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Pasta antiga “em fole” para arquivar: forrada a papel e tela da época, com separadores para arquiv ar, espaços organizados de A
a Z, fita em tecido para fechar, medidas 38x 31 cm. Bom estado.
70 €

1 - 100 Anos ao serviço do livro: o I centenário da livraria Antonio Maria Pereira; 1848-1948. Lisboa, Sociedade Industrial de
Tipografia, s/d, [194-], 19 p., ilustrado, 25 cm. Capa brochada, com ligeiras manchas de humidade, bom estado.
História do fundador da livraria António Maria Pereira e da sua dinastia, uma das livrarias e casas editoras portuguesas mais famosas.

15 € VENDIDO

2 - Algarve, Marcos – Mistérios da praia da Rocha. Vila
Nov a de Famalicão, Minerv a, 1926, 331 p., 21 cm. Capa
brochada, bom estado.
Acontecimentos, histórias com personagens que passaram por esta
praia, ao longo dos tempos, em vivências curiosas, onde há muito
que contar.

25 € VENDIDO
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3 - Almeida, Fialho de – O castelo de Alvito. Lisboa, Fundação da Casa de Bragança, 1946, prefácio, aditamento e notas de
Mário de Sampay o Ribeiro, XIV;120;XX p., ilustrado com 8 estampas em folhas ex tra tex to e 1 carta desdobráv el, 18 cm. Tiragem
de 110 ex emplares em papel off-set rubricados pelo prefaciador. Capa brochada, bom
estado.
«O Conselho administrativo da Fundação da Casa de Bragança deliberou editar uma série de
monografias ilustradas, a fim de, por seu intermédio, divulgar o conhecimento dos valores
históricos e artísticos confiados à sua guarda, não só dentro das paredes do majestoso Paço
Ducal, de Vila Viçosa, como por outros lugares do país.»
«Para metodização do estudo falarei deste considerável mole histórica por alas ou fachadas,
descrevendo, de cada uma, os pormenores arquitectónicos e encadeação intestina de aposentos,
e reservando-lhe, a face posterior para a impressão do pátio central, por todas circunscrito.»

25 € VENDIDO

4 - Almeida, Rodrigo Vicente de – A cruz de Vila Viçosa: monografia
histórica, redigida à vista de documentos inéditos existentes na
Biblioteca Real da Ajuda, pelo oficial da mesma biblioteca. Lisboa,
Fundação da Casa de Bragança, 1957, prefácio de João Couto, 48;[9] p.,
ilustrado, 26 cm. Capa brochada, bom estado.
«Com quanto esta cruz não prime pela sua estética, revelando já a decadência da
nossa ourivesaria, não deixa contudo de ser magnifica pelas grandes e abundante
pedras que a ornamentam, pelos muitos e variados ornatos de que se compõe e
finalmente pelo apuro e perfeição do buril que a completou.»

20 €
5 - Andrade, António Henriques da Costa e – Macau: lição
subordinada à semana das colónias, comemorativa do duplo
centenário, proferida na Escola Prática de Agricultura D.
Deniz. Mafra, Publicada por um grupo macaense, 1940, 8 p., 22
cm. Com dedic atória do autor. Capa brochada, bom estado.
«Verdadeiramente fundada em 1557 com a designação de Santo Nome
de Deus de Macau.
Primeiro estabelecimento europeu no Extremo Oriente, foi centro do
comércio com a China e da apostolação cristã no Oriente, irradiando
missionários para o interior da China, Japão e arquipélago Malaio.»

7 € VENDIDO
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6 - Andrade, Ferreira de – O Senado da Câmara e a guerra civil 1820-1834. Lisboa, Câmara
Municipal de Lisboa, 1945, 63 p., ilustrado, 27 cm. Tiragem de 200 ex emplares, nº 57, assinado
pelo autor. Capa brochada, bom estado.
«As sucessivas invasões napoleónicas tinham vibrado golpes bem fundos na alma da Nação. Declinava já a
segunda década do século XIX e Portugal permanecia ainda bastante combalido; debatia-se, política e
economicamente, numa crise tremenda.»

30€ VENDIDO

7 - Assumpção, T. Lino d' – Historia geral dos Jesuítas, desde a sua fundação até nossos dias. Lisboa, Empresa da Historia
de Portugal, 1901, ilustrações sob a direcção de Roque Gameiro, tex to a 2 colunas, 634;[1] p. ilustrado, 32 cm. Encadernação
inteira de sintético da época, grav ação na pasta, com algumas manchas, bom estado.
«Tomás Lino da Assunção nasceu em 1844 e morreu em 1902.
Em 1901 por morte de António Enes, foi nomeado Inspector das Bibliotecas e Arquivos. Este cargo permitiu-lhe um amplo contacto com fontes
documentais.
A História dos Jesuítas é obra obviamente datada. O núcleo informativo, a vivacidade e o pitoresco de muitos passos e capítulos propõem, no
entanto, uma leitura oportuna e repleta de interesse.»

65 €

8 - Baião, António – Herculano inédito: quadros biográficos
do grande historiador (dezassete). Lisboa, Rev ista "Ocidente",
1955, separata da Rev is ta de Ocidente, 55 folhas, paginação
v ariada, 24 cm. Capa brochada, bom estado.
«Interessantes dados biográficos, seguidos de diversas cartas.»

25€ VENDIDO
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9 - Barata, B. d' A. – Diccionario de anecdotas: epigramas,
anagramas, factos historicos notaveis, contos,
calimburgos, trechos escolhidos de poesia e outras
curiosidades de varios especies; colligido por um
infatigavel colleccionador. Lamego, Minerv a da Loja
Vermelha, 1892, 132 p., 19 cm. JUNTO COM: Collecção de
singularidades e excentricidades por ordem alfabetica, ou
continuação do diccionario de anecdotas e muitas coisas
mais. Lamego, Minerv a da Loja Vermelha, 1892, 112 p., 19
cm. Encadernação ½ tela da época, papel amarelecido, bom
estado
25 € VENDIDO

10 - Bibliografia agrícola. Lisboa, Instituto de Cultura Alemã,
1943, 12 p., 23 cm. Capa brochada, com alguns restauros, bom
estado geral.
Oferta aos membros do I Congresso de Ciências Agrárias.
Livros existentes na Biblioteca do Instituto de Cultura Alemã.

10 €

11 - Blanc, Louis – História da revolução francesa. Lis boa, João Romano Torres, s/d, 2 v olumes, tex to a 2 colunas, 1º v olume:
751;[2] p., 2º v olume: 803;[2] p., ilustrado, 30 cm. Encadernação ½ pele da época, cansada, com alguns restauros.
75 €
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12 - Boletim da Associação dos Antigos Estudantes de Coimbra. Coimbra, Coim bra Editora, 1961-1972, 11 v olumes, 1961, nº1
a 1972 nº 11, ilustrado, 24 cm. Capa brochada, como novo.
«A criação de uma associação que congregasse os antigos estudantes de Coimbra, que aqui viveram irmanados por uma indissolúvel
solidariedade académica, foi o sonho velho e obcecado de muitas gerações dos que foram académicos de Coimbra e que, embora dispersos
pelas circunstancias da vida, mantêm sempre viva essa chama de solidariedade.»

120 €

13 - Bompiani, Valentino (dir.) – Dicionário biográfico universal de autores. Lis boa, Artis-Bompiani, 1966-1982, 5 volumes,
tex to a duas colunas, tradutores Augusto Abelaira, Maria Antónia Palla, Inácia Fiorillo, Maria Helena Albarran Carvalho e Maria
Teresa Queirós, 4029;[5] p., contém: adenda A a Z, muito ilustrado no tex to a preto e branco e em folhas ex tra tex to a cores, 26 cm.
Encadernação original do editor em pano, bom estado.
Acrescido de autores luso – brasileiros.
«Reconstituindo a vida dos escritores, e situando-a numa história de escolas e tendências mas sem nelas a diluir, este Dicionário pretende dar a
conhecer o homem nos seus aspectos relacionados com a obra, iluminando-os reciprocamente, mercê de constantes referências à experiência
humana e intelectual do escritor.»

200€
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14 - Bonança, João – História da Luzitania e da Iberia: desde os tempos primitivos ao estabelecimento definitivo do
dominio romano: parte fundada em documentos até ao presente indecifráveis. Lis boa, Imprensa Nacional, 1891, volume I:
900 p., (único v olume publicado), muito ilustrado no tex to e em folhas ex tra tex to, 28 cm.
Encadernação inteira de sintético, com capa de brochura, gravação na lombada artesanal,
bom estado.
«Obra illustrada de muitas gravuras de plantas e animaes das eras geológicas dos primeiros
produtos da industria humana e das primeiras moedas hispânicas; dos duzentos caracteres do
alphabeto luziberico e de um amplo mappa geographico da Hispanha antiga contendo considerável
numero de povoações mais do que as inscriptas nos mappas até agora publicados e do que as
mencionadas pelos antigos escriptores.»

100 € VENDIDO

15 - Brochado, Costa – S. João de Deus. Lisboa, Portugália
Editora, 1950, 141;[3] p., ilustrado, 20 cm. Com dedicatória do
autor. Capa brochada, bom estado
«Com efeito, tirando uma biografia apologética, de carácter piedoso,
redigida no século XVIII, e que se encontra inédita na Biblioteca do
Arcebispado de Évora, não há noticia de qualquer trabalho original
português acerca da vida e obra de S. João de Deus.»

20 € VENDIDO
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16 - Boileau, [Nicole Desprèaux] – Oeuvres choisies de
Boileau. Paris, Imprimerie et Librairie Classiques de Jules
Delalain et C., 1836, av ec des notes his toriques de N. A. Dubois,
deux ième édition, 396;[1] p., 13 cm. Encadernação ½ pele da
época, bom estado.
«Avec dês Notes historiques et critiques, auxquelles on a joint les
passages imités et traduits des Auteurs latin, et des rapprochemens
avec les Poétiques d’Aristotes et dé Vida.»

50€

17 - Cabanis, P. J. G. – Coup d’Oeil sur les Révolutions et sur la Reforme de la
Médecine. A Paris , de l’Imprim erie de Crapelet, 1804, première édition (1ª edição),
438 p., 21 cm. Encadernação inteira de pele da época, bom estado.
«Peut être considéré comme un essai philosophique sur la histoire ancienne et moderne de la
médecine, à son tour transforme la médecine en une science exacte.»

200€

18 - Caetano, Marcello – A crise nacional de 1383-1385:
subsídios para o seu estudo. Lisboa, Verbo, s/d, [1985], 207;[3]
p., 21 cm. Capa brochada, lombada ligeiramente cansada, bom
estado geral.
«Reúne-se neste volume dois estudos do Prof. Doutor Marcello Caetano
sobre a crise nacional portuguesa de 1383-1385.
O primeiro, com o título de “As Cortes de 1385”, (…) o segundo estudo,
sobre “O Concelho de Lisboa na crise de 1383-1385”, (…) mostra o
papel activo que as instituições da capital desempenharam na defesa do
Mestre de Avis, assim como o fervor patrió tico da população lisboeta.»

10 € VENDIDO
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19 - Calado, Mariano – Peniche na história e na lenda.
Lisboa, Of. Gráf. da C.U.F., 1968, 2ª edição rev ista e
aumentada, 431;[8] p., ilustrado, 24 cm. Com dedic atória do
autor. Capa brochada, bom estado.
«(…) devo dizer que (…) pesquisei, durante dias e noites de muitos
meses, todos os arquivos públicos e particulares que me foi dado
consultar e estudei, necessariamente, o ambiente local em todos os
seus matizes, para, na sequência do trabalho, me ser possível
delinear uma visão ampla e concreta da região.»

30€

20 - Câmara Municipal de Coimbra – Turismo. Porto, Tip. J. R. Gonçalv es, s/d, tex to em português, francês e inglês, 30 p., muito
ilustrado, 21 cm. Capa brochada, bom estado.
Folheto de interesse histórico, salientando os aspectos arquitectónicos dos principais monumentos.

10 €

21 - Carneiro, Pinto – Discurso gratulatório proferido na Sé
Nova de Coimbra: IX Centenário da Reconquista Cristã de
Coimbra. Coim bra, Biblioteca Municipal, 1964, 13 p., 24 cm.
Capa brochada, como nov o.
8€

www.atempo-livrariantiquario.com

9

atempo
livraria antiquário

22 - Capello, H.; R. Ivens – De Angola à Contra-Costa: De Angola à Contra-Costa: descripção de uma viagem atravez do
continente africano, comprehendendo narrativas diversas, aventuras e importantes descobertas entre as quaes figuram as
origens do Luluaba, caminho entre as duas costas, visitas ás terras da Garangaja, Katanga e ao curso do Luapula, bem
como a descida do Zambeze, do Choa ao oceano. Lisboa, Imprensa
Nacional, 1886, 2 v olumes, 1º v olume: 448 p., 2º v olume: 490 p., muito
ilustrados com grav uras e mapas sendo alguns desdobráv eis , 24 cm.
Encadernação ½ pele, bom estado.
COMPLETO
Interessante descrição dos povos e seus costumes de Angola ao Cabo da Boa
Esperança .

250 € VENDIDO

23 - Carvalho, José Branquinho de – História do Bairro Operário "Bispo-Conde". Coimbra,
Biblioteca Municipal, 1962, separata do Arquiv o
Coimbrão, 36 p., 27 cm. Com dedicatória do autor.
Capa brochada, como nov o.
«Pretendendo-se com este trabalho apenas reunir os
elementos dispersos que possam contribuir para a
história do primeiro bairro para operários construído em
Portugal, com a singularidade de não estar ligado a
empresas industriais.»

25 € VENDIDO
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24 - Carvalho, José Branquinho de – Saneamento da cidade de Coimbra. Coim bra, Coimbra Editora, 1965, separata do Arquiv o
Coimbrão, 31;[2] p., muito ilustrado com fotos e mapa desdobrável, 24 cm. Capa brochada, como nov o.
Memória histórica da municipalização dos serviços de esgotos.

15 €

25 - Castro e Brito – Discurso inaugural proferido por
ocasião do descerramento, na Sé de Beja, da lápide de
consagração e homenagem ao seu ilustre e venerando
prelado, Ex.mo e Rev.mo Snr. D. José do Patrocinio Dias.
Beja, Minerva Comercial, 1937, 34 p., ilustrado, 25 cm. Capa
brochada, bom estado.
12 €

26 - Castro, Manuel de Oliveira Chaves e – Turismo e
etnografia: apontamentos e sugestões. Coim bra, Coim bra
Editora, 1966, 159 p., ilustrado com mapa, 24 cm. Com
dedicatória do autor. Capa brochada, como nov o.
«Quase todos os textos apresentados tiveram a honra de ser
primeiramente publicados em jornais.»

15 € VENDIDO
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27 - Cepa, A. Guerreiro (dir.) – Caminiana: revista de cultura histórica literária, artística, etnográfica e numismática.
Caminha; Braga: Gráficas de Barbosa & Xavier, Ldª, 1980-1982, 5 volumes, nº 2: 1980, 215;[1] p., nº 3: 1980, 212;[1] p., nº 4: 1981,
179;[1] p., nº 5: 1981, 219;[1] p., nº 6:1982, 210;[1] p., (com falta do nº1), ilustrados, 27 cm. Capa brochada, bom estado.
50€

28 - X Congresso Beirão: conclusões. Coimbra, Coim bra
Editora, 1965, separata do Arquiv o Coimbrão, 34;[3] p, 24 cm.
Capa brochada, como nov o.
Assuntos: direito e administração pública, fomento económico e rural,
literatura e arte, história, etnografia, fauna e flora, saúde, assistência
e previdência, educação e desporto, obras públicas e urbanização,
promoção rural.

15 €

29 - Correia, Félix – Quem matou o rei D. Carlos! Lisboa,
Portugália Editora, s/d, [1947], 148;[2] p., ilustrado com fotos, 19
cm. Capa brochada, bom estado.
«”Mataram o porco!” – foi uma frase que ouvimos dezenas de vezes
nessas horas sombrias, percursoras da balbúrdia sanguinolenta que
Eça de Queirós genialmente previra.»
«O rei tinha defeitos. Mas, no meio dos seus defeitos, foi o politico mais
inteligente do seu tempo e o único, de todos, que tinha carácter.» Homem Christo.

20 € VENDIDO

www.atempo-livrariantiquario.com

12

atempo
livraria antiquário

30 - Correia, Joaquim Manuel – Memórias sôbre o
concelho do Sabugal. Sabugal, Câmara Municipal do
Sabugal, 1997, fac-sim ilar da ediç ão de Lisboa: Federação dos
Municípios da Beira-Serra, 1946, XIII;367;[34] p., muito
ilustrado, 24 cm. Capa brochada, como nov o.
«A verdade é que a sua obra – mais parecendo o resultado da
investigação de um etnólogo profissional, que não era! – se
transformou na referência fundamental para todos quantos,
actualmente, queiram prosseguir na busca de elementos históricos
ou etnográficos relativos à nossa região.»

15€

31 - Cortesão, Armando – Realidades e desvarios africanos:
discurso proferido na Sociedade de Geografia de Lisboa.
Lisboa, Agência-Geral do Ultramar, 1962, 44;[1] p., 21 cm. Com
dedicatória do autor. Capa brochada, como nov o.
«Começarei por uma breve digressão histórica, pois, como historiador,
cada vez mais me convenço de que o estudo do passado é necessário
à compreensão do presente e indispensável a quem se preocupe com o
futuro.»
«Que se pretende? “Libertar” Angola e Moçambique? “Libertar” de quem
e de quê, para beneficio de quem e para quê? (…) Os territórios
portugueses em África são oásis de sossego, ordem e
confraternização.»

12 € VENDIDO

32 - Cortesão, Armando – The Mystery of Vasco da Gama. Coimbra, Junta de Inv estigações do Ultramar, 1973, 195;[3] p.,
ilustrado, 26 cm. Encadernação original do editor, como novo.
«Se eu não fosse avesso a longos títulos, este livro poder-se-ia chamar ”Como o significado de descobrimento, o estudo da politica de segredo e
a análise dos preliminares do Tratado de Tordesilhas sob a orientação de D. João II poderão ajudar a desvendar o mistério de Vasco da
Gama”.»
«There is indeed a mystery about Vasco da Gama: why was he closen commander-in-chief of the most important expedition in the maritime
history of Portugal?

35 € VENDIDO
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33 - Cortesão, Jaime – Os descobrimentos portugueses. Lis boa, Liv ros Horizonte, 1980-83, 6 v olumes, 1630;[1] p., ilustrados,
21 cm. Encadernação original do editor, como novo.
«Escrever uma obra, marcada o mais possível pelo carácter científico, mas relacioná-la a cada passo com o drama e a afirmação épica da
consciência humana em luta com as novas realidades, foi o nosso desígnio.»

80 € VENDIDO

34 - Cunha, José Tavares Afonso e – Notas Marinhoas:
notícias históricas da Murtosa e das freguesias Marinhoas
do concelho de Estarreja. Murtosa, Liv raria Ramos; Ediç ão
do autor, 1965 - 1972, 2 v olumes, 1º v olume: 149, 2º v olume:
191 p., ilustrado com v árias fotos, 21 cm. Capa brochada, bom
estado.
«Quando os serões à lareira eram refúgio e consolo das grandes
noites de Inverno, o sereno contar dos velhos desenrolava ante a
curiosidade maravilhada dos novos, tesouro de lendas e tradições
em que passavam, grinaldados de poesia, quase três séculos do
viver marinhão.»

30€ VENDIDO

35 - Donelha, André – Descrição
da Serra Leoa e dos rios de
Guiné do Cabo Verde (1625) / An
account of Sierra Leone and the
rivers of Guinea of Cape Verde
(1625).
Lisboa,
Junta
de
Inv estigação Científica do Ultramar,
1977,
introdução,
notas
e
apêndices por Avelino Teix eira da
Mota, notas e tradução inglesa por
P. E. H. Hair, tex to bilingue,
português e inglês, XIII;472;[2] p.,
ilustrado, 29 cm. Encadernação original do editor, como novo.
«A obra de André Donelhas insere-se num género, a literatura de viagens, em que usualmente se incluem escritos não só narrativos mas
também predominantemente descritivos, como é o caso presente.»
«A península da Serra Leoa é descrita por Donelha com um pormenor superior aos dos textos do seu tempo e é a melhor que se conhece até à
última década do século XVIII.»

50 €
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36 - Duarte, Urbano – Rainha Santa: beleza permanente de
figura medieval. Coim bra, Biblioteca Munic ipal, 1970, separata
do Arquiv o Coim brão, 17 p., ilustrado, 28 cm. Capa brochada,
como novo.
«Isabel de Aragão, nascida, segundo os autores mais recentes, em 11
de Fevereiro de 1270, e morta a 4 Junho de 1336, existe para nós,
homens do século XX, como admirável estátua gótica que, apesar da
corrosão dos séculos, respira magnifico halo de beleza.»

15 €

37 - Esteves, Maria Luísa Oliveira (coord.); Luís de Albuquerque e Maria Emília Madeira
Santos (dir.) – Portugaliae Monumenta Africana. Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da
Moeda; Instituto de Inv estigação Científica e Tropical, 1993, colecção Mare Liberum, v olume
I: 496;[1] p., (incompleto), 24 cm. Capa brochada, bom estado.
«O longo processo, que conduziu à publicação deste primeiro volume do Portugaliae Monumenta
Africana, iniciou-se há cerca de 30 anos. Mais precisamente em 1963, quando o Almirante Avelino
Teixeira da Mota, director do então Agrupamento de Estudos de Cartografia Antiga, programou a
publicação de fontes primárias portuguesas da maior importância para a História de África.»
«Se os Portugaliae Monumenta Africana puderem contribuir para o esclarecimento da História de
África e para a sua integração correcta na História Global da Humanidade, todos os esforços terão
valido a pena.»

15 €

38 - Exposição enviada pelo Senado Universitário de
Coimbra ao Senado Universitário de Lisboa com a monção
aprovada por unanimidade em sessão de 27 de Fevereiro de
1960. Coimbra, Associação dos Antigos Estudantes de Coimbra,
1960, 47;[1] p., 24 cm. Contém os telegramas originais ex pedidos
pelo Vice-Reitor da Univ ersidade de Coimbra em 5 Março de
1960. Capa brochada, como nov o.
«(…) aproveitar o ensejo para abrir uma cisão com a Universidade de
Coimbra, usurpando-lhe o protectorado do Infante e pretendendo
espoliá-la assim, indirectamente, dos primeiros dois séculos e meio da
sua história.»

12 €
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39 - Ferrão, F. A. F. da Silva – Tractado sobre direitos e encargos da Sereníssima Casa
de Bragança. Lisboa, Imprensa de J. J. Andrade e Silv a, 1852, [5];IX;353;[5] p., 24 cm. Com
dedicatória do Conselho Adminis trativ o da Fundação da
Casa de Bragança. Capa brochada, folhas ainda por
abrir, bom estado.
«Os justos clamores de um avultado número de credores, que,
pelas apparencias, se dizem ser, da Sereníssima Casa de
Bragança, mas que em realidade e princípios da mais rigorosa
justiça, o são do Estado; demandas e penhoras judiciaes, umas
já começadas, outras pendentes, outras repellidas; duvidas
suscitadas sobre a natureza dos bens da Sereníssima Casa, se
livres, se vinculados, se patrimoniaes, se com proveniência da
Coroa.»
«Para bem fundamentar o nosso voto, sobre cada um dos
pontos, que tanto interessam à Sereníssima Casa de Bragança, assentámos, com annuencia do actual
Administrador Geral da mesma Casa, que seria conveniente redigir e documentar uma Memória, ou
antes elaborar um Tractado, em que fossem estabelecidas e desenvolvidas as diversas questões.»

80 €

40 - Figueiredo, Campos de – Emínio libertada: auto de
Coimbra. Coimbra, Coimbra Editora, 1964, separata do Arquiv o
Coimbrão, 30 p., 24 cm. Capa brochada, como nov o.
12 €

41 - Figueiroa, Diogo Ferreira – Theatro da mayor façanha,
e gloria portugueza ao muito alto e muito poderoso
Princípe Dom Theodosio. Porto, Ty pographia Occidental,
1878, reimpressão imitativ a conforme a edição única de 1642,
notas ex plicativ as de Pereira-Caldas, XXXIX;62;[1] p., 24 cm.
Capa brochada, ligeiramente aparado à cabeça, bom estado.
Poema em seis cantos de aclamação a D. João IV.

25 €
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42 - Fonseca, Tomás da – Fátima: (cartas ao Cardeal
Patriarca de Lisboa). Rio de Janeiro, Germinal, 1955, 415;[1] p.,
20 cm. Capa brochada, cansada, com algumas manchas.
«Tomás da Fonseca faz do tema das suas corajosas cartas ao Cardeal
Cerejeira de Lisboa, reunidas estas, agora, em volume e editado no
Brasil, estarrecer o nosso mundo crédulo.»
«Da pena de um velho e honrado propagandista da República, esta
obra séria e documentada deve servir ao próprio governo para provar a
necessidade do exercício da livre crítica democrática.»

25 €

43 - Freire, João Paulo (Mário) – Curiosidades
bibliográficas. Lis boa, Guim arães & Cª, 1925, 157;[3] p., 17
cm. Capa brochada, bom estado.
Este volume reúne a série de crónicas publicadas no jornal “A
Pátria”, às quais o autor junta outra inéditas.

12€

44 - Frias, D. C. Sanches de – Notas a lápis: passeios e
digressões peninsulares. Lisboa, Liv raria de António Maria
Pereira, 1886, 498;[2] p., 21 cm. Capa brochada, cansada e com
restauros, interior em bom estado.
Descrições, impressões e reflexões de uma viagem: De Lisboa ao
Mondego; Em Coimbra; No Bussaco; Pombeiro; No Porto; Em Braga;
De Vianna a Valença; Caldas do Gerez; Madrid e o centenario de
Calderon; O Escurial; Cintra; Mafra: O Escurial portuguez.

50 €
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45 - Gardien, Claude Martin - Traité complet d'accouchemens et des maladies des filles, des femmes et des enfans :
seconde édition, revue et corrigée, avec figures. Paris, Chez Crochard & chez Gabon, Libraires, 1816, 4 v olumes, 1º
tomo :556p., 2º tomo : 581p., 3º tomo : 517p., 4º tomo : 548p., com 7 gravuras desdobráveis de grande formato e “Tableau
sy noptique des accouchemens”. COMPLETA. Encadernação inteira de pele da época, bom estado.
400€

46 - Garrett, Antão de Almeida – Palestra em Coimbra: sobre o seu plano regulador. Coimbra, Biblioteca Municipal, 1956, 21
p., ilustrado com vários mapas desdobráv eis, 27 cm. Capa brochada, como nov o.
Encarregado da revisão do Anteplano de urbanização de Coimbra sobre o trabalho já anteriormente executado por Groer.

15 € VENDIDO

47 - Gaspar, João Gonçalves – Egas Moniz e a igreja católica.
Águeda, Gráfica Ideal, 1970, separata da rev ista "Av eiro e o seu
Distrito", 29 p., 21 cm. Capa brochada, bom estado.
«A separação do Estado da Igreja era uma aspiração de muitos liberais
portugueses; mas não o era menos de uma grande parte dos católicos,
sobretudo daqueles que, pensando pouco em interesses, aspiravam à
sublimação das doutrinas cristãs.»

8€
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48 - Girão, A. de Amorim; Torquato de Sousa Soares; Virgílio Correia – Coimbra: paisagens, arte, história. Coim bra,
Tipografia da Atlântida, 1942, 148 p., muito ilustrado com fotos e 1 carta topográfica desdobráv el, 20 cm. Capa brochada, bom
estado.
Informação interessante e útil, escrita por autores consagrados.

15 € VENDIDO

49 - Gomes, Telmo – Portuguese Ships 14th - 19th Century: Memories of the Past; Sailing Towards the Future. Lisboa,
Inapa, 1995, tex to em inglês, [5];133 p., muito ilustrado com desenhos do autor, 33 cm. Encadernação original do editor, s/
sobrecapa, bom estado.
«Este livro é uma fonte didáctica que procura ligar os tempos. É uma escrita ilustrada de divulgação histórica, que mostra elementos que
existem, mas que até hoje não foram contados deste modo.»

35 € VENDIDO

50 - Graça, Rita Loureiro – Pele-a-pele. Lis boa, Chiado
Editora, 2016, 1ª edição, 77;[1] p., 23 cm. Capa brochada, liv ro
nov o.
Verdadeiro livro de poesia, homenagem à VIDA, homenagem ao
SENTIR.
«O que toca e fica, o que toca e vai…no vento, no ventre. (…) Da
profunda solidão de quem experimenta viver na pele, à flor da.»

10 €
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51 - Guerra, Luís de Bívar – O editor do Cancioneiro da Ajuda
e o destino da sua biblioteca. Lis boa, Liv raria Cruz, 1975, 11 p.,
24 cm. Com dedicatória do autor. Capa brochada, bom estado.
Lord Stuart de Rothsay foi o primeiro editor do Cancioneiro da Ajuda,
anteriormente chamado Cancioneiro do Colégio dos Nobres.

18€

52 - Gusmão, Adriano de – Pinturas de Carlo Maratta e Matteo Rosselli identificadas em Vila Viçosa. Lis boa, Fundação da
Casa de Bragança, 1949, 14;[1] p., ilustrado com 8 grav uras em folhas ex tra tex to, 26 cm. Com dedicatória do conselho
administrativ o da Fundação da Casa de Bragança. Capa brochada, bom estado.
18 €

53 - Hahner, Iris; Maria Kecskesi; Laszlo Vajda – African Masks: The Barbier-Mueller Collection. Munich; Berlin; London; New
York, Prestel, 2007, 287 p., ilustrado com centenas de fotos a cores e a preto e branco, no tex to e em folhas ex tra tex to, papel e
fotos de qualidade excelente, 25 x 19 cm. Capa brochada, como nov o.
«The Barbier-Mueller Collection is unparalleled. No other private collection of African art features the same breadth of regional scope and
ceremonial use. It includes masks created for all forms of ritual dance. The collection was founded in 1920s by Josef Muller, and has been
expanded under the expert supervision of Jean Paul Barbier.»

40 € VENDIDO

www.atempo-livrariantiquario.com

20

atempo
livraria antiquário

54 - Homenagem ao Director Joaquim Correia prestada
pelos seus conterrâneos no Alcaide em 2 Outubro de
1955. Lisboa, Gráfica Santelmo, 1955, 61;[1] p., ilustrado, 23
cm. Capa brochada, bom estado.
«Director dos C.T.T., o Sr. Joaquim Correia que em todas as
emergências tem sabido prestigiar a terra que lhe foi berço.»

12€

55 - Horta, Cristina Ramos e (coord. e apres.) – Costa Motta Sobrinho: obra cerâmica e escultórica (1877-1956). Caldas da
Rainha, Instituto Português de Museus, 2001, 195 p., muito ilustrado, com fotos a cores e a preto e branco, 28 cm. Capa brochada,
como novo.
«Tem permanecido até agora por conhecer o que se passou no domínio da cerâmica caldense na época posterior ao falecimento de Bordalo,
em 1905, e à crise financeira da Fábrica de Faiança que culminou na sua falência e venda em hasta publica em 1908 e posterior aquisição por
Manuel Godinho Leal.
A presente investigação vem preencher essa lacuna, revelando-nos de forma abrangente a actividade protagonizada pelo escultor / ceramista
Costa Motta Sobrinho que assumiu a direcção artística da Fábrica de Faiança, após a aquisição da mesma.»

35 €
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56 - I Jornadas Agronómicas: Revista Agronómica; vol. XXIX;
suplemento. Lis boa, Public ação da Sociedade de Ciências
Agronómicas de Portugal, 1941, 322;[1] p., ilustrado com v árias
fotos, 23 cm. Capa brochada, bom estado.
«Nelas foi apresentada uma série de problemas do mais alto interesse
nacional e cuja resolução procura em síntese a de um outro problema
mais complicado qual seja o do abastecimento do continente
português.»

18 €

57 - Ilharco, João – Fátima desmascarada: a verdade histórica acerca de Fátima, documentada com provas. Coim bra, s/ed.,
1971, 294;[2] p., ilustrado com fotos, 21 cm. Capa brochada, com ligeira mancha, bom estado.
«Uma pessoa imparcial, que estude atentamente os acontecimentos de Fátima, chegará à conclusão de que qualquer outro fenómeno
religiosos, independentemente da época ou do lugar em que se haja desenrolado, tem na história de Fátima uma imagem quase perfeita da sua
origem e evolução. Conhecer, portanto, em pormenor, a história de Fátima, desde 1917 até aos nossos dias, é desvendar a forma por que
surgem e se expandem as crenças religiosas.»

20 € VENDIDO
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58 - Larcher, José de Souza – Impressões de viagem: o que vi e ouvi atravez do Egypto e da velha Europa: ilustrado com
numerosas e artísticas photogravuras. Lis boa, Mello d' Azev edo, Editor, 1901, 1º tomo: XV;233 p., ilustrado em folhas ex tra
tex to, 20 cm. (com falta do 2ª tomo). Capa brochada, lombada cansada, interior em bom estado.
«Logo que cheguei ao Egypto escrevi a alguns amigos sobre as coisas que ia observando no paiz que visitava; mas depois, reconhecendo que
havia margem para largas considerações, deliberei-me a dar, ao que já tinha dito nas minhas cartas, maior desenvolvimento; tratando
successivamente de diversos assumptos e estudos.»

65 € VENDIDO

59 - Lima, Adelino Figueiredo – Livro proibido: a maçonaria, a igreja e o espiritismo. Rio,
Edições Fiat-Lux, 1958, prefácio de Visconde de Albuquerque, XIX;351 p., ilustrado, 24 cm.
Encadernação inteira de pano, com capa de brochura, ligeiramente aparado, bom estado.
«”Livro proibido” é a cúpula de uma trilogia famosa pela coragem, pela independência moral, pela
profundidade dos conhecimentos e pelo equilíbrio das afirmações rectilíneas, desenterrando dos confin s
da História as fontes harmoniosas do Direito Maçónico na exaltação da personalidade humana.»
«Se o Grande Oriente do Brasil é um monumento da história-pátria; se a ele se deve o grito do
“Ypiranga”, e posteriormente nos deu, pela propaganda nos seus templos, e pela acção do seus homens
mais eminentes, as leis que nos libertaram da escravidão, tornando os brasileiros iguais, sem
discriminações odiosas, não há como negar aos “profanos” o direito de velar pela sua segurança,
conservação e austeridade moral.»

40 € VENDIDO

60 - Lima, Augusto César Pires de – Camilo Castelo
Branco: palestra. Porto, "Amigos do Porto", 1952, 49 p.,
ilustrado, 24 cm. Capa brochada, bom estado.
«Camilo Castelo Branco, o órfão, o homem que se fez a si próprio,
não era um santo, repito, mas nunca se apresentou como tal; foi
muitas vezes um transviado da linha recta, dessa linha que leva, de
resto, os homens excepcionais…»

15 €
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61 - Lopes, Arthur Ribeiro – A convenção secreta entre a
Alemanha e a Inglaterra sobre a partilha das colónias
portuguesas. Lis boa, Imprensa Da Portugal-Brasil, 1933, 102 p.,
19 cm. Capa brochada, bom estado.
«A grande, uma das maiores acusações deduzidas contra a Inglaterra é
o célebre acórdo celebrado com a Alemanha sobre a partilha das nossa
colónias. O que se vai ler é a história resumida do que se passou,
reconstituída com os documentos ingleses sobre a origem da guerra –
1898-1914 – publicados em 1927.»

15 € VENDIDO

62 - Loureiro, Adolpho – No Oriente: de Napoles á China; diário de viagem. Lisboa, Imprensa Nacional, 1896-1897, 2 volumes,
1º v olume: 369;[1] p., 2º v olume: 419;[1] p., ilustrações a encimar os capítulos, 26 cm. Encadernação ½ pele, dois v olumes
encadernados num únic o, com capas de brochura, bom estado.
«Da comissão official, ao desembarcar em Lisboa, apresentei ao governo os meus relatórios, que estão impressos em três volumes. Do meu
diário particular, do sacrário onde depositara, as minhas saudades e confortos, restam-me dez volumes manuscritos, destinados a não sair
jamais da gaveta da minha mesa de trabalho.»
«No desempenho de uma commissão de serviço publico saí de Portugal em Abril de 1883, e, depois de haver visitado diversos portos
commerciaes de França, da Bélgica, da Hollanda, da Allemanha, da Itália e da Áustria, embarquei em Nápoles com destino à Índia ingleza, de
onde segui viagem para a China pelos estreito de Malaca, tocando em Ceylão e Singapura.
Demorei-me em Macau seis mezes, e, passando no meu regresso por Saigon e por Batavia, dirigi-me a Calcutta, visitando Madrasta e
Poondichery, e subindo o Hoogly até à capital da Índia britannica. Atravessando a península indostanica, e tocando em Benares, visitei Agra e
Delhi, e tomei em Bombaim passagem para a Europa pelo Mar Vermelho e canal de Suez. De Génova, onde desembarquei, segui para Paris
por Milão e pelo Monte Cenis, e passei à Gran-Bretanha, visitando Londres, Newcastle, Edinbourg, Glasgow, Liverpool e Southampton, d’ onde
voltei embarcado directamente para Lisboa.»

80 € VENDIDO
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63 - Loureiro, José Pinto (org.) – Anais do município de
Coimbra 1640-1668: volume comemorativo da restauração.
Coimbra, Biblioteca Municipal, 1940, VIII;391 p., 28 cm. Capa
brochada, bom estado.
«Sábado, 1º de Dezembro de 1640, cerca das nove horas da manhã,
começaram a afluir ao Paço da Ribeira, em Lisboa, os conjurados
que tomaram a peito suprimir o jugo espanhol….»

25 €

64 - Loureiro, José Pinto (org.) – Anais do município de Coimbra: 1890-1903. Coimbra, Biblioteca Municipal, 1940, LXV;304 p.,
ilustrado, 28 cm. Capa brochada, com algumas manchas de humidade, bom estado.
25 €

65 - Loureiro, José Pinto (org.) – Anais do município de Coimbra: 1904-1919; no trigésimo ano da organização da
Biblioteca Municipal. Coim bra, Biblioteca Municipal, 1952, XXIII;323 p., ilustrado, 27 cm. Capa brochada, bom estado.
«Continuando a prevalecer as actas das sessões da Câmara como principal fonte deste trabalho, adopta-se igualmente o método estabelecido
nos volumes anteriormente publicados, antecedendo o contexto pela anotação cronológica de alguns factos que ou tiveram fraca repercussão na
vida administrativa ou não chegaram mesmo a ter nela qualquer reflexo, embora com relevo na vida da cidade.»

25 € VENDIDO
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66 - Loureiro, José Pinto – Sessão de homenagem
ao Director da Biblioteca Municipal Doutor José
Pinto Loureiro. Coim bra, Coimbra Editora, 1963,
separata do Arquiv o Coimbrão, 19 p., ilustrado, 25 cm.
Capa brochada, como nov o.
Dr. José Pinto Loureiro primeiro director da Biblioteca
Municipal de Coimbra.

15 €

67 - Maia, Carlos Roma Machado de Faria e – Memória sôbre manifestações geofísicas de carácter vulcânico nos
arquipélagos da Madeira e Açores: apresentada no Congresso Açoreano de 1939, em Lisboa. Coim bra, Tipografia Bizarro,
1939, 22 p., ilustrado, 24 cm. Capa brochada, com manhas de água nas folhas, bom estado.
«Vamos tentar aqui descrever os principais vulcões e manifestações vulcânicas cujas gravuras apresentamos, e o que julgamos dever ser a sua
época e a sua constituição, segundo as nossas próprias observações, que temos retido na memória, tais como as encontrámos, tão
profundamente nos impressionaram, servindo-nos em parte dos nomes que os ilhéus davam às qualidades de lavas que deles tinham saído.»

15 € VENDIDO

68 - Marinho, José – O pensamento filosófico de Leonardo
Coimbra. Porto, Liv raria Figueirinhas, 1945, 202 p., 23 cm.
Capa brochada, folhas ainda por abrir, bom estado.
«Fundou a Renascença Portuguesa. Professor Filósofo, criador de
"O Criacionismo" (Esboço de um Sistema Filosófico), publicou cerca
de vinte livros entre 1912 e 1935.»

30 €
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69 - Martins, João Augusto – Madeira, Cabo-Verde e Guiné. Lisboa, Liv raria de António Maria Pereira, 1891, carta-prefácio por
D. Antonio de Lencastre, XI;270;[2] p., ilustrada com 15 gravuras, 27 cm. Encadernação original do editor, com pequena mancha,
bom estado geral.
«Desde a descripção do paquete da Empreza Nacional e da chegada á Madeira, descripção viva, animada, ruidosa (…); desde a descripção da
grandiosidade severa da ilha Brava (…) até ao épico quadro da pesca da baleia, que vigor de traço, que vivacidade de tons, que brilhantismo de
colorido!»

120 € VENDIDO

70 - Melo, Costa e – Ecos do mesmo grito: poesia. Av eiro,
A Lusitânia, 1960, 1ª edição, 101 p., ilustrado por Gaspar
Albino, 20 cm. Exemplar numerado nº 459, com dedicatória do
autor. Capa brochada, bom estado.
«Para além de uma constante participação na imprensa regional de
Águeda, Albergaria-a-Velha e Aveiro e em jornais e revistas de
Lisboa e Porto, publicou extensa e variada obra.»

25€

71 - Miguel, Aura – O segredo que conduz o Papa: a
experiência de Fátima no Pontificado de João Paulo II. S.
João do Estoril. Principia, 2000, 1ª edição, 157 p., 24 cm. Capa
brochada, como nov o.
«Trata-se de uma obra cheia de actualidade, alicerçada numa
investigação bem documentada. Neste livro são abordados todos os
aspectos da mensagem de Fátima, a sua relação com João Paulo II e
com a história deste século.»

25 €
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72 - Moreira, Adriano – Retaguarda: discurso proferido
pelo Ministro do Ultramar Prof. Dr. Adrianao Moreira na
Câmara Minicipal de Coimbra em 13 de Julho de 1962.
Lisboa, Agência-Geral do Ultramar, 1962, 22;[1] p., 21 cm.
Capa brochada, bom estado.
«O ultramar representa tanto na vida da Nação, que os seus
problemas nunca deveriam ser abordados sem inteira autenticidade
e verdadeiro sentido do dever.»

8 € VENDIDO

73 - Moreira, Gaspar – Le "Livro de marinharia". Lis boa, Junta de Inv estigação Científica do Ultramar, 1977, introduction et notes
par Leon Bourdon e Luís de Albuquerque, XVI;238 p., ilustrado com cópias do manuscrito, 29 cm. Encadernação original do editor,
bom estado.
«Gaspar Moreira poderá ter sido o autor ou pelo menos o compilador.
A personagem e o seu percurso histórico são muito pouco conhecidos, pois dele apenas nos ficou a referida assinatura.
O Livro de Marinharia dito de Gaspar Moreira foi organizado provavelmente após 1595, pois o mesmo contém as tábuas solares publicadas no
Regimento Náutico de João Baptista Lavanha, precisamente nesse ano. É constituído por um conjunto de textos, entre os quais regras para a
navegação e para a determinação de latitudes a partir das alturas meridianas de algumas estrelas, bem como roteiros de viagens para o Oriente.
O códice encontra-se actualmente no Fundo Português da Biblioteca Nacional de Paris.» - José Alexandre Sousa

35 € VENDIDO
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74 - Neves, Moreira das – O vencedor de Aljubarrota e os
vencidos da vida. Porto, Câmara Municipal do Porto, 1961,
separata do Boletim Cultural Câmara Municipal do Porto, 16 p.,
25 cm. Com dedicatória do autor. Capa brochada, bom estado.
«Apesar de literariamente reabilitada pelo Romantismo, ainda em
1873 defendia Oliveira Martins a tese de que a Idade Média marcava
um retrocesso, e Antero de Quental se contentava em falar dela
como uma crise de desenvolvimento.
Os preconceitos são como as ervas daninhas: se se deixam enraizar,
só com fogo se destroem.»

10€ VENDIDO

75 - O processo dos Távoras. Lis boa, Biblioteca Nacional, 1921,
prefaciado e anotado por Pedro de Azev edo, [31];226;[1] p.,
ilustrado com grav uras em folhas ex tra tex to, 26 cm.
Encadernação inteira de pano, com capa de brochura, bom
estado
35 €

76 - Oliveira, Fernando Baptista de – Método de corte: a arte e a técnica de cortar e provar o vestuário feminino e infantil.
Lisboa, Editorial "O Século", s/d, [195-], 448 p., muito ilustrado, 24 cm. Encadernação original do editor, bom estado.
«Vestir bem é vestir artisticamente de harmonia com o próprio tipo de pessoa.
A verdadeira elegância está em saber acentuar a própria personalidade por meio da cor e da forma do traje.»

25 €
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77 - Os pratos de Nuremberga: da Casa-Museu de Guerra Junqueiro. Porto, Câmara Municipal, 1965, 46 p., ilustrado com 54
estampas em folhas ex tra tex to, 22 cm. Capa brochada, bom estado.
A Casa-Museu, hoje na Rua de D. Hugo, onde se ergue a bela casa senhorial setecentista, foi adquirida com o intuito de ali instalar a valiosas
colecções artísticas do poeta diplomata.
Entre as peças expostas existem os pratos de Nuremberga utensílios metálicos da Europa setentrional em latão batido e repuxado, processo
este que foi empregado a partir do século XVI.
«Nada até hoje foi publicado no sentido de auxiliar o estudo pormenorizado das tão ricas espécies ali expostas. (…) E, assim, desejando
contribuir para o desaparecimento desta lacuna, decidiu-se dar inicio a uma série de publicações desse género»

20 € VENDIDO

78 - Paixão, V. M. Braga – Um teste de prudência do poder
moderador (1893). Lisboa, Academia das Ciências de Lisboa,
1970, separata de Memórias Academia Ciências de Lisboa, p.
73 - 83, 25 cm. Com dedicatória do autor. Capa brochada, bom
estado.
«(…) documento que tenho por inédito e que respeita a determinada
atitude do Poder Moderador, que ao rei atribuía a carta
Constitucional, passou a valer mais no meu espírito a partir da
evocação que o Dr. Ruben Leitão, nos fez, (…) do que se passou
com D. Pedro V e o governo da Regeneração.»

12€ VENDIDO
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79 - Pattee, Richard – Portugal na África Contemporânea: I- África do Sul vizinha de Portugal. II- Os antigos protectorados
de Lesoto, Botswana e Swazilandia. III- A Rodésia. Lisboa, Junta de Inv estigação Científica do Ultramar, 1971-1973-1974, 3
v olumes, 1º volume: 654;[1] p., 2º v olume: 351;[4] p., com 1 mapa desdobráv el, 3º volume: 638;[1] p., com 1 mapa desdobrável, 25
cm. COMPLETO. Capa brochada, bom estado.
Apresenta o panorama económico, social, político e geográfico nos vários aspectos culturais e na relação com os seus vizinhos e parceiros
territoriais.
Primorosamente escrito e de uma leitura envolvente.

75 €

80 - Pereira, Benjamim – Máscaras portuguesas. Lisboa, Junta de Inv estigações do Ultramar; Museu de Etnologia do Ultramar,
1973, 156;[3] p., ilustrado com 111 grav uras em folhas ex tra tex to, 24 cm. Capa brochada, bom estado.
«Não é possível falar das máscaras portuguesas sem invocar a figura de D. Sebastião Pessanha. Foi ele o primeiro etnógrafo que levou a cabo
uma recolha sistemática desse elemento cultural de tão grande interesse e importância e que dele fez o estudo metódico. Depois disso, qualquer
trabalho sobre o tema não poderá deixar de ser feito a partir de tal estudo e dos materiais então recolhidos.»

100 € VENDIDO
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81 - Peres, Damião – História de Portugal: palestras na
Emissora Nacional. Porto, Portucalense Editora, 1951-19521966-1969, 4 v olumes, volume I: Origens e formação da
nacionalidade, 261;[2] p ., v olume II: O século dos
descobrimentos, 295;[1] p., volume III - tomo I: Sob o signo da
Índia: história política, 227;[3] p., v olume IV - tomo II: Sob o
signo da Índia: história política, 257;[4] p., 22 cm, (incompleta
falta v olume IV, tomo I). Capa brochada, lombada do v olume IV
cansada, bom estado.
45 €

82 - Pestana, Manuel Inácio – Barcelos nos arquivos da
Casa de Bragança: mercês do Duque D. Teodósio II.
Barcelos, Companhia Editora do Minho, 1983, separata da
«Barcellos Rev is ta», 64 p., 24 cm. Com dedic atória do autor.
Capa brochada, como nov o.
«Barcelos foi a maior comarca de todo o reino, pois compreendia
todos os territórios que o ducado de Barcelos tinha no Minho e na
actual província do Douro, até próximo de Aveiro. Foi, portanto,
Barcelos verdadeira capital da Casa de Bragança.»

18 €

83 - Pestana, Manuel Inácio – Celeiros comuns da antiga
Casa de Bragança. Portalegre, Edição da Assembleia Distrital de
Portalegre, 1982, 117 p., ilustrado, 21 cm. Com dedicatória do
autor. Capa brochada, bom estado.
«De extensos latifúndios era constituído, o importante património da
antiga e notável Casa de Bragança desde os remotos tempos da sua
fundação no século XV. Vamos encontrar os seus celeiros distribuídos
por todo o País. Também chamados de régios, enquanto o rei é também
duque de Bragança.»

15 €
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84 - Pestana, Manuel Inácio – Cronistas da sereníssima Casa de Bragança: notícias documentais. Lisboa, Academia
Portuguesa da História, 2001, 107 p., ilustrado com grav uras e reprodução de documentos, 25 cm. Com dedic atória do autor. Capa
brochada, como nov o.
«Que cronistas encartados teve então a Casa de Bragança, porquê e desde quando e que obra nos legaram é o tema que nos propomos
desenvolver, fundamentando-nos quando e quanto possível em documentação até agora não revelada no antigo cartório daquela importante
casa senhorial.
Até onde podemos recuar no tempo e de que nomes podemos falar é o nosso propósito neste trabalho.»

25 € VENDIDO

85 - Pestana, M. Inácio – Etnologia do Natal alentejano: enquadramento histórico-cultural;
breve interpretação antropológica. Portalegre, Assembleia
Distrital, 1978, [4];70;[3] p., ilustrado, 21 cm. Com dedic atória
do autor. Capa brochada, como nov o.
«Um tema como é este dos natais alentejanos, parece-nos ter
perfeito cabimento na justificada Etnologia Portuguesa, sendo
nosso objectivo, para além de fazermos o seu enquadramento no
Natal Português (este por sua vez integrado na linha dos natais
europeus), descreve o que averiguámos e investigámos, quer no
contacto directo com o povo, quer na leitura e consulta de bibliografia que conseguimos alcançar.»

15 € VENDIDO

86 - Pestana, Manuel Inácio – Fidelidade miguelista em
Barcelos: dois exemplos. Barcelos, Companhia Editora do
Minho, 1985, separata da Rev is ta Barcellos, 9 p.,[6] folhas
desdobráv eis fac-sim iladas, 24 cm. Com dedicatória do autor.
Capa brochada, bom estado.
«Os processos destes dois devotos barcelenses são, de certo modo,
uma prova reveladora de um modo de sentir, afinal comum a um
maior número de portugueses de todo o país, maior efectivamente
do que normalmente é admitido.»

12 €
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87 - Pestana, Manuel Inácio (notas) – Foral da Vila do Crato:
1232; leitura e interpretação, tradução, notas explicativas.
Crato, Câmara Munic ipal, 1983, leitura e interpretação, tradução,
notas ex plicativ as de Manuel Inácio Pestana, 30;[2] p., 21 cm.
Com dedic atória do autor. Capa brochada, como novo.
12€

88 - Pestana, Manuel Inácio – O Arquivo Histórico da Casa
de Bragança: história sumária de um notável acervo
documental. Lisboa, Academia Portuguesa da História, 1996,
223;[1] p., ilustrado com reprodução de documentos, 25 cm.
Com dedic atória do autor. Capa brochada, como novo.
«Não obstante o seu valioso recheio, que abrange variados núcleos
de documentação desde o século XV ao nosso tempo, o Arquivo da
Casa de Bragança é ainda pouco conhecido dos historiadores
nacionais e estrangeiros. Trata-se de um cartório particular que se
tem mantido no Paço de Vila Viçosa, à guarda da ilustre Fundação
que zela pelo seu património.»

35 € VENDIDO

89 - Pestana, Manuel Inácio – O "presépio" de Alpalhão: um Natal alentejano. Lisboa; Nisa, Colibri; Câmara Municipal de Nisa,
2001, 91;[2] p., ilustrado a cores, 21 cm. Com dedicatória do autor. Capa brochada, como nov o.
«O chamado Presépio de Alpalhão mereceu-nos sempre um interesse muito particular como exemplo das práticas mais características e típicas
dos costumes tradicionais do norte alentejano.»

15 € VENDIDO

www.atempo-livrariantiquario.com

34

atempo
livraria antiquário

90 - Pimenta, Belisário – António Augusto Gonçalves:
polemista. Coim bra, Coimbra Editora, 1968, separata do Arquiv o
Coimbrão, 26 p., 25 cm. Capa brochada, como nov o.
«Nas décadas dos meados do século passado, a seguir à implantação
do sistema liberal em Portugal, nasceu uma geração notável de que
ultimamente temos andado, com mais ou menos interesse, a celebrar os
contínuos centenários.»
Escreveu «detesto o homem que não aprende, o artista que não estuda,
o operário que toca guitarra; importação contagiosa e recente dos
bairros de Alfama e contra a qual é preciso levantar uma cruzada.»

12 € VENDIDO

91 - Pimenta, Belisário – João Augusto Machado: 18621925. Coimbra, Biblioteca Municipal, 1959, 12 p., ilustrado, 27
cm. Capa brochada, como nov o.
«João Machado tinha pela pedra rude a mesma adoração que os
ourives têm pelo oiro fino.
A lista de obras que deixou é vasta. A obra de pedra, a maior do
artista tem várias feições; no entretanto, a que ficou dominando foi a
executada no estilo do renascimento.
Só quem seguiu de perto a sua vida poderá dizer o que foi a
preponderância nos domínios da Arte em Coimbra.»

18 € VENDIDO

92 - Pimenta, Belisário – Memórias de uma tipografia.
Coimbra, Coimbra Editora, 1970, separata Arquiv o Coimbrão, 38
p., 27 cm. Capa brochada, como nov o.
História da tipografia secular de Manuel Caetano da Silva em Coimbra.

15 € VENDIDO
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93 - Pina, Mariano – Portugal e Brazil. Lisboa, Antiga Casa
Bertrand - José Bastos, 1896, 1ª ediç ão, 270 p., 18 cm.
Encadernação inteira de sintético, bom estado.
«Foi pensando na importância que tem para a história da civilização
humana a actividade commercial d’ um povo, e de que foram
admirável exemplo os portuguezes no século XVI, – que me animei à
publicação do presente livro. E dar-me-ei por muito feliz, se d’ algum
modo contribuir para o alargamento das relações económicas entre
Portugal e esse outro paiz da América do Sul.»

25 €

94 - Ribeiro, Álvaro – Leonardo Coimbra: apontamentos de biografia e de bibliografia. Lis boa,
Império, 1945, 93 p., 20 cm. Capa brochada, com alguns picos de humidade, bom estado.
«Foi uma das figuras mais proeminentes do movimento da Renascença Portuguesa, que fundou, juntamente
com Teixeira de Pascoaes, António Sérgio e Raul Proença entre outros.
Os conteúdos doutrinários da sua obra remetem-nos para o conceito de criacionismo, que deu título à sua obra
mais importante. O criacionismo afirma-se como uma filosofia da liberdade, radicando nas infinitas capacidades
criadoras do pensamento, que dinamicamente se liberta dos determinismos naturais e sociais. Na sua base
encontra-se a actividade científica que abordou em duas vertentes complementares.»

12 €

95 - Ribeiro, Armando – Historia da revolução portugueza. Lisboa, João Romano Torres, s/d, [1910-1915], 4 v olumes, 1º
v olume: 1ª parte: A queda da monarquia, 894;[6] p., 2º volume: 2ª parte: O começo de um reinado: seguido de; a caminho da
republica, 901;[6] p., 3º volume: 2ª parte: Em plena revolução, 926;[6] p., 4 º volume: 2ª parte: Em plena revolução
(continuação), 812;[4] p., JUNTO COM: Silva, César da – A Revolução de 14 de Maio. Lisboa, João Romano Torres, s/d, [1915],
116 p., muito ilustrados, 25 cm. COMPLETO. Encadernação ½ pele, bom estado.
«Armando Ribeiro, jornalista, escritor e contista, hoje muito esquecido, mas uma figura muitas vezes referenciada nas bibliografias de quem
estuda o período da I República Portuguesa.
Na Editora Romano Torres, destaca-se a História da Revolução Portuguesa. O primeiro volume, dividido em duas partes (“O começo do
reinado”, 1909-1910 e “A caminho da República”, 1912), saiu em 1910 e foi completado em 1915 com uma nova edição que desenvolvia estas
duas partes e adicionava outras quatro dedicadas à República.»

120 €
www.atempo-livrariantiquario.com

36

atempo
livraria antiquário

96 - Rodrigues, Ana Maria (coord.) – D. João VI e o seu tempo: exposição; Palácio da Ajuda; galeria de pintura do Rei D.
Luís; Maio-Julho 1999. Lisboa, Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1999, 415 p., muito
ilustrado, 31 cm. Encadernação original do editor, como novo.
50 €

97 - Rosa, João – Alentejo à janela do passado: breves notícias de arte, etnografia e história. Lisboa, L.C.G.G., 1940,
prefácio de Manuel Ribeiro, parte I: Elementos para a história do convento de Santa Helena do Monte Calvário e doutros
cenóbios eborenses célebres, 51 p., muito ilustrado no tex to e em folhas ex tra tex to em páginas intercalares da grav ura I à XVIII,
parte II: Das "rosas", "rendas", "recortes" e outros motivos ornamentais, em relação
com a história doçaria da fidalga província, 76 p., muito ilustrado no tex to e em folhas
ex tra tex to em páginas intercalares da grav ura XIX à LII, parte III: Galhardamente, a bela
região conquistou lugar de honra nas crónicas da evolução do "ex-libris" em Portugal,
89;[1] p., muito ilustrado no tex to e em folhas ex tra tex to em páginas intercalares da gravura
LII à LVI, 27 cm. Capa brochada, bom estado.
«Não se conhece, depois dos trabalho eruditos de Gabriel Pereira, cujos dispersos coligiu
carinhosamente no volume ESTUDOS DIVERSOS, quem se avantaje a João Rosa na diligência de
recompor a fisionomia tradicional do Alentejo, no ponto de vista da História, da Arte e da Etnografia.
A vasta ilustração fotográfica que enriquece a obra, metodicamente distribuída e doseada, é prova
disso.»

60 € VENDIDO
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98 - Santa-Ritta, Gonçalo Victor de Matos – A população
agrícola portuguesa. Coimbra, Rev is ta Agronómica, 1956,
separata da Rev is ta Agronómica, 18 p., ilustrado com inúmeros
gráficos, 23 cm. Com dedicatória do autor. Capa brochada, bom
estado.
«A intensidade dos fenómenos urbanos dos últimos decénios, o rápido
crescimento da população, os progressos da industria, fizeram crer aos
observadores superficiais que toda a evolução verificada provinha de
um desfalque na população rural, a qual sistematicamente abandonava
as profissões agrícolas.»

10€

99 - Schwalbach, Luís – Geografia humana: o
superpovoamento. Lisboa, Sociedade Industrial de
Tipografia, 1942, 37 p., 21 cm. Com dedic atória do autor. Capa
brochada, com pequena mancha, bom estado.
Luis Filipe de Lancastre Schwalbach Lucci foi geógrafo e docente da
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
«Reservámos o último capítulo do presente trabalho a uma vista de
conjunto sobre a aglomeração do nosso povo, olhando mormente
para o núcleo metropolitano.»

12 €

100 - Sessão do tribunal da primeira instancia do Conselho
de guerra, em que foi accusado, e condemnado á morte o
capitão do regimento de infanteria n.° 10 Joaquim Bento
Pereira, colligida pelos tachigrafos da camara dos senhores
deputados da nação portugueza, José Vieira Caldas de
Lemos, e Julio José da Silva. Lisboa, Typ. de Eugénio Augusto,
1835, 26 p., 21 cm. S/ capa, bom estado.
40 €
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101 - Silva, Armando Carneiro da – Medalhística coimbrã. Coimbra, Coim bra Editora, 1968, 127 p., muito ilustrado, 22 x 22 cm.
Encadernação original do editor, com sobrecapa, bom estado.
«A Medalhistica portuguesa, criada para comemorar figuras reinantes, casamentos reais, fundação de monumentos e estabelecimentos
públicos, tratados de paz, grandes obras públicas, acontecimentos políticos notáveis, ou figuras de projecção social, literária, política ou militar,
(…) reúne ainda o apreço pela sua singularidade como peça de expressão artística, histórica e documental.»

30 € VENDIDO

102 - Silva, Armando Carneiro da – Retratos gravados de Santa Isabel. Coim bra, Coimbra Editora, 1964, separata do Arquiv o
Coimbrão, 91;[2] p., muito ilustrado, 24 cm. Edição especial em papel de qualidade. Capa brochada, como nov o.
«Santa Isabel, a Rainha Santa foi e é musa inspiradora de artistas que a têm figurado através dos seus pincéis, escopos e buris, os poetas nos
seus versos ou na prosa os contistas e historiadores.
Este trabalho pretende catalogar aquela parte da figuração de Santa Isabel feita pela gravura através dos séculos, na ilustração de livros, nos
registos de santos ou estampas devotas, tão do gosto popular, nas ilustrações de programas, na composição das séries icónicas tão em voga
nos dois últimos séculos.»

25 €
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103 - Silva, Armando Carneiro da – Sisa de 1567. Coimbra,
Coimbra Editora, 1970, separata do Arquiv o Coimbrão,
VII;77;[2] p., 26 cm. Capa brochada, com alguns picos de
humidade, bom estado.
«As sisas foram inicialmente criadas como tributo sobre
determinadas operações económicas, como transmissões de
propriedades, dações em pagamento, ou onerando um ou outro
comércio de vulto.
Estabelecidas primeiramente em Castela por Sancho IV, em 1295,
reconhece-se a sua aplicação em Portugal no reinado de D. Diniz,
incidindo sobre o comercio de vinhos e para criar receitas para a
reparação de fontes, caminhos e muralhas de defesa.
Mais tarde – em Coimbra no século XVI – as sisas passaram a ser
cobradas como um imposto geral.»

20 €

104 - Simões, Gabriela Trindade – Vistorias da Câmara de
Coimbra (1664-1906). Coim bra, Biblioteca Municipal, 1960,
separata do Arquiv o Coimbrão, 117 p., 28 cm. Capa brochada,
como novo.
Registo das vistorias feitas na cidade e seu termo no transcurso de mais
de dois séculos. Leitura e sumarização dos doze volumes feitos por
Gabriela Trindade Simões

15 €

105 - Siqueyra, Bento de – Sermam que o Padre Mestre Bento de
Siqueyra, Reytor do Collegio da Companhia de Iesu, & do das
Artes da Universidade de Coimbra, prègou em S. Clara à
primeyra pedra do Templo, & Convento Real, que a Real
Magestade delRey Dom Ioam o IV, levanta à Rainha Santa Isabel
sua Avoo no monte da Esperança, & tresladaçam de suas
reliquias, & mudança das Religiosas pera o Templo, & Convento
novamente levantado. Coimbra, Biblioteca Munic ipal, 1971,
reimpressão fac-similada da edição: Em Coimbra, Na Officina de
Paulo Craesbeeck, 1650, comemorativ a do VII Centenário do
nascimento da Rainha Santa Isabel, com uma nota introdutória pelo
Prof. Doutor Manuel Lopes d'Almeida, separata do Arquiv o
Coimbrão, XIX;35;[1] p., 25 cm. Capa brochada, bom estado.
«O sermão que hoje se reedita é uma peça rara, como todos os demais deste pregador. Sermões tão raros, que a maioria dos catálogos de
importantes livrarias dispersas durante a primeira metade do presente século não os regista.
Reitor de um colégio de tanta fama e de tanta preponderância espiritual, estava naturalmente indicado para proferir em Coimbra as orações dos
actos comemorativos.»

25 €
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106 - Soares, António José – Saudades de Coimbra: 1917-1933 / 1934-1949. Coim bra, Alm edina, 1985, 2 volumes, 1º v olume:
367 p., 2º volume: 375 p., todas as páginas ilustradas a ornamentar o tex to, 23 cm. Capa brochada, como nov o.
«Todos os antigos estudantes leitores destas “SAUDADES DE C OIMBR A” têem, agora, à sua disposição, um autêntico e completo breviário
com referências concretas e precisas sobre a vida das instituições culturais e desportistas da Academia, sobre as actividades que patrocinaram,
sobre cerimónias e festas que organizaram, as piadas e partidas que promoveram, e, até, sobre os conflitos e questões em que entraram.»

40 €

107 - Soares, Justino Dias Lima – Elementos de dança de sala: dedicados e
offerecidos a Suas Altezas o Principe D. Carlos Fernando e Infante D. Affonso
Henriques pelo professor de dança. Lisboa, Typographia de J. A. de Matto, 1876, 1ª
edição, 80 p., 22 cm. Encadernação ½ sintético, com capa de brochura, bom estado.
Contendo: A explicação de todas marcas, figuras, passos, tempos e posições de walsa, polka,
masurka, schottish, (Fenianas, Caçadores da Rainha D. Maria Pia, Fraternidade entre os povos
belligerantes, Lanceiros infanís, Polka das Terças e Animação dos Bailes, produção do auctor)
Lanceiros, Imperiaes, Fracesa e Cotillon.

35 €

108 - Sobral, Luís da Cruz – Alexandre Herculano, poeta do
cristianismo: conferência proferida no dia do 147º
aniversário do nascimento do poeta - 28 de Março de 1957
- em Tomar. Tomar, Câmara Municipal, 1957, 30;[2] p., 25 cm.
Com dedic atória do autor. Capa brochada, bom estado.
«Há três mestre supremos, três exemplares acabados do estilo
poético português – Camões, Herculano e João de Deus.» - Antero
de Quental
«Lembrar a figura do poeta que no século XIX entre nós representou
na máxima e única força o Romantismo Cristão ou Emmanuéico.»

18 €
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109 - Sobral, Luís da Cruz – Luís de Camões: poeta nacional;
conferência proferida no dia 10 de Junho de 1953, em Vila
Viçosa. Lisboa, Sociedade a Astória, 1953, 29;[1] p., ilustrado, 25
cm. Com dedic atória do autor. Capa brochada, bom estado.
«Esta palestra não oferece novidades às pessoas cultas, não ajuda os
rapazes dos liceus a interpretar os passos dos “Lusíadas”; mas
pretende iniciar, despretensiosamente, essa campanha de interesse
pela vida modesta da província, que tanto precisa de motivos que a
tirem do “ramerrão” quotidiano.»
«A poucos mortais, como se vê, tem Deus concedido o dom, a graça, a
arte superior de saberem servir-se da tuba heróica. Deu-a a Homero, na
Grécia lendária, a Virgílio, na Roma antiga, ao Dante da Itália medieval,
a Luís de Camões, no Portugal da Renascença.»

18 €

110 - Sousa Martins, [José Tomás de]: in memoriam. Lisboa, [Casa da Moeda], 1904, XI;633;[2] p., ilustrado, 28 cm. Com
dedicatória de Casimiro José de Lima (director da Casa da Moeda). Encadernação ½ de sintético, bom estado.
Com a colaboração de vários autores e personagens da vida publica portuguesa como: Alfredo da Cunha, Teófilo Braga, Próspero Peragallo,
Abel Botelho, Ramalho Ortigão, Bernardino Machado, Sousa Viterbo, etc.
«Notável professor que deixou, atrás de si, um nome aureolado de prelector admirável, de clínico, de orador consagrado, sempre alerta nas
justas da Sociedade das Ciências Médicas.» - Egas Moniz
«Eminente homem que radiou amor, encanto, esperança, alegria e generosidade. Foi amigo, carinhoso e dedicado dos pobres e dos poetas. A
sua mão guiou. O seu coração perdoou. A sua boca ensinou. Honrou a medicina portuguesa e todos os que nele procuraram cura para os seus
males.» - Guerra Junqueiro

80 € VENDIDO
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111 - Tinhorão, José Ramos – Os negros em Portugal: uma
presença silenciosa. Lisboa, Caminho, 1988, 1ª edição,
460;[2] p, 21 cm. Capa brochada, bom estado.
«A presença e a influência dos negros na sociedade portuguesa é
um tema em relação ao qual pouca ou nenhuma bibliografia existe
publicada.»
«O tema é abordado em diferentes perspectivas, desde o papel dos
negros nas navegações, passando pela sua integração no mercado
de trabalho, e, como não poderia deixar de ser, pela sua influência
nos mais diversificados aspectos da cultura portuguesa.»

35 € VENDIDO

112 - Universidade de Coimbra – Catálogo da exposição
bibliográfica 1926-1966. Coim bra, Biblioteca Geral da
Univ ersidade, 1966, XVIII;729;[1] p, 24 cm. Capa brochada, bom
estado.
«O presente catálogo procura dar uma ideia geral da actividade
intelectual do corpo docente, dos técnicos e dos servidores da
Universidade de Coimbra, registando as obras publicadas pelos
diferentes autores no seu tempo de exercício, no período que vai de
1926 1966.
O conteúdo do catálogo foi organizado numa ordem alfabética de
autores e ainda, dentro desta, numa ordem alfabética de títulos.»

20 € VENDIDO

113 - Universidade de Coimbra – Em prol da Universidade
de Coimbra e do ensino. Coim bra, Tipografia Progresso,
1962, 112 p., 23 cm. Capa brochada, como nov o.
15 €
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114 - Universidade de Coimbra – Prospecto geral: ano lectivo
de 1965-1966. Coimbra, Imprensa de Coimbra, 1965, 98 p., 23
cm. Capa brochada, como nov o.
Actividades, docência e plano de estudos das várias faculdades e
escola de farmácia.

12 € VENDIDO

115 - Valente, Álvaro – Pedaços deste Ribatejo. Montijo, Edição do Autor, 1948, 282;[3] p., ilustrado no tex to e em folhas ex tra
tex to, 24 cm. Capa brochada, papel amarelecido, bom estado.
«Este Ribatejo também tem que contar.
A natureza caprichou em oferecer-lhe belezas diferentes, duma alacridade inconfundível.
Os personagens movem-se sem grandes tragédias. E por cima de tudo, códigos e leis especiais que regulam a turba charnequeira, hábitos e
costumes que localizam o regionalismo dos matos bravos e chaparrais, tiques curiosos que tornam a vastidão extremamente impressionável.
A valentia e a bravura estão consubstanciadas no espírito ribatejano.
Um povo assim, duma região tão caracteristicamente nossa, merece bem que o contem.»

40 € VENDIDO
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116 - Veloso, Agostinho S. J. – A mensagem de Leonardo
Coimbra: testemunho de um seu contemporâneo. Porto,
Liv raria Tavares Martins, 1951, separata da rev is ta Brotéria, 27
p., 23 cm. Capa brochada, com folhas sublinhadas, bom
estado.
«”A alegria, a Dor e a Graça” em cada pensamento, em cada
palavra, em cada atitude, pelas riquezas que nele havia, de
interioridade humana, profunda e convivente.»

8€

117 - Viana, Abel – Citania de Santa Luzia: Viana de Castelo, Portugal. Salamanca, Seminario de Arqueologia de la
Univ ersidad, 1955, p. 61-88, ilustrado com desenhos, 25 cm. Com dedicatória do autor. Capa brochada, bom estado.
«Na “Revista de Guimarães”, nós e Manuel de Sousa Oliveira, Director do Museu Regional de Viana do Castelo, publicamos um trabalho acerca
desta notável estação arqueológica minhota, tratando-se ai, de preferência, da história das investigações até então ali realizados e do estudo
dos materiais recolhidos.
Nessa despretensiosa síntese, na qual predomina o descritivo, demos a conhecer o que de mais importante se registava no espólio do castro.
Virá agora o exame das ruínas, a análise da arquitectura dos vários elementos que restam do povoado proto-histórico.»

30 € VENDIDO

118 - Vieira, Affonso Lopes – Conto do Natal. Lis boa, Viúva
Tav ares Cardoso, 1905, 1ª edição, 21;[1] p., 18 cm. Capa
brochada, bom estado.
Conto em verso.

25 € VENDIDO
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119 - Viqueira, José Maria – Coimbra en las letras españolas.
Coimbra, Biblioteca Munic ipal, 1964, separata do Arquiv o
Coimbrão, 71 p., 24 cm. Capa brochada, como nov o.
«No pretendo, ni mucho menos, agotar las muestras de las referencias
literarias españolas acerca de Coimbra. Pero dentro de las apremiantes
posibilidades de que dispongo, voy a intentar trazar un cuadro de cierta
amenidad literaria, donde el lector pueda contemplar una curiosa
panorámica en el tiempo, y se goce a su vez al comprobar la presencia
de Coimbra y lo conimbricense en determinadas manifestaciones
literarias de épocas pretéritas y presentes.»

12 € VENDIDO

120 - Zúquete, Afonso Eduardo Martins (dir., coord. e compil.) – Nobreza de Portugal e do Brasil: bibliografia, biografia,
cronologia, filatelia, genealogia, heráldica, história, nobiliarquia, numismática. Lisboa; Rio de Janeiro, Editorial Enciclopédia,
1960-1961, 1ª edição, 4 v olumes, 1º v olume: 766p., 2º v olume: 766 p., 3º v olume: 766 p., 4º volume: Armorial Lusitano:
genealogia e heráldica, 733 p., muito ilustrado no tex to e em folhas ex tra tex to por João Carlos e J. Ric ardo da Silv a, 25 cm.
Encadernação original do editor inteira de pele, com grav ações a ouro na pasta, bom estado.
«No trabalho que ora se apresenta procurou-se, na medida do possível, cingir toda a informação à verdade apurada, sem quaisquer
preocupações polémicas, com a singela intenção de pôr nas mãos dos estudiosos uma obra útil de consulta.
A distribuição das matérias obedece a um esquema muito simples: depois de uma breve e muito sumária introdução histórica, que servirá de
enquadramento geral de todos os assuntos versados, serão desenvolvidas por ordem cronológica, as biografias dos Reis e Rainhas de Portugal,
primeiras figuras da Nobreza, de quem naturalmente emanaram no decorrer dos séculos, os foros e os direitos dessa mesma Nobreza.
Numa segunda parte, antecedida por breve dissertação sobre as origens e prerrogativas da Nobreza e a sua evolução em Portugal, inclui-se por
ordem alfabética, a relação das Famílias Nobres, (…) acompanhadas das respectivas armas.»

350 €
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livraria.antiquario@sapo.pt
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www.atempo-livrariantiquario.com

Obrigado pela sua preferência!

www.atempo-livrariantiquario.com

47

