rei com magnificas aguarelas.»
«D. Carlos de Bragança o grande impulsionador do estudo cientifico e sistemático do mar no nosso país. Com esse objectivo efectuou campanhas
regulares a bordo do Yach Amélia que muito contribuíram para o desenvolvimento da Oceanografia em Portugal.»

40 €
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13 - Burggraeve – Novo manual de therapeutica
dosimetrica ou tratamento das doenças pelo medicamento
simples comprehendendo a symptomatologia, a
thermometria e a urologia. Porto, Pharmacia de Henrique
José Pinto, 1877, traduzido por Oliveira Castro, 280 p., 18 cm.
Encadernação inteira de pele, bom estado.
«A reforma do Dr. Burggraeve vem felizmente tirar o medico d’
embaraços, fornecendo-lhe ao mesmo tempo princípios e
substancias, leis e agentes, therapeutica e medicamentos.»

60 €

14 - Caetano, Marcello – Minhas
memórias de Salazar. Lisboa,
Verbo, 1977, [4];597;[3] p., 21 cm.
Capa brochada, como novo.
«Ninguém melhor que Marcello
Caetano – seu colaborador durante 30
anos e depois seu sucessor – para
traçar o retrato de uma figura complexa
como o Salazar.»

20 €

15 - Caetano, Marcelo – Páginas inoportunas. Lisboa,
Livraria Bertrand, s/d., [19--], XVI;345 p., 20 cm. Capa
brochada, bom estado.
Factos e figuras, ideias e reflexões, município e universidade, são
alguns dos temas abordados nesta obra.

20 €
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16 - Calado, Rafael – O azulejo em Portugal / The Tile in Portugal. Lisboa, Crédito Predial
Português, s/d, texto bilingue:
português, inglês, [25] p.,
ilustrado a cores, 20 X 21 cm.
Capa brochada, bom estado.
«Sempre renovado, sabendo sair
dos períodos mais críticos, o
azulejo português realizou a difícil
tarefa de respeitar o seu tempo,
actualizando-se e encontrando a adequada resposta às necessidades estéticas dos artistas que a ele têm
sabido recorrer.»

8€

17 - Calado, Rafael Salinas – Azulejo: 5 séculos do azulejo em Portugal / 5 Centuries of the Tile in Portugal. Lisboa, Correios e
Telecomunicações de Portugal, 1986, tradução de José António Neves de Sousa Tavares, texto bilingue: português e inglês, 79 p., muito
ilustrado, 25 x 25 cm. Capa original do editor, como novo.
«Se algo se destaca do universo das manifestações da cultura portuguesa, pela sua genuinidade, tradição, diversidade de tratamento plástico,
capacidade de adaptação às variadas situações e surpreendente actualidade, é sem duvida o azulejo.»

20 €

18 - Callixto, Vasco – Viagem transafricana: Angola-Moçambique de
automóvel. Lisboa, Edição do Autor, 1972, 201 p., ilustrado com fotos em folhas
extra texto, 23 cm. Capa brochada, bom estado.
«Longa jornada terrestre, que totalizou 11 548 quilómetros, acrescidos de 650 quilómetros
por via aérea em terras de Moçambique, esta “Viagem Transafricana” foi realizada com a
mesma “equipa” de todas as minhas viagens anteriores. O mesmo já não foi, porém, o
veículo transportador. Mas não houve, nem podia haver, mudança de marca.»
«A travessia do Sudoeste Africano constituiu a jornada mais emotiva desta viagem. As
imensidões desérticas desse vasto território que se prolonga desde Angola até ao rio
Orange – cerca de 1500 quilómetros – rodeiam o visitante de um total isolamento.
Emocionam.»

25 €
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19 - Campos, Francisco António de Novais – Príncipe Perfeito: emblemas de D. João de
Solórzano. Lisboa, Instituto de Alta Cultura, 1985, edição fac-similada do manuscrito da Biblioteca
Nacional da Rio de Janeiro oferecido ao Príncipe D. João em 1790, prefácio, introdução,
comentário e índices por Maria Helena de Teves Costa Ureña Prieto, 179;[4];208 p., ilustrado, com
folha desdobrável, 23 cm. Capa original do editor, com sobrecapa transparente, como novo.
«Trata-se de um documento significativo para o conhecimento da influência da cultura grego-latina, assim
como da cultura clássica europeia (sobretudo italiana e espanhola) na cultura portuguesa do sé. XVIII.
Consiste num desses manuais pedagógicos, destinados à educação do Príncipe, à maneira do “De
Regimine Principum” de S. Tomás de Aquino.»

60 €

20 - Castro, A. J. de Oliveira – Elementos de therapeutica dosimetrica; Memorial pharmacologico dos medicamentos
dosimetricos, indicando as doses, principaes propriedades e applicações; Memorial das doenças e principaes elementos
morbidos com indicação dos medicamentos dosimetricos mais uteis que lhe correspondem; Clinica dosimetrica. Porto,
Pharmacia de J. B. Birra, 1885, dividida em 3 partes, 735 p., 21 cm. Encadernação inteira de pele, bom estado.
«Simples é o plano da obra. Na primeira parte fazem-se algumas considerações geraes, que teem por fim dispor o neophyto a não estranhar as
novidades de certas applicações e o arrojo de alguns princípios, que muito o distanceiam de tudo quanto até ahi lhe fora ensinado; na segunda
apontam-se as principaes indicações, que costumam apparecer nas varias espécies mórbidas, e lembram-se o meio de preenchel-as.»

65 €
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21 - Castro, Armando – Estudos de economia teórica e aplicada. Lisboa, Seara Nova, 1968,
350;[10] p., 23 cm. Capa brochada, bom estado.
«O presente volume é o resultado do trabalho que durante dois anos e meio esteve voltado para questões
económicas actuais tanto teóricas como aplicadas. Contudo ele foi realizado em condições diversas, indo
desde intervenções em colóquios que o autor foi convidado a realizar segundo temas que lhe foram propostos,
até artigos publicados em revista e jornais diários.»

20 €

22 - Castro, Josué de – Geografia da fome: o dilema brasileiro; pão ou aço. S. Paulo,
Brasiliense, 1961-1963, 2 volumes, 7ª edição revista e aumentada, 1º volume: 216 p., 2º
volume: 217- 462;[1] p., 21 cm. Capa brochada, bom estado.
«Um livro revitalizado em seu conteúdo doutrinário e na sua documentação viva, por dez anos de novas
observações e estudos realizados pelo autor, depois da publicação da primeira edição deste trabalho.»

35 €

23 - Castro, D. João de – Tábuas dos roteiros da Índia de D. João de Castro. Lisboa, Inapa,
1988, fac-símile do códice 33 do
cofre da Biblioteca Geral da
Universidade de Coimbra, introdução
de Luís de Albuquerque, 12;[39] p.,
muito ilustrado com mapas, 44 cm.
Encadernação original do editor, com
caixa, como novo.
«O álbum que neste volume se reproduz,
inclui vinte nove das trinta e uma tábuas,
na sua maioria esboços hidrográficos,
que deviam ilustrar os textos de duas
obras de D. João de Castro, geralmente
conhecidas por “Roteiro de Goa a Diu” e
“Roteiro do Mar Roxo”.»

75 €
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24 - Chaves, Luís – Lisboa nas auras do povo e da história: ensaios de etnografia; artigos publicados em revistas e jornais.
Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, 1961-1966-1969, 4 volumes, 1º volume: 233;[1] p., 2º volume: 230;[1] p., 3º volume: 373;[1] p., 4º
volume: 298;[1] p., ilustrado, 23 cm. Capa brochada, bom estado.
«Estas notas de Lisboa andavam dispersas por muitos cantos de jornais e revistas. Coligi-las, para as dispor com alguma ordem, era e foi difícil, tanto
pela diversidade de assuntos como pela irregularidade cronológica da publicação delas. O que foi possível ou mais lógico pareceu, ficou disposto ao
longo destes volumes da recolecção, iniciada agora, tal qual poderá verificar-se nos índices respectivos: em ordem de assuntos e da sequência do
tempo na Cidade.»

65 €

25 - Conde de Lavradio – Os marquezes de Gouvêa.
Lisboa, Libanio da Silva, 1900, 8;[1] p., 25 cm.
Encadernação original do editor, bom estado.
História genealógica desta família.

30 €

26 - Cordeiro, António Xavier Rodrigues – Novo
almanach de lembranças Luso-Brazileiro para o anno
de 1877, ornado de gravuras com o retrato gravado em
aço e o esboço biographico do Visconde de Castilho.
Enriquecido com differentes tabellas e materias
d'interesse publico (Sexto anno). Lisboa, Lallemant
Fréres Typ., 1876, 399 p., muito ilustrado, 12 cm. Capa
brochada, cansada.
25 €
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27 - Cortesão, Jaime – Memórias da Grande Guerra: 1916-1919. Porto, Renascença Portuguesa, 1919, 247;[1] p., [33] folhas
ilustradas com fotos, 18 cm.
Encadernação ½ pele, papel
amarelecido, capa de brochura e
folha de rosto fac-similadas, bom
estado geral.
«Direi apenas o que vi e ouvi. Sofri
demais para poder mentir. O sentido da
verdade e a coragem de a dizer são as
maiores conquistas que esta guerra deu
aos que nela mergulharam a fundo.»
«Vem tarde este livro, mas cedo todavia
para a visão inteira e larga da nossa
luta.»

30 €

28 - Debret, Jean Baptiste – Voyage pittoresque
et historique au Brésil, ou Séjour d'un artiste
français au Brésil depuis 1816 jusqu'en 1831
inclusivement epoques de l'avénement et
l'abdication de S. M. D. P. Pedro 1er, fondateur
de l'empire brésilien. Rio de Janeiro, Record New
York; Continental News, 1965, 3 volumes,
reprodução fac-similada da edição original de
Paris, Firmin Didot Fréres, 1834 – 1839, edição
comemorativa do IV Centenário da Cidade de São
Sebastião do Rio de Janeiro, volume 1: XVI;[2];56
p., 49 litografias, volume 2: II;162;[4] p., 49
litografias, 2 mapas da cidade de São Sebastião do
Rio de Janeiro, volume 3: XVI;252 p., 54 litografia, 64 cm. Encadernação original do editor, em caixa própria, bom estado.
1500 €
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29 - Dias, Jorge; Margot Dias; Manuel Viegas Guerreiro (co-autor) – Os
macondes de Moçambique. Lisboa, Junta de Investigações do Ultramar,
1964-1970, 4 volumes, 1º volume: Aspectos históricos e económicos 180 p., 2º volume: Cultura material - 192 p., 3º volume: Vida social e ritual
- 445 p., 4º volume: Sabedoria, língua, literatura e jogos - 351 p., muito
ilustrados a cores e a preto e branco, com inúmeros mapas desdobráveis,
29 cm. Encadernação original do editor, com sobrecapas, bom estado.
«Este livro é o resultado das
campanhas etnográficas levadas
a cabo pela Missão de Estudos
das Minorias Étnicas no Norte da
Província de Moçambique, (…)
procura abranger todos os
aspectos da cultura, dando tanto
quanto possível um quadro integral do povo maconde e das suas actividades e comportamentos.»

300 €

30 - Didier, J. J. d'Almeida – Codigo civil portuguez: aprovado por
carta de lei de 1 de Julho de 1867, seguido de um appendice com
a legislação relativa ao mesmo codigo publicada até hoje e de um
repertório geral ou índice alphabetico. [Porto], A. G. Vieira Paiva,
1889, 352;99;IV;LXXXXV p., 22 cm. Encadernação inteira de pele da
época, bom estado.
60 €

31 - Duarte, I. de Sousa (compil.) – Codigo de policia
municipal e administrativa ou colleção methodica das leis
e regulamentos policiaes em vigor. Lisboa, Livraria
Portugueza e Franceza, s/d; [1880], 387;[1] p., 19 cm.
Encadernação inteira de pele da época, com assinatura na
folha de rosto, bom estado.
«Na sua alta e vastíssima esphera, significa o cuidado incessante da
auctoridade e seus agentes pela execução fiel das leis – pela
manutenção da ordem – pela segurança da liberdade, da propriedade
e da tranquilidade de todos os cidadãos.»

85 €
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32 - Duarte, Theophilo – Sidónio Pais e o seu consulado. Lisboa,
Portugália, 1941, 374 p., 19 cm. Capa brochada, cansada.
«As fontes utilizadas foram os jornais da época, as revistas da especialidade,
a legislação publicada, os depoimentos verbais de contemporâneos que
acompanharam os acontecimentos, e as minhas reminiscências pessoais,
(…) dando à obra um cunho extremamente objectivo, imprimindo-lhe o
carácter de compilação documentaria colhida nas origens mais diversas, e
pondo da minha lavra o menos possível.»

25 €

33 - Farinha, Bento Joze de Souza; Luys Pereyra – Elegiada
de Luys Pereyra dirigida ao Serenissimo Senhor Cardeal
Alberto, archiduqued'Austria, e governador dos reynos de
Portugal; fielmente copiada da ediçam de Manoel de Lyra
anno 1588 por Bento José de Sousa Farinha. Lisboa, Na Of.
de Joze da Silva Nazareth, 1785, 431 p., 15 cm. Encadernação
inteira de pele da época, bom estado.
«“Elegia” não é fenómeno exclusivo a tempos modernos, pois já Luís
Pereira, em 1588, dedicou à batalha de Alcácer-Quibir uma Elegíada
em dezoito cantos de oitava rima, assim promovendo a fusão
genérica entre o épico e o elegíaco.» - Rui Lage

80 €

34 - Festas do Oitavo Centenário da Tomada de Lisboa aos Mouros: 15 de Maio a 26 de Outubro de 1947. Lisboa, S.N.I., 1947,
15;[1] p., 16 fotos, com gravura desdobrável de Lisboa vista do Tejo. Capa brochada, bom estado.
15 €
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35 - Freire, Anselmo Braamcamp – O Conde de Villa Franca e a
inquisição. Lisboa, Imprensa Nacional, 1899, XIII;126 p., ilustrado com
brasão, 24 cm. Tiragem de 500 exemplares numerados, nº 180, com
assinatura e dedicatória do autor ao Conde de Lavradio. Capa
brochada, lombada danificada, bom estado geral.
«A principal fonte a que recorri para o meu trabalho foi o processo do conde
de Villa Franca, que se guarda na Torre do Tombo.»

60 €

36 - Freire, Francisco José – Reflexões sobre a língua portugueza: parte primeira; trata do
valor das palavras e correcção da grammatica. Lisboa, Typographia da Sociedade
Propagadora dos Conhecimentos Úteis, 1842, Colecção de Inéditos publicados pela Sociedade
Propagadora dos Conhecimentos Úteis, 181;[2] p., 19 cm. JUNTO COM: Reflexões sobre a
língua portugueza: parte segunda; trata do que pertence à pronunciação. Lisboa,
Typographia da Sociedade Propagadora dos Conhecimentos Úteis, 1842, 185;[3] p., 19 cm.
JUNTO COM: Reflexões sobre a língua portugueza: parte terceira; comprehende
illustrações e additamentos às partes 1ª e 2ª. Lisboa, Typographia da Sociedade
Propagadora dos Conhecimentos Úteis, 1842, 140;[4] p., 19 cm. Encadernação ½ pele da
época, com assinatura de posse de António Romão dos Passos, bom estado.
«A história da civilização de um povo não é mais do que a história do seu processo intellectual; e nesta
história é a da linguagem uma parte integrante, ou para melhor dizer essencial.»

80 €

37 - Gallop, Rodney – Cantares do povo português: estudo
crítico, recolha e comentário. Lisboa, Instituto para a Alta
Cultura, 1937, 1ª edição, tradução de António Emílio de
Campos, 149;[5] p., com pautas de música, 25 cm. Com
dedicatória do tradutor. Encadernação inteira de sintético, com
capa de brochura, bom estado.
«Só no século XIX, em toda a Europa, se começaram estudos sérios
de folclore e arte popular, e, talvez devido às dificuldades técnicas
encontradas, a música foi a última das artes convenientemente
estudada.»
«O estudo da música popular tem passado, nos principais países da
Europa, por diversas fases, desde que pela primeira vez se
reconheceu àquela interesse e beleza.»

65 €
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38 - Genealogia heráldica do barroco: árvore inédita de geração e linhagem de Manuel Bernardo Castelo Branco Vilhegas.
Lisboa, Inapa, 1996, reprodução fac-similada de 1742, introdução de Manuel Artur Norton, 17;[6];[24] p., ilustrado, 30 cm. Encadernação
original do editor, como novo.
45 €

39 - Gonzaga, Norberto – Angola: a Brief
Survey. Lisboa, Agência-Geral do Ultramar;
centro de informação e turismo de Angola, 1967,
texto em inglês, 213;[1] p., muito ilustrado, com
mapa desdobrável, 22 cm. Capa brochada, bom
estado.
25 €

40 - Grainha, Manoel Borges – Os jesuitas e as congregações
religiosas em Portugal nos ultimos trinta anos: a propósito do
caso das trinas. Porto, Tip. da Empreza Litteraria e Typographica,
1891, 1ª edição, 374;II p., 21 cm. Encadernação inteira de pele da
época, bom estado.
«Por uma singular complexidade de circunstâncias e por motivo de relações
muito íntimas, o auctor d’este livro tem assistido ao rápido desenvolvimento e
progressiva expansão do jesuitismo entre nós.»
«Se conseguir com este meu livro que ao menos algumas pobre creanças,
innocentes e indefesas, não sejam lançadas ao tremedal dos conventos, para
ahi apodrecerem de amarguras e tuberculoses, dar-me-hei por muito feliz e
pódem vir á solta em volta de mim todas as feras da falsa devoção e da
piedade fingida e pharisaica.»

40 €
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41 - Guerra, Luís de Bívar – Inventário e sequestro da Casa
de Aveiro em 1759. Lisboa, Arquivo do Tribunal de Contas,
1952, 439 p., ilustrado, 25 cm. Capa brochada, bom estado.
«A faustosa existência do nobre Duque de Aveiro, a sua vida de
família, o recheio dos seus palácios, o luxo das suas carruagens, a
sua própria personalidade, e até a inveja que o seu valimento
despertava; são no dentro de certos limites, revelados nas páginas
amarelecidas e poeirentas, ressumantes de ódio, deste processo.»

45 €

42 - Guerra, Luís de Bívar – Inventários e sequestros das Casas
de Távora e Atouguia em 1759. Lisboa, Arquivo do Tribunal de
Contas, 1954, XII;359;[1] p., ilustrado, 24 cm. Capa brochada, bom
estado.
«Alguns destes documentos, analisados cuidadosamente, deixam perceber
um propósito firme de não deixar perder a oportunidade de se vibrar um
golpe decisivo nas famílias mais ligadas à primeira nobreza do reino.
Mataram-se no patíbulo infamante de Belém os chefes das grandes casas, e
reduziram-se à maior miséria os sobreviventes.
O método adoptado foi o mesmo que para a casa de Aveiro. Apenas uma
diferença: a inocência dos Távoras e Atouguias é mais flagrante.»

45 €

43 - Guerra peninsular: novas interpretações; actas do
Congresso. Lisboa, Tribuna História, 2005, organizado pelo
Instituto da Defesa Nacional, 476 p., com mapa de cronologia
comparada, 23 cm. Capa brochada, como novo.
«Actas do congresso realizado em 28 e 29 de Outubro de 2002.»
Com a colaboração de inúmeros participantes, este congresso foi um
marco na apreciação deste conflito numa perspectiva europeia.

18€
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44 - Guimarães, Alfredo
– As armas brancas do
solar de Pindela. Porto,
Edição do Instituto para a
Alta Cultura, 1946, capa
de João Jorge Malteira e
desenhos de Joaquim
Teixeira, 78;[6] p., 37
figuras em folhas extra
texto,
32
cm.
Encadernação ½ pele da
época, com capa de
brochura, bom estado.
«A colecção de armas brancas organizada, na sua quase totalidade, pelo 2º Visconde de Pindela, compreende um grande número de obras do aço,
do ferro, do bronze, do cobre e do marfim, originárias da Europa e da Ásia. Sem reunir grandes grupos cuja cronologia estabeleça uma evolução
metodizada das armas brancas de aquém e além-mar, a colecção é, contudo, vigoroso indicador de várias das espécies da armaria do século XV ao
século XIX.»

70 €

45 - Guimarães, Alfredo; Albano Sardoeira – Mobiliário artístico português
(elementos para a sua história): I – Lamego. II – Guimarães. Porto; Vila Nova de Gaia,
Marques Abreu; Pátria, 1924-1935, 2 volumes, 1º volume: 108 p., com 115 figuras no
texto e em folhas extra texto, 2º volume: 181;[3] p., com 132 figuras no texto e em folhas
extra texto, 25 cm. Encadernação ½ pele, com capas de brochura, bom estado.
«De verdade, e ao contrário do que sucede com tantos outros géneros de arte decorativa, a
documentação secular sobre o mobiliário é escassa.»
«Podemos afirmar que sempre em Portugal se exerceu a indústria da marcenaria, adstrita aos
usos de todas as camadas sociais.»

250 €
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46 - Ibáñez, Vicente Blasco – Touros de morte. Lisboa,
Bertrand, s/d., 3ª edição, tradução livre de Ribeiro de Carvalho
e Morais Rosa, 384 p., 19 cm. Capa brochada, cansada.
15 €

47 - Janson, H. W. – História da arte: panorama das artes
plásticas e da arquitectura, da pré-história à actualidade.
Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1982, 2ª edição,
colaboração de Dora Jane Jonson, Maria Manuela Rocheta
Santos, tradução de José António Ferreira de Almeida, 766;[1]
p., muito ilustrado, 30 cm. Encadernação original do editor,
bom estado.
«O título deste livro tem dois sentidos: tanto se refere às realizações
de que é urdida a história de arte como à ciência que as estuda.
Quiçá haja vantagem em que a mera relação dos factos e a sua
interpretação sejam designados pelos mesmos termos.»

50 €

48 - Junod, Henri Philippe – Os indígenas de Moçambique
no século XVI e começo do XVII: segundo os antigos
documentos portugueses da época dos descobrimentos.
Lourenço Marques, Imprensa Nacional, 1939, separata
"Moçambique" nº 17-19, 88 p., 29 cm. Encadernação inteira de
pele, gravações a ouro na pasta, com capa de brochura,
assinatura de posse na folha de rosto, bom estado.
«É meu desejo evocar aqui, para lembrança dos habitantes actuais
de Moçambique, tanto novos como velhos colonos, algumas páginas
da história gloriosa dos seus avós – tendo, ao fazê-lo, mais
particularmente em vista a situação dos indígenas há 350 anos.»

65 €
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49 - Junta Central da Acção Católica Portuguesa – A
mensagem de Fátima. Lisboa, Logos, 1961, 86 p., 18 cm.
Capa brochada, bom estado.
«Escrita para toda a gente com as próprias palavras de Nossa
Senhora, conforme as “Memórias” da vidente Lúcia.»

12 €

50 - Justino, David – História da bolsa de Lisboa. Lisboa, Inapa, 1994, [4];184 p.,muito ilustrado, 33 cm. Encadernação original do
editor, com sobrecapa, como novo.
«Esta é uma obra de divulgação, opção que entendemos tomar em sacrifício de uma abordagem mais académica. Obedece, porém, ao rigor e às
regras características de qualquer investigação histórica cientificamente conduzida. Não nos moveram preocupações mais ou menos laudatórias, mais
ou menos depreciativas. Tão só o desejo de facultar ao leitor um discurso feito de factos e, como não podia deixar de ser, de algumas ideias sobre a
compreensão profunda de uma instituição secular que só a longa duração permite esclarecer.»

45 €
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51 - Keil, Alfredo – Tojos e rosmaninhos: contos da serra. Lisboa, A Editora, 1907, versos, música e desenhos de Alfredo Keil,
151;[1] p., muito ilustrado com desenhos no texto e gravuras extra texto, sendo algumas a cores, com retrato do autor e pautas musicais,
36 cm. Com assinatura de Gago Coutinho e Sacadura Cabral na folha de rosto. Encadernação inteira
de pele, com gravações na pasta, capa de brochura fac-similada, bom estado.
«Músico e pintor não lhe faltava assunpto. Sahia de madrugada, escolhia o trecho de charneca, o penedo
musgoso, a nesga de choupana, que lhe falava com maior ternura à sua alma de paisagista; compunha na
palheta os tons brandos do céo amoroso, esboçava uns arvoredos, alegrava os quadros com tons vivos: uma
aresta que o sol riscava na casca rugosa d’um pinheiro, uma trouxa de espuma iriada na roda negra d’uma
azenha, um lenço vermelho de mulher, um tapete doirado de malmequeres n’um charco.
E por isso Alfredo Keil fez seus primeiros versos, a matar uma sede de seu espírito de artista.»
Livro de rara beleza.

120 €

52 - Lopes, João Baptista da Silva – Istoria do cativeiro
dos prezos d'estado na Torre de S Julião da Barra de
Lisboa durante a dezastroza epoca da usurpasão do
legítimo governo constitucional deste Reino de
Portugal. Lisboa, Imprensa Nacional, 1833-1834, 4
volumes, volume I: LXXVIII;212;[3] p., ilustrado com 2
mapas desdobráveis fac-similados, inclui relação dos
presos de estado que estiveram na Torre de S. Julião da
Barra durante a usurpação, volume II: 355 p., ilustrado com
1 partitura musical do código de assobios dos presos,
volume III: 271;48 p., volume: 223 p., 16 cm. Encadernação
inteira de pano, quatro volumes encadernados em dois, com folha de rosto do volume I e dois mapas em folhas fac-similadas, bom
estado.
«O autor nasceu em Lagos, foi advogado. Simpatizante do Liberalismo e da Maçonaria, fundou, em 1816, uma loja maçónica em Lagos. Após a
Vilafrancada, em 1823, é deposto e perseguido por ser constitucionalista e mação. Em 1828, por ordem do governo Miguelista, é preso no Forte de
São Julião da Barra. É libertado aquando da tomada de Lisboa por parte dos liberais, em 1833. Foi sócio da Academia Real das Ciências e chefe da
Primeira Repartição do Arsenal do Exército. Em 1834, é eleito deputado pelo Algarve nas cortes, e durante a Ditadura Cabralista.»

175 €
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53 - Loureiro, Fernando Pinto – Problemas
contemporâneos: aspectos económicos e sociais da
evolução portuguesa. Lisboa, Centro de Estudos PolíticoSociais, 1965, 470;[1] p., 23 cm. Com dedicatória do autor.
Capa brochada, bom estado.
«O título deste livro aponta, de forma intencional, para o tempo que
vivemos. Tendo algumas páginas de meditação histórica, a obra não
se vira para o passado, porque cogita sobre o presente na antevisão
do futuro.»

25 €

54 - Macedo, José Agostinho de – Satira dirigida pelo Padre J.
Agostinho de Macedo, ao bem conhecido poeta M. Maria Barboza
Du Bocage. Lisboa, na Imprensa Lusitana, 1848, 11 p., 16 cm. Capa
brochada, cansada.
«É costume referir as primeiras obras de Bocage publicadas pela Tipografia
Calcográfica do Arco do Cego como razão para a zanga de Agostinho de
Macedo, o que coincidiria com o tempo de duração da polémica (5 anos).
Para a história, ficou-nos, isso sim, de forma segura, a Sátira dirigida pelo
Padre José Agostinho de Macedo ao bem conhecido Poeta M. Maria Barbosa
du Bocage, que circulava no início do século XIX.» - Carlos Castilho Pais.

30 €

55 - Machado, A. J. de Mello – Entre os macuas de Angoche: historiando Moçambique. Lisboa, Prelo, 1970, 734;[15] p., muito
ilustrado com fotos e mapas desdobráveis, 25 cm. Encadernação original do editor, com sobrecapa, bom estado.
«Procurando descrever, nos seus diversos aspectos o território de Angoche, não pudemos restringir a nossa descrição aos limites acanhados da
região apresentada. Nem seria possível a compreensão de um povo e dos seus usos, desde que decepado do meio humano a que pertence ou
desgarrado do seu meio cultural. Por isso, os dez capítulos por que se reparte a nossa narrativa ultrapassam dilatadamente a região inicialmente
visada.»

60 €
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56 - Machado, José de Sousa – Ultimas gerações de Entre Douro e Minho: apostilas às árvores de costados das famílias nobres
de José Barbosa Canaes de Figueiredo Castello Branco. Braga, Edição do Autor; Tipografia da Pax, 1931-1932, 1ª edição, 2
volumes, 1º volume: 479 p., 2º volume: 591 p., ilustrado, 26 cm. Encadernação inteira de pele, gravações a ouro na lombada e pasta,
com capas de brochura, muito bom estado.
Importante estudo sobre as famílias com títulos nobiliárquicos nesta região.

500 €

57 - Machado, José Pedro – Dicionário etimológico da língua portuguesa: com a mais antiga documentação escrita e conhecida
de muitos dos vocábulos estudados. Lisboa, Livros Horizonte, 1977, 3ª edição, 5 volumes, 1º volume: A-B, 478;[1] p., 2º volume: C-E,
521;[1] p., 3º volume: F-L, 452;[1] p.,4º volume: M-P, 465;[1] p., 5º volume: Q-Z, 439;[1] p., 26 cm. Encadernação original do editor, como
novo.
«Esgotou-se em cerca de 3 anos a primeira edição deste dicionário etimológico, acontecimento raríssimo em livros especializados e caros, mesmo nos
meios onde o problema de colocar livros oferece menos dificuldade aos editores.»

150 €
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58 - Maia, Fernando; Caldeira Pires (colab.) – Guia da cidade do Porto e suas circumvisinhanças: planta e roteiro da cidade e da
nova circumvalação; esboço das estradas reaes; linhas do caminho de ferro que partem do Porto; planta do Palácio de Crystal
e indicação das instalações na Exposição Industrial de 1891. Lisboa, Typ. da Companhia Nacional Editora, 1891, [68];34 p., 4 mapas
desdobráveis de grande dimensão, em bolsas, com planta e roteiro da cidade e da nova circumvalação (com fita métrica em tecido);
esboço das estradas reaes; linhas do caminho de ferro que partem do Porto; planta do Palácio de Crystal, 17 cm. JUNTO COM:
Catálogo da Exposição Industrial Portuense no Palácio de Crystal 1891: 25 p, 17 cm. COMPLETO. Encadernação original do editor,
bom estado.
As primeiras 68 páginas, sem numeração, são uma secção publicitária impressa em papel de cor; seguido de um «Guia da Cidade», com as
«Allterações dos nomes das differentes ruas até 1891».

80 €

59 - Maomé – Alcorão. Lourenço Marques, J. A.
Carvalho & Companhia, 1964, versão portuguesa de
Bento de Castro, 736 p., 25 cm. Encadernação original
do editor, bom estado.
«Esta edição destina-se aos Muslins portugueses de origem
árabe, e aos de origem africana, isto é: africanos, que na sua
grande parte são naturais dos territórios de Moçambique,
falam e escrevem a língua portuguesa usando-a no seu
convívio social, nas suas relações comerciais e também nos
seus próprios lares.»

40 €
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60 - Mardel, Luiz – História da arma de fogo
portátil. Lisboa, Imprensa Nacional, 1887, 85;[3] p.,
ilustrado com 4 gravuras desdobráveis, 38 cm.
JUNTO COM: Atlas. Lisboa, Imprensa Nacional,
1887, LVIII estampas em folhas extra texto, 38 cm.
Encadernação ½ pele da época, bom estado.
Luiz Mardel capitão instrutor de cavallaria da Escola do
Exercito.
«O trabalho que apresentamos procura modestamente
preencher (…) a falta que em Portugal se faz notar de um
livro que reúna as condições didácticas para o estudo
seguido e comparativo de tão importante ramo da arte
militar.»
«A história das armas de fogo portáteis remonta ao
século XIV. (…) Descripção succinta das transformações
características de que tem sido objecto a arma de fogo portátil, para tornar mais palpável a marcha
dos inventos modernos e o trabalho empregado até hoje para levar estes artifícios da guerra ao
aperfeiçoamento que attingiu.»
«Assim todas as nações espiam, com solicita actividade, os melhoramentos que dia a dia vai adquirindo a arma de fogo portátil.»

500 €

61 - Marques, A. H. de Oliveira – A maçonaria portuguesa e o
Estado Novo. Lisboa, D. Quixote, 1975, 336;[22] p., ilustrado, 21 cm.
Capa brochada, bom estado.
«Poucas são as associações, no passado ou na actualidade, de que se saiba
tão pouco ou de que se tenha ideias tão erradas como da Maçonaria.»
«O excelente estudo introdutório, a documentação reunida, as notas e a
biografia inseridos no volume darão ao leitor ideias mais claras sobre a
Maçonaria. Ideias essas que contribuíram, aliás, para clarificar muitos outros
fenómenos da nossa história contemporânea.»

30 €

62 - Mendes, Manuel – Alvorada: romance. Lisboa,
Sociedade de Expansão Cultural, 1955, 209;[7] p., 19 cm. Capa
brochada, bom estado.
«Quem ousa virar as páginas de um livro, e para mais desta feição,
em que o autor traz à rédea solta a fantasia, bem merece aviso,
sabido como é que pelo andar da carruagem logo se vê quem lá vai
dentro.»

25 €
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63 - Menezes, D. Fernando de – Historia de Tanger durante la
dominacion portuguesa. Tanger, Tipografia Hispano-Arabiga de la
Mision Católica, 1940, reprodução fac-similada da edição de 1732,
impressa em Lisboa Occidental na Oficina Ferreiriana, traduccion del
R. P. Buenaventura Diaz, O.F.M. Misionero del Vicariato Apostólico de
Marruecos, 251;[3] p., 23 cm. Com dedicatória do tradutor. Capa
brochada, com picos de humidade, bom estado.
«En este Libro se hallarán datos e instrucciones para una guerra en la que,
por la desigualdad del número, es preciso que el valor se una con la astucia,
el esfuerzo con la destreza, y la fortaleza con la prudencia.»

25 €

64 - Miguel, Ruy – Salazar: o pensamento intemporal (1909-1965).
Lisboa, Nova Arrancada, 2004, colecção: Cadernos do Século XXI, 39
p., 23 cm. Capa brochada, como novo.
«Neste trabalho, que abarca apenas o período de 1909 a 1965, procurámos
reunir o que de mais significativo poderia constituir uma síntese dos seus
muitos e importantes discursos, antes mesmo de ascender à governação do
País.»

8€

65 - Moreira, Adriano – Partido português. Lisboa, Livraria
Bertrand, [1962], 168;[4] p., 20 cm. Capa brochada, com
algumas manchas de humidade, bom estado.
Vários discursos proferidos durante o ano de 1962.

20 €
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66 - Moreira Adriano – O drama de Timor: relatório da O.N.U.
sobre a descolonização. S/l., Intervenção, 1976, 142 p., 23 cm. Capa
brochada, bom estado.
«O célebre Relatório das Nações Unidas sobre a descolonização de Timor
(célebre nas chancelarias e imprensa estrangeiras mas sistematicamente
boicotado em Portugal), aí está. Para que o leitor registe.
É importante ler primeiro o Relatório e depois a sua análise crítica.»

20 €

67 - Nobre, António – Só. Porto, Livraria Tavares Martins, 1959, 219;[4] p., com fac-similados dos manuscritos em folhas extra texto, 22
cm. Com rubrica do representante dos herdeiros do autor. Encadernação inteira de pele, com gravações a ouro na lombada, pasta,
charneiras e no corte das folhas, guardas em papel de veludo, com capa de brochura, bom estado.
Um dos livros mais emblemáticos da poesia portuguesa.

60 €

68 - Nogueira, Franco – A luta pelo oriente. Lisboa, Ática,
1962, 2ª edição, revista, 191;[1] p., 20 cm. Capa brochada, bom
estado.
«O choque entre o Ocidente e o Oriente, não poderá ser claramente
compreendido sem uma análise, por sucinta que seja, dos
fundamentos que determinam a posição das nações orientais e dos
interesses que prosseguem.»

20 €
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69 - Oldemiro, César – Terras de maravilha: os Açores e a
Madeira; notas de uma viagem de estudo. Lisboa, José Francisco
de Oliveira, 1944, 2ª edição consideravelmente aumentada, prefácio
de Henrique Trindade Coelho, 213;[3] p., 19 cm. Capa brochada, com
ligeira mancha de água nas últimas folhas, papel amarelecido, bom
estado geral.
«E é assim que vinte anos (uma existência!) volvidos já da implacável
ampulheta do Tempo sôbre a inolvidável viagem da missão continental de
estudo aos Açores, promovida pela iniciativa patriótica e inteligente do Dr.
José Bruno, (…) uma missão de escritores, professores, artistas e jornalistas
partia em demanda das terras encantadas do arquipélago açoriano.»

30 €

70 - Oliveira, Fernando Baptista de – História e técnica dos tapetes de Arraiolos. Lisboa, Sociedade a Astória, 1983, 417;[1] p.,
ilustrado a cores e a preto e branco, 25 cm. Capa brochada, folha de rosto fac-similada, bom estado.
«Esta obra aclara muitos pontos da História dos Tapetes de Arraiolos, que permaneciam obscuros, dá a conhecer a técnica destes artesanato, elucida
qualquer leitor sobre as decorações dos nossos tapetes bordados e ensina a compreendê-los facilmente.»

25 €

71 - Oliveira, J. da Matta – Alguns manuscritos sobre a
batalha do Cabo Matapan. Vila Nova de Famalicão, Minerva;
Comissão Histórica Militar, 1950, XVI;216 p., [4] cartas
geográficas, sendo uma desdobrável, 26 cm. Capa brochada,
bom estado.
«Quis a Comissão de História Militar que a publicação dos Diários
inéditos da batalha fosse acompanhada de um esboço resumido da
acção, constituindo como que a história abreviada e de divulgação da
batalha do Cabo Matapan.»

40 €
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72 - Oliveira, João Ferreira Craveiro Lopes de – O Montepio
Geral no primeiro século da sua existência. Vila Nova de
Famalicão, Minerva, 1940, 1ª edição, XLVIII;418;[1] p., muito
ilustrado com fotos, 25 cm. Capa brochada, bom estado.
Livro comemorativo do centenário da mais idosa Associação de Socorros
Mútuos de Portugal.
História desta instituição.

40 €

73 - Ozorio, Simão de Oliveira da Costa
Almeida – Tratado pratico da cultura de
amoreiras, e da creação dos bichos da seda:
com huma necessaria instrucção de tudo o que
he congruente ao feliz sucesso deste trafico:
offerecido ao... Senhor Marquez de Pombal.
Lisboa, Na Regia Officina Typografica, 1773; 1ª
edição, [16];98 p., 15 cm. JUNTO COM: Ozorio,
Simão de Oliveira da Costa Almeida – Tratado
pratico da cultura de amoreiras, e da creação
dos bichos da seda: com huma necessaria instrucção de tudo o que he congruente ao
feliz sucesso deste trafico: offerecido ao... Senhor Marquez de Pombal. Lisboa, na
Impressão Regia, 1824, 2ª edição, 83 p., 15 cm. Encadernação inteira de pele da época, bom
estado.
«Simão de Oliveira da Costa Almeida Ozório da cidade da Guarda ficou a dever aos impulsos do Marquês de Pombal o seu trabalho sobre a cultura da
amoreira e a criação do bicho da seda, os seus escrito sobre esta matéria foram do melhor que se escreveu em português.»

250 €

74 - Pailler, Jean – D. Carlos I, rei de Portugal: destino maldito
de um rei sacrificado. Lisboa, Bertrand, 2001, tradução de Júlio
Conrado, prefácio de José Jorge Letria, 165;[8] p., ilustrado, 23 cm.
Capa brochada, bom estado.
«É um livro que pode e deve ser lido por republicanos e por monárquicos, já
que quem está no centro do processo de reconstituição histórica, mais do
que o monarca, é o homem, com os seus dramas, as suas insatisfações, os
seus temores e os seus fantasmas.»

15 €
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75 - Quintanilha, A. – A Universidade Livre de Coimbra:
discurso pronunciado na sua secção inaugural. Coimbra,
Universidade Livre, 1925, 23 p, 17 cm. Com dedicatória do
autor. Capa brochada, bom estado.
«A Universidade Livre propõe-se ser o traço de união entre as
camadas populares e a velha e gloriosa Universidade de Coimbra.»

5€

76 - Quintinha, Julião – Calvagada do sonho: novelas. Lisboa,
Portugal-Brasil, 1925, 227;[14] p., desenho da capa por Bernardo
Marques, 19 cm. Capa brochada, bom estado.
«Há quase mil anos que os livros sagrados falam duma estranha cavalgada
que espalharia a morte pelo mundo, mal se ouvisse o sinal da trombeta das
bandas do rio Eufrates…»

20 €

77 - Ramalho, Margarida de Magalhães – Uma corte à beira-mar: 1870-1910. Lisboa, Quetzal, 2004, 112 p., muito ilustrado, 30 cm.
Com dedicatória da autora. Encadernação original do editor, com sobrecapa, como novo.
«Durante quarenta anos Cascais viveu o deslumbramento de ser a primeira praia do reino. A presença da família real na cidadela a partir de 1870
mudou o destino desta vila piscatória.»
«A presente obra tem a virtualidade de reunir imagens inéditas, muitas delas fotografias da autoria do próprio rei D. Carlos, e materiais de excepcional
beleza, como as páginas ilustradas do diário de António Pinto Bastos.»

40 €
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78 - Rattazzi, Maria – Portugal de relance: novo prefácio da edição
portugueza; primeira, unica e ultima resposta da auctora. Lisboa, Livraria
Zeferino, 1881, 1ª edição portuguesa, 2 volumes encadernados num, volume I:
LXVI;193, volume II: 214;[4] p., 20 cm. COMPLETO. Encadernação ½ pele, com
capa de brochura, bom estado.
«De todos os livros e relatos que se escreveram sobre o nosso país, o texto de Maria
Rattazzi - Portugal de Relance - é o principal candidato ao estatuto de mais polémico.(…)
O tom, a displicência, o à-vontade e a irreverência com que a princesa tratou um tema
tão caro aos portugueses, a sua própria pátria.
(…) Contra a autora levantaram-se tantos protestos e antipatias que ela nem teve
coragem de dedicar o trabalho a alguém.
(…) As suas visitas a Portugal iniciaram-se em 1876. Três anos depois regressou, tendo
continuado a "ver" e a "tomar notas" sobre o nosso país. Rattazzi tinha um espírito arguto, observador e crítico e, ao serem-lhe abertas todas as portas
dos salões lusos, possuía um abundante manancial de informações para perorar e a exigir respostas inflamadas. No correr do seu texto não faltavam
alfinetadas a uma sociedade parola e própria de uma periferia da Europa - que já nem podia viver das glórias das descobertas de 1500.» - DN, João
Céu e Silva.

90 €

79 - Rau, Virgínia – A casa dos contos. Coimbra,
Atlântida, 1951, IX;528;[1] p., ilustrado, 25 cm. Capa
brochada, bom estado.
Publicação comemorativa do centenário da fundação do Tribunal
de Contas.
«Primeiro alguma horas, ou talvez dias, de leitura, no Arquivo
Nacional da Torre do Tombo, levaram-me a identificar o Livro 5 da
Chancelaria de D. João I e o Livro 2 da Chancelaria de D. Duarte
como sendo restos dos livros de registos da Casa dos Contos;
depois algumas folhas insertas em Livros de Chancelaria de D.
Afonso V e D. João II, vieram completar um caudal de
documentação suficientemente vasta para traçar um escorço da
vetusta repartição contabilística.»

65 €

80 - Ribeiro, Orlando – Ensaios de geografia humana e regional:
trinta e cinco anos de estudos geográficos; síntese e método em
torno da geografia de Portugal. Lisboa, Sá da Costa, s/d, [1970],
colecção: Ensaios, XVI;373 p., 22 cm. Capa brochada, bom estado.
Reunido agora em volume os vários escritos e trabalhos dispersos, neste
caso circunscritos à geografia humana e regional, deste consagrado autor.

25 €

31

atempo
livraria antiquário

81 - Rodrigues, José Barros – D. Carlos I e D. Afonso XIII: o primeiro encontro. Casal de Cambra, Caleidoscópio, 2005, prefácio de
Dom Duarte de Bragança, 189;[3] p., muito ilustrado, 30 cm. Capa original do editor, com sobrecapa, como novo.
«Saibamos (…) colher no primeiro encontro régio entre D. Carlos I e D. Afonso XIII, retratado com detalhe neste livro, as pistas para a cooperação
mútua entre as várias nações irmãs da Península, unidas por tantos laços históricos e culturais, já milenários.»

40 €

82 - Salazar, Oliveira – Como se levanta um estado. Lisboa,
Golden Books, 1977, prefácio de Jorge Morais, 112 p., 20 cm.
Capa brochada, como novo.
«O documento agora divulgado por Jorge Morais é considerado como
“raríssimo ou quase inexistente nas bibliotecas portuguesas”.»

18 €

83 - Sanceau, Elaine – D. João de Castro. Porto, Civilização, 1956, 421;[2] p., muito ilustrado, 22
cm. Encadernação ½ pele, com capa de brochura, bom
estado.
«Vossa Alteza não me mandou em seu regimento que
conquistasse de novo reinos e terras estranhas, mas que
guardasse e conservasse as que de longo tempo já tinha
ganhado.» - D. João de Castro

25 €
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84 - Santos, Noronha (pref. e anotações) – Memórias do
conselheiro Francisco Gomes da Silva (“O Chalaça”). Rio de
Janeiro, Zelio Valvede e Irmãos Pongett, 1939, prefácio e notas de
Noronha Santos, 240 p., 22 cm. Encadernação ½ pele, com capa de
brochura, bom estado.
«Francisco Gomes da Silva – que passou à história brasileira com o cognome
depreciativo de Chalaça, foi, sem duvida, curiosa figura popular no governo
do Rei Velho e de seu filho, de quem se fez dedicado amigo, ajustando-se ao
temperamento irrequieto e mulherengo do primeiro Imperador.»

60 €

85 - Santos, Reynaldo dos – A tomada de Lisboa nas
iluminuras Manuelinas: conferência pronunciada no salão
nobre dos Paços do Concelho em 25 de Outubro de 1938.
Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, 1970, 14;[1] p., ilustrado,
24 cm. Capa brochada, bom estado.
«Antes da descoberta da imprensa e da divulgação da gravura, fora a
iluminura o grande meio de ilustrar toda a classe de manuscritos e
crónicas, romances, enciclopédias e cancioneiros, missais ou Livros
de Horas. É antes de mais nada à iluminura que devemos ir buscar as
evocações mais exactas e mais deliciosas da vida civil, militar ou
religiosa da Idade Média.»

10 €

86 - Segurado, João Emílio dos Santos – Construcção civil: alvenaria e cantaria. Lisboa, Biblioteca de Instrução Profissional, 1908,
colecção: Bibliotheca de Instrucção Profissional; construcção civil, volume III: 144;[11] p., ilustrado, 22 cm. Encadernação original do
editor, bom estado.
20 €
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87 - Semjonow, Júri – As riquezas da terra. Lisboa, Estúdios
Cor, s/d, [19--], tradução de Campos Lima, 524;[1] p., ilustrado
com desenhos, 25 cm. Encadernação original do editor inteira de
pele, bom estado.
«O livro vai tratar das “cargas” mais diversas: carvão e trigo, café e
petróleo, patos e pedras preciosas, em suma, de todos os produtos da
terra. E, deste modo, sob as minhas mãos, o porão do meu barco, que
são as páginas do presente livro, se vão enchendo de inúmeras
mercadorias. Cada uma delas tem a sua história, palpitante e viva, ligada
aos destinos humanos.»

50 €

88 - Silva, Rogério de Castro – Arte naval moderna: aparelho e manobra dos navios. Lisboa, Editorial de Marinha, 1953, 3ª edição,
XV;674 p., muito ilustrado com desenhos, 23 cm. Encadernação inteira de pano, bom estado.
«Para se acompanhar a viva evolução que a Arte tem sofrido nos últimos tempos, houve necessidade de introduzir alguns termos novos ou dar aos
antigos sentido tão amplo que de certo modo poderiam considerar-se como verdadeiros neologismos. Mas ao procurar-se o termo justo mais aplicável
ao efeito que se pretendia respeitou-se, em todos os casos, a tradicional e típica fala da gente do mar.»

50 €
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89 - Soares, Visconde de Souza – Auxilio homeopathico ou o
medico em casa: methodo facil e seguro para qualquer pessoa
extranha completamente á medicina poder tratar-se e a muitos
doentes pelo melhor systema até hoje conhecido. Redigido
segundo os tratados mais modernos e acreditados, e posto ao
alcance e comprehensão de todas as intelligencias pelo
Visconde de Souza Soares (José Alvares de Souza Soares).
Medico auctorizado no Brazil (E. do Rio Grande do Sul) e
Industrial pharmaceutico por Decreto do Governo do Brazil.
Pelotas, Industria-Pharmaceutico Souza Soares, 1906, 599;[3] p.,
ilustrado com foto do autor, 21 cm. Encadernação ½ pele da época,
bom estado.
«Divide-se o livro em duas partes. A 1ª parte, sob o título “Instrução”, dá
utilíssimas noções populares sobre medicina, anatomia humana,
pathogenia de alguns medicamentos, conservação dos remédios homeopathicos, preparação das doses e sua administração, regímen e dieta e meios
auxiliares. A 2ª parte, sob o título “Clínica” e dividida em 30 capítulos, expõe o tratamento homeopathico de todas as moléstias conhecidas, fazendo-o
preceder de uma rápida descripção dos seus symptomas.»

65 €

90 - Solla, Castro e –
Cerâmica brazonada. Lisboa,
J. A. Telles da Sylva, 1992,
reedição fac-similada da edição
de 1928-1930, com prefácio e
notas de Luiz Ferros, 1º
volume: 195;XXXI;[1] p., 2º
volume: 194;XXV p., muito
ilustrado com 228 estampas em
folhas extra texto, 32 cm.
Tiragem especial numerada e
rubricada pelo autor e pelo
editor. Encadernação original
do editor, com sobrecapa e
caixa, como novo.
«N’ esta revista se darão sempre reproduções, em tamanho de 0,15 X 0,15, de muitas e
variadas peças de cerâmica brazonada existentes no nosso paiz, acompanhando as
identificações breves comentários heráldicos e apontamentos biográphicos, históricos,
bibliographicos, genealógicos, etc., sobre as pessoas que usaram os respectivos
Brazões.»

150 €
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91 - Soriano, Simão José da Luz – História do cerco do Porto. Porto, Typographia Occidental; A. Leite Guimarães, 1899-1900, 2
volumes, 1º Volume: XXXV;886 p., 2 º volume: 889 p., muito ilustrada em folhas extra texto e no texto com desenhos, gravuras e mapas,
31 cm. Encadernação original do editor, lombada ligeiramente cansada, bom estado.
«O sr. Soriano foi o chronista da história do estabelecimento do liberalismo. Por isso mesmo que foi actor no drama, os seus escriptos têm o valor de
documentos ou depoimentos testemunhaes. Mas o valor d’ elles não pára ahi, porque o author, soldado na pleiade dos emigrados, povo no povo
portuguez no exílio, dá-nos com uma franqueza inestimável, senão sempre a explicação verdadeira das coisas, pelo menos a impressão que ellas
produziam geralmente.» - Oliveira Martins.

350 €

92 - Spínola, António de – Por uma portugalidade
renovada. Lisboa, Agência-Geral do Ultramar, 1973, 640;[1] p.,
23 cm. Capa brochada, bom estado.
«Reúne-se no presente livro os textos oficiais produzidos ao longo do
quinto ano de mandato no governo da Guiné.»

25 €
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93 - Vasconcelos de Sá; Fernanda de Castro; Matos Sequeira; Luiz Teixeira; Leitão de Barros; Durval Pires de Lima; Azinhal
Abelho; Julieta Ferrão; Natércia Freire; Eduardo Freitas da Costa; Ester de Lemos – Lisboa e os seus encantos. Lisboa, Câmara
Municipal de Lisboa, 1958, hors-texte de: Bernardo Marques; Carlos Botelho; Carlos Rafael; Costa Pinheiro; D. Tomaz de Mello (Tom);
Leonildo Dias; Manuel Lapa; Manuel Rodrigues, e Sebastião Rodrigues, vinhetas de Costa Pinheiro, na capa pintura de Carlos Botelho,
124 p., muito ilustrado em folhas extra texto, 18 cm. Capa brochada, bom estado.
«Lisboa cidade das mil cores.»

30 €

94 - Verde, Cesário – O livro de Cesário Verde. Lisboa, Minerva, 1952,
edição revista por Cabral do Nascimento, 180;[3] p., ilustrado com
desenho do autor por Columbano, 19 cm. Encadernação ½ pele da
época, com capa de brochura.
«E, deste modo, com todas as restrições e cautelas, apresentamos a 9ª edição
de “O livro de Cesário Verde”, cônscio de que ela traz algum progresso sobre
todas as anteriormente dadas à estampa.»

25 €

95 - Viana, António Manuel Couto – Poesia monárquica
portuguesa. Lisboa, Real Associação de Lisboa, 1996, 41 p.,
21 cm. Capa brochada, como novo.
Palestra proferida pelo autor, em Lisboa, no Palácio Galveias, na
noite de 6 de Dezembro de 1995, a convite da Real Associação de
Lisboa.

8€
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96 - Vicente, Ana; António Pedro Vicente – O príncipe real Luiz Filipe de Bragança: 1887-1908. Lisboa, Inapa, 1998, 175;[1] p.,
muito ilustrado, 32 cm. Com dedicatória da autora. Encadernação original do editor, como novo.
«Passados 90 anos sobre o Regicídio, justifica-se uma fotobiografia do Príncipe Real, D. Luiz Filipe de Bragança. Relata-se aqui a vida desta
personagem, símbolo e imagem de uma época conturbada. Uma narrativa rigorosa apoiada pela mais adequada iconografia, permite ao leitor amante
da História, uma percepção abrangente desse temo.»

40 €

97 - Vidal, Manuel Gonçalves – Marcas de contrastes e ourives portugueses desde século XV a 1950. Lisboa, Casa da Moeda,
1958, 1ª edição, prefácio de Reinaldo dos Santos, VIII;560;[7] p., muito ilustrado, 27 cm. Capa brochada, bom estado.
Com a reprodução de 5471 registo de marcas de ourives portugueses.
«O presente catálogo de marcas de ourivesaria portuguesa, é o inventário, há tanto tempo desejado, tanto pelos amadores e coleccionadores de
pratas artísticas, como pelos próprios profissionais de ourivesaria»
«A história e evolução da ourivesaria portuguesa e dos próprios mestres a que ela deve o seu prestígio e glória, vai certamente ser renovada pelos
historiadores, fundados nas amplas indicações que este precioso livro encerra»

150 €
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