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1 - A Real Fábrica de Lanifícios de Cascais. Cascais, Câmara Municipal de Cascais, 1964, 155;[17] p., ilustrado, 26 cm. Capa
brochada, bom estado.
«História da Real Fábrica de Lanifícios de Cascais em geral e da história económica em particular, (…) estudo de carácter monográfico, em que
procuramos, tanto em extensão como em profundidade, não desprezar qualquer pequeno pormenor que pudesse ter interesse.»

30€

2 - Abreu, Mauricio; José Manuel Fernandes – Rios de Portugal. Lisboa, Gradiva, s/d, 227;[3] p., muito ilustrada a cores, 31 cm.
Encadernação original do editor, com sobrecapa, como novo.
«Ao longo dos nossos rios, o homem português edificou das mais grandiosas paisagens humanas, penosamente construídas, de todo o mundo. Fez
de terras arenosas e estéreis, úberas e verdejantes leiras. Realizou pequenos prodígios para aproveitar a força motriz das correntes ou das marés.
“Raízes profundas da nossa nacionalidade.”»

30 €
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3 - Ameal, João – História da Europa. Lisboa, Verbo, 1982-1984, 5 volumes, 1º volume: Das primeiras civilizações do Mediterrâneo
à formação da Europa (Das origens a 1085), 479;[1] p., 2º volume: Da idade teocêntrica ao Tratado de Tordesilhas (1086-1494),
465;[1] p., 3º volume: De Vasco da Gama à paz de Ryswick (1495-1700), 519;[1] p., 4º volume: Da sucessão de Espanha à
Revolução Francesa (1701-1799), 357;[1] p., 5º volume: De Napoleão à I Guerra Mundial (1800-1914), 517;[1] p., ilustrações em
folhas extra texto, 24 cm. Capa brochada, como novo.
«Há na presente obra o intuito de repor em termos de veracidade e de justiça o esforço do nosso povo entre os povos europeus. (…) Sem excessos
de orgulho nem de modéstia, cônscios do que devemos à Europa, sabemos o que a Europa nos deve.»

100 €

4 - Andrade, António Alberto de – Vernei e a cultura do seu
tempo. Coimbra, Universidade de Coimbra, 1966, 760 p.,
ilustrado, 25 cm. Capa brochada, bom estado.
«Tentámos escrever a biografia do Arcediago de Évora, Luís António
Vernei, conhecido polemista e pedagogo do século XVIII, por ainda
não se terem feito esforços no sentido de traçar o panorama total da
sua vida, combativa e infeliz, partindo dos múltiplos documentos que
jazem dispersos em Bibliotecas e Arquivos de Portugal e Itália.»

50 €
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5 - Andrade, Ferreira de – Cascais: Vila da Corte: oito séculos de história. Cascais, Câmara Municipal de Cascais, 1964, 1ª edição,
496;CIII p., [62] folhas ilustradas, vários mapas e gravuras desdobráveis, 26 cm. Capa brochada, bom estado. Encarnação, José da –
Índices e suplemento. Cascais, Câmara Municipal de Cascais, 1975, 162 p., [17] páginas com fotografias, 26 cm. Capa brochada, bom
estado.
«Importante estudo sobre a história de Cascais (e do país), agora ao dispor de todos os estudiosos, um fecundíssimo manancial e muito úteis
informações que andavam dispersas (quase inacessíveis), na valiosa obra de Ferreira de Andrade.»

100€

6 - Andrade, Garibaldino; Leonel Cosme (dir.) – Mácua:
antologia poética. Sá da Bandeira, Imbondeiro, 1963, 60;[1]
p., 21 cm. Capa brochada, bom estado.
Vários autores.

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

100 €

8 - Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador – História do cavalo Mangalarga Marchador. Brasil,
Nova Fronteira, 1991, 89;[1] p, muito ilustrado, 32 cm. Capa original do editor, com sobre capa, como novo.
40 €
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9 - Azevedo, Ricardo Charters de – A estrada de Rio Maior a Leiria em 1791. Leiria, Textiverso, 2011, 157 p., muito ilustrado, com 4
mapas desdobráveis, 29 cm. Capa brochada, como novo.
«(…) Mapa topográfico, existente no Instituto Geográfico Português, mandado levantar, por determinação de D. Maria I, em 1791. (…) O mapa, “que
se pode considerar precioso”, não só apresenta a orografia como mostra as povoações e propriedades que se encontram de um e do outro lado da
estrada.»
«Nas deslocações a Portugal, Lisboa surge, sem surpresas, como o principal destino dos viajantes, seguido pelo norte do país. Mas muitos deles não
resistiram a visita Alcobaça e a Batalha, passando alguns por Leiria, usando assim o percurso da Estrada Real.»

25 €

10 - Baena, Visconde de Sanches de – Notas e documentos ineditos para a biografia de João Pinto Ribeiro. Lisboa, Typographia
de Mattos Moreira & Cardoso, 1882, 91;[3] p., 24 cm. Com dedicatória do autor. Capa brochada, com restauro na capa, bom estado.
«O horizonte a que se limita este nosso exíguo trabalho, é o de demonstrar à luz hodierna da história, que João Pinto Ribeiro não foi o iniciador da
confederação dos fidalgos que tramaram desde 1638 a restauração da independência de Portugal, que teve por êxito a celebre revolução do dia 1º de
dezembro de 1640.»

80 €
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11 - Bandeira, Manuel; Jaime Cortesão – Glória de Antero.
Lisboa, [Seara Nova], 1943, colecção: Cadernos da Seara
Nova, 47 p., 18 cm. Capa brochada, com carimbo de oferta na
capa, bom estado.
«No dia 18 de Abril de 1942, as comemorações de Antero de Quental
foram iniciadas com uma sessão solene, realizada no Palácio da
Associação Brasileira de Imprensa, do Rio de Janeiro, e em que
falaram os escritores Manuel Bandeira e Jaime Cortesão.»

10 €

12 - Bang, Preben - Collins Guide to Animal Tracks and Signs: the Tracks and Signs of British and European Mammals and
Birds. London, Collins, illustrations by Preben Dahlstrom, 240 p., muito ilustrado, 20 cm. Encadernação original do editor, bom estado.
25€

13 - Barão de São Maduro [José Luís de Saldanha Oliveira e
Sousa] – Cartas a Salazar que me levaram à prisão. Lisboa, edição
de António Rugeroni de Saldanha, 2017, introdução e coordenação de
António Rugeroni de Saldanha e João da Rocha Paris, 467 p.,
ilustrado, 23 cm. Tiragem apenas de 350 exemplares. Capa brochada,
livro novo.
«Escreveu cartas críticas a Salazar e ao seu regime, que contêm informação
inédita que ajuda ao entendimento da época, as quais enviava também aos
jornais, em consequência foi preso e proibido de continuar a escrevê-las.»

25 €
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14 - Bilac, Olavo – As mais belas poesias de Olavo Bilac: escolhidas por José Régio. Lisboa, Artis, 1966, 41 p., 4 folhas ilustradas
por Manuel Lapa, Maria Keil, Rogério Ribeiro e Sá Nogueira, 25 cm. Encadernação original do editor, como novo.
Edição especial com papel de qualidade.

40 €

15 - Boulin-Néel, Laetitia – Chevaux de rêve: les plus belle races du monde. France, Larivière, 2003, 207;[1] p., muito ilustrado, 31
cm. Capa original do editor, com sobre capa, como novo.
Livro de excelente qualidade fotográfica.

50 €
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16 - 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 €

17 - Breviarium Romanum, ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, S. Pii V. Pontificis Maximi Jussu editum, et
Clementis VIII. Primum, nunc denuó Urbani PP. VIII. Auctoritate recognitum. Leodii, Ex. Officina Typographica Clementis Plomteux,
1780, [40];812;CCXVIII;[2] p., texto a vermelho e negro, a duas colunas, ilustrado com gravuras em folha extra texto, vinhetas
ornamentadas e historiadas, capitais historiadas, 26 cm. Encadernação inteira de pele da época, bom estado.
120€
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18 - [Breyner, Teresa de Mello, Condessa do Vimieiro] –
Osmia: tragedia de assumpto portuguez em cinco actos
coroada pela Academia Real das Sciencias de Lisboa em
13 de Maio de 1788. Lisboa, Academia Real das Sciencias,
1835, terceira edição, 89 p., 21 cm. S/ capa, papel muito limpo,
bom estado.
«Distinguiu-se esta senhora pelos dotes do espirito, ainda mais que
pela nobreza do sangue. Cultivou com aproveitamento diversos
ramos de sciencias e artes, e mais que todas a poesia, adquirindo
notavel celebridade por suas composições; do que se encontram não
poucos testemunhos em obras de auctores contemporaneos.
Creio que em poder dos seus parentes se conservam muitas
composições ineditas d'esta senhora. Em sua vida não sei que
alguma se publicasse, e menos com o seu nome, excepção feita da
tragedia Osmia, que apresentou anonyma á Academia Real das
Sciencias, e que esta premiou em concurso, mandando-a imprimir.
A primeira edição de 1788 tem 8 (innumeradas) 70 pag. A segunda
edição de 1795 é reproducção fiel da antecedente, e com igual
numero de paginas.
A Osmia foi traduzida em castelhano, e sahiu impressa em Madrid,
1798.» Dicc. Bibliographico – Innocencio

60 €

19 - Brusewitz, Gunnar - Hunting: hunters, game, weapons, and hunting methods from the remote past to the present day.
London, George Allen & Unwin Ldª, 1967, 251 p., muito ilustrado com desenhos, 32 cm. Encadernação original do editor, bom estado.
50 €
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20 - Carita, Helder – Oriente e Ocidente nos interiores em Portugal. Porto, Livraria Civilização, s/d, fotos de Homem Cardoso, texto
bilingue: português e inglês, 288 p., muito ilustrado com fotos a cores e a plantas dos monumentos, 32 cm. Tiragem especial com
assinatura dos autores. Encadernação original do editor, com sobrecapa, como novo.
35 €

21 - Carvalho, Lino José Daniel de – Novo Manual de Veterinária: contendo o conhecimento geral dos cavallos, maneira de os
crear, ensinar e dirigir, descripção das suas doenças e os melhores meios de as tratar; preceitos e regras sobre a arte de ferrar,
etc. etc. etc. Lisboa, Typ. Rua dos Galegos, 1863, traduzido do francez por Ignácio de Loyola e Castro, revista, correcto e augmentado
por Lino José Daniel de Carvalho, 932;[8] p., ilustrado com 8 gravuras desdobráveis, 20 cm. Encadernação inteira de pele da época, com
capa de brochura, com assinatura de posse, bom estado.
Livro dedicado ao cavalo.
«Ensinar às pessoas a arte de conhecer perfeitamente o cavallo, a multiplicar e melhorar as raças, educal-o, tratal-o, nutril-o, pol-o apto aos serviços a
que se destina, conservar-lhe a saúde, tratal-o nas doenças, taes são em poucas palavras o fim e objecto deste Manual.»

150 €
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22 - Castro, Fernanda de – Cidade em flor. Lisboa, Imprensa
Luca & Cª, 1924, 1ª edição, 99;[4]p., 20 cm. Capa brochada,
com algumas manchas, bom estado.
«É o terceiro livro de poesia desta poetisa, romancista, dramaturga e
tradutora portuguesa»

35 €

23 - Castro, Josué de – Ensaios de geografia humana. S. Paulo,
Brasiliense, 1959, 282 p., 21 cm. Capa brochada, bom estado.
«O mérito inconteste dos estudos de Josué de Castro que deles faz uma obra
sem paralelo em nossa literatura. São os trabalhos de um cientista
divulgados com o brilho de um escritor invulgar, movidos por um profundo
amor à terra e à humanidade.»

20 €

24 - Chenevière, Adolphe (pref.) – La chasse moderne: encyclopédie du chasseur. Paris, Librairie Larousse, s/d, [1920], 682;[6] p.,
438 gravuras e 7 mapas cinegéticos, 13 folhas com pautas musicais, 21 cm. Encadernação original do editor, bom estado.
Importante livro sobre caça, com a colaboração de: H. Adelon, G. Benoist, P. Bert, Vicomte E. de la Besge, G. Canet, Comte J. Clary, J. de Coninck,
Cunisset-Carnot, Baron de Dorlodot, T. Duclos, C. Fricaud, P. Gastinne-Renette, H. Journu, R. Laurent, Leddet, P. Mégnin, Michel-Carré, E. Passerat,
Vicomte E. de Poncins, R. Pouret, L. Ridet, M. Rondet-Saint, P. Sire, G. Vasse, Dr Verchère, G. Voulquin.

65 €
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25 - Colecção: Contos de encanta – (Série Joaninha). Lisboa, Livraria Clássica editora, 1944-1955, 55 volumes, nº 2, 4, 6, 7, 10, 12,
13, 14, 20, 21, 22, 23, 16, 29, 30, 33, 35, 38, 39, 42, 45, 44, 46, 48, 50, 51, 53, 57, 59, 69, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78,
79, 80, 81, 82, 84, 85, 88, 91, 96, 97, 99, 100, 101, ilustrados com desenhos, 13 cm. Capas brochada, bom estado.
Diversos autores.
Livros para crianças.

100 €

26 - Cortes de Lisboa dos annos de 1697 e 1698: congresso
da nobreza. Lisboa, Typografia da Academia Real das
Sciências, 1824, V;124 p., 28 cm. Encadernação inteira de pele
da época, papel muito limpo, bom estado.
«Tendo sido encarregada a Academia Real das Sciencias de Lisboa
de publicar huma Collecção completa das Cortes de Portugal nos
diversos Reinados até as ultimas de 1697. (…) Obra de longo hálito, e
vindo a formar huma série dilatada de volumes (…) entre todas se
lançou das de 1697, por serem as ultimas que se celebrarão, e
mostrão o novíssimo formulário, assaz differente do que teve uso nos
primeiros Reinados.»

80€
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27 - Costa, F. A. Pereira da – Noções sobre o estado prehistórico da terra e do homem seguidas da descripção de alguns
dolmins ou antas de Portugal/ Notions sur l'état prehistorique de la terre et de l'homme suivies de la description de quelques
dolmens ou antas du Portugal. Lisboa, Typographia da Academia Real das Sciencias, 1868, texto paralelo em português e francês,
tradução franceza por M. Dalhunty, texto a 2 colunas, VIII;97 p., ilustrado com 3 folhas desdobráveis, 33 cm. Capa brochada, bom
estado.
«Por ocasião da exposição que se projectou fazer, e que effectivamente se realizou em Paris em 1867, fui encarregado, por uma resolução da
Comissão directora dos Trabalhos Geológicos, de fazer um catalogo descriptivo e illustrado com figuras dos principaes objectos existentes na
collecção da Comissão Geológica, e que pertencem á anthropologia e á archeologia prehistoricas do nosso paiz.»

50 €

28 - Crespo, Carlos – A arte da falcoaria. Lisboa, Inapa, 1999, 134;[6] p., muito ilustrado a cores, 26x27 cm. Tiragem especial
numerada e assinada pelo editor. Encadernação original do editor, com sobrecapa, como novo.
«Na história do relacionamento dos povos, no domínio das artes e da cultura, a Falcoaria marcou de forma indelével as sociedades de distintas
épocas e em diferentes contextos geográficos, políticos e religiosos. Livro dirigido não só àqueles que se interessam pela falcoaria mas também aos
amantes da caça e do campo, da vida selvagem e do ensino animal.»

50 €
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29 - Deos, Fr. Joaõ de – Diccionario historico, juridico, e theologico, que contem as peças mais interessantes pertencentes á
historia ecclesiastica, á jurisprudencia, e á theologia: obra utilissima em especial para os Ministros da Igreja. Porto, Typ. de
António Alvarez Ribeiro, 1804, 2 tomos num único volume, tomo I: 348 p., tomo II: 300 p., 16 cm. Encadernação inteira de pele da época,
com restauro na lombada, algumas folhas com manchas, bom estado.
Organizado alfabeticamente.
«Apesar de conciso, póde ser consultado com proveito em muitos artigos do seu conteúdo. Os exemplares são pouco vulgares no mercado, não só
em Lisboa, mas na provincia do Minho, devendo notar-se que não consta que apparecesse algum nas livrarias dos vinte conventos da mesma
provincia, de que se formou a bibliotheca publica de Braga..» Dicc. Bibliographico – Innocencio

160 €

30 - Ferreira, Emmanuelis Josephi – Magnum lexicum novissinum latinum et lusitanum. Parisiis, J. P. Aillaud, [1833], 841 p. texto a
2 colunas, 28 cm. Encadernação ½ pele, bom estado.
75 €
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31 - Fiorenza, Pierre – Encyclopédie des Animaux de grande chasse en Afrique. Paris, Larousse, 1972, 270;[2] p., muito ilustrado a
cores, 30 cm. Encadernação original do editor, bom estado.
100 €

32 - Fonseca, António Carvalho – Synonymia e synopse pharmaceutica. Porto, Typ. “Encyclopedia Portugueza Illustrada”, 1914, 647
p., ilustrado, 24 cm. Encadernação ½ pele da época, com algumas folhas restauradas, papel ligeiramente amarelecido e com alguns
picos de humidade, bom estado geral.
Organizado alfabeticamente.
«Conforme a orientação que imprimimos a este trabalho, n’elle associamos, intima e minuciosamente, ao exercício da pharmacia todos os
conhecimentos, indispensáveis, relativos às diversas drogas que constituem as formulas officinaes e magistraes, descrevendo, tão minuciosamente
quanto nos foi possível, os processos de preparação de cada droga em particular, posologia, incompatibilidades chimicas, etc., elementos todos eles
preciosos não só para a confecção dos variadíssimos preparos pharmacos, como para a sua administração.»

160 €
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33 - Fonseca, Pedro José da – Diccionário portuguêz e latim: impresso por ordem Delrei Fidelissimo o senhor Dom José I, de
gloriosa memoria, para uso das escolas de todos os reinos e senhorios de Portugal. Lisboa, Typographia de José Baptista
Morando, 1861, 7ª edição, mais correcta e accrescentada, 579 p., 31 cm. Encadernação inteira de pele da época, bom estado.
«O meu primeiro cuidado foi, que esta Obra sahisse substancialmente abundante, mas não prolixa, procurei muito reduzilla a uma brevidade livre de
pobreza, e fugir igualmente da redundância; e isto tanto na forma, com que a construí, como no intrínseco da sua mesma essência.»

75 €

34 - Godinho, Isabel da Silveira (coord.) – D. Luís I Duque do Porto e Rei de Portugal. Lisboa, Palácio Nacional da Ajuda, 1990,
337;[23] p., texto a 3 colunas, muito ilustrado, 26 cm. Capa brochada, como novo.
«Foi este homem sereno, de agudo sentido de humor, interessado pelas artes e pela ciência, pela literatura e pelo desporto, coleccionador de mérito,
que procuramos reviver através desta exposição comemorativa do centenário da sua morte. A sua figura de monarca liberal, de pai e de homem foi
considerada e enquadrada na cultura do seu país e da Europa na 2ª metade do Séc. XIX com a qual se relacionou, tanto a título pessoal como
enquanto rei de Portugal.»

30 €
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35 - Guedes, Raúl Serra; Luís Costa – As aves em Portugal. Lisboa, Inapa, 1994, [6];151 p., muito ilustrado, 28 cm. Encadernação
original do editor, com sobrecapa, como novo.
«Desde tempos antigos, pela necessidade de caçar, as aves têm sido objecto de estudo e observação. Portugal é um país que, embora pequeno,
preserva ainda uma certa diversidade de habitats, nos quais existem várias espécies de aves.»

40 €

36 - Huerta, Alberto; Rodriguez, José Luis – S.O.S. por la fauna española: 100 especies en peligro de extinción. Madrid, Fondo
Natural, 1988, 223 p., muito ilustrado a cores, 31 cm. Encadernação original do editor com sobrecapa, como novo.
Livro de uma excelente qualidade fotográfica.

30€
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37 - Keller, Werner – História do povo judeu: da destruição
do templo ao novo estado de Israel. Alfragide, Galeria
Panorama, 1966, tradução de Brito Roma, 527 p., ilustrado,
com fotos, mapas e fac-similes, 23 cm. Encadernação original
do editor, bom estado.
«Sem dúvida, a história pós-bíblica dos judeus permanece
desconhecida da grande massa do público. Entre o final do Antigo
Testamento e os trágicos acontecimentos do passado mais recente,
há uma lacuna no conhecimento geral. Dois milénios de vida do povo
judeu ficaram em branco até aos nossos dias, inclusivamente para os
europeus cultos.»

30€

38 - Lacerda, Aarão de; Mário Tavares Chico; Reynaldo dos Santos; Diogo Macedo; Maria José de Mendonça; Fernando de
Pamplona; Damião de Peres – História da arte em Portugal. Porto, Portucalense, 1942-1953, 3 volumes, 1º volume: 563;[2] p., 2º
volume: 543 p., 3º volume: 575 p., muito ilustrado a cores e a preto e branco, no texto e em folhas extra texto, 29 cm. Encadernação
original do editor, inteira de sintético, bom estado.
«Na nossa biografia histórica, tão notavelmente aumentada nestes últimos tempos, não há uma obra que em especial seja consagrada à Arte
portuguesa, na sua totalidade percorrida desde o seu início até hoje; e, contudo, nessa mesma biografia, existe um avultado número de contribuições
e tão fundamentais, sob o ponto de vista estético, critico ou informativo, que sem elas seria impossível cumprir o programa que traçamos.»

150 €
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39 - Lázaro, Alice – A virtuosa arte de reinar nos parabéns à
rainha Dona Maria I pelo seu confessor M. R. P. e Timóteo de
Oliveira s.j. (1749-1756) – (1778-1787). Lisboa, Chiado Editora, 2016,
364;[3] p., 22 cm. Capa brochada, livro novo.
«A personagem de que se fala (…) é do jesuíta Timóteo de Oliveira, mestre e
primeiro confessor da rainha D. Maria I e das irmãs. Dono de uma figura
discreta, porte elegante e um gosto apurado, frequentou a corte de D. João
V, por onde iniciou a sua carreira, talhada para altos voos, se o destino não
lhe pusesse no caminho o Marquês de Pombal.»

15 €

40 - Lima, Alfredo Pereira de – História do caminho de ferro da «Trans-Zambézia». Lisboa, Tip. Anuário, s/d, separata da obra
"História do caminho de ferro da «Trans-Zambézia», [1974]], [40] p., muito ilustrado, 30 cm. Capa brochada, como novo.
30 €

41 - Lopo, Júlio de Castro – Recordações da capital de Angola de
outros tempos. Luanda, Centro de Informação e Turismo de Angola,
1963, 43;[1] p., ilustrado, 26 cm. Capa brochada, bom estado.
15 €
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42 - Luz [Soriano], Simão José – A quadrilha dos senhores
António Rodriguês Sampaio, Francisco Tavares de
Almeida, António Pedro de Carvalho e António dos Santos
Monteiro ou duas cartas ao redactor da imprensa e lei, com
uma introdução sobre a defesa do deputado por Angola.
Lisboa, Typographia na Rua dos Douradores, 1854, 49 p., 20
cm. Com dedicatória do autor. Capa de cartão, com restauro,
bom estado.
«Aggredido pois fortissimamente com impróprios, vilipendios, e
despropositos de toda a ordem, por esta mesma forma irei responder
aos capítulos das acusações, que me fizeram os meus encarniçados
inimigos, contra quem exporei ao publico verdades amargas, e tão
fortes no seu enunciado, como graves pela importância da matéria
sobre que versam.»

30 €

43 - Martinez, Pedro Soares – História diplomática de Portugal.
Lisboa. Verbo, 1986, 613 p., muito ilustrado em folhas extra texto, 23
cm. Capa brochada, como novo.
«Comecei por propor-me reunir materiais respeitante à História Diplomática
de Portugal desde 1143 até 1974, ora tentando síntese, ora arriscando
análises, conforme as épocas, os assuntos, os elementos disponíveis e a
hierarquização de matérias, tendo em vista os traços fundamentais da
evolução.»

40 €

44 - Martins, Rocha – A Europa em guerra: história dos acontecimentos, dos homens e dos povos, desde o armistício de 1918
até 1940. Lisboa, Inquérito, s/d, [1940], 2 volumes, 1º volume: 962;[2] p., 2º volume: 1093;[2] p., muito ilustrado com fotos, 25 cm.
Encadernação original do editor, com pequenas manchas, bom estado.
«Houve pois o propósito de historiar – e não muito rapidamente, antes com acentuados descritivos – os acontecimentos de todas as nações da
Europa, uma por uma, desde o Armistício à actualidade. Só assim será possível apreender-se a razão dos factos impressionantes que decorreram, os
motivos desta guerra, consequência daquilo que ainda hoje se chama A Grande, quando talvez a História tenha que engrandecer mais a que
aterroriza o mundo neste momento.»

120 €
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45 - Miranda, Abílio – O brasão de Penafiel. Penafiel,
Minerva, 1931, Publicação de Estudos para a História de
Penafiel, 36 p., ilustrado, 24 cm. Capa brochada, com pequeno
restauro na capa, bom estado.
«O assunto cada vez mais se complica, atendendo a que este é o
quarto tipo de brasão de armas que Penafiel fica possuindo, e é
necessário que alguma coisa se publique para esclarecer as futuras
gerações da sociedade penafidelense.»

25 €

46 - Monteiro, Luís Sttau – Felizmente há luar!: teatro. S/l., Jornal Foro, 1961, 1ª edição,
153;[3] p., 18X21 cm. Capa brochada, com pequeno restauro, mancha nas primeiras folhas,
bom estado geral.
«Esta peça contribuiu para celebrizar Luís de Sttau Monteiro como dramaturgo, tendo sido bem recebida
pela crítica do seu tempo.
Baseada na tentativa frustrada de revolta liberal em 1817, supostamente encabeçada por Gomes Freire
de Andrade, “Felizmente Há Luar!” recria em dois actos a sequência de acontecimentos históricos que
em Outubro desse ano levou à prisão e ao enforcamento de Gomes Freire pelo regime de Beresford,
com o apoio da Igreja, sublinhando um apelo épico (e ético) politicamente empenhado e legível à luz do que era Portugal nos anos 60.
Chamando a atenção para a injustiça da repressão e das perseguições políticas, a peça – designada por "apoteose trágica" pelo Autor – esteve
proibida até 1974 e foi pela primeira vez levada à cena apenas em 1978, no Teatro Nacional, numa encenação do próprio Sttau Monteiro.»

40 €

47 - Mota, António dos Santos – Confrarias báquicas portuguesas: breve história do seu movimento associativo. Lisboa; Porto,
Litexa, 2003, 116 p., muito ilustrado, 28 cm. Encadernação original do editor, com sobrecapa, como novo.
«Abundam, na actualidade, as confrarias báquicas e gastronómicas, que vieram movimentar bastante, depois do 25 de Abril de 1974, o panorama
português nas áreas do vinho e das iguarias, pois nunca nos tempos modernos, até essa altura, fora permitido criar, fora do âmbito religioso,
associações com esse nome e também de irmandades, congregações ou uniões, desde tempos remotos ligados à igreja Católica.»

25 €
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48 - Mouta, Oliveira – Camilo e os frades. Porto, Livraria Tavares
Martins, 1942, 71 p., 3 folhas fac-símiladas, 2 estampas, 24 cm. Capa
brochada, bom estado.
«Como ultimamente nos temos dedicado a coligir e observar documentos da
Ordem Beneditina, fácil nos foi, depois de esgaravatar nas bibliotecas do
país, classificar de apócrifos os manuscritos em poder de Camilo.»

25 €

49 - Namora, Fernando – Minas de San Francisco. Lisboa,
Inquérito, 1952, 2ª edição, refundida, 374;[1] p., capa de
Manuel Ribeiro Paiva, 19 cm. Com dedicatória do autor. Capa
brochada, bom estado.
«Visão sincera do que foi a loucura do minério em todos os seus
aspectos, Fernando Namora tenta uma técnica audaciosa
inteiramente nova entre nós. A profunda humanidade das figuras e da
história encontram no estilo novo de Fernando namora um veículo
adequado.»

30 €

50 - Namora, Fernando – O homem disfarçado. Lisboa, Guimarães
Editores, s/d, 1ª edição, 1954, 296 p., ilustrado com desenhos de
António Charrua, 19 cm. Com dedicatória do autor. Capa original do
editor, com pequeno restauro na lombada, bom estado.
«Livro dos mais densos e mais belos dos últimos cinquenta anos entre nós,
cabe-me um papel de profecta ao anunciar que ele ficará para sempre, não
só entre as obras primas da nossa literatura, mas entre o escol das grandes
criações europeias e universais.» - Urbano Tavares Rodrigues

40 €
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51 - Namora, Fernando – O trigo e o joio: romance. Lisboa,
Arcádia, s/d, 1ª edição, [1957], 309;[1] p., com ilustrações de
António Charrua, 20 cm. Com dedicatória do autor. Capa
brochada, bom estado.
«Livro pleno de interesse, que o coloca sem dúvida, na primeira fila
dos nossos melhores romancistas.»

40 €

52 - Nobre, Eduardo – Amélia: Rainha de Portugal. Lisboa, Quimera, 2006, 195;[2] p., muito ilustrado, 32 cm. Com assinatura do
autor. Capa original do editor, com sobre capa, como novo.
«Nestes apontamentos biográficos são abordados não só os factos mais marcantes da sua permanência em Portugal, mas também o seu nascimento,
a infãncia e os longos anos de exílio.»

40€
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53 - Nogueira, Franco – Salazar. Coimbra; Porto, Atlântida; Livraria Civilização, 1977-1985, 6 volumes, 1º volume: A mocidade e os
princípios (1889-1928): estudo biográfico - 1977, XII;339;[1] p., 2º volume: Os tempos áureos (1928-1936): estudo biográfico 1977, VII;380 p., - 3 º volume: As grandes crises (1936-1945) - 1978, [6];590;[1] p., 4º volume: O ataque (1945-1958) - 1980, [4];534 p.,
5º volume: A resistência (1958-1964) - 1984, [6];609;[1] p., 6º volume: O último combate (1964-1970) -1985, XIX;511;[1] p., ilustrados,
22 cm. Capa brochada, bom estado.
«Trata-se da figura que no ponto de vista humano e da história, se encontra ainda demasiado próximo. São muitos os que exaltam Salazar, e muitos
os que o apoucam.»

90 €

54 - Novo roteiro de Lisboa. Lisboa, Livraria Pacheco, 1944,
379 p., 16 cm. Capa brochada, bom estado.
Organizado alfabeticamente pelo nome das ruas, é ainda acrescido
do nome das quintas e sua localização, assim como de informações
úteis.

20€

55 - Oliveira, Francisco Xavier de Athaide – Monografia do
Concelho de Villa Real de Santo António. Porto, Livraria
Figueirinhas, 1908, 1ª edição, 293 p., ilustrado, 23 cm. Encadernação
em meia de pele, com alguns restauros na capa de brochura,
assinatura na folha de rosto, bom estado.
Importante monografia, trabalho exaustivo e único até hoje não suplantado.

50€

25

atempo
livraria antiquário

56 - Paez, Francisco Verdejo - Principios de Geografía astronómica, física y política, antigua, de la Edad Media y moderna
arreglada al estado actual del mundo, y adornada con muchas tablas curiosas y sus correspondientes láminas y mapas
geográficos, arreglados al Meridiano de Madrid. Madrid, D. Cipriano Lopez, 1856, décimaoctava edición notablemente aumentada y
corregida por su autor sobre las diez y siete ediciones anteriores, 448 p., ilustrada com tabelas e 5 mapas desdobráveis, 20 cm.
Encadernação inteira de pele da época, bom estado.
«Mi deseo es proporcionar al público en este tratado la mayor instruccion posible, y con la claridad necesaria para que todos puedan leerle con fruto,
procurando amenizar las descripciones para sostener el interés del lector.»

80 €

57 - Pais, Armando da Silva – O Barreiro contemporâneo: a grande e progressiva vila industrial. Barreiro, Câmara Municipal do
Barreiro, 1965-1968-1971, 3 volumes, I Volume: X;[4];446,[5] p., II volume: XIII;468 p., III volume: 218 p., muito ilustrados, 26 cm. Capa
brochada, bom estado.
«Volume em que se evocam os factos relevantes da história e do desenvolvimento da Vila e do Concelho nas últimas quatro décadas.»

60€
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58 - Peres, Damião (dir.); Nogueira, Franco (act.) – História de Portugal: edição monumental comemorativa do 8º centenário da
fundação da nacionalidade: profusamente ilustrada e com a colaboração dos mais eminentes historiadores e artistas
portugueses. Barcelos, Porto, Portucalense Editora, Livraria Civilização, 1928-1981, 10 volumes, direcção artística de Eleutério
Cerdeira, inclui as actualizações, volumes 9 e 10, feitas por Franco Nogueira, texto a duas colunas, 1º volume: 519 p., 2º volume: 720 p.,
3º volume: 671;[1] p., 4º volume: 576 p., 5º volume: 576 p., 6º volume: 768 p., 7º volume: 799;[1] p., 8º volume: Índices., 803 a 1429;[3]
p., 9º volume: Suplemento I: 610;[1] p., 10º volume: Suplemento II: 559;[1] p., muito ilustrados no texto em folhas extra texto a cores e
a preto e branco, 30 cm. Com dedicatória de Franco Nogueira no volume Suplemento II. Encadernação do editor em sintético, bom
estado.
Com a colaboração de vários autores.

200€

59 - Pitta, José Pereira Paiva – Breve memória do
Seminário Diocesano de Elvas. Coimbra, Imprensa da
Universidade, 1878, 164, [2] p., 25 cm. Encadernação inteira de
sintético, bom estado.
A História desta instituição é pela primeira vez estuda, já em 1751, D.
Balthazar de Faria Villas Boas lamentava a falta de investigação e a
necessidade de se procurar em registos e arquivos.
«Seguindo a ordem chronologica na exposição dos factos, que
constituem o objecto da dicta memoria, dividimol-a em três períodos,
decorrendo o primeiro desde a primeira tentativa para a fundação do
semimário até á separação da villa de Olivença com o seu território
do bispado de Elvas e sua incorporação no de Badajoz (1703-1804);
o segundo desde a perda de Olivença até á acclamação em Elvas de
D. Maria II (1804-1834), e o terceiro, finalmente, desde este facto até
ao presente (1834-1877).»

45€
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60 - Prego, João da Motta – Manteigas e queijos: Itália, Suissa, Dinamarca, Holanda, Bélgica, França, Portugal. Lisboa, Livraria
Ferin, 1908, 544 p., [4] folhas desdobráveis com plantas, ilustrações no texto, 19 cm Encadernação ½ pele, com capa de brochura, bom
estado.
Interessante estudo sobre as diferentes técnicas, maquinaria necessária e instalações adequados à sua produção.

45 €

61 - Preto, Rolão – Para além da guerra. Porto, Edições
Gama, 1942, 114, [1] p.; 19 cm. Capa brochada, com notas do
possuidor, bom estado.
Considerações sobre a guerra, e o estado actual de Portugal pela
visão de um dos fundadores do Integralismo Lusitano e líder do
Movimento Nacional-Sindicalista.

20€
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62 - Proença, Raúl; Santana Dionísio (coord.) – Guia de Portugal: Entre Douro e Minho; I - Douro Litoral. Lisboa, Fundação
Calouste Gulbenkian, s/d, XLVI;703;[2] p., [9] folhas desdobráveis, ilustrado, 17 cm. Encadernação original do editor, como novo.
10 €
63 - Proença, Raúl; Santana Dionísio (coord.) – Guia de Portugal: Entre Douro e Minho; II- Minho. Lisboa, Fundação Calouste
Gulbenkian, s/d, XXXVII;705 -1331 p., [15] folhas desdobráveis, 17 cm. Encadernação original do editor, como novo.
10 €
64 - Proença, Raúl; Santana Dionísio (coord.) – Guia de Portugal: Trás-os-Montes; II - Lamego, Bragança e Miranda. Lisboa,
Fundação Calouste Gulbenkian, s/d, XXXI;515 a 1086;[1] p., muito ilustrada, com vários mapas desdobráveis, 17 cm. Encadernação
original do editor, como novo.
10 €
65 - Proença, Raúl; Santana D Proença, Raúl; Santana Dionísio (coord.) – Guia de Portugal: Trás-os-Montes e Alto Douro. I- Vila
Real, Chaves e Barroso. Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1987, XXXIV;514;[1] p., muito ilustrado, com vários mapas
desdobráveis, 17 cm. Encadernação original do editor, como novo.
10 €
66 - Proença, Raúl; Santana Dionísio (coord.) – Guia de Portugal: Lisboa e Arredores. Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1991, LXVI;696;[1] p., muito ilustrada, com vários mapas desdobráveis, 17 cm. Encadernação original do editor, como novo.
10 €
67 - Proença, Raúl; Santana Dionísio (coord.) – Guia de Portugal: Beira. II-Beira baixa e Beira Alta. Lisboa, Fundação Calouste
Gulbenkian, 1985, LXIV;[1]; 626 a 996;[1] p., muito ilustrada, com vários mapas desdobráveis, 17 cm. Encadernação original do editor,
como novo.
10 €
68 - Proença, Raúl; Santana Dionísio (coord.) – Guia de Portugal: Beira; I Beira Litoral. Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1984, LV;624;[1] p., muito ilustrado, com vários mapas desdobráveis, 17 cm. Encadernação original do editor, como novo.
10 €
69 - Proença, Raúl; Santana Dionísio (coord.) – Guia de Portugal: generalidades – Lisboa. Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
s/d, LIV;417;[2] p., muito ilustrado, com vários mapas desdobráveis, 17 cm. Encadernação original do editor, como novo.
10 €
70 - Proença, Raúl; Santana Dionísio (coord.) – Guia de Portugal: Estremadura, Alentejo e Algarve. Lisboa, Fundação Calouste
Gulbenkian, 1991, XLV;697;[2] p., muito ilustrado, com vários mapas desdobráveis, 17 cm. Encadernação original do editor, como novo.
10 €
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71 - Queiróz, Eça de – Obras de Eça de Queiroz: edição do centenário. Porto, Lello & Irmão, 1946-1948, 16 volumes, 26 cm. Capa
brochada, bom estado.
Edição comemorativa do 1º centenário do nascimento de Eça de Queiroz, editada em papel de qualidade, tendo cada página uma marca de água com
a assinatura do escritor, texto com grandes margens. COLECÇÃO COMPLETA, inclui “Tormes”.

550 €

72 - Quental, Antero de – Os mais belos sonetos de Antero: escolhidos por José Régio. Lisboa, Artis, 1966, 45 p., 4 folhas
ilustradas por Manuel Lapa, Maria Keil, Rogério Ribeiro e Sá Nogueira, 25 cm. Capa original do editor, como novo.
Edição especial com papel de qualidade.

40 €
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73 - Ramires, Ad. Baptista – Leitaria moderna: a produção económica do leite; o leite; a industria da manteiga; a industria do
queijo; produtos especiais, legislação, etc. Lisboa, Livraria Clássica Editora de A. M. Teixeira, 1908, XVI;559;[11] p., ilustrado com 75
gravuras, 19 cm. Encadernação ½ pele, com capa de brochura, assinatura de posse, bom estado.
«Em 7 de Maio de 1905 abriu-se em Lisboa um Congresso Nacional de Leitaria, o primeiro d’ este género que se realizou em Portugal. Dos
apontamentos que tive de tomar para esse Congresso, por ser n’ elle relactor, sobre os progressos mundiaes da leitaria, e das minhas notas de
professor de Technologia, nasceu a publicação d’ este livro.»

45 €

74 - Redinha, José – Cerâmica angolana: esboço de classificação.
Luanda, Centro de Informação e Turismo de Angola, 1967, sumário
em francês e inglês, 32 p., ilustrado com desenhos, 25 cm. Capa
brochada, com assinatura de posse, bom estado.
«Devemos sublinhar a notável aptidão e grande habilidade dos oleiros e
ceramistas angolanos, seria bom que este aspecto de valorização humana e
cultural não se perdesse, mas antes fosse estudado em adequadas
condições de desenvolvimento, como indústria económica e artística dos
naturais.»

25 €
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75 - Redinha, José – Escultura angolana: esboço de
classificação. Luanda, Centro de Informação e Turismo de
Angola, 1967, sumário em francês e inglês, 38 p., ilustrado com
desenhos, 25 cm. Capa brochada, com assinatura de posse,
bom estado.
«É evidente que existe uma plástica negra, do mesmo modo que
existe uma música e uma literatura, embora apenas oral, seja,
portanto, anónima, como anónima é a sua arte, que constitui, desde
há algumas dezenas de anos, um facto integrado na realidade
estético-histórica contemporânea, e que excitou, vivamente, o
entusiasmo de teorias modernas.»

25 €

76 - Redinha, José – Quem são os ambundos? Luanda, Centro de
Informação e Turismo de Angola, 1964, separata da Revista "
Mensário administrativo", 14;[1] p., 26 cm. Capa brochada, com
assinatura de posse, bom estado.
«Ambunso plural de Mumbundu, entre outros significados equivale a “natural
de Angola”.»

15 €

77 - Redol, Alves – Horizonte cerrado: romance. Lisboa,
Gráfica Lisbonense, 1949, 1ª edição, Ciclo Port-Wine, 1º
volume, 411;[1] p., 19 cm, Capa brochada, bom estado.
Primeiro livro do “Ciclo Port-Wine”, dedicado aos durienses.
«Sonhei erguer, com este ciclo de romances, um monumento à vossa
epopeia, soberana entre as demais que o homem empreendeu.»
«Chamam-lhe sol engarrafado, mas só os durienses sabem o preço
das tragédias e heroísmo que viveram para criar esse Sol.»

35 €
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78 - Régio, José – A chaga do lado: sátiras e epigramas.
Lisboa, Portugália Editora, 1954, 1ª edição, 92;[3] p., 23 cm.
Capa brochada, bom estado.
Fundador da revista “Presença”, é considerado uma das personagens
mais importantes da literatura do seu tempo.
«A personalidade e a obra de José Régio enchem uma época,
ocupam um importante espaço da vida mental portuguesa, e só por si
são o orgulho para o século XX não ter que invejar o século XIX
português.»

35 €

79 - Régio, José – As encruzilhadas de Deus: poema. Lisboa,
Inquérito, 1946, 2ª edição, 206;[5] p., 19 cm. Capa brochada, bom
estado.
A primeira edição é publicada em 1936.
«Do ponto de vista religioso ia vivendo numa espécie de labirinto,
digladiando-se razão e sentimentos obscuros, profundos. A própria razão se
contraditava com argumentos contrapostos; os próprios sentimentos o
atraíam a posições opostas ou diversas. A procura de Deus pelas vias usuais
dos filósofos não lhe interessava; para José Maria, Deus tinha que ser uma
personalidade, uma existência concreta, uma transcendência viva — era
deste Deus que necessitava e que continuamente buscava.»

40 €

80 - Régio, José – Biografia: sonetos. Lisboa, Portugália Editora, s/d, 4ª edição, ilustrada com desenhos de Júlio em folhas extra texto,
94;[1] p., 22 cm. Capa brochada, com pequena mancha no canto superior esquerdo, bom estado.
A primeira edição foi publicada em 1929 quando vivia em Portalegre, onde a maior parte da sua obra será elaborada.

25 €
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81 - Régio, José – Poemas de Deus e do diabo. Lisboa,
Portugália Editora, 1943, 2ª edição, corrigida, aumentada com
um poemeto e um posfácio, 91;XXXVI;[6] p., 20 cm. Capa
brochada, com ligeiras manchas de humidade, lombada
cansada, bom estado geral.
Primeiro livro publicado.
«Há bons dezoito anos que saiu a primeira edição deste livro.
Estudava o autor em Coimbra quando o publicou; era adolescente
quando escreveu os mais dos poemetos que o compõem.
(…) Dezoito anos para se esgotar um pequeno livro de pequena
tiragem, – não cabe dizer seja magnífico êxito!»
P.S. – Todo o artista fala dos outros quando fala de si, e de si quando
fala dos outros.»

60 €

82 - Rego, Silva – A propósito do Arquivo Histórico de Angola.
Angola, Imprensa Nacional de Angola, 1965, 14 p., ilustrado, 26 cm.
Capa brochada, bom estado.
«Angola, sobrecarregada de Tempo, não podia deixar de possuir o seu
arquivo. E possui-o na realidade, rico, opulento e variado. Deve ser
certamente o mais rico arquivo de toda a África ao sul do Sara.»

12 €

83 - Rocha, João Bernardo da – Amostras poéticas. Lisboa,
Imprensa de Cobellos, 1852, 42 p., 17 cm. Capa de papel, cansada,
miolo em bom estado.
«Jornalista talvez inexcedível no seu tempo, foi considerado por Georges
Boisvert o "pioneiro do Liberalismo em Portugal". Liberal das Esquerdas,
distinguindo-se pelas suas campanhas jornalísticas em prol da Liberdade,
envolveu-se em diversas polémicas, das quais cumpre assinalar a que
sustentou com o Padre José Agostinho de Macedo na questão dos
Sebastianistas, e as suas campanhas em defesa das Ideias Liberais
Radicais[2] suscitaram-lhe fortes retaliações, sobretudo do Padre José
Agostinho de Macedo, que, em Portugal, fazia apologia aberta do Regime
Absolutista, e que nunca lhe perdoou e fez dele o protagonista do seu poema
heróico-cómico “Os Burros”, publicado e aparecido em 1812.» - Wikipedia

15 €
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84 - Sacarrão, G. da Fonseca – Ontogenia, evolução e
sociedade: fragmentos de biosociologia. Porto, Instituto de
Antropologia «Dr. Mendes Corrêa», 1977, 70;[4] p., 23 cm.
Capa brochada, bom estado.
«É meu propósito mostrar aqui que podem fazer-se ensaios de
interpretação de aspectos da sociedade e da evolução do Homem
sem sair dos limites impostos pelo conhecimento objectivo e sem
adulterar, creio eu, as contribuições da biologia evolucionista.»

15 €

85 - Sampaio, Albino Forjaz de – Volúpia: a nona arte; a
gastronomia. Porto, Domingos Barreira, 1939, 1ª edição,
261;[3] p, ilustrado por Arnaldo Ressano, 19 cm. Capa
brochada, bom estado.
«Este livro é curioso pelo assunto. É um dos primeiros. Apareçam
outros, que este, mais intuito não teve que estimular o gosto por um
género que, em países do “front”, é aplaudido e endeusado, literatura
vitaminada e sadia que é.»

30 €

86 - Sanches, António Nunes Ribeiro – Obras. Coimbra, Universidade de Coimbra, 19591966, 2 volumes, volume I: Método para aprender e estudar a medicina: cartas sobre a
educação da mocidade, VIII;378;[1] p., volume II: Apontamentos para estabelecer-se
um tribunal e colégio de medicina: carta a Joaquim Pedro de Abreu: tratado da
conservação da saúde, XXIII;397;[4] p., 29 cm. Capa brochada, bom estado.
«A reimpressão destas obras é plenamente justificada pela sua importância e raridade.»
«Médico cristão-novo António Nunes Ribeiro Sanches, viveu grande parte de sua vida fora de
Portugal. Pela sua origem judaica e com o intuito de aprofundar seus estudos, saiu de Portugal em
1726. Esteve em vários países, como Inglaterra e França, e, em 1730, foi para a Universidade de
Leiden, na Holanda, onde se estabeleceu. Considerado um dos representantes do Iluminismo
aplicado à medicina, contribuindo inclusive para a Enciclopédia de Diderot, Ribeiro Sanches foi autor
de relevantes obras em que propunha reformas na medicina do Reino.» - Jean Luiz Neves Abreu.

95 €
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87 - Santos, José de Almeida – Raridades bibliográficas
existentes no Arquivo e na Biblioteca Municipal de Luanda.
Luanda, Fundo de Turismo e Publicidade, 1965, 21 p., ilustrado, 26
cm. Capa brochada, com alguns picos de humidade, assinatura de
posse, bom estado.
«Através da análise da documentação guardada no Arquivo Municipal, (…)
verifica-se como é, na realidade, vasto e curioso o panorama que se nos
desvenda sobre a vida de Angola no passado.»

15 €

88 - Saraiva, António José – As ideias de Eça de Queirós: ensaio.
Lisboa, Centro Bibliográfico, 1947, XLIX;150;[1] p., 19 cm. Capa
brochada, com algumas manchas, bom estado.
«A obra de Eça de Queiroz, quer na sua parte novelística quer na sua
colecção de crónicas e ensaios, é em grande parte uma meditação e um
comentário dos acontecimentos e da política mundial do seu tempo.»

20 €

89 - Sérgio, António – Breve interpretação da História de
Portugal. Lisboa, Sá da Costa, 1972, edição crítica orientada
por Castelo Branco Chaves, Vitorino Magalhães Godinho, Rui
Grácio e Joel Serrão e organizada por Idalina Sá da Costa e
Augusto Abelaira, X;164;[1] p., 21 cm. Capa brochada,
ligeiramente cansada, bom estado geral.
«É uma brilhante síntese da história portuguesa, uma análise dos
seus principais fenómenos, onde ao rigor da informação se alia a
lucidez e a pertinência do pensamento de António Sérgio.
Esta obra, que se pode considerar inovadora na historiografia
portuguesa, é igualmente o trabalho de um sociólogo que procura
entender os momentos maiores e as razões dos tempos de crise da
vida de um povo.»

15 €
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90 - Sérgio, António – Democracia: diálogos de doutrina
democrática; alocuções aos socialistas; cartas do terceiro
homem. Lisboa, Sá da Costa, 1974, edição crítica orientada por
Castelo Branco Chaves, Vitorino Magalhães Godinho, Rui Grácio e
Joel Serrão e organizada por Idalina Sá da Costa e Augusto Abelaira,
XII;391;[1] p., 21 cm. Capa brochada, bom estado.
«O título, sugerido por uma das obras agora reunidas, é aliás indicativo de
um dos temas chaves do pensamento sergista. Apóstolo de um humanismo
racionalista e crítico, a sua obra, que ela várias vezes definiu como um
trabalho de pedagogista, foi uma luta sem tréguas pela claridade no
pensamento, pela liberdade e dignidade do Homem.»

20 €

91 - Sérgio, António – Ensaios: obras completas. Lisboa, Sá da Costa, 1971-1974, 8 volumes, edição crítica orientada por Castelo
Branco Chaves, Vitorino Magalhães Godinho, Rui Grácio e Joel Serrão e organizada por Idalina Sá da Costa e Augusto Abelaira, tomo I:
VIII;411;[1] p., tomo II: VII;206;[1] p., tomo III: VII;315;[2] p., tomo IV: VII;289;[1] p., tomo V: VII;278;[1] p., tomo VI: VII;217;[1] p., tomo
VII: VII;246;[1] p., tomo VIII: VII:249;[1] p., 21 cm. Encadernação ½ pele do tomo I ao tomo VI, com capas de brochura, capa brochada
tomo VII e VII, bom estado.
«Em “Ensaios”, onde se encontram alguns dos textos mais discutidos de Sérgio, escalpelizou ele com admirável lucidez muitos dos problemas fulcrais
da história e da vida do seu País.»

150 €

92 - Sérgio, António – Introdução geográfico-sociológico à
História de Portugal. Lisboa, Sá da Costa, 1978, edição crítica
orientada por Castelo Branco Chaves, Vitorino Magalhães
Godinho, Rui Grácio e Joel Serrão e organizada por Idalina Sá
da Costa e Augusto Abelaira, XI;271;[1] p., 21 cm. Capa
brochada, bom estado.
«Obra que António Sérgio nunca chegou a completar, e que se
destinava ao povo e aos estudantes.»

15 €
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93 - Serpa, José Gonçalves – D. José do Patrocínio Dias: bisposoldado; Beja. Lisboa, União Gráfica, 1959, 509, [2] p., ilustrado; 26
cm. Capa brochada, bom estado.
«Por um acto de merecida justiça e profunda gratidão, a Diocese de Beja quis
no ano jubilar do seu ínclito prelado D. José do Patrocínio Dias ofertar-lhe
uma narração de suas “gestas heróicas” na paz e na guerra».

50 €

94 - Serrão, Joaquim Veríssimo – História de Portugal. Lisboa, Verbo, 1979 – 2003, 15 volumes, 1º volume: Estado, Pátria e Nação,
(1080-1415), 447;[1] p., [16] folhas ilustradas, 2º volume: A formação do Estado Moderno (1415-1495), 401;[2] p., [16] folhas ilustradas,
3º volume: O século de ouro (1495-1580), 476;[1] p., [16] folhas ilustradas, 4º volume: Governo dos reis espanhóis (1580-1640),
490;[3] p., [16] folhas ilustradas, 5º volume: A Restauração e a monarquia absoluta (1640-1750), 493;[2] p., [16] folhas ilustradas, 6º
volume: O Despotismo Iluminado, (1750-1807), 509;[1] p., [8] folhas ilustradas, 7º volume: A instauração do Liberalismo (18071832), 541;[1] p., [8] folhas ilustradas, 8º volume: Do Mindelo à Regeneração (1832-1851), 418;[1] p., [8] folhas ilustradas, 9º volume: O
terceiro liberalismo (1851-1890), 423 p., [8] folhas ilustradas, 10º volume: A queda da monarquia (1890-1910), 543;[1] p., [8] folhas
ilustradas, 11º volume: A Primeira República (1910-1926): história política, religiosa, militar e ultramarina, 503;[2] p., [11] folhas
ilustradas, 12ººvolume: A Primeira República (1910-1926): história diplomática, social, económica e cultural, 444;[1] p., [8] folhas
ilustradas, 13º volume: Do 28 de Maio ao Estado Novo (1926-1935), 719;[1] p., [16] folhas ilustradas, 14º volume: Da 1ª Legislatura à
visita presidencial aos Açores (1935-1941)., 692;[1] p., [15] folhas ilustradas, 15º volume: Da II Guerra à morte do Marechal
Carmona (1941-1951), 741;[1] p., [12] folhas ilustradas, as ilustrações são em folhas extra texto, 24 cm. Capa brochada, como novo.
«Quase 30 anos consagrados à investigação histórica, na publicação de muitas fontes inéditas e no clareamento da vastos domínios de passado
nacional, deram-nos animo bastante para erguer uma obra de conjunto sobre a evolução histórica da Nação Portuguesa. Trata-se de uma empresa
árdua.»

200 €
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95 - Silva, Fernando Augusto da; Carlos Azevedo de Menezes – Elucidário madeirense. Funchal, Tipografia Esperança, 1940-19451946, 3 volumes, segunda edição, notavelmente acrescentada, comemorativa dos Centenários da Independência e da Restauração de
Portugal, mandada fazer pela Junta Geral do Distrito Autónomo do Funchal, texto a duas colunas, 1º volume: A-E - XI;431 p., 2º volume:
F-N - [2];469 p, 3º volume: O-Z - [2];440 p., 28 cm. Encadernação ½ pele, com capas de brochura, bom estado.
120 €

96 - Simões, Alves – Manual do enfermeiro hípico. Lisboa, Imprensa Nacional, 1924, 224;[1] p., muito ilustrado, 21 cm. Com
dedicatória do autor. Capa brochada, com pequeno restauro no canto superior direito, bom estado.
Coronel Alves Simões Inspector Geral do Serviço Veterinário, Membro Correspondente da Sociétè de Pathologie Comparée de Paris, Cavaleiro da
legião de Honra.

50 €
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97 - Xavier, Alberto – Camilo romântico: precedido dum
panorama das origens e da evolução do romantismo.
Lisboa, Portugália Editora, s/d, 546;[6] p., 20 cm. Capa
brochada, bom estado.
«São numerosos os livros sobre Camilo Castelo Branco publicados
desde a sua morte em 1890 até hoje. Todos são úteis, sem dúvida,
todos contêm algum elemento novo, e todos visam a fornecer
informações biográficas e bibliográficas, embora acompanhadas de
comentários. É certo que, em raros deles, tem tentado a análise
critica; mas esta não é baseada em plano sólido estabelecido, lógico
concludente.»

30 €

98 - Xavier, Alberto – Insólitas atitudes críticas a propósito do
livro "Camilo Romântico". Lisboa, Edição do Autor, s/d, 27;[1] p., 22
cm. Capa brochada, bom estado.
15 €

99 - Williams, Kenneth – A batalha do mediterrâneo: a
Inglaterra e o Mediterrâneo. Lisboa, Parceria de António
Maria Pereira, 1941, tradução Almirante Alberto Aprá, 222;[2]
p., ilustrado com várias fotos e mapas, 19 cm. Encadernação
inteira de sintético, com capas de brochura, bom estado.
Relato dos acontecimentos estratégicos e políticos que a Inglaterra
desempenhou no Mediterrâneo devido à sua posição internacional.

15 €
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100 - Wyss, [J. Rudolph] – Le Robinson suisse. Paris, Lavigne, Libraire-Éditeur, 1845, traduit de l'allemand par Elise Voiart, précédé
d'une introdution de M. Charles Nodier, orné de 200 vignettes d'après les dessins de M. Ch. Lemercier, VII;580 p., 23 cm. Encadernação
inteira de pele da época, papel com algumas manchas de humidade, bom estado.
« Le Swiss Family Robinson est un roman de Johann David Wyss, tout d'abord publié en 1812, une famille Suisse fait naufrage dans les Indes
orientales, en cours de route à Port Jackson en Australie.»

80€

Índice temático:
África – 6, 31, 40, 41, 42, 74, 75, 76, 82, 87
Algarve – 55
Antropologia – 84
Arqueologia – 28
Arte – 20, 38, 74, 75
Caça – 12, 19, 24, 27, 31
Caminhos-de-ferro – 40
Cascais – 1, 5
Cavalos – 8, 15, 21, 96
Culinária – 85
Dicionários – 29, 30, 32, 33, 95
Etnografia – 7
Farmácia – 32
Heráldica – 45
História – 3, 4, 9, 10, 13, 26, 28, 34, 37, 39, 42, 43, 44, 52, 53, 58, 59, 61, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 99
História Natural – 12, 27, 31, 35, 36
Geografia – 2, 23, 56, 62 – 70
Lacticínios – 60, 73
Lisboa – 54
Literatura – 11, 48, 88, 97, 98
Literatura infantil – 25
Medicina – 86
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Monografias – 55, 57
Náutica – 16
Monografias – 51, 53
Poesia – 6, 14, 22, 72, 78, 79, 80, 81, 83
Religião – 17, 29, 59
Romance – 49, 50, 51, 71, 77, 100
Teatro – 18, 46
Veterinária – 21, 96
Vinicultura – 47
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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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