atempo
livraria antiquário

1 - Alexandre, Valentim; Jill Dias – O império africano: 1825-1890. Lisboa, Estampa, 1998, 864 p., ilustrado, 21 cm. Capa
brochada, como nov o.
«Fixamos o início do nosso estudo, em termos gerais, no ano 1825, quando, pelo reconhecimento oficial da independência brasileira por
parte do Estado português, se encerra um ciclo, abrindo a via ao projecto colonial africano. Como termo cronológico do volume,
escolhemos a data de 1890, correspondente à crise provocada pelo “Ultimatum” inglês.

30 €

2 - Amaral, Manuel Gama – O povo Yao: subsídios para o estudo de um povo do nordeste de Moçambique. Lisboa,
Instituto de Inv estigação Científica Tropical, 1990, 493 p., ilustrado, 24 cm. Capa brochada, como nov o.
«Os seus usos, costumes e hábitos; a sua religião; os seus códigos criminal e de comportamento social; a sua escala de valores e as
razões que a determinam; os seus anseios; as suas grandes virtudes e seus muitos defeitos.»

25 € VENDIDO

*
Casa da Guia
Cascais
Tel: +351 936168939
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3 - Amorim, Fernando Pacheco de – Três caminhos da política ultramarina. Coimbra,
Edição de Autor, 1962, 137;[5] p., 22 cm. Capa brochada, bom estado.
Fernando Bayolo Pacheco de Amorim «A partir de 1962 centra a sua actividade política na
teorização e combate em prol do integracionismo, insurgindo-se contra a política de autonomia,
então protagonizada pelo ministro do Ultramar, Adriano Moreira. Distancia-se também da
perspectiva adoptada por Cunha Leal. Em 1971 é um dos ferozes críticos da política assumida por
Marcelo Caetano no plano das autonomias ultramarinas. A obra nesse ano editada, “Na Hora da
Verdade”, ia-lhe valendo nova passagem pela prisão: em Conselho de Ministros, o então Ministro do
Ultramar Silva Cunha, propôs a sua prisão. Os restantes ministros apoiaram. Opôs-se o ministro
César Moreira Baptista por considerar que isso teria efeitos contraproducentes. Marcelo Caetano
decidiu a favor de Moreira Batista.» - Wikipédia

25 € VENDIDO

4 - António Enes 1895: extractos. Lourenço Marques, Inter,
1972, s/ paginação;[77 p.], ilustrado, 21 cm. Capa brochada,
como novo.
«Logo após o ultimato britânico de 1890, António Enes foi nomeado
Ministro da Marinha e Ultramar (de 14 de Outubro de 1890 a 25 de
Maio de 1891), no governo presidido pelo general João Crisóstomo
de Abreu e Sousa, tendo desempenhado esse cargo num período
de grande pressão política sobre as questões ultramarin as face à
onda nacionalista que varreu Portugal em consequência da ofensa
britânica. António Enes, de forma laboriosa, conseguiu manter os
necessários equilíbrios internos e externos, tendo organizado uma
expedição militar a Moçambique, para fazer face à crescente
proximidade entre Gungunhana e os interesses britânicos, e
intervindo energicamente nas colónias de São Tomé e Príncipe,
Guiné Portuguesa e Bié.» - wikipédia

12 €

5 - Barbosa, Alexandre – Guinéus: contos, narrativas,
crónicas. Lis boa, Agência Geral do Ultramar, 1967, 152 p.,
muito ilustrado com fotos em folhas ex tra tex to, 24 cm. Capa
brochada, bom estado.
«Através das páginas da obra, ressalta uma profunda humanidade,
um grande amor e compreensão pelas pessoas e seus problemas e
um enorme entusiasmo pela caça e pela pesca»

25€ VENDIDO

*
Casa da Guia
Cascais
Tel: +351 936168939
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6 - Barreto, João – História da Guiné: 1418-1918. Lisboa, Edição do Autor, 1938, prefácio do
coronel Leite de Magalhães, 452;[4] p., ilustrado com v ários mapas e fotos, 24 cm. Capa brochada,
bom estado.
«Nas páginas dêste livro ressalta toda a grandeza do esforço que foi o comêço
da nossa epopeia ultramarina.»
«A Guiné é um padrão que precisa de ser bem visto pelos olhos do
Mundo: ali começou o Portugal-Maior, pois que Marrocos,
verdadeiramente, nunca foi senão um baluarte contra a expansão
Mouresca. A Guiné é a expressão de Portugal!»

70 € VENDIDO

7 - Barros, Jaime de Azevedo Monteiro de; J. Luís de
Oliveira – Sistema Raydist na hidrografia da Guiné.
Bissau, s/ed., 1953, separata do "Boletim Cultural da Guiné
Portuguesa", 471 a 496 p., ilustrado, 24 cm. Capa brochada,
bom estado.
8€

8 - Boléo, Oliveira – Moçambique: pequena
monografia. Lisboa, Agência Geral das
Colónias, 1961, 178;[1] p., ilustrado, com
mapa desdobráv el, 22 cm. Capa brochada,
bom estado.
15 € VENDIDO

*
Casa da Guia
Cascais
Tel: +351 936168939
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9 - Boletim do Instituto de Angola. Luanda, Instituto de Angola, 1957, nº 9 - Janeiro – Junho de 1957, 108;[1] p., ilustrado,
27 cm. Capa brochada, com pequenos picos de humidade, bom estado.
20 € VENDIDO

10 - Brito, Joaquim Baptista Viegas Soeiro de – Estudo do
sistema Raydist e das redes hiperbólicas. Lisboa, Junta de
Inv estigações do Ultramar, 1954, colecção: Estudos, Ensaios
e Documentos, 148;[1] p., ilustrado com desenhos e mapas,
25 cm. Com dedic atória do autor. Encadernação original do
editor, bom estado.
«Ao estudo deste sistema e à sua aplicação aos trabalhos
hidrográficos se dedica a primeira parte deste trabalho. Na segunda
parte procede-se ao estudo das redes hiperbólicas e problemas
fundamentais com elas relacionados.»

25 € VENDIDO

11 - Brito, Raquel Soeiro; Luís de Matos; António da Silva
Rego; Jorge Dias; A. de Lima Carvalho; António de
Almeida; Alberto Feliciano Marques Pereira; Maria
Palmira de Moraes Pinto Duarte; Vasco Fortuna; José
Júlio Cravo Silva; José Pereira Neto; Henrique Martins de
Carvalho; João da Costa Freitas; Armando M. Marques
Guedes; Narana Coissoró; José Júlio Gonçalves;
Tertuliano Soares; Manuel Dias Belchior; Pde, António da
Silva – Moçambique: curso de extensão universitária; ano
lectivo de 1964-1965. Lis boa, Instituto Superior de Ciências
Sociais e Política Ultramarina, 1965, nota prév ia de Adriano
Moreira, 695;[1] p., ilustrado, com inúmeros mapas
desdobráv eis, 24 cm. Capa brochada, bom estado.
30 € VENDIDO

*
Casa da Guia
Cascais
Tel: +351 936168939
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12 - Cabo Verde, Guiné, São Tomé e Príncipe:
curso de extensão universitária; ano lectivo de
1965-1966. Lisboa, Instituto Superior de Ciências
Sociais e Política Ultramarina, 1966, 1037 p., muito
ilustrado, com vários mapas desdobráv eis, mapas
estatísticos, fotos, desenhos, gravuras, 24 cm. Capa
brochada, bom estado.
35 € VENDIDO

13 - Cabral, Amílcar – Guiné-Bissau: nação africana
forjada na luta. Lisboa, Nova Aurora, 1974, tradução de
Manuel L. Martins, 173;[3] p., ilustrado, 21 cm. Capa
brochada, bom estado.
«A situação dos nossos povos, como a de outros povos dominados
por Portugal, parece absurda. Os direitos fundamentais do homem,
as liberdades essenciais, o respeito em relação à dignidade
humana, tudo isto é coisa que nos nossos países é desconhecida.»

20 € VENDIDO

14 - Cabral, J. Crawford – As genetas da África Central.
Luanda, Instituto de Inv estigação Científica de Angola, 1970,
23;[7] p., ilustrada com 24 fotos ex tra tex to e com 5 mapas
sendo 1 desdobráv el, 30 cm. Capa brochada, bom estado.
«Com base em crânios e peles do Museu de Tervuren, estabelece o
autor uma nova sistemática das espécies e subespécies do género
Geneta na África Central.»

25 € VENDIDO

15 - Cabral, J. Crawford; Luís N. Veríssimo – The Ungulate Fauna of Angola: Systematic List,
Distribution Maps; Database Report. Luanda, Instituto de Inv estigação Científica de Angola,
2005, 277 p., ilustrado, 23 cm. Com dedicatória do autor. Capa brochada, bom estado.
12 € VENDIDO

*
Casa da Guia
Cascais
Tel: +351 936168939
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16 - Callixto, Vasco – Viagem transafricana: Angola-Moçambique de
automóvel. Lisboa, Ediç ão do Autor, 1972, 201 p., ilustrado com
fotos em folhas ex tra tex to, 23 cm. Capa brochada, bom estado.
«Longa jornada terrestre, que totalizou 11 548 quilómetros, acrescidos
de 650 quilómetros por via aérea em terras de Moçambique, esta
“Viagem Transafricana” foi realizada com a mesma “equipa” de todas
as minhas viagens anteriores. O mesmo já não foi, porém, o veículo
transportador. Mas não houve, nem podia haver, mudança de marca.»
«A travessia do Sudoeste Africano constituiu a jornada mais emotiva
desta viagem. As imensidões desérticas desse vasto território que se
prolonga desde Angola até ao rio Orange – cerca de 1500 quilómetros
– rodeiam o visitante de um total isolamento. Emocionam.»

25 € VENDIDO

17 - Capello, H.; R. Ivens – De Angola à Contra-Costa: descripção
de uma viagem atravez do continente africano, comprehendendo
narrativas diversas, aventuras e importantes descobertas entre
as quaes figuram as origens do Luluaba, caminho entre as duas
costas, visitas ás terras da da Garangaja, Katanga e ao curso do
Luapula, bem como a descida do Zambeze, do Choa ao oceano.
Lisboa, Imprensa Nacional, 1886, 1ª edição, 2 volumes, 1º volume:
448 p., 2º v olume: 490 p., muito ilustrados com gravuras e mapas
sendo alguns desdobráv eis, 24 cm. COMPLETA. Encadernação
original do editor, como nov o.
500 € VENDIDO

*
Casa da Guia
Cascais
Tel: +351 936168939
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18 - Capello, H.; R. Ivens – De Benguela ás Terras de Iácca: descripção de
uma viagem na Africa Central e Occidental: compreendendo narrações,
aventuras e estudos importantes sobre as cabeceiras dos rios Cu-nene, Cubango, Lu-ando, Cu-anza e Cu-ango, e de grande parte do curso dos dois
últimos; além da descoberta dos rios Hamba, Cauali, Sussa e Cu-gho, e
larga noticia sobre as terras de Quiteca N’bungo, Sosso, Futa e Iácca;
expedição organisada nos annos de 1877-1880. Lisboa, Imprensa Nacional,
1881, 1ª edição, 2 v olumes, 1º v olume: XLV;379 p., 2º v olume: XII;400 p., muito
ilustrados com gravuras e mapas, com 2 mapas de grandes dim ensões em bolsa
na contra capa, 23 cm. COMPLETA. Encadernação original do editor, muito bom
estado.
600 €

19 - Cardoso, Eduardo Augusto – O crioulo da Ilha de São
Nicolau de Cabo Verde. Lis boa, Instituto de Cultura e Língua
Portuguesa, 1989, 142 p., 24 cm. Capa brochada, bom
estado.
«Contributo para o conhecimento da variante dialéctica de São
Nicolau e para o conhecimento do universo linguístico de Cabo
Verde.»

10 €

*
Casa da Guia
Cascais
Tel: +351 936168939
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20 - Carmo, António – Artesanato de Angola: catálogo II.
Luanda, Instituto do Trabalho, Prev idência e Acção Social, 1967,
notas e comentário de José Redinha, 128 p., muito ilustrado, 30
cm. Capa brochada, bom estado.
«Pretende-se, através desta divulgação, dar a
conhecer aos estudiosos e aos simples amantes das
coisas belas ou exóticas, aquilo que os artistas
angolanos vão modestamente produzindo nos confins
ignorados da civilização moderna, à sombra das suas
cubatas.»

25 € VENDIDO

21 - Carmo, Augusto Fernandes do; Amilcar Emídio dos Santos; Armando Fonseca
de Almeida – Guia para administração e contabilidade das unidades de reforço.
Angola, Região Militar de Angola: Quartel-General; Chefia dos Serv iç os de Contabilidade e
Administração, 1968, 728 p., folhas com documentação anex a, 24 cm. Capa brochada,
bom estado.
«Com a publicação desta nova edição do “Guia para administração e contabilidade das unidades de
reforço”, revisto e actualizado, pretende a C.S.C.A. continuar a facultar às Unidades os
indispensáveis meios de consulta para a solução dos seus problemas administrativos.»

35 € VENDIDO

*
Casa da Guia
Cascais
Tel: +351 936168939
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22 - Carreira, António – Panaria cabo-verdiana-guineense: aspectos históricos e sócio-económicos. Lisboa, Junta de
Inv estigações do Ultramar, 1968, prefácio de Jorge Dias, 177;[68];[1] p., muito
ilustrado com desenhos de Fernando Galhano e 128 estampas em folhas ex tra tex to,
27 cm. Encadernação original do editor, com sobrecapa, bom estado.
«Estas páginas são de enorme riqueza de conteúdo, e através delas abre-se uma ampla
perspectiva de uma largo período histórico que interessa sobremaneira à compreensão da
Guiné e de Cabo Verde e, por não dizê-lo, à compreensão da obscura história africana.»
Colectânea importante de objectos usados em tecelagem, assim como vários tipos de panos,
mantas e colchas, depois deste estudo esses objectos passam a ter um significado que
nunca teriam.

60 € VENDIDO

23 - Casa de mungição: modelo
recomendado pelos Serviços de
Veterinária e Indústria Animal.
Lourenço Marques, Imprensa Nacional
de Lourenço Marques, 1947, 19 p.,
ilustrado com 2 mapas desdobráveis, 20
cm. Capa brochada, bom estado.
12 € VENDIDO

*
Casa da Guia
Cascais
Tel: +351 936168939
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24 - Coissoró, Narana – The Customary Laws of
Succession in Central Africa. Lisboa, Junta de
Inv estigações do Ultramar, 1966, colecção: Estudos de
Ciências Politicas e Sociais nº 78, LI;[1];412;[2] p., 26 cm.
Capa brochada, bom estado.
«The diversity of laws prevailing among different societies is so
great, that is almost impossible to attribute them a common origin
based on the evolution of legal thinking of mankind.»

25 €

25 - Colóquios de política internacional. Lisboa, Junta de
Inv estigações do Ultramar, 1960, colecção: Estudos de
Ciências Politicas e Sociais nº 3, 209 p., 26 cm. Capa
brochada, bom estado.
«A conjuntura internacional tem hoje reflexos e incidências muito
importantes na acção ultramarina. Desta observação, (…) derivou o
projecto de realizar uns Colóquios de Política Internacional onde
com objectividade se procurasse o esclarecimento de alguns dos
problemas.»

15 €

26 - Colóquio sobre a Influência do Ultramar na Arte. Lisboa, Junta de Inv estigações do Ultramar, 1963, colecção: Estudos
de Ciências Politicas e Sociais nº 76, 169 p., ilustrado com fotos, sendo algumas a cores, pauta de músic a, 26 cm. Capa
brochada, bom estado.
Ciclo de conferências sobre a influência do Ultramar nas belas-artes, na música, na arquitectura, na literatura de ficção, na dança e na
poesia. Conta com a participação de Luís Reis Santos, João de Freitas Branco, Mário de Oliveira, Luís Forjaz Trigueiros, José Blanc
Portugal e Natércia Freire.

25 € VENDIDO

*
Casa da Guia
Cascais
Tel: +351 936168939
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27 - Colóquios sobre problemas de povoamento. Lisboa,
Junta de Inv estigações do Ultramar, 1960, colecção: Estudos
de Ciências Politicas e Sociais nº 33, prefácio de Nunes dos
Santos, 156 p., 26 cm. Capa brochada, bom estado.
«São sobejamente conhecidos os motivos que concorrem para
gerar esta atmosfera de especial cuidado, em redor de um
fenómeno tão velho como a própria colonização e particularmente
característico da maneira portuguesa de civilizar outra terras e
outras gentes»

15 €

28 - Contribuição sanitária da Missão de Santa Teresa do
Menino Jesus, de Mutuáli (Moçambique) confiada aos
padres da S. P. M. C. U. de Cucujães. Porto, Imprensa
Portuguesa, 1953, separata dos Anais do Instituto de
Medicina Tropic al, p. 2649 a 2653, 25 cm. Capa brochada,
bom estado.
«A obra de assistência sanitária dispensada aos indígenas da área
da Missão Católica de Mutuáli.»

5€

29 - Costa, Ferreira da – Na pista do marfim e da morte.
Porto, Educação Nacional, 1944, 459;[4] p., ilustrado, 19 cm.
Capa brochada, com restauro na lombada, picos de
humidade, cansada.
20 €

*
Casa da Guia
Cascais
Tel: +351 936168939
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30 - Cunha, Augusto (Director) – O mundo português: revista de cultura e propaganda arte e literatura coloniais.
Lisboa, Agência Geral das Colónias e do Secretariado da Propaganda Nacional, muito ilustrados com mapas desenhos e fotos
no tex to e em folhas ex tra tex to, 23 cm. Capa brochada, bom estado.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

nº 3, 2ª ediç ão/ Março de 1934
nº 49, Janeiro, 1938
nº 50, Fev ereiro, 1938
nº 51, Março, 1938
nº 52, Abril, 1938
nº 53, Maio, 1938
nº 54, Junho, 1938
nº 62, Fev ereiro, 1939
nº 68, Agosto, 1939
nº 95/ 96, Novembro e Dezembro, 1941
nº 2 / 2ª série, Abril, 1946

10 € (cada)

31 - Cunha, Pedro José da – Alguns aspectos do nosso
problema colonial: conferência realizada na Sociedade de
Geografia de Lisboa em 5 de Abril de 1920. Lis boa, Emp.
Tip. Rosa, 1920, 19 p., 22 cm. Capa brochada, cansada.
10 €

32 - Deschamps, Hubert (dir.) – Histoire Générale de l'Afrique Noire, de Madagascar et des Archipels: Tome I: Des
origines à 1800. Tome II: De 1800 à nos jours. Paris, Presses Univ ersitaires de France, 1970-1971, 2 v olumes, 1º v olume:
576 p., XLVIII grav uras, 2º v olume: 720 p., XLVIII grav uras, muito ilustrado em folhas ex tra tex to, com fotos e mapas, 24 cm.
Encadernação original do editor em pano, bom estado.
50€ VENDIDO
*
Casa da Guia
Cascais
Tel: +351 936168939
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33 - Dias, Jorge; Margot Dias; Manuel Viegas Guerreiro (co-autor) – Os macondes de Moçambique. Lis boa, Junta de
Inv estigações do Ultramar, 1964-1970, 4
v olumes, 1º volume: Aspectos históricos e
económicos - 180 p., 2º volume: Cultura
material - 192 p., 3º v olume: Vida social e
ritual - 445 p., 4º v olume: Sabedoria, língua,
literatura e jogos - 351 p., muito ilustrados a
cores e a preto e branco, com inúmeros mapas
desdobráv eis, 29 cm. Encadernação original do
editor, com sobrecapas, bom estado.
«Este livro é o resultado das campanhas de
pesquisa etnográfica levadas a cabo pela Missão de
Estudo das Minorias Étnicas do Norte da Província
de Moçambique.»
«A monografia que aqui trazemos a publico (…) procura abranger todos os aspectos da cultura, dando
quanto possível um quadro integral do povo maconde e das suas actividades e comportamentos.»

300 €

34 - Ennes, António – A guerra de África em 1895: memórias. Lis boa, Imprensa Portuguesa, 1945, 2ª edição, com prefácio
Afonso Lopes Vieira, onze cartas inéditas e um estudo de Paiv a Couceiro, XV;522;LXX p., muito ilustrado com fotos, mapas e
documentos, 24 cm. Encadernação ½ pele, com capa de brochura, muito bom estado.
Importante estudo sobre as campanhas militares portuguesas em 1895, Moçambique.

65 € VENDIDO

*
Casa da Guia
Cascais
Tel: +351 936168939
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MADEIRAS

35 - Essências florestais da Guiné Portuguesa: nº 1 ao nº 16. Lis boa, Ministério do Ultramar; Jardim e Museu Agrícola do
Ultramar, 1956-1959, com a colaboração do Laboratório de Histologia e Tecnologia de madeiras da Junta das Mis sões
Geográficas e de Inv estigação do Ultramar e do Laboratório Nacional de Engenharia Civ il, nº 1 ao nº 16, nº 1 - 15 p., nº 2 15;[1] p., nº 3 - 13;[1] p., nº 4 - 15;[1] p., nº 5 - 15;[1] p., nº 6 - 13;[2] p., nº 7- 15,[1] p., nº 8 - 15,[1] p., nº 9 - 13;[2] p., nº 10 13;[2] p., nº 11 - 13;[2] p., nº 12 - 13;[2] p., nº 13 - 13;[2] p., nº 14 - 13;[2] p., nº 15 - 13;[1] p., nº 16 - 15,[1] p., muito ilustrado
com fotos e desenhos sendo alguns a cores, 25 cm. JUNTO COM: Essências florestais do Maiombe Português, Angola: nº
1 a nº 2. Lisboa, Minis tério do Ultramar; Jardim e Museu Agrícola do Ultramar, 1963, nº 1- 23;[1] p., com mapa estatístico
desdobráv el, nº 2- 21;[2] p., ilustrados com fotos e desenhos alguns a cores, 25 cm. Encadernação inteira de sintético, com
capas de brochura, bom estado.
120€

36 - Estatuto da província de Moçambique. Lis boa, Agência
Geral das Colónias, 1955, 39;[3] p., 24 cm. Capa brochada,
folhas com notas do possuidor, bom estado.
12€

*
Casa da Guia
Cascais
Tel: +351 936168939
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37 - Estudo sobre o absentismo e a instabilidade da mãode-obra africana. Lisboa, Junta de Inv estigações do
Ultramar, 1960, colecção: Estudos de Ciências Politicas e
Sociais nº 35, v olume II (com falta do v olume I), 146 p.,
ilustrado, 26 cm. Capa brochada, bom estado.
15 €

38 - Evangelista, Júlio – A queixa do Ghana e a conjura
contra Portugal. Lisboa, Verbo, 1963, 43 p., [1] folha
ilustrada com mapa, 20 cm. Capa brochada, com algumas
folhas sublinhadas a tinta, bom estado.
10 € VENDIDO

39 - Ferreira, A. Rita – Bibliografia etnológica de
Moçambique: (das origens a 1954). Lis boa, Junta de
Inv estigações do Ultramar, 1961, XIII;254 p., 26 cm. Capa
brochada, bom estado.
«(…) bibliografia seleccionada. Esta selecção, baseada em
conhecimento da quase totalidade, conduziu-nos a sacrificar certo
número de escritos de simples vulgarização e de nulo valor
científico (…) e com preocupações predominantemente
jornalísticas.»

25 €

*
Casa da Guia
Cascais
Tel: +351 936168939
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40 - Ferreira, Amadeu – Catana, canhangulo e arma fina.
Lisboa, Ediç ão do Autor, 1964, 1ª edição, 212;[3] p., 20 cm.
Capa brochada, como nov o.
Contos sobre a guerra do ultramar.

25 € VENDIDO

41 - Ferreira, Jorge – Saudade macua. Lis boa, Agência
Geral do Ultramar, 1971, 77 p., 23 cm. Capa brochada, bom
estado.
Prémio Camilo Pessanha 1969.

25 € VENDIDO

MADEIRAS
42 - Ferreirinha, Manuel P. – O comércio mundial de
madeiras tropicais africanas. Lisboa, Junta de
Inv estigações do Ultramar, 1959, colecção: Estudos, Ensaios
e Documentos nº 60, 126;[3] p., 25 cm. Encadernação
original do editor em tela, com sobrecapa, bom estado.
«O progresso económico dos diversos territórios africanos, a
evolução técnica registada nas diversas indústrias da madeira e as
alterações verificadas nos mercados internacionais pelas duas
guerras mundiais provocaram profundas modificações no consumo
de madeiras de folhosas.»

25 €

*
Casa da Guia
Cascais
Tel: +351 936168939
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PEIXES DA ÁFRICA OCIDENTAL
43 - Fowler, Henry W. – The Marine Fishes of West Africa: Based on the
Collection of the American
Museum Congo Expedition; 19091915; Part I-II. New York, Ethel J.
Timonier, 1936, 2 v olumes, Part IVII;605 p., Part II- 607 a 1493 p.,
com 567 ilustrações, 24 cm.
Encadernação ½ pele, bom estado.
«In this work I have attempted a
comprehensive, descriptive account of
the fishlike vertebrates known from the
coast of western tropical Africa. (…) For completeness the outlying island, as
Madeiras, Canaries, and Cape Verde group and even the distant Azores, Ascension
Island, and St. Helena, are also included.»

140€

44 - França, Pedro da – Estudos de biologia marítima: trabalhos da Missão de Biologia Marítima; contribuição para o
conhecimento dos Sciaenide de Angola. Lisboa, Junta de Inv estigações do Ultramar, 1958, 51 p., muito ilustrado com
grav uras, mapas, mapas estatísticos, sendo alguns desdobráv eis , 26 cm. JUNTO COM: França, Pedro da; Maria de Lourde
Paes da França – Contribuição para o conhecimento da biologia dos Trachurus de Angola. Lis boa, Junta de
Inv estigações do Ultramar, 1958, p. 55 a 135 p., muito ilustrado com grav uras, mapas, mapas estatísticos, sendo alguns
desdobráv eis, 26 cm. JUNTO COM: França, Pedro da; Paulo Picciochi – Contribuição para o conhecimento dos
Pomadasyidae de Angola. Lis boa, Junta de Inv estigações do Ultramar, 1958, p. 145 a 195 p., muito ilustrado com gravuras,
mapas, mapas estatísticos, sendo alguns desdobráv eis , 26 cm. JUNTO COM: França, Pedro da – Contribuição para o
conhecimento dos Stromateidae de Angola. Lis boa, Junta de Inv estigações do Ultramar, 1958, p. 9 a 26 p., muito ilustrado
com gravuras, mapas, mapas estatísticos, 26 cm. JUNTO COM: Monteiro, Rui – Heterosomata de Angola: contribuição
para o estudo das famílias Psettodidae, Citharidae, Paralichthydae e Bothidae. Lis boa, Junta de Inv estigações do
Ultramar, 1958, p. 89 a 130 p., muito ilustrado com gravuras, mapas, mapas estatísticos, 26 cm. JUNTO COM: França, Pedro
da – Contribuição para o conhecimento dos Serranidae de Angola. Lis boa, Junta de Inv estigações do Ultramar, 1958, p. 9
a 45;[4] p., muito ilustrado com gravuras, mapas, mapas estatísticos, sendo alguns desdobráv eis, 26 cm. JUNTO COM:
França, Pedro da – Contribuição para o conhecimento do género Merluccius no Atlântico oriental do sul do Equador.
Lisboa, Junta de Inv estigações do Ultramar, 1958, p. 49 a 150;[6] p., muito ilustrado com grav uras, mapas, mapas estatísticos,
sendo alguns desdobráveis, 26 cm. JUNTO COM: Monteiro, Rui – Contribuição para o estudo da biologia dos Clupeidae
de Angola: 1 – Sardinella Aurifa C. & V. Lisboa, Junta de Inv estigações do Ultramar, 1958, p. 153 a 177 p., muito ilustrado
com gravuras, mapas, mapas estatísticos, 26 cm. Compilação de 8 tomos encadernados num só volume. Encadernação inteira
de sintético, muito bom estado.
200€
*
Casa da Guia
Cascais
Tel: +351 936168939
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45 - Furtado, José Afonso; Maria Velho da Costa – Das áfricas. Lis boa, Difusão Cultural, 1991, 95;[1] p., tex to bilingue,
português e inglês, muito ilustrado com 52 fotos em folhas ex tra tex to, a preto e branco, 31 cm. Encadernação original do
editor, com sobrecapa, como novo.
Itinerário fotográfico pela África portuguesa.

40 €

46 - Galhano, Fernando – Esculturas e objectos decorados da Guiné Portuguesa no
Museu de Etnologia do Ultramar. Lisboa, Junta de Inv estigações do Ultramar, 1971, 120;[7]
p., muito ilustrado em folhas ex tra tex to, 29 cm. Capa brochada, bom estado.
«Ao abordar os objectos das culturas negras, muitas coisas se invertem. A escultura toma em si, ou em
qualquer objecto de que faça parte, uma enorme importância. No conjunto das artes da maior parte da
África Negra, ela tem, com efeito, uma frequência e valor incomparavelmente maior que a simples
decoração gravada, incisa ou pintada.»

75€ VENDIDO

*
Casa da Guia
Cascais
Tel: +351 936168939
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47 - Gama, Augusto; Jorge Pinto da Silva e José Augusto
Monteiro – A questão d'Ambaca: o último cartucho. Porto,
Comercio do Porto, 1913, 70 p., 23 cm. Capa brochada,
cansada.
10€

48 - Gonçalves, José Júlio – Politica de informação:
ensaios. Lisboa, Junta de Inv estigações do Ultramar, 1963,
colecção: Estudos de ciências politicas e sociais nº 61, 208 p.,
26 cm. Capa brochada, bom estado.
30 €

49 - Gonzaga, Norberto – Angola: pequena monografia.
Lisboa, Agência-Geral do Ultramar, 1967, 213;[1] p., muito
ilustrado, com mapa desdobráv el, 22 cm. Capa brochada,
bom estado.
25 € VENDIDO

*
Casa da Guia
Cascais
Tel: +351 936168939
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50 - Grilo, Victor Hugo Velez – Formação da consciência
nacional. Lourenço Marques, s/ed., 1963, separata do
Boletim da Sociedade de Estudos de Moçambique,
conferência pronunciada em 3/6/63, no salão nobre dos
Paços do Conselho, integrado na «Semana do Ultramar», 6 à
14 p., 22 cm. Capa brochada, bom estado.
8€

51 - História de Moçambique: Frelimo. Porto, Afrontamento
1971, 80;[4] p., muito ilustrado com mapas e fotos, 24 cm.
Capa brochada, como nov o.
10€

52 - Iria, Alberto – Caíques do Algarve no
sul de Angola. Lisboa, Grupo de Estudos de
História Marítima, 1971, 101;[2] p., muito
ilustrado com grav uras e mapa em folhas
ex tra tex to sendo algumas desdobráv eis , 24
cm. Capa brochada, como nov o.
30 € VENDIDO

*
Casa da Guia
Cascais
Tel: +351 936168939
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53 - Jorge, Salomão – Angola é Portugal. S. Paulo, Gráfica
Saraiv a, 1961, 147;[2] p, 24 cm. Com dedic atória do autor a
Ricardo Vaz Monteiro. Capa brochada, bom estado.
Inclui extensa carta manuscrita de Ricardo Vaz Monteiro,
governador da Guiné Portuguesa, ao autor.
«Publiquei em alguns jornais de São Paulo alguns artigos,
procurando elucidar a situação de Angola, nunca imaginei que
esses comentários desalinhados, despretensiosos, iriam repercutir
tanto na opinião pública, tanto do meu país, como de além-mar».

25 € VENDIDO

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

65 €

55 - Laidley, Fernando – Missões de guerra e de paz no norte de Angola. Lisboa, Tapete Mágico, 1964, 85;[3] p., muito
ilustrado, 23 cm. Tiragem de 40 ex emplares, em papel especial, numerada e assinada pelo autor. Encadernação inteira de
pele, com gravações a ouro na pasta, com capa de brochura, bom estado.
65 € VENDIDO

*
Casa da Guia
Cascais
Tel: +351 936168939
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56 - Leal, Cunha – A gadanha da morte: reflexões sobre
os problemas euro-africanos. Lisboa, Edição do Autor,
1961, 231;[1] p., 20 cm. Capa brochada, bom estado.
«As grandes guerras intestinas, geradoras de profundas
metamorfoses sociais, podem, ou não, ser precedidas de guerras
externas, mas acabam sempre por originá-las, após períodos mais
ou menos longos de incubação.»

10 €

57 - Lessa, Almerindo; Jacques Ruffié – Seroantropologia das ilhas de Cabo Verde: mesa-redonda sobre o homem
cabo-verdiano. Lisboa, Junta de Inv estigações do Ultramar, 1960, colecção: Estudos, Ensaios e Documentos: nº 32, 2ª
edição, revista e anotada, 159 p., ilustrado com fotos, mapas e documentos sendo alguns desdobráv eis , 25 cm. Encadernação
original do editor, com sobrecapa, bom estado.
25 € VENDIDO

*
Casa da Guia
Cascais
Tel: +351 936168939

23

atempo
livraria antiquário

FLORA

58 - Liberato, Maria Cândida –
1 - Flora de S. Tomé e Príncipe: caesalpinacae. Lisboa, Junta de Inv estigações Científicas do Ultramar; Jardim e Museu
Agrícola do Ultramar, 1976, 29;[2] p., 26 cm. Capa brochada, como nov o. 8 €
2 – Flora de S. Tomé e Príncipe: connaraceae. Lisboa, Junta de Inv estigações Científicas do Ultramar; Jardim e Museu
Agrícola do Ultramar, 1980, 14;[2] p., 26 cm. Capa brochada, como nov o. 8 €
3 - Flora de S. Tomé e Príncipe: dichapetalaceae. Lisboa, Junta de Inv estigações Científicas do Ultramar; Jardim e Museu
Agrícola do Ultramar, 1973, 7;[4] p., 26 cm. Capa brochada, como nov o. 8 €
4 - Flora de S. Tomé e Príncipe: mimosaceae. Lis boa, Junta de Inv estigações Científicas do Ultramar; Jardim e Museu
Agrícola do Ultramar, 1973, 27;[4] p, 26 cm. Capa brochada, como novo. 8 €
5 - Flora de S. Tomé e Príncipe: papilionaceae. Lisboa, Junta de Inv estigações Científicas do Ultramar; Jardim e Museu
Agrícola do Ultramar, 1972, 90;[1] p., 25 cm. Capa brochada, como nov o. 20 €
6 - Flora de S. Tomé e Príncipe: rosaceae. Lisboa, Junta de Inv estigações Científicas do Ultramar; Jardim e Museu Agrícola
do Ultramar, 1980, 13;[2] p., 26 cm. Capa brochada, como novo. 8 €
Espririto Santo, Joaquim do –
7- Flora de S. Tomé e Príncipe: aquifoliaceae. Lisboa, Junta de Inv estigações Científicas do Ultramar; Jardim e Museu
Agrícola do Ultramar, 1973, 4;[1] p., 26 cm. Capa brochada, como nov o. 8 €
8- Flora de S. Tomé e Príncipe: alangiaceae. Lisboa, Junta de Inv estigações Científicas do Ultramar; Jardim e Museu
Agrícola do Ultramar, 1973, 4;[1] p., 26 cm. Capa brochada, como nov o. 8 €

59 - Lima, Mesquitela – Museu do Dundo:
subsídios para a história, arqueologia e etnografia
dos povos da Lunda; os akixi (mascarados) do
Nordeste de Angola. Lisboa, Companhia de
Diamantes de Angola, 1967, 347 p., [1] mapa
desdobráv el, muito ilustrado com 144 fotos e
desenhos, 32 cm. Capa brochada, bom estado.
«Procuro com este trabalho situar o complexo máscaramascarado em relação à totalidade da cultura do homem
daquela região de Angola.»

125 € VENDIDO

*
Casa da Guia
Cascais
Tel: +351 936168939
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60 - Loff, Vicente – Estudo de base sobre o ordenamento
e coordenação dos serviços e organismos executivos da
política económica nacional de âmbito ultramarino.
Lisboa, Junta de Inv estigações do Ultramar, 1960, colecção:
Estudos de Ciências Políticas e Sociais nº 36, 104 p., 26 cm.
Capa brochada, bom estado.
15 €

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

60 € VENDIDO

*
Casa da Guia
Cascais
Tel: +351 936168939
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62 - Marjay, Frederic P. – Angola. Lisboa, Bertrand, 1961, fotografia de Hermann Weisw eiler, desenhos de Luís Osório,
tex to em inglês e português, tradução de G. W. Dy kes, [37] p., [102] ilustrações em folhas ex tra tex to, 30 cm. Encadernação
original do editor, com sobrecapa, bom estado.
«Este livro representa apenas uma síntese do grandioso panorama que se estende a partir das impenetráveis florestas do norte, (…) até
os majestosos picos da serra da Chela no sul.
Tentaremos dar uma vaga ideia, através da nossa documentação fotográfica, deste pedaço do continente africano.»

50 € VENDIDO

63 - Marjay, Frederic P. – Moçambique. Lisboa, Bertrand, 1963, com um estudo especial sobre o Ultramar Português de
Otto v on Habsburg, 103 p., ilustrações em folhas ex tra tex to, 30 cm. Encadernação original do editor, com sobrecapa, bom
estado.
«As ilustrações falam por si. Mostram a beleza ímpar de Moçambique, as suas vastas regiões costeiras banhadas pelo oceano Índico,
as suas majestosas montanhas, enormes rios, campinas, florestas e áreas cultivadas; apresentam também o fruto do árduo esforço do
homem.»

60 € VENDIDO

*
Casa da Guia
Cascais
Tel: +351 936168939

26

atempo
livraria antiquário

64 - Martins, Manuel Alfredo de Morais – Contacto de
culturas no Congo português: achegas para o seu estudo.
Lisboa, Junta de Inv estigações do Ultramar, 1958, colecção:
Estudos de Ciências Politicas e Sociais nº 11, 166 p., 26 cm.
Capa brochada, bom estado.
O presente estudo situa-se nas primeiras relações com o reino do
Congo, no último quartel do século XV, até ao início da ocupação
efectiva, no final do século XIX.

20 € VENDIDO

65 - Missão de Pedologia de Angola – Carta geral dos solos de Angola: 3. Distrito de Moçamedes. Lis boa, Junta de
Inv estigações do Ultramar, 1963, 192 p., ilustrado com fotos e mapas, com carta de solos em desdobrável e colocado em
bolsa na contracapa, 26 cm. Capa brochada, bom estado.
40 €

*
Casa da Guia
Cascais
Tel: +351 936168939
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66 - Montecúccolo, João Antonio Cavazzi de – Descrição histórica dos três
reinos: Congo, Matamba e Angola. Lis boa, Junta de Inv estigações do Ultramar,
1965, 2 v olumes, reimpressão da edição antiga de 1687, agora editada em português,
tradução, notas e índices pelo Pe. Graciano Maria de Leguzzano, introdução
bibliográfica por F. Leite de Faria, 1º v olume: LVIII;482;[3] p., ilustrado com gravuras e
mapas desdobráv eis , 2º v olume: [8];492;[5] p., 30 cm. Encadernação original do editor,
com sobrecapas, como novo.
O padre João Antonio Cavazzi de Montecúccolo missionário da antiga Missão Capuchinha de
Congo e Angola, publicou em 1689 pela primeira vez, em língua italiana, a obra que agora se
segue traduzida para português.

250 € VENDIDO

67 - Monteiro, Armindo – Finanças coloniais em 1935:
relatório dos orçamentos coloniais para 1935-1936.
Lisboa, Agência Geral das Colónias, s/d, [1935], 310 p, 22
cm. Capa brochada, com manchas de humidade, bom estado.
20 €

*
Casa da Guia
Cascais
Tel: +351 936168939
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68 - Monteiro, Ricardo Vaz – Colónia da Guiné: discurso,
proferido pelo governador Ricardo Vaz Monteiro, na
secção do conselho de govêrno, de 3 de Fevereiro de
1945. Bolama, Imprensa Nacional, 1945, 14 p., 23 cm. Capa
brochada, bom estado.
5 € VENDIDO

69 - Morgado, Nuno Alves – Aspectos da evolução
demográfica da população da antiga província do Congo:
(1949-1956). Lisboa, Junta de Inv estigações do Ultramar,
1959, colecção: Estudos de Ciências Politicas e Sociais nº 24,
63 p., [3] folhas com mapas, ilustrado com quadros, 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 €

70 - Morgado, Nuno Alves – Manual de inquéritos
demográficos. Lis boa, Junta de Inv estigações do Ultramar,
1959, colecção: Estudos de Ciências Politicas e Sociais nº 19,
77 p., 26 cm. Capa brochada, bom estado.
15 €

*
Casa da Guia
Cascais
Tel: +351 936168939
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71 - Mouta, Fernando – Etnografia
Angolana: subsídios. Porto, Litografia
Nacional, 1934, 10 p., 1 mapa, 32
estampas em folhas soltas, 33 cm. Capa
em forma de caix a do editor, bom estado.
Álbum fotográfico com os principais grupos
etnográficos de Angola e sua descrição, fornecendo
ainda a exacta localização geográfica.

100 € VENDIDO

72 - Nogueira, Rodrigo de Sá – Temas de linguística
banta: da importância do estudo científico das línguas
africanas. Lisboa, Junta de Inv estigações do Ultramar, 1958,
colecção: Estudos de Ciências Politicas e Sociais nº 14,
XVI;186 p., 26 cm. Capa brochada, bom estado.
«Este livro, em última análise, é uma continuação dos meus
estudos anteriores, intitulados “Não virão de um mesmo tronco as
línguas bantas e as indo-europeias?”. Sim uma continuação.
Vejamos porquê.»

30 €

73 - Norte, Amália de Proença – Raça eterna. Lis boa, Império, s/d, [1954], 313;[11] p., ilustrado com várias fotos, 23 cm.
Capa brochada, bom estado.
A autora pioneira da instrução de Moçambique, artista da eloquência e descendente de uma família de notáveis pedagogos da Beira Baixa.

25 €

*
Casa da Guia
Cascais
Tel: +351 936168939

30

atempo
livraria antiquário

74 - Nunes, Leopoldo – Clarão do império: comentário à
viagem presidencial ás províncias de S. Tomé e Príncipe
e Angola em Julho e Agosto de 1938. Lisboa, Sociedade
Nacional de Tipografia, 1939, 269 p., 10 estampas, 19 cm.
Capa brochada, com algumas folhas sublinhadas, bom
estado.
25 € VENDIDO

75 - Oliveira, Octávio Roza de – A fundição de ferro nativo
na África Austral (algumas jazidas em Manica e Sofala).
Lourenço Marques, Tipografia Progresso, 1964, separata do
Boletim da Sociedade de Estudos de Moçambique, p. 174 a
179;[1], [5] páginas ilustradas, 21 cm. Capa brochada, bom
estado.
8€

76 - Peixeira, Luís Manuel de Sousa – Da mestiçagem à
caboverdianidade: registos de uma sociocultura. Lisboa,
Colibri, 2003, 260;[1] p., ilustrado, 23 cm. Capa brochada,
como novo.
«Nenhum dos grupos intervenientes na formação do povo cabo
verdiano, tanto o europeu como o africano, podia apresentar uma
cultura enraizada no terreno. De igual modo, nenhum dos dois
grupos, em razão das adversas condições sócio–económicasalimentares, podia sobreviver independentemente do outro.»

25 €

*
Casa da Guia
Cascais
Tel: +351 936168939
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77 - Pêro, Pais – História da Etiópia: reprodução do
códice coevo inédito da biblioteca pública de Braga.
Porto, Liv raria Civ ilização, 1945-1946, 3 v olumes, introdução
de Elaine Sanceau, nota bio-bibliográfica de Alberto Feio,
leitura paleográfica de Lopes Teix eira, 1º v olume: XXXVI;291
p., 2º v olume: 419 p., 3º volume: 302 p., 19 cm.
Encadernação ½ pele, com capas de brochura, bom estado.
75 € VENDIDO

78 - Pinheiro, Joaquim Franco; Hermes de Araújo Oliveira;
Jaime de Oliveira Leandro – Subversão e contrasubversão. Lisboa, Junta de Inv estigações do Ultramar,
1963, colecção: Estudos de Ciências Politicas e Sociais nº 62,
129 p., ilustrado com desenhos gráficos, 26 cm. Capa
brochada, bom estado.
«Trata-se de um tipo de guerra que se implanta na mente das
pessoas, quaisquer que sejam as suas etnias e expressões
culturais, uma vez existente ou criado clima propício à acção
subversiva, facto que se verifica facilmente quando a vida social das
populações visadas é estigmatizada por contradições sociais.»

25 € VENDIDO

79 - Prospectiva do desenvolvimento económico e social da Guiné. Lisboa, Junta de
Inv estigações do Ultramar, 1972, 239;[1]
p., muito ilustrada com inúmeros mapas
desdobráv eis, 30 cm. Capa brochada,
como novo.
40 € VENDIDO

*
Casa da Guia
Cascais
Tel: +351 936168939
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80 - Rebelo, Horácio Sá Viana – Angola na África deste
tempo. Lis boa, Ediç ão do autor, 1961, 296 p., ilustrado, 24
cm. Capa brochada, bom estado.
«Este livro não é um relatório, nem um livro de memórias. É
principalmente uma compilação de notas e apontamentos pessoais,
de discursos e entrevistas, de despachos e de cartas, que se
publica com o objectivo de relatar uma época da vida de Angola.»

25 € VENDIDO

81 - Rego, A. da Silva – Alguns problemas sociológicomissionários da África negra. Lis boa, Junta de
Inv estigações do Ultramar, 1960, colecção: Estudos de
Ciências Políticas e Sociais nº 32, 137 p., 26 cm. Capa
brochada, bom estado.
«As páginas que vão ler-se são páginas de diário, escrito, quanto
possível à noite, durante três meses de jornada pela Nigéria,
Camarões, África Equatorial Francesa, Angola, Congo Belga,
Uganda, Quénia, Tanganhica, Rodésia, África do Sul e
Moçambique.»

25 €

82 - Rego, A. da Silva – Lições de metodologia e crítica
históricas. Lis boa, Junta de Inv estigações do Ultramar, 1963,
colecção: Estudos de Ciências Politicas e Sociais nº 65, 263
p., 26 cm. Capa brochada, bom estado.
«Este livro pretende ser um livro didáctico, de propedêutica histórica
ou de introdução aos estudos históricos.»

20 €

*
Casa da Guia
Cascais
Tel: +351 936168939
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83 - Rego, A. da Silva – Lições de missionologia. Lisboa,
Junta de Inv estigações do Ultramar, 1961, colecção: Estudos
de Ciências Politicas e Sociais nº 56, XXXIV;564 p., 25 cm.
Capa brochada, bom estado.
«As missões católicas ou protestantes, como função pública estão
sempre sujeitas a crítica. Estas lições destinam-se a orientar,
sobretudo, os leigos na discussão dos vários problemas
missionários. (…) Incluíram-se os principais documentos pontifícios,
necessários à sua total e satisfatória compreensão.»

40 €

84 - Rego, A. da Silva – Temas sociomissionológicos e
históricos. Lisboa, Junta de Inv estigações do Ultramar, 1962,
colecção: Estudos de Ciências Politicas e Sociais nº 58, 240
p., 26 cm. Capa brochada, bom estado.
«Reúne-se neste volume alguns artigos, conferências e
comunicações publicadas recentemente. Obedecem nas suas linhas
gerais, às três preocupação que mais solicitaram o nosso espírito:
história ultramarina, missionologia e sociologia.»

20 €

85 - Regulamento geral das edificações urbanas. Luanda,
Imprensa Nacional, 1948, 66 p., com XI tabelas sendo
algumas desdobráveis, 19 cm. Capa brochada, com alguns
restauros, bom estado geral.
12 € VENDIDO

*
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86 - Relatório e contas da sub-comissão executiva de
Lisboa do monumento em Lourenço Marques ao
comissário régio de Moçambique Joaquim Mousinho de
Albuquerque. Lisboa, Liv raria Bertrand, 1941, 36 p., 3 folhas
com ilustrações, 25 cm. Capa brochada, bom estado.
15 €

87 - Rôlo, Jerónimo da Silva – Reordenamento rural em
Angola: contribuição para o seu estudo. Lisboa, Instituto
Superior de Ciências Sociais e Políticas Ultramarina, 1966,
158;[1] p., ilustrado com mapa desdobrável, 24 cm. Capa
brochada, com algumas manchas de humidade, bom estado.
25 € VENDIDO

88 – S. Tomé e Príncipe: pequena monografia. Lisboa,
Agência Geral do Ultramar, 1964, 1ª edição, 109;[1] p.,
ilustrado com v árias fotos e mapa desdobráv el, 22 cm. Capa
brochada, bom estado.
Inclui ainda “Lista cronológica de governadores da Província de S.
Tomé e Príncipe e datas de posse” desde 1586 até 1963.

15 € VENDIDO
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89 - Santos, José de Almeida – A primeira missa de Moçâmedes. Lis boa, Academia Portuguesa de História, 1943,
separata dos «Anais» II série, v ol. 33, p. [2];402 a 488;[1] p., ilustrado com várias gravuras, 25 cm. Capa brochada, bom
estado.
22 € VENDIDO

90 - Santos, Victor – O missionário quinhentista Fr. João
dos Santos e o seu livro Etiópia Oriental. Lisboa, Agência
Geral das Colónias, 1951, colecção: Pelo Império nº 123,
60;[1] p., 20 cm. Capa brochada, bom estado.
5 € VENDIDO

91 - Silva, João Augusto – Animais selvagens: contribuição para o estudo da fauna de Moçambique. Lourenço Marques,
Imprensa Nacional de Lourenço Marques, 1956, 266 p., muito ilustrado com desenhos e fotografias do autor, 30 cm. Capa
brochada, com pequena mancha de cola, bom estado.
«No trabalho agora apresentado, dá-se a circunstância de ser a mesma pessoa a que observa, descreve e documenta graficamente.
Estudei e colhi apontamentos dos animais no seu próprio meio. Procurei observá-los, surpreender-lhes os segredos. Analisei
cuidadosamente o aspecto físico de cada espécie, o seu carácter individual, a vida colectiva, as afinidades de raça, os hábitos, as
predilecções, as suas reacções perante o homem.»

160 €
*
Casa da Guia
Cascais
Tel: +351 936168939

36

atempo
livraria antiquário

92 - Spínola, António de – A batalha da paz na Guiné:
discurso proferido na sessão plenária de encerramento
do 1º congresso das várias etnias da província, em 3 de
Agosto de 1970. Lis boa, Agência-Geral do Ultramar, 1970,
12 p., 21 cm. Capa brochada, como novo.
8€

93 - Spínola, António de – O problema da Guiné:
exposição efectuada a um grupo de deputados da
Assembleia Nacional, de visita à província da Guiné em
20.7.979. Lis boa, Agência-Geral do Ultramar, 1971, 30;[1] p.,
21 cm. Capa brochada, como novo.
8 € VENDIDO

94 - Spínola, António de – Política governativa e
objectivos sociais: directiva aos serviços públicos,
autoridades administrativas e demais actividades da
Guiné Portuguesa; Janeiro de 1971. Lisboa, Agência-Geral
do Ultramar, 1971, 39;[1] p., 21 cm. Capa brochada, como
nov o.
8 € VENDIDO
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95 - Spínola, António de – Por uma Guiné melhor. Lisboa,
Agência-Geral do Ultramar, 1970, 393 p., 23 cm. Capa
brochada, bom estado.
«Reúnem-se, neste volume, por ordem cronológica, discursos,
mensagens e declarações proferidos, e entrevistas concedidas a
órgãos de informação nos dois primeiros anos de exercício das
funções de governador e Comandante-Chefe das Forças Armadas
da Guiné.»

30 €

96 - Tendeiro, João – Tripanosomíases: animais da Guiné
Portuguesa. Bissau, Sociedade Industrial de Tipografia,
1949, colecção: Centro de Estudos da Guiné Portuguesa nº
10, 311 p., [8] folhas ilustradas, [2] mapas desdobráveis, 24
cm. Capa brochada, bom estado.
25 €

97 - Tendeiro, João – Actualidade veterinária da
Guiné Portuguesa. Bissau, Sociedade Industrial
de Tipografia, 1951, colecção: Centro de Estudos
da Guiné Portuguesa nº 15, 213 p., ilustrado, 24
cm. Capa brochada, bom estado.
25 €
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***
Como encomendar:
livraria.antiquario@sapo.pt
atempo.livrariantiquario@gmail.com
TEL: (+ 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!

*
Casa da Guia
Cascais
Tel: +351 936168939

39

