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1- A evolução e o espírito do teatro em Portugal: 2º ciclo (1ª e 2ª parte) 
das conferências, promovidas pelo "Século" – 1947. Lisboa, O Século, 
1947, 2 volumes, [6];382;[2] p., 334;[2]p., ilustrados com várias estampas e 
fotos, nº 124 da tiragem de 300 exemplares em papel vergé, 21 cm. Capa 
brochada, com interessantes notas do possuidor, bom estado. 
 
Este livro é uma valiosa fonte de consulta para os estudiosos e para todos os que se 
interessam pela literatura dramática e pelo teatro duma maneira geral. 
São uma série de conferências proferidas por alguns dos mais altos valores da cultura 
nacionais e até por individualidades estrangeiras de renome universal, como: Ortega y 
Gasset, Marques Braga, Providência Costa, Costa Pimpão, Gustavo Matos Sequeira, 
Jorge de Faria, Giuseppe Carlo Rossi, abordando temas como: “Ideia de Teatro”, “Gil 
Vicente e a sociedade do seu tempo”, “As correntes dramáticas na literatura 
portuguesa do século XVI”, “A influência italiana no teatro português do séculos XVIII”, 
etc. 
35€ 
 
 
2 - A momentosa questão dos touros de morte em 
Portugal. Lisboa,  Sociedades Protectoras dos 
Animais, 1933, 47 p., 22 cm. Capa brochada, bom 
estado. 
 
«Por ter sido considerado espectáculo bárbaro e impróprios 
das nações civilizadas, servindo apenas para habituar os 
homens ao crime e à ferocidade, foram as touradas 
proibidas em Portugal, por decreto de 19 de Setembro de 
1836.» 
15€ 
   

 

 

 
 
 
 
3 - Abreu, Adelino de – Serra da Estrella, 
(guia do touriste). Topografia – 
Ethnographia – Hydrographia – Estações 
pré-históricas – Crusta do terreno – 
Monographias locaes – Sanatórios – 
Instantâneos da serra. Lisboa, Livraria 
Ferreira & Oliveira, 1905, 2ª edição, 

corrigida e muito melhorada, [6];IV;219;[2] p., com mapa desdobrável, ilustrada com várias fotos, 23 cm. Capa 
brochada, bom estado. 
40€ 
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4 - Aguilar, M. J. Azeredo Teixeira de – Santo 
António de Lisboa. Lisboa, Typ. do Annuario 
Commercial, 1915, 54;[1] p., com assinatura da 
Marqueza de Rio Maior, 18 cm. Encadernação em meia 
de pele da época, bom estado de conservação. 
 
«A “Liga de Acção Social Christan” enceta com a publicação 
deste pequeno opúsculo, uma série de monographias sobre 
assuntos religiosos, sociais e portuguezes.» 
25€ 

 
 
5 - Algarve, Marcos – Mistérios da praia da Rocha. 
Famalicão, Minerva, 1926, 331 p., 21 cm. Capa 
brochada, bom estado. 
 
Role de acontecimentos e personagens que passaram por 
esta praia, ao longo dos tempos em vivências curiosas, 
onde há muito que contar. 
40€ 

 

 
 

 
6 - Almeida, Fialho de; Penteado, 
Manuel; Vasconcelos, Henrique de – 
Livro prohibido: profecias, farças & 
sandices. Lisboa, Centro Typographico 
Colonial, 1904, 141 p., ilustrado por Celso 
Herminio e Francisco Teixeira, 23 cm. 
Capa brochada, cansada, com alguns 
restauros. 
 
«Vai o leitor assistir a um espectaculosinho em 
três actos, complexo – tragedia, comedia de 

salão e uma revista politica e de costumes – onde três escriptores tratam de lhe rezumir, em três figurações diferentes, o 
quantum d’anotação filosófica, optimismo ou agrurados seus espíritos fasciados.» 
25€ 
 
 
7 - Arantes, Hemetério – D. Theresa Rio Maior. 
Lisboa, Livraria Ferreira, 1916, 44 p., ilustrado com 
fotos e separado, 22 cm. Capa brochada, cansada, 
com picos de humidade e manchas. 
 
«Acrescido de folheto com os nomes das antigas 
educandas do Collegio de S. José em S. Domingos de 
Bemfica que promoveram, concorreram ou assistiram às 
exéquias realizadas na Igreja do Corpo Santo a 7 de 
Fevereiro de 1916 por alma da saudosa e illustre Directora 
a Exma. Sr.ª D. Thereza de Saldanha Oliveira e Souza (Rio 
Maior).» 
20€ 
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8 - Barros, Leitão de – Corvos. Lisboa, 
Empresa, Nacional de Publicidade, desenhos de 
João Abel Manta, [1960], 274 p. a 2 colunas, 22 
cm. Capa brochada, bom estado. 
 
«Os “Corvos” dão bicadas nos passarões dos nossos 
dias como as “Farpas” castigavam a tolice de outros 
tempos…A mesma preocupação de educar com um 

sorriso, o mesmo anseio de civilização num espírito igualmente de artista, a mesma evidência das realidades através da 
ilusão das aparências…Os tolos do século passado resistiram: sobreviveram os passarões?...» – Fernando Teixeira.  
20€ 
 
 
9 - Beirão, Mário – Mar de Cristo: poema. Lisboa, 
Portugália Editora, 1957, 1ª edição, 128;[5] p., 21 cm. 
Capa brochada, bom estado. 
 
Acompanhado de alguns recortes de jornal a noticiar o 
prémio atribuído ao livro “Mar de Cristo” pelo Diário de 
Noticias. 
25€ 
 

 

 
 

 
 
10 - Bettencourt, Olga (nota introdutórias 
e legendas) – Cascais a terra e as gentes. 
Cascais, NP-OMBS, 1995, fotografia de Niza 
Paiva, prefácio de José Luís Judas, 100 p., 
muito ilustrado, 29 cm. Encadernação do 
editor em tela, com sobrecapa, bom estado. 
 
«Este livro, quis, intencionalmente, abordar a 
multiplicidade Cascalense, fazendo realçar o 

pormenor que subentende o todo e, sempre, imprimir na intimidade dos contrastes, na antiga vila da corte, todos os perfis. 
Os nossos e os dos outros. Famosos e anónimos.» - Olga Bettencourt. 
30€ 
 
 
 
 
11 - Biester, Ernesto – Uma Viagem pela Litteratura 
Contemporanea, offerecida, ao Senhor Alexandre Herculano. Lisboa, 
Typographia do Panorama, 1856, 117p., 20 cm. Encadernação inteira de 
sintético, bom estado. 
 
«Estes estudos biographico-criticos ácerca dos Srs. Rebello e Mendes Leal, 
tinham sido previamente publicados em vários números da “Illustração Luso-
Brasileira”, e no “Panorama”.» - Dic. Bibl.-Innoc. 
20€ 
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12 - Bonança, João – Historia da Luzitania e da Iberia: desde os tempos 
primitivos ao estabelecimento definitivo do domínio romano. Lisboa, 
Imprensa Nacional, 1891, 900 p., muito ilustrado, 28 cm. Capa brochada, com 
pequeno restaura na capa, bom estado. 
 
«Obra illustrada de muitas gravuras de plantas e animaes das eras geológicas dos 
primeiros produtos da indústria 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€ 
 

 
 

 

 
13 - Brazão, Eduardo – Relações Externas de 
Portugal, Reinado de D. João V. Porto, 
Livraria Civilização – Editora, 1938, 2 volumes, 476, 
326 p., 19 cm. Capa brochada, com alguns picos de 
humidade, bom estado geral. 
 
Obra importante e essencial para a História Diplomática de 
Portugal.  
O autor considera este o seu primeiro livro, «embora tenha 
ficado para trás muitas centenas de páginas impressas, já 
tendo passado os trinta anos, entro numa fase da vida onde 
a realidade surge mais nítida e onde a experiência já deu a 
sua primeira lição.» 
45€ 
 

 
14 - Breyner, Thomaz de Mello – Memórias do 
professor Thomaz de Mello Breyner, 4º conde de 
Mafra. Lisboa, Parceria António Maria Pereira, 1930-
1934, 2 volumes, Ilustrado com inúmeras gravuras, 
fotos, documentos, em formato extra-texto, 25 cm. 
CONTÉM: 1º volume: (1869-1880) - 1930, XXIII;400 p. 
- 2º volume: (1880-1883) - 1934, 190 p., 26 cm. Capa 
brochada, bom estado. 
 
«Escrever Memorias é género de litteratura difficil. 
Sobretudo quando versam factos da própria vida do autor e 
de determinado meio, tantas vezes extranho ao vulgo.» 
180€ 
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15 - Brun, André – Sumário de várias crónicas: A 
menina dos meus olhos; Factos e monumentos; 
Homens de letras e aves de pêra alfaciadas. 
Lisboa, Guimarães & C.ª Editores, 1923, 1º milhar, 
240 p., 20 cm. Capa brochada, bom estado. 
 
Com alguns recortes de jornais a noticiar a morte deste 
notável escritor. 
«As páginas que vão ler-se foram escritas ao correr dos 
dias, em várias secções diárias que mantive nalgumas 
folhas de Lisboa.» 
25€ 

 

 
 

 
 
  

16 - Cabanis, P. J. G. – Coup d’Oeil sur les 
Révolutions et sur la Reforme de la Médecine. A 
Paris, de l’Imprimerie 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.»  
400€ 

 
 
17 - Castelo Branco, Camilo; (Vários) – Colecção Diário de Notícias: A 
Última Victória de um Conquistador. CONTÉM: A última vitória de um 
conquistador / Camilo Castelo Branco; A frauta de cana / Augusto Gil; 
Noite de neve / Ladislau Patrício; Á passagem dos Pirenéus / Aquilino 
Ribeiro; Purificação / Manoel de Sousa Pinto; Balada aos olhos azuis 
siderais duma inglesinha / Américo Durão; Á cata do "El-Dorado" / Júlio 
Brandão; Fogo sagrado / Eduardo Schwalbach Lucci; Ah!, soubessemos 
nós erguer as mãos! / Mário Beirão; Uma hora de tragédia / Sousa Costa; 
Do traje "á vianesa" em geral e do traje de Afife em especial / Cláudio 
Basto. Lisboa, Diário de Noticias, 1925, 337;[2] p., 19 cm. Capa brochada, 
ligeiramente cansada. 
 
A 1ª série destes brinde, que se publicaram de 1865 a 1899, contava já com trinta e 
cinco volumes, este será, dando inicio a uma nova série o número trinta e seis. 
30€ 
 

 
 
 
18 - Castro, Eugénio de – O cavaleiro das mãos irresistíveis, conto em verso. 
Coimbra, França Amado, 1ª edição, 1916, 89 p., 18 cm. Capa brochada, bom estado. 
25€ 
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19 - Castro, Eugénio de – Obras Poéticas. 
Lisboa, Lvmen, Imprensa Internacional 
Editora, obra completa: 1927-1944, 11 
volumes, I Volume- Oaristos /Horas /Silva; 
II-Interlunio /Belkiss /Tiresias; III-
Sagramos; IV-Salome /A Nereide de 
Harlem /O Rei Galaor /Saudades de Ceu; 
V-Constanca /Depois da Ceifa /A Sombra 
do Quadrante; VI-O Anel de Policrates /A 
Fonte do Satiro; VII- Poesias de Goethe 
/O Filho Pródigo /O Cavaleiro das Mãos 
Irresistiveis; VIII-Camafeus Romanos /A 
Tentacão de S.Macario/Cancões desta 
Negra Vida; IX-Cravos de Papel/A 
Mantilha de Medronhos/A Caixinha das 

Cem Conchas; X- Descendo a Encosta/Chamas Duma Candeia Velha; XI – Éclogas, 21 cm. Capa brochada, 
bom estado. 
 
Obra completa, incluindo o XI volume “Écoglas”. 
175€ 

 
 
20 - Castro, Ferreira de – A Selva. Lisboa, 
Empresa Nacional de Publicidade, 1974, 
edição acrescida com fotos do estado actual 
dos lugares onde decorre a maior e mais 
importante parte da acção deste livro, ilustrada 
por Júlio Pomar, em papel de muito boa 
qualidade, 318 p., 31 cm. Capa original, com 
sobrecapa, bom estado. 
«Eu devia este livro a essa majestade verde, 

soberba e enigmática, que é a selva amazónica, pelo muito que nela sofri durante os primeiros anos da minha adolescência 
e pela coragem que me deu para o resto da minha vida.» 
75€ 
 
21 - Castro, Ferreira de – Emigrantes, romance. 
Lisboa, Portugália Editora, 1966, edição comemorativa 
do cinquentenário da vida literária de Ferreira de Castro, 
1916-1966, com um posfácio do Autor, escrito 
especialmente para esta edição, ilustrações de Júlio 
Pomar, extra-texto, papel de qualidade, 300;[6] p., 27 
cm. Capa brochada, bom estado. 
 
«Os homens transitam do Norte para o Sul, de Leste para 
Oeste, de país para país, em busca de pão e de um futuro 
melhor.»  
75€ 
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22 - Castro, Ferreira de – Pequenos 
mundos e velhas civilizações. Lisboa, 
Empresa Nacional de Publicidade, 1938, 
395;[5] p., com numerosas fotogravuras 
e estampas, muito ilustrado a cores e 
preto e branco, colaboração artística de 
Jorge Barradas, Alberto de Sousa, 
Eduardo Lapa, etc, 31 cm. 
Encadernação ½ pele, bom estado. 
 

«Nem eu sei quando nasceu no meu espírito esta simpatia pelos povos minúsculos, pelas repúblicas em miniatura, por 
todos os que vivem isolados no planeta.»  
175€ 
 

 
 

 
23 - Castro, Luís de Albuquerque e – Interpretação 
duma cena de caça do Levante Ibérico. Negaça pré-
histórica. Porto, Imprensa portuguesa, 1959, Separata 
Trabalhos Antropologia e Etnologia, 413-416 p., 
ilustrado, 24 cm. Capa brochada, bom estado. 
 
«Estes pequenos apontamentos visam somente a 
interpretação duma cena de caça que nos é apresentada no 
vasto e rico panorama artístico de Levante Ibérico e um 
ligeiríssimo contributo para o problema da sua cronologia.» 
5€ 

 
24 - Cid, João – Aspectos de Viseu no século XVI: 
ilustres desconhecidos. Conferência dita em 21 de 
Março de 1936, na Casa das Beiras, de Lisboa, e 
em 2 de Maio na Associação Comercial e 
Industrial de Viseu. Vila Nova de Famalicão, 
Tipografia Minerva, 1936, 86 p., com dedicatória do 
autor ao escritor Carlos Amaro, 22 cm. Capa 
brochada, papel amarelecido, com restauro na capa, 
bom estado. 
 
«É assim que se faz a tradição. Todas estas histórias 
verdadeiras ou efabuladas, transmitem-se por esta forma 
de século para século, de geração em geração.» 
12€ 
 

 
 



atempo 
livraria antiquário 

 

 9 

 
   
 
25 - Cidade, Hernâni – Os 
grandes portugueses. Obra 
monumental planeada e 
dirigida por Hermani Cidade, 
com a colaboração: Jaime 
Cortesão, Vieira de Almeida, 
Lindley Cintra, Augusto 
Casimiro, Rómulo de 
Carvalho, Fidelino Figueiredo, 
Luís Reis Santos, António 
José Saraiva, Reynaldo do 

Santos, Cortez Pinto, Jorge Borges de Macedo, Ralph Delgado, João de Freitas Branco, Osório de Oliveira, 
Francisco Oliveira Martins, Óscar Lopes, etc. Lisboa, Arcádia, [196-?], 2 volumes, 409;[8], 501;[8] p., muito 
ilustrado com mapas e gravuras extra texto, 31 cm. Encadernação original do editor em sintético, bom estado. 
125€ 
  

 
26 - Colaço, Branca da Gota – Memórias da 
Marqueza de Rio Maior. Lisboa, Parceria A. M. 
Pereira, 1930, XVI;238;33 p., ilustrado,  25 cm. 
Encadernação inteira de pele da época, bom 
estado. 
 
Interessante biografia de uma importante figura da sua 
época, convivendo com personagens como a rainha 
Maria Pia e a rainha D. Amélia, assistiu a 
acontecimentos históricos relevantes no final do século 
XIX e princípios do século XX.  
80€ 

 
27 - Correia, Natália (selecção, prefácio e notas de) – Antologia de poesia portuguesa 
erótica e satírica (dos cancioneiros medievais à actualidade). Lisboa, Afrodite, [1966], 
1ª edição, 551;[1] p., ilustrado por Cruzeiro Seixas, 19 cm. Capa brochada (fac-similada) 
assim como 3 folhas no inicio, bom estado. 
 
«Trazê-la à superfície é, pois, um acto de necessária liberdade – ainda que a sua irrupção venha 
alterar o traçado das vias por onde, respeitoso daquelas regras, um certo lirismo ordeiramente 
caminha.» - Luiz Francisco Rebello.  
50€ 
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28 - Cunha, José Tavares Afonso e – Notas Marinhoas: 
notícias históricas da Murtosa e das freguesias 
Marinhoas do concelho de Estarreja. Murtosa, Livraria 
Ramos / Edição do autor, 2 volumes, 1965 (1º vol.) e 1972 
(2º vol.), 149/191 p., ilustrado com várias 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€ 

 
29 - Dantas, Júlio – A ceia dos 
Cardeais. Lisboa, Livraria 
Clássica Editora, 1951, 
Ilustrações de Alberto Souza, 
[42] p., ilustrado, 28 cm. 
Encadernação original do editor 
em inteira de pele. 
75€ 
 
 
 

 
30 - Dettori, Renato G. – Itallian Wines and 
Liqueurs. Rome, Federazione Italiana Produttori ed 
Esportatori di Vini, Liquori ed Affini, 1953, 158 p., 
illustrations by Ervardo Fioravanti, ilustrações em 
folha separada, contém ainda lista com “Producers 
and Exporters”, 25 cm. Capa brochada, bom estado. 
 
«Above all, we must know how to choose, in the vast range 
of wine that our Mediterranean soil offers us, those which 
can best fulfill our need and requirements.» 
40€ 
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31 - Dias, Carlos Malheiro (dir. 
e coord. Lit); Vasconcelos, 
Ernesto de (cartogr.); Gameiro, 
Alfredo Roque (dir. artística) – 
História da colonização 
portuguesa do Brasil. Porto, 
Litografia Nacional, 1921-1924, 3 
volumes, edição monumental 
comemorativa do primeiro 
centenário da Independência do 

Brasil, ilustrada com centenas de gravuras no texto e extra-texto, reproduções fac-similar, mapas, aguarelas e 
desenhos. Primeira parte: O Descobrimento; Vol. 1º: Os precursores de Cabral. - 1921, CXXXI;[18];275 p., Vol. 
2º: A Epopeia dos Litorais. Segunda parte: A Colonização - 1923. - 462 p., Vol. 3º: A Idade Média Brasileira 
(1521-1580). - [8];LXII;395 p., 38 cm. Encadernação do editor em tela dura, muito bom estado. 
350€ 

 
 
32 - Diesendruck, Mendel – Música oriental. O judaísmo e a música. 
Conferência realizada na Universidade Popular Portuguesa em 20 de 
Dezembro de 1936. Lisboa, Seara Nova, 1937, separata do IV vol. da "Divulgação 
Musical" por Ema Romero Santos Fonseca da Câmara Reis, 24 p., 23 cm, com 
dedicatória do autor. Capa brochada, bom estado. 
 
«Os cantos dum povo exprimem a sua vida cheia de cambiantes, dentro dum certo 
condicionalismo geográfico muito peculiar.» 
15€ 
 

 
33 - Documentos Políticos, encontrados nos Palácios Riais, depois da 
Revolução Republicana de 5 de Outubro de 1910. Edição coordenada pela 
Assembleia Nacional Constituinte em secção de 13 de Julho de 1911. Imprensa 
Nacional de Lisboa, 1915, 149 p., 30 cm. Capa brochada, bom estado. 
 
“Em secção de 13 de Julho do 1911 votou a Assembleia Nacional Constituinte uma 
proposta do Deputado Eduardo Abreu para que uma comissão de cinco Deputados 
fosse encarregada da grave missão de inquirir, por todos os Ministérios, da existência 
de quaisquer documentos encontrados nos paços riais, dando, com urgência, conta do 
mandato em relatório onde consignasse o parecer sôbre a importância ou oportunidade 
da publicação”. Foram, no entanto, retirados os documentos que pela sua natureza 
privada, não tinham directa influência na vida da Nação. 
50€ 
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34 - Ennes, António – A Guerra d’Africa em 1895. 
Memórias. Lisboa, 1898, Typographia do “Dia”, 1ª edição, 
631 p., ilustrado com 2 mapas desdobráveis, 22cm. 
Encadernação ½ tela da época, bom estado. 
 
«Não solicitei, não procurei, nem desejei, só a muito custo 
acceitei a missão compromettedora, estranha ás minha aptidões 
profissionais, arredada da minha carreira politica, antipathica ao 
meu carácter pacifico, que nos fins de 1894 me desterrou para a 
Africa oriental portugueza carregado com plenos poderes civis e 
militares para debellar uma insurreição triunphante.» 
100€ 

 
 
35 - Feijó, António – Sol de Inverno: últimos 
versos (1915). Lisboa, Livrarias Aillaud &  Bertrand, 
1922, Prefácio de Alberto d´Oliveira e apreciações 
finais de Luís de Magalhães, 1ª edição, LIII;217 p., 19 
cm. Capa brochada, bom estado.  
 
«É um grande poeta e um grande artista do verso que 
dizem o supremo adeus á sua arte, exercida com tanta 
paixão e tanta nobreza.» - Luiz de Magalhães. 
António Feijó morre a 20 Junho de 1917, na Suécia, em 
plena guerra mundial. Só em 1922 foi possível publicar o 
seu trabalho. 
30€ 
 

 

 

 

 
 

 
 
36 - Feio, Alberto – A arte da alta Idade Média no 
distrito de Braga. Braga, 1954, Separata de «Bracara 
Augusta», 22 p., ilustrado, 25 cm. Com dedicatória do 
autor. Capa brochada, bom estado. 
 
«É muito pequena, mas muito valiosa a representação da 
arte da alta idade média no distrito de Braga.»  
18€ 
 

 

 

 
37 - Fernandes Júnior, Francisco J. – Discursos 
forenses. Porto, Tip. Sequeira, 1949, 465;[1] p., 19 cm. 
Capa brochada, com interessantes notas do possuidor, 
bom estado. 
 
Importante professor universitário, e célebre Mestre de 
jurisconsultos, ocupou-se na sua época de polémicos 
julgamentos. O presente volume compreende seis notáveis 
discursos que postumamente testemunham o seu admirável 
talento. 
25€ 
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38 - Ferreira, David Mourão – Matura idade. Lisboa, 
Arcádia, 1973, 1ª edição, 89;[1] p., 21 cm. Capa 
brochada, bom estado. 
 
Inclui vários recortes de jornais da época a noticiar o 
lançamento do livro, escritos por João Gaspar Simões, 
Nuno de Sampayo e J. Baptista Nunes. 
45€ 
 

 

 
 

 
 

 
39 - Ferreira, Emmanuelis Josephi – Magnum lexicum novissinum 
latinum et lusitanum. Parisiis, J. P. Aillaud, [1833], 841 p. texto a 2 
colunas,  28 cm. Encadernação ½ pele, bom estado. 
125€ 
 
 
 
 
 

 
 
 
40 - Figueiredo, A. Cardoso Borges de – Logares selectos dos classicos 
portuguezes, nos principais generos de discurso prosaico, para uso das 
escholas. Coimbra, Imprensa da Universidade, 1854, 295 p., 21 cm. 
Encadernação ½ pele da época, bom estado. 
 
«Muito tempo, há que nas escholas portuguezas se desejava uma collecção de Logares 
selectos dos nossos clássicos; d’esses eminentes escriptores, que, acabando de fixar e 
polir as formas do pátrio idioma, o falaram com singular pureza.» 
40€ 
 
 
 
 
 
41 - Franco, Mário Lyster – Alocução em Silves. 
Faro, Correio do Sul, 1959, 7 p., 23 cm. Capa 
brochada, bom estado. 
 
«Discurso pronunciado em 3 de Setembro de 1959, na 
Sessão promovida pelo Grupo dos “Amigos de Silves”, em 
comemoração do 770º aniversário da conquista da cidade.» 
6€ 
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42 - Fructuoso, Doctor Gaspar; Peres, Damião – 
Livro 2ª das saudades da terra do Doctor Gaspar 
Fructuoso, em que se trata do descobrimento da 
Ilha da Madeira e as suas adjacentes e da vida e 
progenie dos illustres capitães dellas. Porto, F. 
Machado, 1925, introdução e notas de Damião Peres, 
322 p., ilustrada, 24 cm (é só o II volume). Capa 
brochada, com picos de humidade, bom estado geral. 
 
«Como historiador, Gaspar Fructuoso merece a 
consideração em que é geralmente tido.(…) Atribuindo a 

respectiva data a muitos dos sucessos que narra, raramente é surpreendido em lapso.» 
40€ 
 
 
 
43 - Galvão, Manuel de Bettencourt e – Dom 
Miguel II e o seu tempo: notas biográficas sobre o 
senhor Dom Miguel de Bragança. Porto, Edições 
Gama, 1943, 1ª Edição, XXXVIII;418;[5] p., ilustrado, 
19 cm. Capa brochada, bom estado. 
 
Biografia acompanhada de inúmeras notas documentais. 
35€ 
 

 
  
 

 
 

 
44 - Gascon, José António Guerreiro – Subsídios 
para a Monografia de Monchique. Portimão, 1955, 
Edição da viúva do autor, Maria C. R. Guerreiro 
Gascon, 24 cm, 403 p., 24 cm. Capa brochada, bom 
estado. 
 
Interessante monografia, com uma tiragem apenas de 500 
exemplares, que trata de assuntos como: geologia, pré-
história, proto-história, fauna, flora, águas, fontes, clima, 
freguesias, feiras, mercados, edifícios religiosos, Caldas de 
Monchique, associações, industrias, costumes, tradições, 
lendas, etc. 
50€ 

 
 
45 - Gomes, J. Reis – A música e o teatro: esboço 
filosófico. Lisboa, Livraria Rodrigues, [19--], XIII;280 
p., 21 cm. Capa brochada, bom estado. 
 
«Se não temos a pretensão de haver achado a teoria 
completa da função fisiopsíquica da música […] é certo que 
a nossa hipótese explica a psicologia do músico e a do 
editor nas suas mais espreitas relações.» 
20€ 
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46 - Gonçalves, Júlio – Filosofia da história 
marítima portuguesa: da finalidade dos 
descobrimentos. Lisboa, L.C.G.G., 1949, 52 p., 23 cm. 
Capa brochada, com interessantes notas do possuidor, 
bom estado. 
 
«A dilatação da Fé e do Império tem desde remotos tempos 
a defendê-la historiadores de nomeada. Esta tese é a da 
expansão económica.» 
12€ 
 

 

 
 

 
 
47 - Guerreiro, M. Gomes – O Algarve do futuro na 
perspectiva ecológica. Lisboa, Secretaria de Estado 
do Ambiente, 1977, 33;[3] p., ilustrado, 21 cm. Capa 
brochada, bom estado. 
 
«Apenas o turismo continua a crescer desmesuradamente, 
mas esta actividade não se reflecte de modo francamente 
positivo na estabilidade da economia do povo algarvio.» 
12€ 

 
 
48 - Guerreiro, Manuel Viegas – Uma excursão à Serra do Algarve. Faro, A Voz 
de Loulé, 1959, separata “A Voz de Loulé”, 15 p., 22 cm. Capa brochada, bom 
estado. 
 
«Itinerário: Corcitos; Cabanas; Barrigões; Sarnadinha; Montinho; Corte Fidalgo; Sítio das 
Éguas; Sobreira; Monte do Alganduro; Ameixeirinha; Corcitos.» 
5€ 

 
 

 
 
49 - Guia ilustrado da zona de turismo. Braga – Bom 
Jesus. Guide du touriste. Guide to the tourist. Braga, 
Comissão de Iniciativa de Braga, 1929, Edição em 
português, francês e inglês, 63;[1] p., muito ilustrado, 24 
cm. Capa brochada, bom estado. 
 
«Um dos mais adoráveis recantos deste Minho incomparável.» 
20€ 
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50 - Hinard, M. Damas (Traduction complète avec 
une introduction et des notes) – Romancero 
Espagnol, ou Recueil des Chants Populaire de 
l'Espagne, Historique. Chevaléreque et 
Moresques. Paris, Charpentier, 1844, 2 volumes, 
274;376 p., 18 cm. Encadernação ½ pele, bom 
estado.  
 
«Les Espagnols seuls ont conserve les romances qui 
recontent les épisodes les plus intéressants de leur vie 
publique durant une période de huit siècles.» 
120€ 
 

 
 

   

 
 
51 - [Hugo, Charles Victor] – Victor Hugo en Zelande. Paris, 
1868, Michel Lévy Freres, Libraires Éditeurs, 257 p., 18 cm. 
Encadernação ½ pele da época, bom estado. 
 
 «Il y a six móis, quelques journaux ont annoncé la présence de Victor 
Hugo à Paris; derniérment, le télègraphe annonçait son arrivée à 
Genéve. La vérité est qu’il n’est allé ni a Paris ni a Genève, et qu’il a 
passe son été en Belgique et dans la jolie vallée de Chaudfontaine, 
aprés avoir fait en Zéland, avec ses deux fils, une promenade de plaisir 
et d’art (…).» 
50€ 
 
 
  

 
 
 
52 - Júnior, Martins – O presidente Landrú na Republica da Calábria. Lisboa, J. 
Rodrigues, 1927, 1ª edição, [12];660 p., 19 cm. Capa brochada, bom estado. 
 
Livro polémico, revelador dos conturbados acontecimentos da I república e respectivas 
personagens.  
35€ 
 
 

 
 
53 - Lamy, Alberto Sousa – Monografia de Ovar. 
Ovar, Tipografia Guerra, 1977, I vol.: Da Idade Média 
à República, 653 p., II vol.: Da República ao 25 Abril, 
677 p., 23 cm. Capa brochada, bom estado. 
 
«Esta obra procura ser um ensaio da milenária história da 
terra e do povo ovarense, nomeadamente das modalidades 
e sucessos da sua politica, administração, economia, 
religião e arte, das suas aspirações, tendências e 
manifestações sociais.» 
40€ 

 

 
 



atempo 
livraria antiquário 

 

 17 

 
 
54 - Leal, Gomes – A mulher de luto: processo ruidoso e singular. Lisboa, 
Livraria Central de Gomes de Carvalho, 1902, 1ª edição, 202;[6] p., 19 cm.  
Encadernação ½ pele da época, bom estado. 
 
«O que há de simpático na narrativa d’este processo raro, feito com singelo 
desassombro e firmeza, é que o desagravo não é tanto firmado para justifica a 
inocência de um homem (…)como para purificar a honra de uma mulher morta. 
Mas é tempo já que nos calemos. – Deixemol-o defender a sua causa, que ele o fará 
com energia e nobreza. 
É ele que tem a palavra.» 
50€ 
 
 

   
 
55 - Leal, Gomes – Pátria e Deus e a morte do máo ladrão. Lisboa, Livraria de João 
Carneiro, 1914, 1º milhar, 64 p., 19 cm. Capa brochada, com assinatura na folha de 
rosto, bom estado. 
 
«Poema panfletário de Gomes Leal dirigido contra o líder republicano Afonso Costa e que, 
portanto, assinala uma viragem no pensamento ideológico do autor. Nesta obra, Gomes Leal 
atribui as causas da decadência nacional ao republicanismo» – Infopédia. 
25€ 
 
 

 
 
56 - Leitão, Joaquim – Azas em terra. Pronunciado 
na inauguração da Exposição Bibliográfica 
Comemorativa do Centenário de Júlio César 
Machado, no Museu Rafael Bordalo Pinheiro em 3 
de Outubro de 1935. Lisboa, Of. Graf. dos Ser. Ind. 
da Câmara Municipal de Lisboa, 1936, 18 p. ; 20 cm. 
Capa brochada, bom estado.  
 
Discurso entremeado de histórias e vivências destas duas 
personagens tão conhecidas da cultura portuguesa. 
10€ 
 

 

 
 

 

 

 
57 - Lopes, Óscar – A obra de José Régio: ensaio 
crítico seguido de um inquérito ao autor criticado. 
Porto, Empresa Industrial, 1956, Separata de: Lusíada, 
23 p. a 2 colunas, 27 cm. Capa brochada, bom estado.  
 
«E é assim que nós vemos Óscar Lopes estudar a obra de 
José Régio com uma fundura de análise e uma amplitude de 
visão sem paralelo nos anais da crítica em que o autor dos 
“Parnasianos e Realista”, do “Bulhão Pato” e da “História da 
Literatura Portuguesa” é um verdadeiro mestre.» - João 
Gaspar Simões. 
12€ 
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58 - Loureiro, Virgílio Correia de – La région 
délimité des vins du Dão. Viseu, Federação dos 
Vinicultores do Dão, 1951, 34;[23] p., ilustrado, mapas 
desdobrável, 25 cm. Capa brochada, bom estado. 
 
«Ces vins, appréciés de long date, non seulement dans le 
Pays mais encore à l´etranger, ont  mérité l’ attention 
spéciale du Gouvernement Portugais.»   
30€ 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
59 - Machado, José Pedro; Martínez, Pedro Soares – 
7º Centenário da morte de Afonso X, o Sábio (1221-
1284). Lisboa, Academia Portuguesa da História, 1987, 
117 p., 23 cm. Capa brochada, bom estado.  
 
“Afonso X, o sábio, poeta e tradutor”; “ Afonso X, o sábio, 
político e legislador”, são dois dos temas abordados nesta 
comemoração. 
15€ 
 

 
60 – Manuscrito. Conferências Religiosas. Temas: 
Deísmo; materialismo; atheismo; ainda o 
atheismo; protestantismo; christianismo, ainda o 
christianismo. S/d;[1750-1830?], 176 p., 21 cm. 
Encadernação ½ pele da época, bom estado. 
 
Manuscrito sem autor, aparentemente, trata-se dos 
discursos de preparação das homilias para a missa. 
Interessantes reflexões à luz da mentalidade da época. 
60€ 

 

 
 

 
 
61 - Martins, General Ferreira – A cooperação Anglo-Portuguesa na Grande 
Guerra de 1914-1918. Lisboa, Serviços de Informação e Imprensa da Embaixada 
Britânica, 1942, 91 p., ilustrado, 22 cm. Capa brochada, bom estado.  
 
«Muito se tem já escrito, na Gran-Bretanha e em Portugal, àcêrca da Grande Guerra de 
1914-1918, mas nunca foi até hoje, especialmente encarada a questão da cooperação das 
duas nações aliadas secularmente, nesse primeiro conflito mundial do século XX.»  
20€ 
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62 - Mascarenhas, J. Fernandes – Estoi, 
Moncarapacho, S. Bartolomeu de Messines e 
outras terras do Algarve: nos levantamentos 
contra o domínio filipino. Faro, Tipografia União, 
1986, 18 p., ilustrado, 21 cm. Capa brochada, bom 
estado. 
7€ 
 

 

 
 

 
 
63 - Mesquita, Alfredo – Lisboa. 
Portugal pittoresco e illustrado 
com 400 gravuras. Lisboa, 
Empresa da História de Portugal, 
1903, IX;636 p., muito ilustrado, 31 
cm. Encadernação ½ pele, bom 
estado. 
220€ 
 
 

 
 
64 - Metallurgia. Lisboa, Bibliotheca de Instrucção e Educação Profissional, 
COLECÇÃO: Biblioteca de instrução e 
educação profissional, 1905, [5];96 p., muito 
ilustrado, 23 cm. JUNTO COM: A Hulha. 
Lisboa, Bibliotheca de Instrucção e Educação 
Profissional, COLECÇÃO: Biblioteca de 
instrução e educação profissional, 1904, 81;[3] 
p., muito ilustrado, 23 cm. JUNTO COM: 
Duarte, António Luiz Soares – Industrias de 
illuminação. Lisboa, Bibliotheca de Instrucção 

e Educação Profissional, COLECÇÃO: Biblioteca de instrução e 
educação profissional, 119 p., muito ilustrado, 23 cm. (3 livros 
encadernados num só). Encadernação em meia de pele da época, bom estado. 
40€ 
 
 
 
 
65 - Monteiro, Adolfo Casais – De pés fincados na terra: ensaios. Lisboa, Inquérito, 
1940, Colecção: Ensaístas contemporâneos, 1ª edição, 299;[4] p., 19 cm. Capa 
brochada, com alguns picos de humidade, bom estado. 
 
«Sôbre alguns conceitos fundamentais: criação e liberdade na arte.» 
30€ 
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66 - Morgado, Nuno Alves – Aspectos da evolução demográfica da população da 
antiga província do Congo: (1949-1956). Lisboa, Junta de Investigações do Ultramar, 
1959, COLECÇÃO: Estudos de Ciências Políticas e Sociais nº 24, 63 p., [3] folhas com 
mapas, ilustrado, 26 cm. Capa brochada, bom estado. 
 
«A insuficiência das estatísticas demográficas oficiais disponíveis relativamente ás populações 
indígenas do nosso Ultramar torna imperativo, para que seja viável proceder ao estudo dos seus 
problemas demográficos mais instantes e actuais.» 
15€ 
 

 
 
 
67 - Moura, Jacinto José do Nascimento – Castro 
Marim, baluarte da cristandade. Conferência 
pronunciada em Castro Marim nas Comemorações 
Algarvias do V Centenário da Morte do Infante D. 
Henrique, a 14 de Agosto de 1960. Faro, Tipografia 
União, 1960, separata do Correio do Sul, 23 p., 23 
cm. Capa brochada, bom estado. 
10€ 

 

 
 

 
 
68 - Múrias, Manuel – A restauração e o império 
colonial português. Comemorações Centenárias, 
Lisboa, 1940, separata, [32] p., 22 cm. Com 
dedicatória do autor. Capa brochada, bom estado. 
 
«Imediatamente, o mal maior da perda do rei natural para 
os domínios e conquista portuguesas, surgiu logo a seguir 
com nova posição tomada, naturalmente, na Europa.» 
12€ 

 

 
 

 
 
69 - Nobre, Antero – Moncarapacho. Algarve-
Portugal. Comemorações do 5º Centenário da 
freguesia, Junho a Dezembro de 1971. Olhão, 
Câmara Municipal de Olhão, 1971, [70] p., muito 
ilustrado, 22 cm. Capa brochada, bom estado. 
12€ 
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70 - Nobre, Antero – O túmulo de São Gonçalo de 
Lagos descoberto em Torres Vedras. Faro, 
Tipografia União, Separata Correio do Sul 22-XII-1960 
a 12-I-1961, 1961, 30;[1] p., ilustrado, 23 cm. Capa 
brochada, bom estado. 
 
«Mas, que encontrou na realidade Costa Bastos, ao demolir 
o “estuque a fingir mármore” e a parede de tijolo que aquele 
recobria?» 
10€ 
 

 
71 - Nobre, António – Despedidas: 1895-1899. Porto, Imprensa Moderna, 1944, 
3ª Edição, prefácio de José Pereira de Sampaio (Bruno), 285;[4] p., [1] folha 
desdobrável, ilustrado, 20 cm. Capa brochada, bom estado. 
 
Esta edição apresenta pela primeira vez um In Memoriam no qual aparecem os seguintes 
textos: "ANTÓNIO NOBRE" seguido de uma carta de 3 de Outubro de 1944 a Augusto 
Nobre por Justino de Montalvão, "ANTÓNIO NOBRE" por Guedes de Oliveira, "O «SÓ» 
DE ANTÓNIO NOBRE" por Vitorino Nemésio, "O LIRISMO E O DRAMA NA OBRA DE 
ANTÓNIO NOBRE" por João Gaspar Simões, "ANTÓNIO NOBRE" por José Régio, 
"ANTÓNIO NOBRE E A FRANÇA" por Guilherme de Castilho, "ANTÓNIO NOBRE" por 
Mário Portocarrero Casimiro, "ANTÓNIO NOBRE - O POETA DO «SÓ»" por A. de 
Magalhães Basto, "A MENSAGEM DO LUSÍADA ANTÓNIO NOBRE" por Ribeiro Couto, 
textos e cartas de Oliveira Martins, Eça de Queiroz, Albino Forjaz de Sampaio, Agostinho 
de Campos, Eugénio de Castro, Júlio Dantas, Alberto d’apos; Oliveira, Cor. Alberto Artur 
Sarmento e um "Documentário para a genealogia da Família António Nobre". Com várias 
fotografias e reproduções do poeta e assuntos a ele dedicados. 
30€ 
 
 
 
72 - Novo roteiro de Lisboa. Lisboa, Livraria 
Pacheco, 1944, 379 p., 16 cm. Capa brochada, bom 
estado. 
 
Organizado alfabeticamente pelo nome das ruas, é ainda 
acrescido do nome das quintas e sua localização, assim 
como de informações úteis. 
20€ 
. 
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73 - O cozinheiro dos cozinheiros. P. Plantier, s/d, 790 p., ilustrado, 16 cm. Capa de cartão, com folhas 
amarelecidas, sem folha de rosto e com falta da última folha de índice, bom estado geral. 
 
Um dos livros de cozinha mais famoso, com a colaboração de conceituados escritores da literatura portuguesa. 
60€ 

 
 
 
74 - Oliveira, Francisco Xavier de Athaide – Monografia do Concelho de 
Villa Real de Santo António. Porto, Livraria Figueirinhas, 1908, 1ª edição, 
293 p., ilustrado, 23 cm. Encadernação em meia de pele, tem uma 
assinatura na folha de rosto, bom estado. 
 
Importante monografia, trabalho exaustivo e único até hoje não suplantado.  
50€ 
 
 
 

 
 
75 - Ortigão, Ramalho – A Hollanda. Lisboa, 
Parceria A. M. Pereira, 6ª Edição, 1920, 370 p., muito 
ilustrado, 22 cm. Encadernação em meia de pele da 
época, bom estado. 
 
Inserido na literatura de viagens, neste livro, o autor 
descreve a Holanda de uma forma deliciosa, acrescido de 
minuciosos desenhos que completam o quadro. 
40€ 
 

 
 

 
 

 
 76 - Pascoaes, Teixeira de; Cesariny, Mário (org.) – 
Poesia de Teixeira de Pascoaes. Poesia em verso. 
Poesia sem verso. O pensamento poético. O ensaio. 
O conferencista. A pintura. Lisboa, Estudios Cor, 1972, 
1ª edição, organizada por Mário Cesariny, com 
ilustrações de página inteira de Teixeira de Pascoaes, 
291;[4] p., 26 cm. Encadernação do editor, bom estado. 
 
Obra impressa em papel de qualidade, tiragem limitada, 
exemplar nº 233.    
45€ 
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77 - Passos, Bernardo de – Refúgio. Lisboa, Tip. 
Americana, prefácio de Fidelino de Figueiredo, 1936, 
1ª edição, 177;[6] p., 20 cm. Capa brochada, bom 
estado. 
 
Nasceu em S. Brás de Alportel, em 1876. Obra póstuma. 
20€ 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
78 - Pavão, Luís – 
Fotografias de Lisboa à 
noite. Lisboa, Assírio e Alvim, 
155 p., sendo na sua maioria 
fotos, preto e branco, 22 cm X 
24 cm. Capa brochada, bom 
estado. 
 
«O claro e o escuro. A noite e o 
dia. Também nesta fotografia 

jogaram um com o outro. Passaram pelo seu negativo, e vêde quanto é claro o escuro rosto da noite.» 
35€ 
 
 
 
79 - Pimentel, Alberto – Rainha sem reino, estudo histórico sobre o século XV. 
Porto, Barros & Filha, 1887, 1ª edição, 252;[3] p., 21 cm. Capa brochada, com algumas 
manchas, bom estado geral. 
 
«Cremos ser a primeira vez que se coordena uma monographia, de maiores dimensões, tanto 
quanto possível completa, acerca da Excellente Senhora e do seu tempo.» 
30€ 
 
 
 
 
80 - Pinheiro, Thomaz Bordallo – Desenho de 
machinas. Lisboa, Bibliotheca de Instrucção e 
Educação Profissional, COLECÇÃO: Biblioteca de 
instrução profissional, 1905, [2];170; 9 estampas;[4] 
p., muito ilustrado, 23 cm. JUNTO COM: - Pinho, 
João do; Folhas, Luís – Nomenclatura de caldeiras 
e machinas de vapor. Lisboa, Bibliotheca de 
Instrucção e Educação Profissional, COLECÇÃO: 
Biblioteca de instrução profissional, 1905, 88 p. muito 
ilustrado, 23 cm. (dois livros encadernados num só). 
Encadernação ½  pele da época, bom estado. 
30€ 
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81 - Pinto, Alfredo (Sacavém) – Giuseppina 
Grassini: para o centenário de Marcos Portugal 
1762-1830. Lisboa, Livraria Ferin, 1930, 16 p., 
ilustrado, 26 cm. Com dedicatória do autor. Capa 
brochada, ligeiramente ratada numa ponta, bom 
estado. 
 
«Eu dedico este pequeno estudo biográfico de uma cantora 
que foi grande pela sua alma artística e que também cantou 
música portuguesa, fazendo-a vibrar em todo o seu 
encantamento.» 
20€ 
 

 

 

 

 

 
82 - Pinto, Alfredo (Sacavém) – Música russa: desde 
os tempos primitivos até aos nossos dias. Lisboa, 
Livraria Feran, 1924, 137;[3] p., ilustrado; 22 cm, com 
dedicatória do autor. Capa brochada, com manchas de 
humidade, bom estado. 
 
«Quis dar a este trabalho o carácter de uma verdadeira 
divulgação popular, pois nem todos os artistas, nem a maior 
parte dos amadores de música poderão encontrar com 
facilidade obras onde possam instruir-se sobre a música 
russa, actualmente cultivada com tanta frequência.» 
15€ 
 

 

 
 

 
 
83 - Ramos, Feliciano – A Expressão da Liberdade 
em Antero e os "Vencidos da Vida". Lisboa, Editorial 
Império, 1942, Cultura literária: estudos diversos Série 
A, 100;[2] p., [6] folhas ilustradas, 18 cm. Capa 
brochada, bom estado. 
 
«Nasceu para ser livre e para não pactuar com a literatura 
afectada e declamatória, ou com as escolas rigidamente 
propensa a limitações.» 
12€ 
 

 
 
84 - Raposo, Hipólito – Areias de Portugal: em que 
se contam alguns cativeiros de almas e outros 
casos de África. Porto, Livraria Civilização, 1953, 
233;[2] p., 19 cm. Capa brochada, bom estado. 
 
Foi um dos fundadores da revista “Nação Portuguesa”, 
órgão do movimento integralista, foi director do periódico “A 
Monarquia”. 
30€ 
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85 - Redol, Alves – Barranco de cegos: romance. Lisboa, Portugália, 1ª edição, 
400;[4] p., 20 cm. Capa brochada, bom estado. 
40€ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
86 - Redol, Alves – O cavalo espantado: romance. Lisboa, Portugália, 1960, 1ª 
edição, 323;[2] p., 20 cm. Capa brochada, bom estado. 
40€ 
 
 
 
 
 
 

 
 
87 - Redol, Alves – Uma fenda na muralha: romance. Lisboa, Portugália Editora, 
[1959], 1ª edição, 307;[2] p., 20 cm. Capa brochada, bom estado. 
35€ 

 
 
 
 
 
 
 
88 - Redondo, Garcia – Atravez da 
Europa: (impressões de viagem) 
Portugal – Hespanha – França – 
Inglaterra – Suissa – Itália – Austria – 
Allemanha – Hollanda – Bélgica e 
Monaco. Porto, Livraria Chardron, de Lello 
& Irmão, 1908, VIII;377 p., ilustrado,  20 
cm. Capa original do editor em tela, bom 
estado. 
 

«Eis aqui um livro de impressões e recordações. (…) Durante a viagem que produziu este livro, o auctor esquivou-se 
obstinadamente ás informações dos guias impressos e á companhia dos cicerones. Quis ver e julgar por si, sem sugestões 
de qualquer espécie.» 
25€ 
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89 - Régio, José – A chaga do lado: sátiras e 
epigramas. Lisboa, Portugália Editora, 1954, 1ª 
edição, 92;[3] p., 23 cm. Capa brochada, bom estado. 
65€ 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
90 - Régio, José – Cântico suspenso: poesia. 
Lisboa, Portugália Editora, 1968, 1ª edição, 153;[10] p., 
21 cm. Capa brochada, bom estado. 
40€ 
 

 
 
 
91 - Régio, José – Filho do homem. Lisboa, 
Portugália Editora, 1961, 1ª edição, 79;[5] p., 21 cm. 
Capa brochada, bom estado. 
55€ 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
92 - Régio, José – Há mais mundos: contos. Lisboa, 
Portugália Editora, 1962, 1ª edição, 264;[5] p., 20 cm. 
Capa brochada, bom estado. 
45€ 
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93 - Régio, José – Histórias de mulheres. Porto, 
Livraria Portugália, [1946], 1ª edição, 342;[4] p., 20 cm. 
Capa brochada, cansada, bom estado geral. 
40€ 
 

 
94 - Ribeiro, Leonel – O Saudoso Arqueólogo Prof. 
Doutor A. A. Mendes Corrêa e as suas Teses duma 
Grande Civilização Ocidental e duma Provável 
Origem Ocidental do Alfabeto. Porto, Maranus, 
Separata Lucerna, 15 p., 25 cm. Capa brochada, bom 
estado. 
 
«Conferência apresentada ao II Colóquio Portuense de 
Arqueologia – 1962.» 
10€ 
 

 

 

 
95 - Rimli, Eugene Th. (direcção) – História Universal Ilustrada. Lisboa, Arcádia, s/d, tradução e anotação na 
parte portuguesa de Vieira de Almeida e Augusto Costa Dias, 3 volumes, 1º vol. - 462;[2] p., 2º vol. - 602;[1] p., 
3º vol.- 621;[2) p., muito ilustrado no texto e extra-texto a cores e a preto e branco, 32 cm. Encadernação do 
editor, inteira de pele, bom estado. 
 
«Quatro autores deram a esta obra o melhor do seu talento. Não se limitaram a secas enumerações de datas e factos; 
tentaram apreciar os acontecimentos com clareza e sem preconceitos. Não cedendo às tendências próprias, políticas, 
religiosas, ou sociais, recorrendo às fontes mais autênticas, examinando os factos à luz da época em que surgiram.» 
150€ 
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96 - Rosa, A. da Cunha – Arithmetica pratica. 
Lisboa, Bibliotheca de Instrucção e Educação 
profissional, COLECÇÃO: Manual do Operário. 
Bibliotheca de Instrucção e Educação profissional, 
1905, 183 p., muito ilustrado, 23 cm. Capa original do 
editor, com notas do possuidor, bom estado de 
conservação. 
25€ 
 

 

 
 

 
 
97 - Sá, Ayres de – A triada fundadora do 
Império Portuguez.. Lisboa, Bertrand, 1941, 
[34] p., muito ilustrado, com árvore genealógica 
em folha desdobrável, 26 cm, com dedicatória do 
autor. Capa brochada, bom estado.  
30€  
 
 

 

 
 

 
 
 
98 - Sá, Ayres de – Aires de Sá historiador da 
Marinha Portuguesa nos séculos XII a XV. Lisboa, 
Bertrand, 1941, [14] p., muito ilustrado, 26 cm, com 
dedicatória do autor. Capa brochada, bom estado. 
25€  

 
 
99 - Sá, Ayres de – Ascendência de Sá da 
Bandeira, restaurador do Império Portuguez 
e de Ayres de Sá, historiador da fundação 
desse Império. Lisboa, Bertrand, 1941, [42] p., 
muito ilustrado, 26 cm, com dedicatória do 
autor. Capa brochada, bom estado. 
25€  
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100 - Sampaio, Gonçalves – Cancioneiro Minhoto. Porto, Costa Carrega, 
1940, 1ª edição, XLIV;213;[3] p., com partituras musicais, busto do autor 
com estudo do pintor António Carneiro,  antelóquio de Augusto César Pires 
de Lima,  26 cm. 
Encadernação em ½ pele, 
bom estado. 
120€ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
101 - Santos, João – Manual do torneiro mecanico: 
manual do operário. Lisboa, Bibliotheca de 
Instrucção Profissional, COLECÇÃO: Biblioteca de 
instrucção profissional, [1940], 198;[1] p., ilustrado, 
com 8 estampas em separado, 19 cm. Encadernação 
em ½ tela da época, bom estado. 
20€ 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
102 - Santos, José de Almeida – A Primeira Missa 
de Moçâmedes. Lisboa, Academia Portuguesa de 
História, 1943, Separata dos «Anais» II série, vol. 33, 
[2];402 a 488;[1] p., ilustrado com várias gravuras, 25 
cm. Capa brochada, bom estado. 
 
Acompanhado de 33 documentos desde 1848 a 1859. 
22€ 
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103 - Septans, Lieutenant-Colonel breveté - Les 
expeditions anglaises en Asie. Organisation de 
l'armée des Indes (1859-1895) – Lushai expédition 
(1871-1872). - Les trois campagnes de Lord Roberts 
en Afganistan (1878-1880) – Expedition du Chitral 
(1895). Paris, Henri Charles-Lavauzelle, [1897], 349 p., 
com vários mapas no texto, 24 cm. Encadernação em 
tela da época, com assinatura de posse na folha de 
rosto, bom estado. 
120€ 

 
   
 

 
  
 
104 - Silva, Carlos Pedro da – Manual do conductor de machinas. 
Lisboa, Bibliotheca de Instrucção Profissional, [2];300 p., muito ilustrado; 
19 cm. Encadernação em ½ pele da época, sem folha de rosto, bom 
estado. 
20€ 
 
 
 
 

 
 

105 - Silva, Manuel Gomes da (Redactor principal) – 
A Sapataria Portuguesa. Jornal profissional 
interessando a industria do calçado e as outras 
que lhe são relativas. Lisboa, Associação Industrial 
dos Lojistas de Calçado, 1890-1894, Completa, 1 
volume, nº1 (12 Jan. 1890) - nº 54 (17 Jun. 1894), 
ilustrada, 32 cm. Encadernação em ½ pano da época, 
bom estado.  
100€ 
 
Publicação organizada pela Associação Industrial dos 
Lojista de Calçado. - "Quarenta e um annos depois que a sapataria parisiense acolheu com favor o seu jornal 
profissional Le Moniteur de la Cordonnerie, se tenta em Portugal a publicação do jornal profissional para a sapataria 
portuguesa." 
 
 

 
 
106 - Simões, João Gaspar (dir.) – Perspectiva da literatura portuguesa do século XIX. 
Lisboa, Ática, 1947-1948, 2 volumes, gravuras em madeira de Abel Manta, colaboração de 
vários autores, muito ilustrados, 26 cm. Encadernação ½ pele, bom estado. 
 
«Se por um lado, se faz aqui um juízo de valor – ou uma série de juízos de valor – acerca das figuras mais 
representativas do nosso século XIX, por outro patenteia-se, embora indirectamente, (…) um meio 
decisivo para se aquilatar da capacidade crítica e da natureza dos pontos de vista literários.»  
185€ 
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107 - Sousa, Alberto – 
Alfacinhas: os lisboetas do 
passado e do presente. 
Lisboa, Litografia Amorim, 
Plano e ilustrações de 
Alberto Souza, [1958?], 210 
p., ilustrado, 30 cm. 
Encadernação do editor em 
sintético, bom estado. 

 
«(…) disse-me que o livro, quando completado com a documentação que ainda lhe faltava, teria que espelhar pela imagem, 
a história e a vida do povo de Lisboa.» 
85€ 
 
 
 
108 - Souza, Alberto – O trajo 
popular em Portugal nos séculos 
XVIII e XIX. Lisboa, Sociedade 
Nacional de Tipografia, 252;[2] p., 
400 gravuras reproduzidas 
directamente pela fotografia, 
segundo os documentos da época, 
32 cm. Encadernação do editor ½ 
pele, bom estado. 
125€ 
 
 
109 - Sousa, João de Saldanha Oliveira e (Marquês 
de Rio Maior) – O Marquês de Pombal sua vida e 
morte cristãs (documentos inéditos). Lisboa, s/ed., 
1934, 283;[1] p., ilustrado, 24 cm, com dedicatória do 
autor. Capa brochada, com alguns picos de 
humidade, bom estado. 
 
«Com efeito, já se provou há muito, que Sebastião José de 
Carvalho e Melo “viveu e morreu católico”. Parece contudo 
que nem todos se lembram da prova feita. Reeditemo-la 
pois, antes de nos socorrermos dos numerosos 
documentos inéditos que a corroboram e fazem parte do 
nosso arquivo.» 
50€ 
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110 - Syder, Henrique – Fiação e 
tecelagem. Lisboa, Bibliotheca de Instrucção 
Profissional, COLECÇÃO: Biblioteca de 
instrução profissional, 1905, 102 p., ilustrado, 
29 cm. Encadernação em ½ de tela, bom 
estado. 
20€ 
 
 

 
 
 
111 - Torga, Miguel – Diário I. Coimbra, Coimbra 
Editora, 1946, 3ª edição, 206;[1] p., 20 cm. Capa 
brochada, bom estado. 
20€ 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
112- Torga, Miguel – Diário V. Coimbra, Coimbra 
Editora, 1951, 1ª edição, 206;[2] p.; 20 cm. Capa 
brochada, bom estado. 
40€ 
 

 
 
 
113 - Torga, Miguel – Diário VI. Coimbra, Coimbra 
Editora, 1953, 1ª edição, 206;[1] p, 20 cm. Capa 
brochada, bom estado. 
30€ 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
114 - Torga, Miguel – Diário VII. Coimbra, Coimbra 
Editora, 1956, 1ª edição, 206 p., 20 cm. Capa 
brochada, bom estado. 
30€ 
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115 - Torga, Miguel – Diário IX. Coimbra, Coimbra 
Editora, 1964, 1ª edição, 198;[1] p., 20 cm. Capa 
brochada, bom estado. 
30€ 
 
 

 

 
 

 
116 - Vasconcellos, A. A. Teixeira de – 
Duas facadas: narração popular. 
JUNTO COM: Papéis velhos: narrações. 
Lisboa, Typographia Portugueza, 1869/ 
1872, 1ª edição, COLECÇÃO: Livros para 
o povo. (dois volumes encadernados num 
só), XI;176, 300 p., 16 cm. Encadernação 
½ pele da época, bom estado. 
 
«Teixeira de Vasconcelos foi par do Reino, 
fidalgo do Conselho, jornalista, advogado, 
deputado (1865-78), governador de Vila Real, 
embaixador nos Estados Unidos, vice-
presidente da Academia de Ciências de 

Lisboa etc. Sobre ele disse Camilo Castelo Branco que foi "o mais rijo pulso de atleta que teve a arena dos gladiadores 
políticos em Portugal".» 
65€ 

 

 
 

 
117 - Vasconcellos, J. Leite de – O doutor Storck e a 
litteratura portuguesa: estudo histórico-
bibliographico. Lisboa, Typ. da Academia das 
Sciencia, 1910, XII;338 p., ilustrado com várias 
estampas em separado, 22 cm. Encadernação inteira 
de sintético, bom estado. 
 
Wilhelm Storck, poeta, erudito e professor, tem aplicado 
grande parte da sua vida a traduzir em verso alemão obras 
portuguesas, difundindo assim a arte e a história portuguesa 
pela língua alemã. 
40€ 
 

 
 
118 - Vasconcellos, Dr. José Leite de – 
Nomenclatura Numismática. Porto, Tipografia 
Marca, 36 p., ilustrado, 26 cm. Capa brochada, bom 
estado. 
 
Organizado alfabeticamente, com os termos utilizados em 
numismática e suas definições. 
35€ 
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119 - Ventura, António José; Cabrita, Fernando (co-
autor) – Visões de Marim: prémio Emiliano da 
Costa. Faro, Tipografia União, 1987, 67 p., ilustrado, 24 
cm. Capa brochada, bom estado. 
 
O presente livro foi galardoado com o Prémio Emiliano da 
Costa, atribuído pela Câmara Municipal de Faro. 
10€ 
 

 

  

 
120 - Vieira, Affonso Lopes – O povo e os poetas 
portugueses. Lisboa, typ. "A Editora", 1910, 
Conferência lida pelo autor no Teatro de D. Maria II em 
12 de Janeiro de 1910, 62 p., 21 cm. Capa brochada, 
com picos de humidade, bom estado. 
 
«Se deitarmos os olhos para os longes da nossa vida 
nacional, e viermos com elles percorrendo as jornadas da 
nossa tradição e da nossa literatura, veremos sobressair do 
remoto tempo aos nossos dias, a persistência poética da 
raça, resistente através da obra empreendida quase com 
método em Portugal.» 
20€ 
 

 
 
 

 
Como encomendar: 

 
 

livraria.antiquario@sapo.pt 
 

(00 351) 93 616 89 39 
 
 
 
Nota: * Salvo acordo em contrário, as encomendas serão enviadas contra reembolso ou pagas por Transferência Bancária; 
* As despesas de envio serão por conta do Cliente; * Para o estrangeiro enviamos factura pró-forma, sendo os livros 
enviados após a recepção do pagamento. 
 
 
 
 
 

Obrigado pela sua preferência! 
 


