Atempo

livraria antiquário

1 - I Congresso Nacional de Ciências Agrárias. Lisboa, Imprensa Lucas,
24-31 de Outubro 1943, 6 volume, Súmario das comunicações: 298 p.,
26 cm, Regulamento: 14 p., 20 cm, Programa: 6 p., 26 cm, Sumários dos
relatórios: 29 p., 27 c m, Estação Agronómica Nacional: história, acção,
planos, 14 p., ilustrado, 23 c m, Inauguração do “auditório” da Estação
Agronómica Nacional, 3 p., 26 cm. Capa brochada, bom estado.
Tem co mo objectivos:
- Desenvolver as ciências em que se fundamenta a agricultura. – Pugnar pelo
progresso da investigação científica, agronómica, florestal e veterinária. –
Aproximar os vários ramos da técnica agrícola. – Promover a mais aberta e
decidida cooperação com a lavoura.

30 €

2 - I Jornadas Agronómicas: Revista Agronómica; vol. XXIX;
suplemento. Lisboa, Publicação da Sociedade de Ciências Agronómicas
de Portugal, 1941, 322;[1] p., ilustrado com várias 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 €

3 - Abadie, Mars – La ferme moderne: traité des constructins rurales, Paris, Librairie Larousse, s/d,
256 p., ilustrado com 388 gravuras, 21 cm. Capa brochada, com manchas, lombada cansada.
10 €
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4 - Album de Collections
Álbum de cromos século XIX - XX, temas variados, coloridos, alguns com relevo, 42 folhas, com vários
cromos em cada folha, 16 X 24 c m. Encadernação original da época, bom estado.
120 €
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5 - Álbum de cromos século XIX – XX. Temas variados, coloridos, alguns com relevo, 55 folhas, com
vários cromos em cada folha, 30 X 22 cm. Encadernação ½ pele, bom estado.
90 €
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6 - Alguns problemas do meio rural. Gouveia;
Beira Alta, Gráfica de Gouveia, s/d, 275;[2],
ilustrado com vários mapas, 22 c m. Capa
brochada, bom estado.
Vários autores.

20 €

7 - Almeida, Eduardo Sousa d' – Um povo miúdo: notas sobre a vida das abelhas. Lisboa, Cos mos,
1943, colecção: Biblioteca Cos mos, 153;[4] p., muito ilustrado com 32 desenhos, 19 cm. Capa brochada,
com estado.
15 €
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8 - Almeida, Luís de – Moçambique de hoje / M ozambique Today. Porto; Maputo, Porto Editora; Plur al,
2007, prefácio de Carlos Pinto Coelho, texto a 2 colunas, bilingue: português e inglês, [30] p., ilustrado
com 154 fotos a cores em folhas extra texto, 23 x 27 cm. Encadernação original do editor, como novo.
«Mosaico de um país de muitas terras e de um povo de muitas nações, esta galeria de fotografias vem
despida de preconceitos de exegeses – até de guião. É como se os olhos do fotógrafo tivessem andado,
como aves predadoras, sobre a espuma das gentes e das coisas e, de repente, lhes mergulhassem nas
essências em voos picados e fulminantes para lhes arrebatar as almas.»

40 €

9 - Am orim , Guedes de – Patamar: contos.
Lisboa, Mar ítimo- Colonial, 1945, 1ª edição, 249;[5]
p., 19 cm. Capa brochada, com algumas manchas
de humidade, bom estado.
«Guedes de Amorim é dos nossos actuais
maiores escritores de conflitos sociais e
problemas humanos.
Consagrado pela Academia das Ciências, com
o prémio “Ricardo Malheiros”. A sua obra
literária, tanto pelo livro como pela imprensa, de
que é obreiro infatigável, há muito o acreditou
como escritor de extraordinários recursos em
qualquer dos géneros a que se tem dedicado:
romance, conto e novela.
Os contos que formam o volume serão lidos
com surpresa e agrado.»

20 €
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10 - Andrade, Ferreira de (ed. lit.) – Monografia de Cascais. Cascais, Câmara Municipal de Cascais,
1969, 276;[5] p., ilustrado com fotos e mapa, sendo algumas em folhas desdobráveis, 25 cm. Capa
brochada, bom estado.
«Simples aldeia do Concelho de Sintra, Cascais foi elevado à
categoria de vila por carta de D. Pedro I, em 7 de Junho de 1364.»

45 €

11 - As áfricas de Pancho Guedes: colecção de Dori e Amâncio Guedes / The Africas of Pancho
Guedes: the Dori and Amâncio Collection. Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa; Sextante Editor a,
2010, organizado pela Câmara Municipal de Lisboa, apresentação de António Costa, textos de Alda
Costa, Alexandre Pomar, Rui M. Pereira, fotografia de José Manuel Costa Alves, texto bilingue: português
e inglês a 2 colunas, 299;[5] p. muito ilustrado a cores, 27 cm. Capa brochada, como novo.
«Um excepcional conjunto de 17 pinturas de Malangatana dos anos 1959-61, é a expressão mais forte deste
núcleo da colecção. Mas a exposição inclui também manifestações das sociedades tradicionais.»
«A diversidade dos núcleos da colecção vistos em continuidade põe em questão as fronteiras entre géneros
e as respectivas hierarquias, ilustrando a multiplicidade e a simultaneidade das práticas duma África viva e
sempre em mudança.»

60 €
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12 - Beliz, J. Malato; N. de Basto Folque – Novas formas cultivadas de aveia: classificação e
descrição sumária. Elvas, Casa Ibér ica, 1951, separata de Melhoramento, vol. IV, [3];68 a 73 p.,
ilustrado com V II estampas em folhas extra texto, 23 cm. Capa brochada, bom estado.
«Decorrida uma vintena de anos sobre o estudo taxonómico das aveias cultivadas em Portugal, se impõe
uma revisão geral do esquema então seguido, com a finalidade de o actualizar pela análise dos conceitos
expostos em estudos posteriores de destacado interesse.»

12 €

13 - Bibliografia agrícola. Lisboa, Instituto de
Cultura Alemã, 1943, 12 p., 23 c m. Capa
brochada, com alguns restauros, bom estado
geral.
Livros existentes na Biblioteca do Instituto de
Cultura Alemã.

10 €
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14 - Borba, Tom ás; Fernando Lopes Graça – Dicionário de música: (ilustrado). Lisboa, Edições
Cos mos, 1962-1963, 2 volumes, texto a 2 colunas, 1º volume: A-H, 676;[2] p., 2º volume: I-Z, 744;[3]
p., muito ilustrado com gravuras, fotos e notas musicais, 24 cm. Encadernação original do editor,
lombada cansada (só no 1º volume), bom estado geral.
«Há muito que entre nós se faz sentir a falta de um dicionário de vocabulário musical, onde o
estudiosos pudesse encontrar o preciso para bem se orientar na solução dos pequenos
problemas que a cada mo mento se lhe deparam e dificilmente se definem sem a recorrência a
muitos livros da especialidade.»

80 €

15 - Botte, Theodorico César de Sande Pacheco de Sacadura – M emórias
e autobiografia: 24 anos em Portugal e 60 em África. Maputo, Minerva
Central, 1985-1986, 3 volumes, I volume:XV I;305;[2] p., II volume: 309;[1] p.,
III volume: 349;{2] p., ilustrados com 474 fotos, 22 cm. Capa brochada, como
novo.
«Conta a sua história de vida e é considerado por muitos como sendo um
grande instrumento de visão sobre os últimos anos do Império Ultramarino
Português, bem co mo um interessante relato da maior parte do século 20
através dos olhos de um me mbro da última geração de colonialistas
portugueses.»

70 €

9

Atempo

livraria antiquário

16 - Botto, António – As canções de António
Botto. Lisboa, Bertrand, 1941, nova edição,
definitivo e muito aumentado das obras completas,
com os últimos versos inéditos do poeta e alguns
estudos críticos em marginália, 413;[2] p., 20 c m.
Capa brochada, cansada.
«António Tomás Botto foi um poeta português.
A sua obra mais conhecida, e também a mais
polémica, é o livro de poesia Canções que, pelo
seu carácter abertamente homossexual, causou
grande agitação nos meios religiosamente
conservadores da época. António Botto acaba
por se ver forçado a emigrar para o Brasil.»
«Canções é uma colectânea de poemas, que foi
sendo editada e aumentada pelo próprio autor
no período de 1921 a 1932.»

25 €

17 - Bragança, D. Carlos de – Catálogo illustrado das aves de Portugal (sedentárias, de
arribação e accidentaes). Lisboa, Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1983, fac-similar da edição
de Lisboa: Imprensa Nacional, 1903 e 1907, fascículo I: estampas 1 a 20, fascículo II: estampas 21
a 40, texto em português e francês, s/paginação, principalmente ilustrado, 32 c m. Capa original do
editor, com caixa, como novo.
«Não subsiste hoje quaisquer dúvidas de que as aguarelas originais destinadas ao Catálogo das aves de
Portugal são da autoria de Enrique Casanova e não do Rei D. Carlos.»

100 €
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18 - Branco, Cam illo Castelo – Cartas de
Camillo Castello Branco. Lisboa, Empresa
Literária Fluminense, s/d, 2ª edição, revista e
melhorada, com prefácio e notas de Silva Pinto,
160 p., 19 c m. Capa brochada, bom estado.
«Há nas cartas que forma m este livro
manifestações da bonhomia d’ aquelle homem
que tu aprendeste a adorar, no tracto de cada
dia. Demonstrações de azedume são raras.»

20 €

19 - Branco, Cam illo Castelo – Cem cartas de
Camillo. Lisboa, Portugal-Brasil, s/d, [1920],
coordenadas e annotadas por L. Xavier Barbosa,
[18];160 p., ilustrado em folhas extra texto, 24 cm.
Capa brochada, bom estado.
«Ora, de entre as cartas authographadas de Camillo
que eu possuo, todas muito dignas de apreço, algumas
há, que, sem inconfidência, podem ser publicadas,
constituindo elementos de valor para o estudo da vida,
do temperamento e da actividade litteraria do genial
romancista, (…) útil repositório de documentos
flagrantes,
todos
attinentes
à
extraordinária
personalidade de Camillo.»

30€

20 - Branco, Camillo Castello – Novellas do
Minho VII e VIII: Maria Moyses. Lisboa, Livraria
Editora de Mattos Moreira & Cª, 1876-1877, 1ª
edição, 2 volumes, volume I, primeira parte: 74 p.,
volume II, segunda parte: 74;[2] p., 17 c m. Capa
brochada, bom estado.
90 €
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21 - Brandão, Raul – Húmus. Porto, Renascença Portuguesa, 1917, 1ª edição, 334;[1] p., 19 cm. Capa
brochada, muito bom estado.
«Raul Brandão seguiu, uma carreira militar. Mas foi, sobretudo, um grande
jornalista (no "Correio da Manhã", "Revista de Hoje", "Revista de Portugal", chefe
de redacção dos jornais "O Dia" e "A República") e escritor, autor de uma extensa e
diferenciada obra literária (ficção, teatro e livros de viagem), marcada pelas
vertentes social, ética e religiosa e entrecruzada pelo patético e pelo trágico.
Pertenceu ao grupo dos "Nefelibatas" e à "Geração de 90" do século XIX e foi
influenciado não só pelas correntes do Realismo, do Naturalismo, mas também pelo
Simbolismo e o pelo Decadentismo. Foi um home m imaginativo e talentoso, mas
passivo e isolado, características que, no entender de muitos estudiosos da sua
vida e obra, acabaram por fazer dele, muitas vezes, um incompreendido.»
«A sua aclamada obra-prima, "Húmus", dedicada ao amigo Columbano, que
conheceu no final de Oitocentos e que lhe pintou dois retratos.»

75 €

22 - Butterweck, Georg; Dieter Orasch – Das Standardwerk des Anatolischen Knupfteppichs
Zentralanatolien. / Handbook of Anatolian Carpets Central Anatólia. Wien, Im Eigenverlag, 1986, texto
em inglês e alemão, 125 p., com 229 fotos a cores em folhas extra texto não paginadas e vários mapas,
30 cm. Encadernação original do editor, como novo.
«In this handbook we discuss the production of carpets in the area outlined above and have devoted a
chapter to each of the following rug weaving centers: Konya – Kirsehir with Mucur, Avanos and Urgup –
Kayseri – Nigde to Taspinar – Samsun and environs – Mihaliçcik to Afyon – Ankara and environs.»

50 €
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23 - Cabral, António – Camillo de perfil: traços
e notas; cartas e documentos inéditos. Lisboa,
Livrarias Aillaud & Bertrand, 1922, XVI;319;[3] p.,
ilustrado, 19 c m. Capa brochada, bom estado.
«Este livro é, por assim dizer, um livro de
me morias, e por isso mesmo desbotadas e
pulverulento. São traços ligeiros, dados por mão
imperita no retrato de Camillo; notas breves e
inéditas, escriptas à margem da biographia de
lágrimas e dores do grande e malaventurado
romancista.
A biographia de Camillo está feita. É certo. Mas
não está completa. Há n’ ella falhas que é
necessário preencher, lacunas que é preciso
cobrir, sombras espessas que é indispensável
aclarar.»

25 €

24 - Cabral, António – Camillo desconhecido:
erros que se emendam e factos que se aclaram.
Lisboa, Livraria Ferreira, 1918, 444;[3] p., muito
ilustrado em folhas extra texto, 19 c m. Capa
brochada, com alguns picos de humidade, lombada
com restauros, cansada.
«Camillo é um filão inesgotável. A sua vida
tormentosa e a sua obra magnífica teem sido
thema de muitos livros, deixando ainda assumpto
novo e estimulante para outros.»

30 €
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25 - Cabral, António (texto, selecção e coord.) – Cancioneiro popular duriense. Vila Real, Centro
Cultural Regional, 1983, 174;[3] p., ilustrado com fotos e [15] páginas com notas musicais, 21 c m. Capa
brochada, como novo.
«Apesar de estas cantigas, na sua maioria, serem recolhidas em Castelo do Douro, o livro leva o título de
Cancioneiro Popular Duriense, em virtude de muitas delas serem conhecidas, mais ou menos, por todo o
Alto Douro.»
«Temos obrigação de salvar tudo aquilo que é susceptível de ser salvo, para que os nossos netos, embora
vivendo num Portugal diferente do nosso, se conservem tão portugueses como nós e capazes de manter as
suas raízes culturais mergulhadas na herança social que o passado nos legou.» - Jorge Dias

25 €

26 - Cam acho, Brito – Gente rústica. Lisboa,
Guimarães & C.ª Editores, 1921, 1ª edição, 234;[1]
p., 19 cm. Capa brochada, bom estado.
«Manuel de Brito Camacho (1862-1934) foi um homem de
múltiplas e invulgares facetas sociais como médico-militar,
jornalista, político, publicista e escritor. Começou a sua
formação superior em Medicina, mas cedo percebeu a
importância da sensibilidade cívica para garantir maiores
padrões de justiça social, daí decorreu a sua preocupação
em formar uma opinião pública sólida que o levou ao
exercício do poder político como deputado e ministro
Republicano, tendo contribuído para a implantação da
República em 5 de Outubro de 1910. No fim da sua vida
dando liberdade à sua sensibilidade humanista escreveu e
publicou ensaios e contos.» - Nuno Sotto Mayor Ferrão.

25 €
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27 - Cam acho, Brito – Longe da vista. Lisboa,
Guimarães & C.ª Editores, 1918, 1ª edição, 226 p.,
19 cm. Capa brochada, bom estado.
25 €

28 - Cam acho, Brito – Nas horas calmas. Lisboa,
Guimarães & C.ª Editores, 1920, 1ª edição, 256 p.,
19 cm. Capa brochada, bom estado.
25 €

29 - Cam acho, Brito – Os amores de Latino
Coelho. Lisboa, Guimarães & C.ª Editores, 1924,
1ª edição, 259 p., 19 c m. Capa brochada, bom
estado.
25 €
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30 - Cardoso, Nuno Catharino – Camillo, Fialho e Eça: a vida, o
físico, o moral, a obra, o estilo e a linguagem, vocabulários
compreendendo muitas palavras não registadas nos dicionários
da língua portuguesa, respectivas bio-bibliografias. Lisboa,
Portugália, s/d, [1923], 136 p., 19 c m. Capa brochada, bom estado.
«Há na vida de Camillo, como na vida de Fialho e Eça de Queiroz, grandes
analogias entre o génio que os bafejou e a desventura que os perseguiu.»
«Sendo este trabalho dividido em três partes, em cada uma delas trato,
sinteticamente, em capítulos especiaes, da biografia, do físico, do moral, da
obra, da linguagem e do estilo, do vocabulários que contem muitas palavras
ainda não registadas nos mais modernos dicionários portugueses e da biobibliografia dos três Escriptores Consagrados, a quem, por este meio, quis
prestar, neste tempos tão prosaicos e desalentadores que vão correndo, a
homenagem da minha maior admiração.»

20 €

31 - Carell, Paul – Afrika-Korps: as raposas do deserto. Lisboa, Livraria Bertrand, [1968], tradução de
Augusto Sousa, 447;[1] p., ilustrado com fotos e mapas, 22 cm. Capa brochada, sem contracapa e
lombada restaurada, bom estado geral.
«A segunda Guerra Mundial foi, para além da série de atrocidades e violências que, só por si, chegam para
definir a guerra, ocasião para se afirmarem algumas das mais nobres e raras qualidades humanas.
Na batalha do deserto, nas areias escaldantes da África do Norte, foi Erwin Rommel, um dos maiores
arquitectos da moderna estratégia militar, uma espécie de monstro sagrado dos palcos da luta; essa ordem
foi a retirada magistral do Afrika-Korps.»

25 €
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32 - Cary, Francisco Caldeira – Tempospadrões de trabalho para a cultura arvense de
sequeiro no Alto Alentejo. Lisboa, Fundação
Calouste Gulbenkian, 1968, 485;[15] p., inclui
mapas, tabelas e gráficos, 25 cm. Capa brochada,
bom estado.
«Em Portugal a crise de ajustamento da
agricultura às modernas realidades económicas
é estrutural na sua raiz.»
«Diplomado em 1963, e em seguida integrado
no corpo de técnicos do Centro de Estudos de
Economia Agrária, Francisco Cary (…) pioneiro
entusiasta dos estudos de Organização do
Trabalho Agrícola em Portugal.»

20 €

33 - Chenciner, Robert – Kaitag: Textile Art from Daghestan. London, Marian Ellingw orth, 1993, 207
p., muito ilustrado no texto e em folhas extra texto, 33 cm. Encadernação original do editor, com
sobrecapa, como novo.
«Daghestan, situated between the Black Sea and the Caspian Sea, lies flanked by the Russian and Persian
empires. Kaitang art, from a small mountainous region in the south of Daghestan, is the creation of diverse
ethnic groups. This remarkably vibrant and beautiful tradition is found mostly in the rectangular panels
embroidered with vividly coloured silk that is the subject of this book.»

60 €
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34 - Cidade, Hernâni – Lições de cultura e literatura
portuguesas. Coimbra, Coimbra Editora, 1975, 6ª edição,
corrigida, actualizada e ampliada, 1º volume: Séculos XV, XVI
e XVII, 550;[2] p., 2º volume: Da reacção contra o
formalismo seiscentista ao advento do romantismo. Do
«Ensaio sobre a crise mental do século XVIII», 471;[5] p., 22
cm. Capa brochada, bom estado.
«Obra que contém, inteira, a exposição critica da nossa evolução
cultural. Nem o isolamento da literatura dos outros aspectos da vida
da cultura, nem a redução de uma história de ideias e formas de
beleza a uma série de biografias e a um catálogo de biblioteca; antes
o surgimento e a evolução, até este momento, das ideias,
sentimentos e formas de cultura que melhor revelam o homem, da
maneira que possamos, pelo conhecimento do que foi, melhor
compreender o que é.»

60 €

35 - Clara, Lina Gorjão; João Gorjão Clara – O traje português de equitação / The Portuguese
Riding Costume. Lisboa, Prolisipo, 1995, texto bilingue: português e inglês, 259;[6] p., muito ilustrado, 31
cm. Com assinatura dos autores. Encadernação original do editor, com sobrecapa, como novo.
«Trata-se do primeiro estudo sobre o traje da equitação usado no nosso país.
Este estudo é constituído pela descrição exaustiva, não só do modo de vestir, como das diferentes peças
que compõem a indumentária feminina e masculina, usada em Portugal, desde 1890 até aos nossos dias.»

80 €
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36 - Coelho, A. do Prado – Camilo. Lisboa,
Livrarias Aillaud & Bertrand, 1919, 288;[1] p., 19
cm. Capa brochada, bom estado.
«Camilo foi um escritor português, de inspiração
tôda portuguesa, fundada na observação da
nossa humanidade, da nossa terra, do nosso
céo.
Nas obras do romancista fulguram jóias
preciosas, muitas delas duma grandeza e
pureza tais que não teem igual na nossa
literatura.
A alma da nossa raça, com a sua suave
tristeza, a ternura compadecida, a indecisão
sonhadora, a resignação perante a fatalidade
viveu na alma de Camilo.»

25 €

37 - Conceição, Am adeu Pereira da – Tragédias do ar: crónicas dos desa stres mortais da aviação
portuguesa. Lisboa, Paulo Guedes, 1929, 123;[1] p., muito ilustrado com fotos, 23 cm. Encadernação
inteira de sintético, capa de brochura com alguns picos de humidade, bom estado.
«”Tragédias do ar” são esboços rápidos da morte épica desses homens que a coragem fadou para as lutas
do ar, tocadas ao de leve de notas biográfica.»

35 €
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38 - Cortesão, Arm ando – A teoria da mutação
e o melhoramento das plantas: estudo
trematológico.
Coimbra,
Imprensa
da
Universidade, 1913, XX;209;[2] p., 18 c m. Capa
brochada, bom estado.
Dividimos este trabalho em duas partes: a
primeira, essencialmente biológica, analisa as
teorias que, por intermédio da genética,
explicam os fenómenos do melhoramento das
plantas; a segunda, mais prática, é a aplicação
da genética ao melhoramento das plantas.»

10 €

39 - Costa, Júlio Dias da – Escritos de Camilo: I Cartas . II - Notas em livros. Lisboa, Portugália,
1922, 288 p., 22 cm. Capa brochada, bom estado.
«É nas cartas que ele aparece em toda a sua
grandeza e em todas as suas misérias: por isso
eu entendo que todas elas devem ser publicadas,
todas, sem exclusão daquelas que o deixem e m
situação menos primorosa quanto às suas
qualidades de carácter.
É preciso que nos convençamos de que estudar
Camilo não tem por fim dar-lhe um lugar no Flos
Sanctorum, fazê-lo entrar no reino dos céus.»

25 €

40 - Costa, Manuel Beja da – Revolução
agrícola. Lisboa, Tipografia da E. C. G. G., 1961,
184;[2] p., 19 c m. Capa brochada, bom estado.
«As terras mudam de donos, às esperanças
seguem-se as desilusões, as empresas ruem e
novos proprietários surgem, a propriedade
passa e repassa de mão em mão, as leis
sucedem-se às leis, as doutrinas filosóficas
exploram os ambientes, como pétalas que o
vento da verdade afasta – e a crise continua.»

15 €
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41 - Coutinho, Luís de Azevedo (introd. e org.) – Revista agronómica: bibliografia agronómica e
florestal: volume I – biologia; produção bibliografica dos directores e professores do Instituto
Superior de Agronomia e engenheiros agrónomos e silvicultores portugueses 1853-1943. Lisboa,
Imprensa Lucas & Cª, 1944, volume XXXI: suplemento, prefácio de Rui
Mayer, catalogação de Benvindo Simões, 224;[2] p., 25 cm. Capa
brochada, bom estado.
«A Sociedade de Ciências Agronómicas de Portugal, ao promover a
organização de uma lista da produção bibliográfica agronómica e florestal
do País nos últimos noventa anos, visou (…) erguer uma baliza a
referenciar a marcha da actividade dos profissionais da Agronomia e da
Silvicultura, desenvolvida através de quasi um século, ao serviço da
Ciência e da Nação, durante um período de decisiva importância
histórica.»
Índice:
Botânica – Genética e Melhoramentos – Microbiologia – Patologia
Vegetal – Zoologia – Índice de Autores
Obra de referência.

30 €

42 - D. R. B. [ Bluteau, D. Rafael] – In strucçao sobre
a cultura das amoreiras, e criação dos bichos de
seda: dirigida á conservação, e augmento das
manufacturas da seda, estabelecidas por Elrey
Dom Pedro II, e com novos privilegios concedidos
por El-Rey Dom Jozé I. Lisboa, na Offic. de Antonio
de Souza da Silva, 1752, 88 p., 20 cm. Encadernação
inteira de pele da época, papel amarelecido, bom
estado.
«Rafael Bluteau clérigo regular teatino (n. Londres, 1638-m.
Lisboa, 1734), filho de pais franceses, veio para Portugal
em 1668. Estudou Humanidades no célebre Colégio de La
Flèche, em Paris e, posteriormente, no Colégio dos jesuítas
de Clermont. Ainda muito jovem, frequenta sucessivamente
as Universidades de Verona, Roma e Paris. Os traços da
sua biografia acreditam-no como um intelectual de
curiosidade intensa e de saber enciclopédico, nutrido pelas
suas permanentes deslocações aos grandes centros culturais da Europa do seu tempo.
«A mais nobre, e a mais lucrativa, e a mais mysteriosa, he a arte da seda.
A nobreza desta arte serve de estimulo à altiva inclinaçaõ dos Povos; o lucro que della se tira, alenta as esperanças
dos mercadores, e os mysterios que nella se descobrem, despertaõ admiracaõ dos Sábios.»
«A criação do bicho-da-seda e a correlativa industria da tecelagem, em Trás-os-Montes.
Em várias terras e localidades de Além-Tua a indústria da preparação e tessitura da seda natural constituía uma
verdadeira fonte de riqueza. Além da cidade de Bragança, onde nos meados do séc. XVIII, havia uma reputada
fábrica de tecidos de seda, contavam-se outras tecelagens de renome, em Moncorvo, Mogadouro, Freixo e Chacim.
Em Bragança, na Rua Almirante Reis (antiga Rua dos Oleiros), existiu uma grande fábrica de seda, das maiores da
época pombalina.»

200 €

21

Atempo

livraria antiquário

43 - Duarte, Ricardo Teixeira – Escultura maconde. Maputo, Núcleo Editorial e Departamento de
Arqueologia e Antropologia da Universidade Eduardo Mondlane, 1987, 103 p.,
ilustrado com 36 estampas em folhas extra texto, 20 cm. Capa brochada, como
novo.
«Nos últimos anos, a Arte dos Macondes tornou-se famosa por todo o Mundo
entre museus e coleccionadores, e dezenas de peças invadiram os
estabelecimentos de comerciantes de Arte Africana. A razão fundamental desse
facto foi o aparecimento da chamada Arte Maconde Moderna, cujas
características suscitaram e suscitam acesas polémicas entre os entendidos.»

25 €

44 - Durão, Américo – Poema de humildade.
Edição do Autor, 1917, 1ª edição, texto impresso a
negro e vermelho, 43;[4] p., 17cm. Capa brochada,
bom estado.
«Amigo de Florbela Espanca, e seu
contemporâneo na Faculdade de Direito de
Lisboa, animou-a a publicar o Livro de Soror
Saudade; são, de resto, inegáveis as afinidades
de
estilo
entre
muitos
dos
versos
(nomeadamente nos sonetos) de Durão e
Florbela. Personalidade influente no mundo
literário, colaborou nas revistas A Águia,
Contemporânea e Seara Nova (1922). Como
sonetista, Américo Durão “é um dos maiores
poetas da geração nova”, merecendo hoje ser
mais relembrado e estudado.»

30 €
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45 - Espírito Santo, Moisés – Os mouros fatimidas e as aparições de Fátima. Lisboa, Instituto de
Sociologia e Etnologia das Religiões, 1995, 371 p., [19] páginas ilustradas com fotos e mapas, 23 cm.
Capa brochada, como novo.
«Comparando os conceitos teológicos dos fatimidas com os relatos da Cova de Iria e outros estudos dados
sobre a região de Tomar-Ourém, constata-se uma coincidência estranha entre tudo isso.»

30 €

46 - Ferreira, Manuel (dir.) – Africa: literatura, arte
e cultura. Linda-a-Velha, Alac, 1986, 2ª série, nº 13,
ano 9, 96;[4] p., ilustrado com fotos, gravuras e
desenhos, 24 cm. Capa brochada, bom estado.
Revista de periodicidade trimestral.
Sobre Cabo Verde, Angola Moçambique

20 €
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47 - Ferreira, Maria de Fátim a Sá e Melo – Rebeldes e
insubmisso s: resi stências populares ao Liberalismo
(1834-1844). Porto, Afrontamento, 2002, 584;[5] p., 24 c m.
Com dedicatória da autora. Capa brochada, como novo.

«O apoio popular a D. Miguel e à contra-revolução, é ainda um
fenómeno mal conhecido pela historiografia actual, como são de um
modo geral todos os movimentos populares que eclodiram e m
Portugal durante o processo de implantação do Liberalismo, com a
notável excepção de Maria da fonte.
Pretende-se também interrogar os processos de formação da
opinião pública popular na primeira metade do século XIX e a sua
eventual relação com a conflitualidade social.»

35 €

48 - Figueiredo, Filippe Eduardo de Almeida – A terra:
apontamentos de geologia agrícola. Lisboa, A. M. Teixeira & Cª.,
1924, 2ª edição, revista, 711;[1] p., 23 cm. Capa brochada, com
alguns restauros, cansada.

«De facto, em u ma obra desta índole, o que importa sobretudo, no
estudo das rochas e dos minerais que as constituem, são as suas
funcções na formação do solo agrícola. Por igual particularidade,
nos interessa também os phenomenos geológicos, que modificam
as formas exteriores ou a estructura interna da crusta do globo, de
que o solo agrícola não é senão a parte mais superficial.
Aqui só tive por mira a terra arável, a terra que faz do lavrador o
verdadeiro sustentáculo da pátria e da família.»

40 €
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49 - Folque, Nuno A. P. de Basto – Subsídio para o estudo do género
Trifolium L. em Portugal. Elvas, Casa Ibérica, 1949, separata de
Melhoramento, vol. I, tomo II, 120;[2] p., com XXIII estampas em folhas extra
texto, 23 cm. Capa brochada, bom estado.
«O género Trifolium L, da família das Leguminosae,
sub-família das Papilionatae, tribu da Trifoliae, é um
género vasto, abrangendo cerca de 300 espécies das
regiões temperadas e sub-tropicais, das quais estão
representadas em Portugal cerca de 40.»

18 €

50 - Freire, João Paulo (Mário) – Camilo Castelo
Branco: a campanha da Lapide (com um inédito
do Mestre). Lisboa, Livraria de Manuel dos
Santos, 1917, 146;[1]p., com fac-similar da carta
inédita, 19 cm. Capa brochada, com picos de
humidade, bom estado.
18 €
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51 - Furtado, José Afonso; Maria Velho da Costa – Das africas. Lisboa, Difusão Cultural, 1991, 95;[1]
p., texto bilingue: português e inglês, muito ilustrado com 52 fotos em folhas extra texto a preto e branco,
31 cm. Encadernação original do editor, como novo.
Itinerário fotográfico pela África portuguesa.

40 €

52 - Guerreiro, Manuel Viegas – Frei João de S.
José e a sua corografia do reino do Algarve,
1577: apresentação crítica. [Faro], Universidade
do Algarve, s/d, [1981], 30;[1] p., 21 c m. Capa
brochada, como novo.
«Frei João de São José, natural da vila de
Tentúgal, foi prior do Convento de Nossa
Senhora da Graça, em Tavira, e terá morrido no
ano de 1580, nesta mesma cidade. Foi
professor do Instituto do Eremita Agostiniano,
naquele convento, e autor da Corografia do
Reino do Algarve (1577).»

15 €
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53 - Hirsch, Udo; Belkis Balpinar – Kilim Anatolici. / Anatolian Kilims. Milano, Eskenazi Edizioni,
1984, texto em inglês e italiano, 97;[1] p., muito ilustrado, 31 cm. Encadernação original do editor, com
sobrecapa, como novo.

«The kilims on show are all from the 19th century and some are probably older.»
«For the first time attribution of origin of a kilim is not based, as in the past, on the region or town where is
was found, but according to the tribe where it originated.»

20 €

54 - Invasão e ocupação de Goa: comentários
da imprensa mundial. Lisboa, Secretariado
Nacional da Informação; Cultura Popular e
Turis mo, 1962, 619 p., ilustrado, 22 cm. Capa
brochada, bom estado.
«Goa, província portuguesa há cinco séculos,
foi invadida por tropas da União Indiana, que a
mantêm cativa. Os órgãos de informação de
todo o mundo ocuparam-se largamente do
caso.
Julgou-se por isso de interesse reunir grande
parte
das
reacções
provocadas pela
inqualificável agressão indiana.»

35 €
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55 - Konieczny, M. G. – Textiles of Baluchistan. London, British Museum Publications, 1979, 77 p.,
muito ilustrado com fotos e desenhos, sendo algumas a cores, 26 cm. Encadernação original do editor,
com sobrecapa, bom estado.
«This intricate and beautiful textiles described in this book were woven by the women of the nomadic desert
and mountain which extends over a vast area of western Pakistan and parts of Iran and Afghanistan.
The book describes the method of manufacture of textiles, all of which are flat-woven, the dyestuffs used to
colour them, the way they are used by the Baluchis in their tent life and animals trappings, and the tribal
provenance of each piece.»

25 €

56 - Lapa, Albino – Dicionário de calão. Lisboa, Presença, 1974, prefácio de Aquilino Ribeiro, texto a 2
colunas, 243;[14] p., 4 folhas ilustradas com a linguagem dos mendigos, 22 cm. Capa brochada,
cansada.
«(…) eu lhe digo francamente, nada me extasia mais que uma dessas frases irreverentes condenadas pela
gramática, se não pela moral, em nome dos bons costumes.» - Aquilino Ribeiro
O calão constitui elemento decisivo na evolução de uma língua. Vitor Hugo considera-o uma segunda língua
e Lombrose, grande cientista, classifica-o de “uma língua que, conservando intacto o tipo gramatical, as
assonâncias gerais e a sintaxe do idioma em uso, lhe muda completamente o léxico”.»

25 €
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57 - Lázaro, Alice – Andorinhas e sabiás: os
casamentos em Espanha das Filhas de D. João
VI (1810-1823). Lisboa, Chiado Editora, 2018,
464;[3] p., 22 c m. Capa brochada, livro novo.
«Em escassos quinze anos o Brasil adveio
centro decisivo de uma tendência política
internacional,
verdadeiramente
visionária,
relançando laços dinásticos antigos, por meio
do casamento das filhas de D. João VI, em
Espanha, desenhando um novo mapa
ideológico europeu, saído de Viena e
corporizando em Verona. Neste contexto
dramático ganha especial destaque – que deve
ser enaltecido – perante o seu arrojo e
determinação, o papel daquelas infantas
portuguesas, neste livro recuperado e trazido à
ribalta.»

16 €

58 - Leitão, Humberto; José Vicente Lopes – Dicionário da linguagem de marinha antiga e actual.
Lisboa, Centro de Estudos Históricos Ultramarinos da Junta de Investigações Científicas do Ultramar,
1974, 2ª edição, prefácio de A. da Silva Rego, texto a 2 colunas, XXVII;548;[2] p., ilustrado, 25 c m.
Encadernação inteira de sintético, gravações a ouro na lombada e pasta, com capa de brochura, bom
estado.
«Com o título Viagens do Reino para a Índia e da Índia para o reino – 1608-1612, começou a publicar em
1957 a Agência-Geral do Ultramar um códice de D. António de Ataíde, que prefaciámos e anotámos. Ali se
nos depararam termos co mpletamente desconhecidos, que os dicionários não registavam, e frases
descuidadamente redigidas e cujo significado se escondia em breves palavras, como é próprio do falar de
bordo. As dificuldades que encontrámos para lhes descobrir os significados deram origem à ideia de
fazermos este dicionário.»

50 €
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59 - Leite, Joana Pereira (coord.) – Pescadores Macua. Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa;
Comissão Nacional para as Comemorações dos
Descobrimentos Portugueses, 2000, texto bilingue:
português e inglês, fotografias de José Henriques e
Silva, tradução de Catarina Ferreira, [200] p.,
principalmente fotos, sendo 3 desdobráveis, 31 cm.
Encadernação original do editor, com sobrecapa, como
novo.
«Nesta sequência de imagens, ressalta a dimensão
humana e a capacidade comunicativa, Sente-se em
cada observação, que ao olhar atento e sensível do
fotógrafo estava subjacente o home m, o investigador,
o técnico, o amigo, que fixou momentos de um tempo
preciso e de pessoas concretas com u ma vida
quotidiana própria, cuja memória fez perdurar até à nossa dimensão contemporânea.»

50 €

60 - Leite, Teixeira – Como
nasceu a Portuguesa.
Lisboa, Terra Livre, 1978,
63;[1] p., ilustrado com fotos
e pauta de música, 21 cm.
Capa brochada, como novo.
«Tratava-se duma música,
hino ou marcha,…em que a
alma portuguesa desabafasse
a sua revolta perante a afronta
recebida e, ante o mundo,
orgulhosamente marcasse a
sua vitalidade.»
Henrique Lopes Mendonça a escreveu, Alfredo Keil a compôs.

12 €
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61 - Maeterlinck, Maurice – A vida das abelhas.
Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1920, tradução
de Cândido de Figueiredo, 305;[2] p., 19 cm. Capa
brochada, bom estado.
«”A vida das abelhas” entre os livros
consagrados aos mistérios e às magnificências
da natureza, raramente se terá publicado
algum, que sobreleve àquele, em encantos de
descrição, em reptos de poesia panteísta, em
ensinamentos
tão
curiosos
como
interessantes.» - Fialho de Almeida

15 €

62 - Marcondes, Moysés – Pae e patrono:
Jesuino Marcondes de Oliveira e Sá. Rio
de Janeiro, Annuario do Brasil, 1926, 333;[2]
p., ilustrado, com mapa desdobrável, 26 cm.
Capa brochada, bom estado.
«Habilidoso político, conferiu uma posição de
destaque na corte, onde era tido como amigo e
conselheiro do Imperador Dom Pedro II.»
Procurarei encorporar o mais possível, neste
esboço, elementos colhidos das próprias cartas
e notas de meu pae e patrono, com o que espero
proporcionar ao Paraná opportunidades de
conhecer mais intima mente um dos seus filhos
illustres.»

35 €

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

30 €
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64 - Marques, A. H. de Oliveira – Dicionário de Maçonaria
portuguesa. Lisboa, Delta, 1986, 2 volumes, texto a duas
colunas, 1º volume: A-I, XIV;792 colunas., 2º volume: J-Z,
[8];793 -1536 colunas, 21 c m. Capa brochada, bom estado.
«O “Dicionário de Maçonaria portuguesa” contém: termos do ritual
maçónico, e do vocabulário maçónico específico; movimentos
históricos e conceitos políticos, sociais, filosóficos e outros com
ligação à Maçonaria em geral e à Maçonaria portuguesa em
particular; bulas e outros documentos papais e leis condenatórias da
Maçonaria; nomes e referências de todos os oficiais que trabalham
no espaço português ou com ele relacionado, (…) todos os
organismos maçónicos, etc.»

35€

65 - Marques, Gentil – Camilo: o romance da sua vida e da sua
obra. Lisboa, Edição Romano Torres, 1951, 310;[2] p., 19 c m. Capa
brochada, bom estado.
25 €

66 - Martins, Júlio de Sousa – Levantamento cultural: exemplos e
sugestões. Estarreja, Livraria Estante Editora, 1987, 143;[2] p., 22 c m.
Capa brochada, como novo.

«Diante dos aumentos da civilização que se alastra pelas múltiplas camadas
sociais, e que portanto destrói mais ou menos as tradições, sobretudo aquelas
que estão em contraste com ela, importa indagar com urgência as que ainda
restam, para que em breve não fiquemos privados das vantagens que o estudo
da Etnografia nos proporciona.» - J. Leite de Vasconcelos

25 €
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67 - Mattos, Rita Mendes Norton de – A família Norton de Mattos: aspecto político e social duma
família portuguesa. Ponte de Lima, Tip. Augusto de Sousa, 1953, 149;[5] p., ilustrado com fotos, 23 c m.
Capa brochada, como novo.
Interessante estudo sobre esta família.

35 €

68 - Moniz, Egas – Confidências de um investigador científico. Lisboa, Ática, 1949, 628;[3] p., [46]
ilustrações em folhas extra texto, 25 cm. Capa brochada, com picos de humidade, bom estado.
50 €
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69 - Moniz, Egas – Um ano de política. Lisboa,
Portugal-Brasil Ldª, 1919, 415;[3] p., 19 c m. Capa
brochada, com picos de humidade, cansada.
«A Conferência de Paz foi um acontecimento de
tão alta importância, sobre ela há de recair uma
tão larga discussão, que é conveniente que
todos os que nela intervieram publiquem os
subsídios e impressões que possam interessar
aos investigadores da verdade histórica.
A política portuguesa marcou uma “étape” bem
diferenciada com a revolução de 5 de
Dezembro de 1918 e com a acção política do
dr. Sidónio Pais. Nela influi, nela tive
intervenção. Quero as responsabilidades que
me cabem, mas não desejo que me atribuam
propósitos que não tive.
Este livro é um relato e uma defesa.»

30 €

70 - Moraes, Wenceslau de – Relance da alma
japoneza. Lisboa,
Portugal-Brasil
Sociedade
Editora, s/d, [1928], 1ª edição, 256;[3] p.,19 cm.
Capa brochada, lombada cansada, bom estado
geral.
«História de um povo e alma de um povo são
coisas bem diferentes,
mas certamente
associadas e auxiliando-se para um fim. Relance,
é assim, completar um ligeiro ensaio do estudo
família japoneza.»

30 €

71 - Moreira, Adriano – A nação abandonada e
nação peregrina em terra alheia: discurso
proferido no Brasil em 10 de Setembro de 1977
no Liceu Literário Português. Lisboa; Braga,
Intervenção, 1977, 125 p., 21 cm. Capa brochada,
bom estado.
«Amarga constatação do estado em que se
encontram as várias culturas portuguesas
espalhadas pelo mundo. Amarga mas
simultaneamente voz de esperança. É saudável
ler estas páginas perante o que parece ser o
beco sem saída da descolonização que foi
feita.»

15 €
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72 - Murteira, Bento José Ferreira; George Hubert
Joseph Black – A influência da chuva sobre a
colheita de trigo no distrito de Beja. Lisboa,
Universidade Nova de Lisboa, 1989, separata: Nova
Economia em Portugal, da 163 à 175 p., 21 cm.
Capa brochada, bom estado.
«O objectivo do presente estudo, que se
circunscreve ao distrito de Beja: fornecer
elementos de reflexão acerca da influência da
precipitação atmosférica – e da respectiva
distribuição ao longo do ano – sobre a produção
do trigo por hectare.»

6€

73 - Nam ora, Fernando – Casa da malta: novela. Coimbra, Coimbra
Editora, 1945, 1ª edição, 127;[32] p.,19 cm. Capa brochada, bom
estado.
«Como encontrou o tema “Casa da malta”?
- Durante os meus anos de médico na Beira-Baixa, tive um consultório
em frente de uma dessas casas sem dono, abertas a todo o ambulante
que precisasse por horas ou dias do abrigo de um tecto. Nesse lugar
estranho e sórdido vi entrar e sair a mais vária gente. (…) Lembrei-me
então de escrever uma história dessas vidas que o acaso reúne no
mesmo lugar. Assim i maginei o parto de uma cigana dentro dessa
comunidade variada, solidária e generosa. (…) Através do parto conto
as razões, próximas ou remotas, que lançaram as personagens no
caminho desse lar fortuito.» - Fernando Namora.

25 €

74 - Natal cristão: colectânea dos mais belos
trechos de literatura mundial inspirados na festa
da Natividade de Jesu s. Lisboa, Editorial
Enciclopédia,
[195-],
227;[2]
p.,
19
c m.
Encadernação original do editor, bom estado.
Inclui ainda uma pequena biografia de cada autor
representado na colectânea.

20 €
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75 - Nemésio, Vitorino – Vida e obra do Infante
D. Henrique. Lisboa, Comissão Executiva das
Comemorações do V Centenário do Infante D.
Henrique, 1959, colecção: Henricina, [4];V I;184;[5]
p., 19 cm. Capa brochada, bom estado.
«Destinado a evocar a figura do Infante D.
Henrique no ano do quinto centenário do seu
falecimento, este livrinho mantém-se nos
naturais limites de simples narrativa. De
biografia tem o indispensável para o reerguer
na me mória do comu m dos portugueses nesta
celebração. Enfaixando os acontecimentos de
que o Infante é considerado centro e principal
propulsor, não pretende ser completa, mas
apenas complexivo, levando o relato aos feitos
que integraram a acção henriquina e se
protraem até cerca da morte de D. João II.»

12 €

76 - New itt, Malyn – História de M oçambique. Mem- Martins, Publicações Europa-América, 1997,
tradução de Lucília Rodrigues e Maria Georgina Segurado, 509 p., ilustrado com mapa, 24 c m. Capa
brochada, como novo.
«Percorrendo os momentos mais
significativos,
como
as
primeiras
tentativas de exploração do interior, a
administração colonial, o sistema de
prazos, o comércio do ouro, a partilha de
África, as companhias majestáticas, o
Estado Novo, a complementaridade com
a África do Sul e a Rodésia do Sul, a luta
pela independência e a história da
disputa do poder entre a Renamo e a
Frelimo, a presente obra é uma análise
muito bem documentada e de grande
rigor»

35 €
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77 - O alforge encantado e outros contos para
crianças. Porto, Editorial Infantil Majora, s/d, [1961],
colecção: Série de Ouro, adaptados do tradicional por
Maria Vitória Garcia Ferreira, ilustrações de Laura
Costa, 124;[3] p., muito ilustrado com desenhos no
texto e em folhas extra texto, algumas a cores, 19 cm.
Encadernação original do editor, bom estado.
18 €

78 - O pinto calçudo e outros contos para
crianças. Porto, Editorial Infantil Majora, s/d, [1961],
colecção: Série de Ouro, Porto, adaptados da
tradição popular por Fernando de Castro Pires de
Lima, ilustrações de Laura Costa, 127;[2] p., muito
ilustrado com desenhos no texto e em folhas extra
texto, algumas a cores, 19 cm. Encadernação original
do editor, bom estado.
18 €

79 - O rouxinol encantado e outros contos para
crianças. Porto, Editorial Infantil Majora, s/d, [1961],
colecção: Série de Ouro, adaptados da tradição
popular por Fernando de Castro Pires de Lima,
prefácio de Luís da Câmara Cascudo, ilustrações de
Laura Costa, 126;[2] p., muito ilustrado com desenhos
no texto e em folhas extra texto, algumas a cores, 19
cm. Encadernação original do editor, bom estado.
18 €

Livros para crianças.
«Os contos, “estórias” reunidas, pertencem ao temário possivelmente universal. Já não se discute a
importância do conto popular como elemento probante, nas várias dimensões do espírito, para a cultura
nacional. É a valorização humana, o interesse sociológico, histórico, etnográfico, antropológico, contido e
vivo nos limites de um conto tradicional.
Este é um livro destinado aos olhos infantis das crianças portuguesas. Está com a ternura contagiante de
uma “estória” contada ao anoitecer, ajudando o sono nas pálpebras dos filhos.»
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80 - O distrito do Uíge: elementos de informação. Uíge, Governo do Distrito de Uíge, 1972, 535 p.,
muito ilustrado com fotos e mapa desdobrável, 17 c m. Capa brochada, como novo.
«Apresentamos nesta publicação elementos para uns panorâmica actual da sua importância políticageográfica e do seu desenvolvimento sócio-económico.
Pretende-se, ainda, que as páginas que se seguem, sejam vivo testemunho de homenagem aos bravos
pioneiros que a desbravaram, pacificaram, nela tombaram e nela labutam para engrandecer Portugal.»

30 €

81 - Oliveira, Mário António Fernandes de – Alguns aspectos da administração de Angola em
época de reformas (1834-1851). Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, 1981, 367 p., ilustrado, 21 c m.
Capa brochada, bom estado.
«São raros os estudos bem documentados da sociedade angolana no século dezanove. Muito foi escrito
sobre Angola oitocentista no tempo do Estado Novo, mas isso foi feito quase sempre dentro dos limites
estreitos duma historiografia colonialista oficial.
A verdade do passado é essencial, tanto para melhor compreensão internacional da situação
contemporânea angolana, como para base de uma cooperação luso-angolana frutuosa.»

30 €
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82 - Paulo, Zeferino Ferreira (coord.) –
Bibliografia médica portuguesa. Lisboa, Serviço
de Informações Médicas Laboratório de Benfica, 5
volumes, nº 1: 1940 a 1944, 162 p., nº 2: 1945, 95
p., nº 4: 1947, 94 p., nº 9: 1953, 111 p., nº 11:
1955, 88;[1] p., 22 c m. Capa brochada, com picos
de humidade, bom estado geral.
(5 € cada)

83 - Pereira, Ângelo – As senhoras infantas filhas de el-rei D. João VI:
numerosas cartas e documentos inéditos. Lisboa, Editorial Labor, 1938,
parte artística de Domingos Bertrand, 175;[2] p., ilustrado com 31 gravuras
em folhas extra texto, 25 cm. Capa brochada, bom estado.
«As cartas das Princesas, filhas de D. João VI, são preciosos subsídios para
o estudo desse Rei, mais apreciado pelo Brasil do que por Portugal.
Quis o autor fazer preceder a publicação das cartas de um pequeno estudo
sobre cada uma das Princesas, pondo-nos em contacto com essas Senhoras
que vincaram as suas personalidades tanto em Espanha como em Portugal.
Ângelo Pereira quis aproveitar essa colecção de cartas, quási todas dirigidas
a D. João VI, para nos dar a conhecer o valor e o carácter das Infantas e
mostrar-nos o carinho que essas Princesas tinham por El-Rei, Seu Pai.»

50 €
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84 - Pimentel, Alberto – A primeira mulher de
Camilo. Lisboa, Guimarães & C.ª Editores, 1916,
135;[4] p., ilustrado com fotos e mapa, 18 c m.
Capa brochada, bom estado.
18 €

85 - Pinto, Francisco F. Esteves – Luís de Camões. Lourenço Marques, Rádio Clube de Moçambique,
1969, colecção: Páginas da História Literária de Portugal, 207;[1] p., ilustrado, 23 cm. Com assinatura do
autor. Encadernação inteira de pele, com gravações a ouro na lombada e pasta, com capa de brochura,
bom estado.
Estudo biográfico e bibliográfico do poeta.

70 €
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86 - Pinto, Silva – Os contemporaneos: Camillo
Castello Branco. Lisboa, Paris, Guilland, Aillaud &
Cª, 1889, 48 p., ilustrado com gravura de Camilo,
19 cm. Capa brochada, bom estado.
20 €

87 - Pizon, Antoine – Anatomie et physiologie végétales suivies de l'étude élémentaire des
principales familles, de la bacteriologie et des fermentations. Paris, Librairie Octave Doin, 1925,
sixiéme édition corrigée et augmentée, avec 721 figures dans texte, [7];567 p., muito ilustrado, 24 cm.
Encadernação original do editor, bom estado.
Table des matières:
Première partie – Organisation générale dês végétaux.
Deuxième partie – Étude sommaire dês différentes famílles de
phanérogames
Troisième partie – Bactériologie et fermentations

80 €
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88 - Pousadas de Portugal. Rio Tinto, Edições Asa, 2000, texto em português, inglês, francês e alemão,
227;[2] p., muito ilustrado com fotos a cores de Luís Ferreira Alves, 31 cm. Encadernação original do
editor, com sobrecapa, como novo.

«Tiveram a sua origem nos anos 40, quando António Ferro decidiu mandar construir “Pousadas Regionais”.
Preservam as características das regiões onde estão localizadas, instaladas em edifícios históricos ou
situadas em regiões de interesse histórico ou paisagístico, com arquitectura, decoração, gastronomia e
vinhos, de acordo com a região onde se localizam ou a natureza histórica do imóvel.»
“Pousadas de Portugal” dá-nos informação sobre 45 pousadas localizadas de norte a sul do país.

60 €
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89 - Puton, Alfred – L' aménagemet de forêts: traite pratique de la conduite de exploitations de
forets en taillis et en futaie. Paris, J. Rothschild, Editeur, s/d, [1884], troisième édition ornée de
vignettes, XII;218;[21] p., ilustrado no texto com gráficos, tabelas e mapas, 16 cm. Encadernação original
do editor, bom estado.
Alfred Puton «Inspecteur général dês Forêts, Directeur de l’ École forestière de Nancy.»

25 €

90 - Radcliffe-Brow n, A. R.; Daryll Forde –
Sistemas políticos africanos de parentesco e
casamento.
Lisboa,
Fundação
Calouste
Gulbenkian, 1982, tradução de Teresa Brandão,
521;[6] p., [5] folhas desdobráveis, ilustrado com
desenhos e mapas, 24 c m. Capa brochada, como
novo.
«O presente volume consiste de uma Introdução, em
que os princípios gerais subjacentes aos sistemas
africanos de parentesco e de casamento são vistos à
luz do nosso conhecimento actual, assim co mo u ma
série de estudos pelos autores que têm feito intensa
investigação de campo sobre determinados sistemas
sociais.
O propósito deste volume é apresentar um panorama
geral da natureza e implicações do parentesco em
África. Para a compreensão de qualquer aspecto da
vida social de uma população africana, v.g., económico,
político ou religioso é essencial conhecer a sua
organização de parentesco e do casamento.»

30 €
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91 - Ram alho, Margarida; João Luís Carrilho da Graça; Nuno Jardim – Pousada Flor da Rosa.
Lisboa, Enatur, 1995, fotografia de Álvaro Rosendo, texto bilingue: português e inglês, 48 p., muito
ilustrado, 28 c m. Capa brochada, como novo.
«Desde 1992 o Estado, através da ENATUR, tem vindo a realizar um amplo programa de investimentos que
conduzirá ao aumento do número de pousada de sete para dezoito, até ao ano 2000.
O Mosteiro da Flor da Rosa, como a generalidade dos monumentos que têm sido seleccionados para
adaptação a pousada, proporcionará, certamente, ao viajante um encontro directo com a nossa história, em
toda a sua grandeza.»

20 €

92 - Ram os, Alexandre Dias – Thesouro de
lavradores e nova alveitaria do gado vaccum:
illustrada com varias authoridades, dividido em
quatro livros: No primeiro se declara a antiguidade,
e nobreza da Agricultura, e dos Professores della, e
de varias especies de rezes. No segundo as
quarenta e sete enfermidades, que Manoel Martins
Cavaco traz na sua arte, com huma glosa a cada
huma. No terceiro quarenta e oito capitulos de
enfermidades, accrescentadas de novo, de que
Cavaco não deo noticia. O quarto se divide em
dous tratados, o primeiro de varias perguntas, e
respostas mui curiosas, pertencentes a esta arte, o
segundo da virtude, e qualidade dos simplices;
purificado no crysol da caridade pela experiencia do Lavrador Alexandre Dias Ramos. Lisboa, Na
Typografia Lacerdina, 1804, [16];398;[1] p., 21 cm. Encadernação inteira de pele da época, bom estado.
120 €
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93 - Reis, Jacinto dos – Invocações de No ssa Senhora em Portugal d'aquém e d'além-mar e seu
Padroado. Lisboa, Tipografia da União Gráfica, 1967, cinquentenário das aparições de Fátima, 656 p.,
ilustrado, 22 c m. Capa brochada, com pequenas manchas, bom estado.
«A história do cristianismo não pode fazer-se sem a história do culto a Maria. E nas variadíssimas
expressões deste culto revelam-se as características de cada povo.
Portugal é certamente um dos países em que este culto aparece com mais exuberância, e ao mesmo te mpo
com mais simplicidade.
Dificilmente se poderão contar as igrejas e capelas, os santuários e as imagens de todas as invocações,
espalhadas pelo território português, que bem merece o nome de Terra de Santa Maria.»

25 €

94 - Ribeiro, Aquilino – Romance da raposa. Lisboa, Bertrand, 1982, ilustrações de Benjamim Rabier,
175;[1] p., ilustrado, 20 c m. Capa brochada, bom estado.
Livro para crianças.

15 €
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95 - Ribeiro, M. Félix – Filmes, figuras e factos da história do cinema português 1896-1949. Lisboa,
Cinemateca Portuguesa, 1983, 651;[5] p., muito ilustrado, 27 cm. Capa brochada, como novo.
«Sessenta anos de trabalho estão representados neste livro.»

45 €
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96 - Rodrigues, R. J. Vital – Server do Vouga: situação económica-agrícola actual e possibilidades
do seu desenvolvimento./ Experiência Agrícola de Server do Vouga, resultados económicos até
Dezembro de 1961/ 1962/ 1963/ 1967/ 1968. Lisboa, Shell Portuguesa, 1961-1968, 6 volumes, prefácio
de Henrique Teixeira Queirós de Barros, 118;[2] p., 30;[1] p., 17;[1] p., 23;[1] p., 67;[1] p., 77;[2] p.,
ilustrados com fotos, inúmeros desenhos, mapas e gráficos, sendo alguns de grandes dimensões, 28 c m.
Capa brochada, bom estado.
«A presente monografia, fruto de uma observação cuidada e de um espírito crítico sempre desperto, constitui
mais uma prova da múltipla capacidade profissional de Reinaldo Vital Rodrigues e da maneira
profundamente humana como sentiu, interpretou e vive os problemas agrícolas dessa pequena e laboriosa
comunidade de Portugal formada pelas boas gentes de Server do Vouga.»
«Retrata a situação inicial que existia no concelho e a evolução das práticas agrícolas e pecuárias com a
introdução dos melhoramentos, além do seu valor documental e etnográfico, sendo fundamental para o
conhecimento da realidade agrícola de Sever do Vouga. Possui também um valor histórico.»

50 €
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97 - Ropers, Heinrich – Les Tapis d'Orient: manuel pour amateurs et collectionneurs. Par is, Presses
Universitaires de France, 1958, 317 p., ilustrado com 222 gravuras sendo algumas a cores em folhas
extra texto e com mapa desdobrável, 24 c m. Encadernação original do editor, bom estado.
30 €

98 - Rosa - Limpo, Bertha – O livro de Pantagruel: cozinha, doçaria, bebidas. Lisboa, Sociedade
Nacional de Tipografia, 1947, introdução de Ramada Curto e Gino Saviotti, XXVII;878;[6] p., ilustrações de
Meco, 25 c m. Com rubrica da autora. Encadernação original do editor, bom estado.
«Desejaria ter em vida a consolação de ver o meu trabalho coroado de êxito…não literário mas culinário.»
E teve…
Um dos livros mais famosos de culinária.

100 €
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99 - Sanceau, Elaine – Caso s e
curiosidades. Porto, Livraria
Civilização, s/d, 262;[4] p.,
ilustrado, 22 c m. Capa brochada,
com estado.
25 €

100 - Santa-Ritta, Gonçalo Victor de Matos – A
população agrícola portuguesa. Coimbra,
Revista Agronómica, separata da Revista
Agronómica, 1956, 18 p., 23 c m. 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.»

12 €
101 - Santarém , 3º Visconde de;
Rocha
Martins
(compil.)
–
Correspondência do 2º Visconde de
Santarém: colligida, coordenada e
com anotações de Rocha Martins;
1827 e 1855. Lisboa, Alfredo Lamas,
Motta & Cª, 1918-1919, 8 volumes, 1º
volume: 587;XXXVI p., 2º volume:
645;XLVII p., 3º volume: 451;XXXIII p.,
4º volume: 547;XXII p., 5º volume:
533;XVIII p., 6º volume: 566;XXXI p.,
7º volume: 537;XXXV p., 8º volume:
366;XXXI p., ilustrado com retrato do
2.º Visconde de Santarém, 24 c m.
COMPLETA. Encadernação ½ pele (1º volume), encadernação inteira de pano (restantes volumes), com
alguns restauros nas capas de brochura, s/ capa de brochura no 8º volume, bom estado.
«Manuel Francisco de Barros e Souza de Mesquita de Macedo Leitão e Carvalhosa, que foi o segundo
visconde de Santarém, teve como investigador, sábio, litterato e politico um papel preponderante na vida
nacional.»

180 €
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102 - Santos Junior, J. M. (Santonillo) (dir.); Francisco Ferraz de Macedo; José Joyce (dirs.
scienticos) – Galeria de criminosos celebres em Portugal: historia da criminologia contemporanea.
Lisboa, Typographia da Papelaria Palhares, 1897, 1898, 1900, 3 volumes, II volume: 191;III p., III volume:
236 p., IV volume: 241;[2] p., muito ilustrados com fotos em folhas extra texto, 30 cm. Incompleta (falta I,
V, VI, VII volumes). Encadernação origianl do editor nos volumes II e III, encadenação inteira de sintético
da época no volume IV, bom estado.
Collaboradores: Armando da Silva, Alfredo mesquita, Silva Pinto, Agostinho Barbosa Sottomayor, Alberto
Camara, Alexandre Morgado, Luiz da Silva, Romão J. Ferreira e outros.

120 €

103 - Santos, Laura – A enciclopédia da agulha. Lisboa, Editorial Lavores, s/d, 328 p., muito ilustrado
com desenhos, 25 c m. Encadernação original do editor, bom estado.
«Utilizando a “Enciclopédia da agulha”, a mulher mais exigente fica devidamente orientada sobre a nova
feição que deve imprimir aos seus trabalhos, para que o seu esforço resulte de harmonia com as exigências
da Arte moderna, sem esquecer a graça, o tradicionalismo e o equilíbrio indispensável.»

40 €
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104 - 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,
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 ele várias vezes definiu como um trabalho
de pedagogista, foi uma luta sem tréguas pela claridade no pensamento, pela
liberdade e dignidade do Homem.»

15 €

105 - Serrão, Joaquim Veríssim o – Santarém: história e arte. Santarém, Comissão Municipal de
Turis mo, 1951, capa de Eduardo Rosa Mendes, 78;[4] p., muito ilustrado, com mapa desdobrável, 23 c m.
Capa brochada, com picos de humidade, bom estado.
«O livro “Santarém: história e arte” engloba em bem elaboradas sínteses o que na História, na Lenda, na
Arte e na Literatura deve ser conhecido e defendido para clara compreensão do que foi e do que é a vetusta
Scalabis e a moderna Santarém.»

20 €
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106 - Silva, A. Bustorff – A morte dos mitos: carta
sobre a história do toureio equestre actual,
publicada por J. Benvindo, aficionado em
Alcabideche. S/l, Tip. Leandro, 1964, 144 p., 22 c m.
Com dedicatória do autor. Capa brochada, bom
estado.
25 €

107 - Silva, Carlos; Alberto Alarcão; António Poppe Lopes Cardoso – A região a oeste da serra dos
Candeeiros: estudo económico-agrícola dos concelhos de Alcobaça, Nazaré, Caldas da Rainha,
Óbidos e Peniche. Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian; Centro de Estudos de Economia Agrária,
1961, XV;767 p., muito ilustrado com fotos, gráficos e 51 mapas desdobráveis, inclui ainda uma Car ta
Agrícola e Florestal de grande formato em bolsa na contra capa, 26 cm. Encadernação original do editor,
bom estado.
60 €
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108 - Sim ões, Bem vindo – Exposição
bibliografia agronómica e florestal: notas sôbre
alguns autores e obras expo stas mais
interessantes. Lisboa, Sociedade a Astória, 1943,
[12] p., 23 c m. Capa brochada, bom estado.
«Citando alguns nomes e algumas obras,
presta-se também ho menagem a todos os
homens de ciência, investigadores, professores
e técnicos que, no campo das ciência
agronómicas, devotaram a vida ao nobre fim de
tornar maior e melhor a nossa terra.»

5€

109 - Sotto Maior, Diogo Pereira – Tratado da cidade
de Portalegre. Lisboa; Portalegre, Imprensa Nacional Casa da Moeda; Câmara Municipal de Portalegre, 1984,
introdução, leitura e notas de Leonel Cardoso Martins,
155;[7] p., 24 c m. Capa brochada, como novo.
«Em 1616, “detrás das costas da capela de S. Tiago”,
concluía o Padre Diogo Pereira de Sotto Maior, “indigno
capelão em a Santa Sé”, o seu Tratado da Cidade de
Portalegre. Recolha de tradições e lendas, relato de factos de
que teve conhecimento ou que ele próprio presenciou, de
tudo foi guardando memória escrita em “cadernos, borrões e
cartapácios”. Desses materiais dispersos, e satisfazendo o
interesse manifesto pelo bispo D. Rodrigo da Cunha, resultou
o Tratado, que lhe dedicou e ofereceu pelo Natal desse ano de 1616.
Quiçá a primeira história da sua e nossa cidade.»

20 €

110 - Teles, Alberto – Camilo Castelo Branco na
Cadeia da Relação de Porto: revelações
colhidas por fora dos seu s livros; cartas de
Camilo e Antero de Quental; Pombal e os
jesuítas. Lisboa, Livraria Ferreira, 1917, 243 p., 19
cm. Capa brochada, bom estado.
25 €
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111 - Torga, Miguel – A criação do Mundo II. Coimbra, Gráfica de
Coimbra, s/d, 4ª edição refundida, 199 p., 19 cm. Capa brochada, com
pequeno restauro no canto inferior direito, bom estado.
«Livro temerariamente concebido na mocidade, imprevisível na trama e
no rumo, só o tempo lhe podia dar corpo e remate, traçando-lhe o
enredo e marcando-lhe a duração.
Neste livro, Torga, primeiro escritor a receber o prémio Camões, narra
as principais lembranças de sua vida, como a infância em Trás-osMontes, as paisagens do campo, sua primeira viagem pela Europa
dominada pelo fascismo, o encontro em Paris com exilados políticos
portugueses, as rebeliões contra o Estado Novo, a guerra civil
espanhola, e até a sua experiência nas cadeias de Salazar.»

15 €

112 - Torga, Miguel – A criação do Mundo III.
Coimbra, Gráfica de Coimbra, s/d, 2ª edição
refundida, 159,[1] p., 19 cm. Capa brochada, bom
estado.
15 €

113 - Vieira, Affonso Lopes – Em demanda do
Graal. Lisboa, Portugal-Brasil Sociedade Editora,
1922, 1ª edição, 386;[5] p., 19 cm. Capa brochada,
com alguns picos de humidade, bom estado.
«Afonso Lopes Vieira poeta e ficcionista,
dedicou-se à literatura e à acção cultural. Levou
a cabo inúmeras tentativas de reabilitação junto
do grande público de um património nacional,
nomeadamente
clássico
e
medieval,
esquecido.»

25 €
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114 - Vieira, Affonso Lopes – País lilás, destêrro
azul. Lisboa, Sociedade Editora Portugal – Brasil,
s/d, [1922], 1ª edição, 183;[6];VIII p., 17 c m. Capa
brochada, com alguns picos de humidade, bom
estado.
25 €

115 - Vital, Vasco Arm ando Canhoto – A influência portuguesa na agricultura ultramarina. Lisboa,
Sociedade de Geografia de Lisboa, 1957, 14;[1] p., ilustrado com fotos, 23 cm. Com dedicatória do autor.
Capa brochada, bom estado.
«As descobertas realizadas pelos nossos antepassados, sob o
anseio da dilatação da fé, abriram vastos horizontes ao
progresso e impuseram novo rumo à história da humanidade.
Um dos resultados mais notáveis é, sem dúvida, o verificado na
agricultura. Os portugueses, difundindo por todos os
continentes o conhecimento das plantas úteis já possuído ou
que iam adquirindo, puseram à disposição dos outros povos os
benefícios da sua utilização.»

15 €
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116 - [Vyasa, Veda] – Bhagavad-Guitá: cântico
divino. Goa, Imprensa Nacional, 1956, 127 p., 23
cm. Capa brochada, cansada.
«Bhagavad-Guitá texto religioso hindu, faz parte
do épico Maabárata. Foi originalmente escrito
em sânscrito e relata o diálogo de Críxena,
considerado como a suprema personalidade de
Deus – verdade absoluta e inconcebível – com
Arjuna, seu discípulo, em pleno campo de
batalha.
O
Bagavadeguitá
é
a
essência
do
conhecimento védico da Índia e um dos maiores
clássicos de filosofia e espiritualidade do
mundo.»

30 €

117 - Walker, Daniel S. – Oriental Rugs of the Hajji Babas. London, Thames and Hudson, 1982, texto
em inglês a 2 colunas, 32;[100] p., com 50 reproduções a cores, 29 cm. Encadernação original do editor,
com sobrecapa, bom estado.
«Each rug is shown in full-page colour plate.
Daniel S. Walker, Curator of Ancient, Near
Eastern, and Far Eastern Art at Cincinnati Art
Museum, has provided a thorough descriptive and
analytical
commentary
reflecting
current
scholarship on design and technique, together
with a brief history of the Hajji Baba Club.»

35 €
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Como encomendar:
livraria.antiquario@sapo.pt
atempo.livrariantiquario@gmail.com
Telm: (+ 351) 93 616 89 39
Av. Nª Sr ª do Cabo, 101
2750- 374 Cascais
Nota: * Salvo acordo em contrário, as encomendas serão enviadas contra reembolso ou
pagas por Transferência Bancária; * As despesas de envio serão por conta do Cliente; * Para o
estrangeiro enviamos factura pró-forma, sendo os livros enviados após a recepção do
pagamento.

ENCADERNAÇÕES – PALEOGRAFIA
LIVROS EM BRANCO
Com pra e venda de livros antigos

Visite o nosso site em : www.atempo-livrariantiquario.com

Obrigado pela sua preferência!
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