História dos Descobrimentos,
Náutica
e
História Militar
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1 - A vida heróica de D. Lourenço de Almeida 1505-1508 / The Heroic Life of D. Lourenço de Almeida 1505-1508.
Lisboa, Escola Naval, 1960, edição bilingue: português, inglês, 29 p., ilustrado, 25 cm. Encadernação original do editor, com
sobrecapa, como novo.
15 €

2 - Albuquerque, Luís Mendonça de – O livro de marinharia de Manuel Álvaro. Lisboa, Junta de Investigações do
Ultramar, 1969, estudo crítico de Luís Mendonça de Albuquerque, introdução de Armando Cortesão, 107;[1] p., muito
ilustrado, 29 cm. Encadernação original do editor, com sobrecapa, como novo.
«Este trabalho, do segundo quartel do século XVI é único, do qual só são conhecidos duas cópias existentes na Biblioteca Nacional de
Paris e no Museu Nacional Marítimo de Greenwich.»

35 €

3 - Almanaque do exército 1957 (referente a 1 de Março).
Lisboa, Ministério do Exército: 1ª Direcção Geral; Papelaria
Fernandes, 1957, 148 p., 23 cm. Capa brochada, bom
estado.
12 €
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4 - Andrade, António Alberto Banha de – Mundos novos do mundo: panorama da
difusão, pela Europa, de notícias dos descobrimentos geográficos portugueses.
Lisboa, Junta de Investigações do Ultramar, 1972, 2 volumes, L;1034;[5] p., 102 páginas
ilustradas com reproduções fac-similadas, 25 cm. Capa brochada, bom estado.
«O que mais nos importa é trazer à colação, em visão panorâmica, os responsáveis pela
informação dos conhecimentos geográficos do fim do séculos XV e primeira metade do século
XVI.»

65 €

5 - Barata, João da Gama Pimentel – A «Ars Nautica» do
Pe. Fernando Oliveira: enciclopédia de conhecimentos
marítimos e primeiro tratado científico de construção
naval (1570). Lisboa, Centro de Estudos de Marinha, 1972,
17;[2] p., ilustrado com 3 figuras em folhas extra texto, 24 cm.
Capa brochada, como novo.
Comunicação apresentada pelo autor no Centro de Estudos da
Marinha, com o intuito de dar a conhecer mais amplamente a obra
do Pe. Fernando Oliveira, considerado o primeiro tratado cientifico
de construção naval.

8€
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6 - Barata, Pimentel – Introdução à arqueologia naval: a crítica da documentação plástica. Lisboa, Centro de Estudos
de Marinha, 1973, 30;[2] p., muito ilustrado com 58 figuras em folhas extra texto, 24 cm. Capa brochada, como novo.
20 €

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 - Beazley, Charles Raymond – O Infante D. Henrique
e o início dos descobrimentos modernos. Porto,
Livraria Civilização, 1945, colecção: Biblioteca Histórica
de Portugal e Brasil, tradução de António Álvaro Dória,
314;[3] p., ilustrado com 12 gravuras e 22 mapas sendo
alguns desdobráveis, 22 cm. Capa brochada, bom
estado.
«O livro de Charles Raymond pode considerar-se um dos
melhores trabalhos até hoje escritos por um estrangeiro acerca
do Infante.»

15 €
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9 - Bensaúde, Joaquim – A cruzada do Infante D.
Henrique. Lisboa, Agência Geral das Colónias, 1942, 123;[1]
p., 23 cm. Capa brochada, bom estado.
«Poucos serão os capítulos da história europeia que tenham sido
vítimas de tantos desastres, injustiças, espoliação, fantasias e
leviandades, como o tem sido, desde 1836, a história dos
descobrimentos portugueses.»

15 €

10 - Bezout, Monsieur – Curso de mathematicas para uso dos guardas-bandeiras, e guardas-marinha: parte
segunda, onde se contém os elementos de geometria, a trigonometria rectilinea, e esférica. Lisboa, Regia Officina
Typografica, 1800, [12];275 p., ilustrado com VII estampas em folhas desdobráveis, 16 cm. Encadernação inteira de pele da
época, bom estado.
Étienne Bezout matemático francês, nasceu em 1730. Em 1758 foi eleito adjunto em mecânica na Académie des Sciences. Criou o
teorema aritmético de Bezout-Bachet. Em Portugal no curso da Companhia de Guardas-Marinhas, criado em 1782 eram utilizados os
livros de Bezout.

120 €
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11 - Blot, Jean Yves – Uma rota marítima na encruzilhada dos interesses da Europa do século XVIII: a América
Latina às portas da Europa; o naufrágio do navio espanhol "San Pedro de Alcântara" (1786). Cascais, Museu do Mar,
1984, separata da Série Arqueológica, 94;[1] p., ilustrado com XII estampas, 25 cm. Capa brochada, bom estado.
«Saído de Callao, Peru, em 1784, com destino a Cádis naufragando na costa portuguesa no inicio do ano 1786.»

20 €

12 - Brandão, Eduardo Henrique Serra – Águas
jurisdicionais portuguesas. Lisboa, Junta de
Investigações Científica do Ultramar, 1971, colecção:
Estudos de Ciências Políticas e Sociais nº 86, 166;[1] p., 25
cm. Capa brochada, bom estado.
25 €

13 - Brandão, E. H. Serra – Novos conceitos de agressão
e legítima defesa em direito internacional. Lisboa, Centro
de Estudos de Marinha, 1972, 20;[1] p., 24 cm. Capa
brochada, como novo.
8€
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14 - Brazão, Eduardo – Em demanda do Cataio: a
viagem de Bento de Goes à China (1603-1607). Lisboa,
Agência Geral do Ultramar, 1969, 103;[6] p., ilustrado com
mapas, 23 cm. Capa brochada, bom estado.
«Se ao Veneziano cabe a glória de ter apresentado à Europa
Medieval o fabuloso mundo do Oriente, foi um português que, nos
princípios do século XVII, escreveu o último capitulo das viagens
famosas de Pólo, identificando o Cataio, que tão miudamente
este descrevera, com a China do Norte. Chamou-se Bento de
Goes.»

20 €

15 - Brito, Joaquim Baptista Viegas Soeiro de – Estudo
do sistema Raydist e das redes hiperbólicas. Lisboa,
Junta de Investigações do Ultramar, 1954, colecção: Estudos,
Ensaios e Documentos, 148;[1] p., ilustrado com desenhos,
25 cm. Com dedicatória 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 €

16 - Brito, J. Soeiro de – Evolução
recente dos métodos de navegação:
da navegação estimada à navegação
por satélite. Lisboa, Centro de Estudos
de Marinha, 1972, 17;[2] p., 24 cm. Capa
brochada, como novo.
8€
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17 - Brochado, Costa – Infante D. Henrique. Lisboa,
Portugália Editora, 1958, 398;[1] p., ilustrado, 20 cm. Capa
brochada, bom estado.
«Neste livro se estuda uma figura que julgamos singular na história
de Portugal e que pertence ao raro número daqueles que têm
intervindo decisivamente nos destinos da humanidade.»

20 €

18 - Brochado, Costa – Que significa a Índia para os
portugueses. Lisboa, Império, 1954, 59 p., 20 cm. Com
dedicatória do autor. Capa brochada, bom estado.
20 €

19 - 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, 2 volumes, 1º volume: 448 p., 2º volume: 490 p.,
muito ilustrados com gravuras e mapas sendo alguns
desdobráveis, 24 cm. COMPLETA. Encadernação original do
editor, como novo.
500 €
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20 - 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, 2 volumes, 1º volume: XLV;379 p., 2º volume:
XII;400 p., muito ilustrados com gravuras e mapas, com 2 mapas de grandes dimensões em bolsa na contra capa, 23 cm.
COMPLETA. Encadernação original do editor, muito bom estado.
600 €

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 Serviços de
Contabilidade e Administração, 1968, 728 p., 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 €
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22 - Carrasco, Estêvão – Barcos do Tejo. Lisboa, Inapa, 1997, fotos de Alberto Peres, desenhos do autor, 153;[7] p., muito
ilustrado, 32 cm. Exemplar da tiragem especial para bibliófilos, numerado e assinado; nº 16. Capa original do editor, com
sobrecapa, como novo.
«As embarcações descritas são algumas das que percorreram o Tejo e o mar adjacente à sua foz na primeira metade deste século e
que, se para alguns são motivo de curiosidade, são, para outros, uma saudosa recordação.»

40€

23 - Castanhoso, Miguel de – Dos feitos de D. Cristóvão
da Gama em Etiópia: reprodução anastática da edição
comemorativa do Quarto Centenário do Descobrimento
da Índia: Lisboa, 1898. Lisboa, Sociedade de Geografia de
Lisboa, 1983, [8];XLVII;152;[5] p., 24 cm. Capa brochada,
bom estado.
«Na presente edição, para conservar toda a fidelidade à edição de
1989, optou-se pela reprodução anastática desta.»

25 €

24 - Castanhoso, Miguel de – História das cousas que o
mui esforçado capitão Dom Cristóvão da Gama fez nos
reinos do Preste João com quatrocentos portugueses
que consigo levou. Porto, Livraria Simões Lopes, 1936,
revista e anotada por Augusto César Pires de Lima, 117;[2]
p., 22 cm. Capa brochada, com alguns picos de humidade,
cansada.
20 €
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25 - Castelo Branco, Hugo Carvalho de Lacerda – Notícia
sôbre serviços prestados ao país por oficiais da Armada
Portuguesa além do que respeita à parte militar marítima:
o valor dos serviços de fomento na marinha. Lisboa,
Imprensa da Armada, 1934, separata dos Anais do Club
Militar Naval, 46 p., 30 cm. Capa brochada, bom estado.
12 €

26 - Castro, D. João de – Tábuas dos roteiros da Índia de D. João de
Castro. Lisboa, Inapa, 1988, fac-símile do códice 33 do cofre da Biblioteca
Geral da Universidade de Coimbra, introdução de Luís de Albuquerque,
12;[39] p., muito ilustrado com mapas, 44 cm. Encadernação original do
editor, com caixa, como novo.
«O álbum que neste volume se reproduz, inclui vinte nove das trinta e uma tábuas,
na sua maioria esboços hidrográficos, que deviam ilustrar os textos de duas obras
de D. João de Castro, geralmente conhecidas por “Roteiro de Goa a Diu” e “Roteiro
do Mar Roxo”.»

75 €
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27 - Cidade, Hernâni – Luís de Camões: honesto estudo
misturado a longa experiência e engenho. Lisboa, Centro
de Estudos de Marinha, 1973, 9;[2] p., 24 cm. Capa
brochada, como novo.
«Os Lusíadas são de facto uma epopeia do mar. Lendo o poema,
somos companheiros dos nautas.»

8€

28 - Cidade, Hernâni – O mar na formação e
robustecimento, na defesa e ilustração de Portugal.
Lisboa, Centro de Estudos de Marinha, 1972, 11;[2] p., 24
cm. Capa brochada, como novo.
«Quando Américo de Castro e Sánchez Albornoz, os dois sábios
historiadores e pensadores espanhóis, afirmaram que Portugal
deveu a sua independência à casual superioridade militar e política
dos seus chefes sobre os chefes que na Galiza se lhe opuseram,
esqueceu-lhes explicar a singularidade do facto, pois a mais
nenhum país de Espanha, exceptuando Portugal, tinha cabido esse
milagroso poder de autonomização, que, ao fim de oito séculos de
existência, continuamos a crer perpétua…»

8€

29 - Corrêa, Carlos Alberto – Princípios de Guerra. Lisboa, Libanio da Silva, 1910-1911, 2 volumes, 1º volume: 314;[1] p.,
2º volume: 295;[2] p., ilustrado com esquemas, desenhos e 7 mapas sendo alguns desdobráveis, 25 cm. Capa brochada,
com restauro na lombada e alguns picos de humidade, folhas ainda por abrir, bom estado geral.
«Sem pretensões a estabelecer novas theorias e princípios tácticos apresenta-se neste trabalho, simples e unicamente, uma
coordenação de apontamentos tirados dos grandes mestres da sciencia da guerra.»

75 €

12

atempo
livraria antiquário

30 - Corrêa, Francisco António – Consequências
económicas dos descobrimentos. Lisboa, Oficina
Ottosgráfica, 1937, 143 p., 20 cm. Capa brochada, com picos
de humidade, com algumas folhas sublinhadas, bom estado.
15 €

31 - Cortesão, Armando – História da cartografia portuguesa. Lisboa, Junta de Investigações do Ultramar, 1969,
(incompleta falta o volume II), volume I: XXIII;328;[8] p., muito ilustrado com mapas, gravuras, desenhos e folhas facsimiladas de manuscritos, 31 cm. Encadernação original do editor, bom estado.
100 €
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32 - Cortesão, Armando – Os guias náuticos de Munique e Évora. Lisboa, Junta de Investigações do Ultramar, 1965,
prefácio de Luís Mendonça de Albuquerque, 290 p., ilustrado com desenhos, gráficos e tabelas, 29 cm. Encadernação
original do editor, com sobrecapa, bom estado.
«Neste volume são publicados os textos do “Regimento do astrolábio e quadrante” e o “Regimento da declinação do sol”. (…) A
reprodução dos textos é precedida de um estudo crítico, onde se faz brevemente a história das origens da navegação astronómica e se
analisa os vários regimentos publicados nos dois textos. (…) O volume termina com uma série de anexos, em que se salientam a
reprodução de uma cópia latina daquela obra de Sacrobosco, segundo um códice da Biblioteca Nacional de Lisboa, e a do texto de um
outro guia náutico português, que se conserva num manuscrito da Biblioteca de Wolfenbuttel e que foi pela primeira vez publicado do
final do século XVIII por David Wilckens.»

45 €

33 - Cortesão, Armando; Avelino Teixeira da Mota – Portugaliae Monumenta Cartographica. Lisboa, Imprensa
Nacional - Casa da Moeda, 1987, 7 volumes, adenda de actualização e índex de Alfredo Pinheiro Marques, reprodução facsimilada da edição de 1960, muito ilustrados com reproduções e mapas em folhas extra texto, sendo alguns desdobráveis,
37 cm; 7º volume de grandes dimensões, 60 cm. Encadernação original do editor, como novo.
250 €
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34 - Cortesão, Jaime – Os descobrimentos portugueses. Lisboa, Arcádia, s/d; [194-], 2 volumes, 1º volume: 556 p., 46
ilustrações em folhas extra texto, 2º volume: 443;[1] p., 26 ilustrações em folhas extra texto, com inúmeros mapas de página
inteira, 31 cm. Encadernação original do editor inteira de pele, com capas de brochura, muito bom estado.
«Escrever uma obra, marcada o mais possível pelo carácter científico, mas relacioná-la a cada passo com o drama e a afirmação épica
da consciência humana em luta com as novas realidades, foi o nosso desígnio.»

200 €

35 - Costa, A. Fontoura da – A marinharia dos descobrimentos. Lisboa, Edições Culturais de Marinha, 1983, 532;[4] p.,
[43] folhas ilustradas, [5] folhas desdobráveis, 25 cm. Capa brochada, com sobrecapa, como novo.
«A Marinharia abrange todos os conhecimentos da Arte de Navegar dos Descobrimentos.
Incipiente com D. Henrique, foi ela aperfeiçoada, lenta e sucessivamente, pelos técnicos peninsulares, portugueses em grande maioria,
ao serviço dos nossos Reis, e, ainda, pela longa e aturada prática dos nossos marinheiros.
Todos os seus processos foram criados em Portugal, e adoptados, depois, pelas outras marinhas europeias, conservando-se com
ligeiras modificações, até quási finais, do século XVII.»

50 €
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36 - Costa, Fernando Vasco da – O futuro dos portos.
Lisboa, Centro de Estudos de Marinha, 1973, 8;[2] p., 24 cm.
Capa brochada, como novo.
8€

37 - Coutinho, D. António-Xavier da Gama Pereira
(Soydos) – A iniciativa dos portugueses na defesa da
Baia, em 1638: esboço de nótula histórica sobre
documentos inéditos. Porto, Diário do Porto, 1937, 86;[1]
p., 19 cm. Com dedicatória do autor. Capa brochada, bom
estado.
15 €

38 - Coutinho, Gago – Obras completas: obras técnicas, científicas e históricas (1893-1915); (1917-1921). Lisboa,
Junta de Investigações do Ultramar, 1972-1975, 2 volumes, editadas por A. Teixeira da Mota, 1º volume: XXVII;602 p., 2º
volume: XIV;528 p., muito ilustrados, com diversas folhas desdobráveis, 29 cm. Encadernação original do editor, com
sobrecapa, bom estado.
«As obras do Almirante distribuem-se por quatro matérias principais: marinha (sobretudo de 1893 a 1903), trabalhos geográficos no
Ultramar (sobretudo de 1903 a 1920), navegação área (sobretudo de 1919 a 1927) e história da náutica dos descobrimentos (de 1925 a
1958).»

80 €
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39 - Cutileiro, Alberto – A vida faustosa das galeotas
reais: subsidio para a história das antigas embarcações
da casa Real Portuguesa que se guardam no Museu da
Marinha. Lisboa, Centro de Estudos de Marinha, 1972,
33;[81] p., muito ilustrado em folhas extra texto, 24 cm. Com
dedicatória do autor. Capa brochada, como novo.
20 €

40 - Escola de Marinha da Armada – Marinharia:
curso do 1º grau de manobra. Navio-Escola
Sagres, 1968, texto dactilografado, 307 p., ilustrado
com desenhos, 22 cm. Capa brochada, bom
estado.
12 €

41 - Esparteiro, António Marques – Dicionário ilustrado de marinha. Lisboa, Livraria Clássica Editora, s/d, [19--], 594;[3]
p., ilustrado, 24 cm. Encadernação original do editor, com sobrecapa, bom estado.
40 €
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42 - Estudos e ensaios: em homenagem a Vitorino
Magalhães Godinho. Lisboa, Sá da Costa, 1988, 451;[2]
p., ilustrado com foto, 23 cm. Estudo elaborado por vários
autores. Capa brochada, bom estado.
Estudo elaborado por vários autores que prestam homenagem a
uma figura impar e com uma obra imensa.

25 €

43 - Figueira, Francisco Correia – Iates de Portugal: 18501915. Lisboa, Inapa, 2000, [10];103 p., ilustrado, 33 cm. Capa
original do editor, com sobrecapa, como novo.
Esta obra procura ilustrar, através dos verdadeiros iates clássicos
há muito desaparecidos, uma época de pouco mais de um século.

40€

44 - Figueira, Francisco Correia – Veleiros de
Portugal / Sailing Vessels in Portugal.
Lisboa, Inapa, 1994, edição bilingue em
português e inglês, 125;[2] p., muito ilustrado,
33 cm. Capa original do editor, com sobrecapa,
como novo.
«As imagens deste livro pertencem a diferentes
arquivos, embora a maioria seja proveniente do
Arquivo do Museu da Marinha.
O presente trabalho procura simplesmente servir
este propósito de divulgação através das imagens.»

45€
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45 - Figueiredo, Martiniano Home de; Aurélio Saavedra Palhares; Carlos Burnay; José Ferreira Braga Pinna Cabral
(dir.) – Forças Armadas Portuguesas. Lisboa, Empresa Tipográfica Casa Portuguesa, 1961, prefácio de Botelho Moniz,
125 p., [36] folhas com ilustrações de uniformes, ilustrado por José J. da Silveira Machado e uniformes por José Garcez,
com mapa desdobrável em bolsa na capa, 28 cm. Capa original do editor, bom estado.
«A monografia ilustrada das Forças Armadas Portuguesas destina-se a divulgar, copiosamente, a conjuntura política-militar da Nação, de
uma forma singela e atraente, matizada com ligeira coloração geopolítica. (…) Unindo no mesmo abraço o território, as raças, as
populações, a história e (…) tradições de nobreza do esforço português através dos séculos, a antologia e cronologia militares
portuguesas, a acção no Ultramar, as descobertas e as conquistas, a arte, a cultura.»

65 €

46 - Galvão, António – Tratado dos descobrimentos. Porto, Civilização, 1944, minuciosamente anotada e comentada
pelo Visconde de Lagoa, com a colaboração de Elaine Sanceau, 506;[1] p., ilustrados, 22 cm. Encadernação ½ pele, capa
de brochura com picos de humidade, bom estado.
25 €
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47 - Gama, António de Saldanha da – Memoria historica e
politica sobre o commercio da escravatura: entregue no
dia 2 de Novembro de 1816 ao conde Capo d'Istria.
Lisboa, Imprensa Nacional, 1880, texto bilingue: português e
francês, 39 p., 23 cm. Capa brochada, com alguns picos de
humidade, bom estado geral.
«António de Saldanha da Gama, enviado Extraordinário e Ministro
Plenipotenciário de Portugal em S. Petersburgo, que havia sido
Governador e Capitão General de Angola e um dos
Plenipotenciários Portugueses no Congresso de Vienna.»

18 €

48 - Gama, Vasco da – Diário da viagem de Vasco da Gama. Porto, Civilização, 1945, 2 volumes, fac-simile do códice
original, transcrição e versão em grafia actualizada, com uma introdução por Damião Peres, leitura paleográfica por António
Baião e A. de Magalhães Basto, 1º volume: 150;[1] p., 2º volume: apreciação e crítica náutica da viagem pelo Almirante
Gago Coutinho e versão portuguesa, pelo Comandante Moura Brás, do estudo exaustivo que ao Diário consagrou o
Professor Franz Hummerich, 574 p., muito ilustrados com gravuras, fac-similar do manuscrito e mapas, sendo alguns
desdobráveis, 22 cm. Encadernação ½ pele, com capa de brochura, bom estado.
«Os estudos de Kopke, Ravenstein e Hummerich induzem, com fundamentos sérios, a crer que o único Diário conhecido da primeira
viagem de Vasco da Gama foi escrito por Álvaro Velho. Ele o modesto Álvaro Velho do Barreiro, foi quem, certamente sem grandiosas
aspirações, legou à posteridade, em testemunho de valor precioso, notícia pormenorizada e viva de um dos mais notáveis sucessos da
Era dos Descobrimentos: o descobrimento do caminho marítimo de Portugal para a Índia.»

50 €
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49 - Godinho, Vitorino Magalhães – Os descobrimentos e a economia mundial. Lisboa, Arcádia, 1963-1965, 2 volumes,
1ª edição, 1º volume: 546;[4] p., 2º volume: 620;[2], muito ilustrado no texto e em folhas extra texto, com desenhos,
gravuras, fac-similares de manuscritos e mapas sendo alguns desdobráveis, 31 cm. Capa original do editor, bom estado.
150 €
50 - Gomes, Telmo – Navios portugueses no
Oriente: século XVI. Lisboa, Inapa, 1990,
117;[3] p., muito ilustrado com desenhos do
autor, 32 cm. Exemplar da tiragem especial para
bibliófilos, numerado e assinado; nº 116. Capa
original do editor, com sobrecapa, como novo.
«Esta obra será um útil instrumento para professores
e investigadores da matéria, constitui também um
valioso documento.»

45€

51 - Gomes, Telmo – Os últimos navios do império: Portugal no mar. Lisboa, Inapa, 2001, 107 p., texto a 2 colunas,
muito ilustrado, 32 cm. Exemplar da tiragem especial para bibliófilos, numerado e assinado; nº 56. Capa original do editor,
com sobrecapa, como novo.
«Todos os navios citados ou representados nesta obra são pois os protagonistas de histórias que viveram, ajudando a escrever a própria
História da Marinha, e a de Portugal no Mundo.»

45 €
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52 - Henriques João Miguel; Olga Bettencourt; Teresa
Ramirez – História da vela em Cascais: da primeira
regata à internacionalização. Lisboa, Inapa, 2007, 191 p.,
muito ilustrado, 31 cm. Capa original do editor, com
sobrecapa, como novo.
«Cascais, pelas condições climáticas específicas da sua baía e
proximidade de Lisboa, cedo se transformou numa das áreas
preferidas para a prática de vela, favorecida pela presença da
família real.»

50€

53 - Iria, Alberto – Caíques do Algarve no sul de Angola.
Lisboa, Grupo de Estudos de História Marítima, 1971,
101;[2] p., muito ilustrado com gravuras e mapa em folhas
extra texto sendo algumas desdobráveis, 24 cm. Capa
brochada, como novo.
30 €

54 - Iria, Alberto – Ex-votos de mareantes e pescadores
do Algarve (religião e náutica). Lisboa, Centro de Estudos
de Marinha, 1973, 54;[2] p., ilustrado com 11 figuras em
folhas extra texto, 24 cm. Capa brochada, como novo.
«Chamam-lhes, como também adiante veremos, milagres – aliás o
termo mais frequentemente usual e popular –, mercês, painéis,
retábulos e, mais eruditamente, tabulae votivae, milagres –, exvotos, ex-votos-retábulos ou simplesmente ex-votos.»

25 €
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55 - Janeiro, Armando Martins – A obra portuguesa no
Japão. Lisboa, Editorial Império, 1970, separata da Revista
"Ocidente", 133 a 148 p., 24 cm. Capa brochada, como
novo.
«Com excepção do Brasil, em nenhum outro país Portugal deixou
tão profunda influência como no Japão.»

10 €

56 - Leite, Duarte – História dos descobrimentos: colectânea de esparsos. Lisboa,
Cosmos, 1958-1959, 2 volumes, organização, notas e estudo final de V. Magalhães
Godinho, volume I: 717 p., volume II: 630 p., muito ilustrado, com vários mapas
desdobráveis, 24 cm. Encadernação original do editor, bom estado.
60 €
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57 - Leme, Dom Luiz da Camara (coord.) – Elementos da arte militar. Lisboa, Typ. da Sociedade Typographica FrancoPortuguesa, 1862, 1ª edição, precedidos de um juizo critico pelo Sr. José Maria Latino Coelho, XX;574;[3] p., muito ilustrado
no texto com desenhos, gráficos, tabelas e esquemas sendo alguns em folhas extra texto, com 6 mapas desdobráveis, 23
cm. JUNTO COM: Leme, D. Luiz da Camara – Relatório dirigido à sua excellencia o Ministro da Guerra: acerca dos
objectos militares mais notáveis apresentados na Exposição Universal de Paris em 1867. Lisboa, Imprensa Nacional,
1867, 90 p., 23 cm. Encadernação inteira de pele da época, com dedicatória na folha de rosto, bom estado.
«General de divisão reformado, do conselho de Sua Majestade, ministro de Estado, par do reino, deputado, sócio correspondente da
Academia Real das Ciências, e da Sociedade Literária Almeida Garrett, etc. Nasceu na ilha da Madeira a 26 de março de 1819, faleceu a
26 de janeiro de 1904.
Era cavaleiro da Ordem da Torre e Espada pelos seus serviços ao exército, especialmente pela sua obra “Elementos de arte militar”;
cavaleiro da ordem de N. Sr.ª da Conceição, comendador da de S. Bento de Avis, em 1866; da de Cristo e de S. Tiago; de S. Maurício e
de S. Lázaro, de Itália; grã-cruz da Isabel a Católica e da de Carlos III, de Espanha; grande oficial da Legião de Honra, de França; de
Leopoldo, da Bélgica.» - Portugal, dicionário histórico.

150 €

58 - Lobato, Alexandre – Fundamentos da presença de
Portugal na Índia. Lisboa, Comissariado Nacional Mocidade
Portuguesa, 1954, colecção: Esmeraldo: Política e
Humanismo nº 3, 144;[1] p., 23 cm. Com dedicatória do autor.
Capa brochada, com alguns picos de humidade, bom estado.
«E porque ia Portugal para a África e para o Atlântico?
O problema tem apaixonado historiadores, e já no século XV
Azurara se lhe referiu, para situar a gesta do Infante, promotor e
chefe da arrancada, nos domínios, então primordiais, do
proselitismo religioso aliado à natural curiosidade do saber.»

15 €
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59 - Lopes, Francisco Fernandes – Os irmãos Corte-Real. Lisboa, Agência Geral do Ultramar, 1957, 26;[1] p., ilustrado,
com mapa desdobrável, 23 cm. Encadernação original do editor, com sobrecapa, como novo.
20 €

60 - Lopes, João Baptista da Silva – Relação da derrota naval, façanhas e sucessos das cruzadas que partirão do
Escalda para a Terra Santa no anno de 1189: escrita em latim por hum dos mesmos cruzados. Lisboa, Academia Real
das Sciencias, 1844, 1ª edição, tradução e annotada por João Baptista da Silva Lopes, [1];XII;108 p., ilustrado com planta
desdobrável da cidade de Silves, 21 cm. Com dedicatória do autor. Encadernação ½ pele da época, bom estado.
«Como encerra a mencionada relação huma parte mui interessante da nossa historia nos tempos primitivos da Monarchia portugueza, tal
como o cerco e tomada de Silves por el-Rei D. Sancho I, julgámos que não seria fora de proposito verter esta Relação em nossa
linguagem a fim de facilitar a comparação com as nossa Chronicas.»

LIVRO RARO.
140 €
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61 - Magalhães, Guilhermino de – A evolução da arte da
guerra naval. Lisboa, Centro de Estudos de Marinha, 1973,
13;[1] p., 24 cm. Capa brochada, como novo.
«A arte da guerra, na sua expressão mais ampla, consiste num
processo político-militar constituído por três capítulos diferentes,
ligados por um propósito comum: o primeiro capítulo deste
processo é a política, (…) o segundo capítulo é a estratégia, (…)
o terceiro capítulo é a tática.»

8€

62 - Mardel, Luiz – História da arma de fogo portátil. Lisboa, Imprensa Nacional, 1887,
85;[3] p., ilustrado com 4 gravuras desdobráveis, 31 cm. JUNTO COM: Atlas. Lisboa,
Imprensa Nacional, 1887, LVIII estampas em folhas extra texto, 31 cm. Encadernação 1/2
pele da época, bom estado.
«Luiz Mardel capitão instrutor de cavallaria da Escola do Exercito.»
«O trabalho que apresentamos procura modestamente preencher (…) a falta que em Portugal se faz
notar de um livro que reúna as condições didácticas para o estudo seguido e comparativo de tão
importante ramo da arte militar.
Assim todas as nações espiam, com solicita actividade, os melhoramentos que dia a dia vai
adquirindo a arma de fogo portátil.»

500 €
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63 - Marques, João Martins da Silva – Descobrimentos portugueses. Lisboa, Instituto Nacional de Investigação
Científica, 1988, 5 volumes, fac-símile da edição de Lisboa: Instituto para a Alta Cultura, 1944-1971, 1º volume:
Documentos para a sua história: 1147-1460, [22];741;[7] p., 1º. volume suplemento: Documentos para a sua história:
1057-1460, [8];717;[3] p., 2º volume, tome I: Iria, Alberto – O Algarve e os descobrimentos, [18];399;[5] p., [32] folhas
com ilustrações, 2º volume, tomo 2: O Algarve e os descobrimentos, [12];401 a 761;[7] p., [8] folhas ilustradas, 3º volume:
Documentos para a sua história: 1461-1500, [6];810;[6] p., muito ilustrados, 33 cm. COMPLETA. Encadernação original do
editor, como novo.
200€

64 - Martins, Amadeu Buceta – O Infante D. Henrique: a
sua obra e os seus objectivos superiores que o
nortearam e que, ainda hoje, se projectam no ultramar
português. Funchal, Casa Figueira, 1962, separata do
Arquivo Histórico da Madeira, 45;[2] p., 23 cm. Capa
brochada, bom estado.
15 €

65 - Martins, General Ferreira – A cooperação angloportuguesa 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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66 - Martins, General Ferreira – Educação do soldado:
escola do cidadão. Lisboa, Tip. L.C.G.G., 1952, 160;[8] p.,
23 cm. Capa brochada, com algumas folhas sublinhadas,
bom estado.
15 €

67 - Mauro, Frédéric – O império luso-brasileiro: 1620-1750. Lisboa, Editorial Estampa, 1991, 516 p., [16] páginas
ilustradas com gravuras a cores em folhas extra texto, mapas, gráficos e tabelas, 21 cm. Capa brochada, como novo.
25 €

68 - Medeiros, Gago de – «Os Lusíadas» e o Pacto do
Atlântico. Lisboa, Centro de Estudos de Marinha, 1973, 27
p., 24 cm. Capa brochada, como novo.
8€
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69 - Medeiros, J. H. Gago de – «O encoberto» nos
Jerónimos. Lisboa, Centro de Estudos de Marinha, 1972,
17;[1] p., 24 cm. Capa brochada, como novo.
«O Sebastianismo é uma das simbólicas lendas da História
Nacional.
Um rumor, uma desconfiança, uma leve dúvida, sobre a
autenticidade das cinzas d’El-Rei de Portugal…»

8€

70 - Mendonça, Henrique Lopes de – Vasco da Gama.
Lisboa, Imprensa Nacional, 1924, 15 p., ilustrado, 24 cm.
Capa brochada, bom estado.
Comissão Oficial do Centenário Vasco da Gama «Considerando
que nenhum houve entre tantos ilustres varões cuja memória
mais se recomende à gratidão do Povo Português do que o do
intemerato descobridor.»

8€

71 - Mota, A. Teixeira da – O comandante Abel Fontoura
da Costa, historiador da marinha dos descobrimentos.
Lisboa, Junta de Investigações do Ultramar, 1973, 19;[1] p,
30 cm. Capa brochada, bom estado.
«Do Português insigne, castiço, orgulhoso da sua Pátria, do
professor eminente, do investigador infatigável, estudioso e genial
da História Náutica dos Descobrimentos, mestre excepcional,
ouvido e acatado nos mais exigentes centros de cultura do Mundo,
do cidadão incorruptível, tolerante e humano, do marinheiro ilustre,
altivo e apaixonado da sua profissão, do camarada exemplar, sem
mácula, que foi o capitão-de-mar-e-guerra Abel Fontoura da
Costa.»

12 €
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72 - Múrias, Manuel – A restauração e o império colonial
português: comemorações centenárias. Lisboa, s/ed.,
1940, separata: Comemorações Centenárias, [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 €

73 - Neves, Mateus das – Macau, entroncamento de dois
mundos. Lisboa, Paulino Ferreira & Filhos, 1953, separata
da Revista do Gabinete de Estudos Ultramarinos, 33 a 47 p.,
24 cm. Capa brochada, com algumas folhas sublinhadas,
bom estado.
12 €

74 - Oliveira, A. N. Ramires de (coord.) - História do exército português: 1910-1945. Lisboa, Estado-Maior do Exército,
1993-1994-1995, 4 volumes, volume I: LX;320;[1] p., volume II: 477 p., volume III: 638 p., volume IV: 770 p., muito ilustrados
com inúmeros mapas a cores e gravuras desdobráveis, 24 cm. Capa brochada, como novo.
«A história do exército é fundamentalmente uma história da instituição. (…) A abordagem simples e facilmente perceptiva da evolução
geral do exército e das suas estruturas de 1910 a 1945 (…) permitindo obter uma perspectiva global ainda não conseguida até hoje.»

150€
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75 - Oliveira, J. da Matta – Alguns manuscritos sobre a
batalha do Cabo Matapan. Vila Nova de Famalicão,
Minerva; Comissão Histórica Militar, 1950, XVI;216 p., [4]
cartas geográficas, 26 cm. Capa brochada, folhas ainda por
abrir, bom estado.
«Quis a Comissão de História Militar que a publicação dos Diários
inéditos da batalha fosse acompanhada de um esboço resumido
da acção, constituindo como que a história abreviada e de
divulgação da batalha do Cabo Matapan.»

40 €

76 - Oliveira, José Soares de – Estádio
náutico Infante D. Henrique. Lisboa, Rádio
Renascença, 1958, separata da revista "Defesa
Nacional", 27 p., ilustrado com fotos e mapa
desdobrável, planta de grande formato, 22 cm.
Com dedicatória do autor. Capa brochada, bom
estado.
Estudo e planos para a construção de um estádio
náutico para a realização de provas internacionais de remo.

12 €

77 - Oliveira, Rogério S. de – A corveta portuguesa dos anos 70. Lisboa, Edições Culturais da Marinha, 1999, prefácio
de Luís Joel Pascoal, XIX;214 p., muito ilustrado, com 5 plantas desdobráveis, 24 cm. Capa brochada, como novo.
«Cada navio tem, como uma pessoa, visa própria; terá histórias específicas a relatar, sucessos e reveses a registar. Por isso é
imperativo que a memória dos navios seja inscrita em documentação perene. Esta a principal razão de ser da presente publicação.»

25 €
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78 - Pais, Pêro – História da Etiópia: reprodução do
códice coevo inédito da biblioteca pública de Braga.
Porto, Livraria Civilização, 1945-1946, 3 volumes, introdução
de Elaine Sanceau, nota bio-bibliográfica de Alberto Feio,
leitura paleográfica de Lopes Teixeira, 1º volume: XXXVI;291
p., 2º volume: 419 p., 3º volume: 302 p., 22 cm.
Encadernação ½ pele, com capa de brochura, bom estado.
75 €

79 - Paixão, Braga – Uma comissão de serviço de
Fontoura da Costa no Ministério do Reino. Lisboa,
Centro de Estudos de Marinha, 1973, 17;[2] p., 24 cm. Capa
brochada, como novo.
8€

80 - Penteado, Francisco – Como se fala a bordo. São Paulo, Universidade de São Paulo, 1952, 55 p., ilustrado com
desenhos, 23 cm. Com dedicatória de Manuel Lopes de Mendonça. Capa brochada, como novo.
«O homem do mar fala uma linguagem especifica, – uma gíria sua, – cheia de termos incompreensíveis para aqueles que não são do
oficio, cujo conhecimento se torna indispensável aos que queiram seguir qualquer ramo da carreira marítima, ou ainda àqueles que se
interessem pela pitoresca vida do mar.
É por isso que vamos dar neste livro uma porção de frases e de termos marítimos, explicando-os e definindo-os tanto quanto for
possível.»»

15€
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81 - Pereira, Jorge Maia Ramos – A preparação dos
oficiais superiores da nossa armada. Lisboa, Tipografia da
L.C.G.G., 1959, 44 p., ilustrado, 24 cm. Com dedicatória do
autor. Capa brochada, como novo.
«Passada vai a época em que as características dos grandes
chefes militares se definiam por certas qualidade fundamentais
necessárias para o exercício de altos comandos – a coragem física
e moral, a perseverança, energia e serenidade, poder de decisão
rápida, a arte de inspirar confiança aos outros, tudo isto aliado a
carácter firme e físico saudável. O nível de conhecimento
profissional não era, até fins do século passado, elemento essencial
a um chefe e muito menos a um general.»

10 €

82 - Pereira, Ramos – Fontoura da Costa: professor
insigne, matemático categorizado, marinheiro brioso,
mas inconformado, que muito dignificou a marinha e
honrou a pátria. Lisboa, Centro de Estudos de Marinha,
1972, 17;[1] p., 24 cm. Capa brochada, como novo.
8€

83 - Peres, Damião – Diogo Cão. Lisboa, Agência Geral do Ultramar, 1957, 26;[1] p., ilustrado, 23 cm. Encadernação
original do editor, com sobrecapa, como novo.
Breve biografia deste importante navegador português que após 1486 desaparece da história e a sua personalidade se extingue num
forçado anonimato.

20 €
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84 - Peres, Damião – Fernão de Magalhães e o problema
da comunicação do Atlântico com o Pacífico. Lisboa,
Centro de Estudos de Marinha, 1972, 9;[2] p., 24 cm. Capa
brochada, como novo.
8€

85 - Peres, Damião – História dos descobrimentos portugueses. Coimbra, Edição do Autor, 1960, 2ª edição actualizada,
591;[1] p., muito ilustrado no texto e em folhas extra texto, com vários mapas fac-similados, 25 cm. Encadernação original do
editor inteira de pele, bom estado.
Desde a génese da expansão europeia, passando pelo reconhecimento da costa Africana, índia, descoberta do Brasil, Indonésia,
Austrália, Nova Guiné, China, Japão, até à descoberta da América do Norte por João Álvares Fagundes, passando ainda por assuntos,
como a politica de sigilo ou a colaboração portuguesa na ciência náutica, etc.

70€

86 - Peres, Damião – O descobrimento do Brasil por
Pedro Álvares Cabral: antecedentes e intencionalidade.
Porto, Portucalense Editora, 1949, 146;[2] p., 20 cm. Capa
brochada, com picos de humidade, algumas folhas
sublinhadas, bom estado geral.
15 €
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87 - Piétri, J. B. – Veleiros da Indochina. Macau, Museu Marítimo de Macau, 1996, tradução de Nuno Camarinhas, 216 p.,
muito ilustrado com desenhos, 31 cm. Encadernação original do editor, com sobrecapa e caixa própria, como novo.
«Quer sejam cascos de bordos ligados por cavilhas e encaixes, cascos de bordos fixados por pregos, cascos com fundo de ripas, cascos
com pavilhão acutilado sobre a roda de proa, cascos com o traçado do leme descentrado, com o auxilio de um lastro móvel, ou cascos
com balaceiros, a sua enumeração é vasta.»

60 €

88 - Pimenta, Ernesto Tavares – Uma carta ao almirante
Henrique Tenreiro. Lisboa, Edição do Autor, 1973, 97;[1] p.,
23 cm. Com dedicatória do autor. Capa brochada, como
novo.
15 €

89 - Pontes, J. M. da Cruz – As viagens marítimas de
quatrocentos no contexto da história da cultura. Braga,
Livraria Pax, 1968, separata da Revista Cenáculo, 14;[1] p.,
24 cm. Capa brochada, com folhas sublinhadas, bom
estado.
8€
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90 - Prestage, Edgar – Descobridores portugueses. Porto, Imprensa Portuguesa, 1943, 2ª
edição, versão portuguesa de Francisco Eduardo Baptista,
446 p., ilustrado com vários mapas desdobráveis, 20 cm.
Capa brochada, bom estado.
«O meu livro descreve todas as viagens de descobrimento de que
há registo até fim do século XV; todavia, daqui em diante e até
meados do século XVI, época em que termina a narrativa, só
refere as mais importantes.»

25 €

91 - Preto, Jorge – Dom Cristovão Colon um dos
vectores referenciais da Ibero-America. Lisboa, s/ed.,
2007, separata do X Congresso das Academias IberoAmericanas da História, [1];124 a 164 p., ilustrado, 23 cm.
Capa brochada, livro novo.
15 €

92 - Quental, Anthero de – O Infante D. Henrique. Lisboa,
M. Gomes, 1894, prefácio de Rodrigo Velloso, 59;[1] p.,
ilustrado com gravura do autor, 29 cm. Capa brochada,
cansada.
Obra que celebra o quinto centenário do nascimento do infante D.
Henrique, pelos escritos de Antero de Quental, colhidos no
semanário barcelense “Académico”.

20€

93 - Rau, Virgínia – Portugal e o Mediterrâneo no século
XV: alguns aspectos diplomáticos das relações com a
Itália. Lisboa, Centro de Estudos de Marinha, 1973, 31;[1]
p., ilustrado, 24 cm. Capa brochada, como novo.
«A actividade marinha e descoberta de Portugal no Atlântico tem
feito esquecer a actuação dos marinheiros e mercadores
portugueses no mediterrâneo.»

15 €
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94 - Rego, João de Figueirôa – Os códices de D. Flamínio
ou contributo de um cónego de Santo Agostinho para o
conhecimento dos contingentes humanos das monções
quinhentistas. Lisboa, s/ed., 2004, separata do livro D. João
II e o Império: actas do Congresso Internacional
comemorativo do seu nascimento, [1];576 a 589;[1] p., 25 cm.
Capa brochada, livro novo.
6€

95 - Rodrigues, António dos Reis – Apologia do
exército. Lisboa, Academia Militar, 1959, 24 p., 23 cm.
Capa brochada, bom estado.
12 €

96 - Rodrigues, M. M. Sarmento – Ancoradouros das ilhas dos Açores. Lisboa, Ministério da Marinha, 1960, 276;[3] p.,
muito ilustrado com 71 figuras, 24 cm. Capa brochada, bom estado.
«De facto além das cartas do Almirante Britânico, antiquadas e resumidas, e do roteiro inglês que às ilhas de refere, (…) nada há mais
publicado do que a noticia que o 2º tenente Owen Pinto inseriu nos Anais do Club Militar Naval de Setembro e Outubro de 1914.»

30 €
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97 - Rodrigues, Sarmento – Algumas informações
sobre o rio Douro, seu curso em Portugal e a sua
navegação: comentários ao filme "Última descida
do rio Douro em barco rabelo". Lisboa, Centro de
Estudos de Marinha, 1973, 25;[2] p., ilustrado com
fotos em folhas extra texto, 24 cm. Capa brochada,
como novo.
10 €

98 - Rodrigues, Sarmento – Fontoura da Costa:
governador em Cabo Verde. Lisboa, Centro de Estudos de
Marinha, 1973, 9;[2] p., 24 cm. Capa brochada, como novo.
«O jovem marinheiro temperava o seu carácter nos quadros
históricos dum período agitado da vida portuguesa e nos cenários
mais aliciantes para um português. Mapa cor-de-rosa, ameaças
internacionais, explorações geográficas, campanhas militares,
missões cientificas.»

8€

99 - Salema, Mexia – Marrocos pitoresco. Lisboa, Centro
de Estudos de Marinha, 1973, 7;[1] p., 24 cm. Capa
brochada, como novo.
8€
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100 - Sanceau, Elaine – D. João
de Castro. Porto, Civilização, 1956,
421;[2] p., muito ilustrado, 22 cm.
Encadernação ½ pele, com capa de
brochura, bom estado.
«Vossa Alteza não me mandou em seu
regimento que conquistasse de novo
reinos e terras estranhas, mas que
guardasse e conservasse as que de
longo tempo já tinha ganhado.» - D.
João de Castro

25 €

101 - Santos, Rodrigues – Uma vitória do espírito no céu
virgem do Atlântico Sul. Lisboa, Centro de Estudos de
Marinha, 1973, 23;[1] p., 24 cm. Capa brochada, como novo.
«O requerimento do capitão-tenente piloto aviador Artur de
Sacadura Cabral solicitando ao Ministério da Marinha a autorização
e os meios para tentar o voo Lisboa-Rio data do ano 1919, nos
alvores dos grandes cruzeiros aéreos. A génese da ideia surge,
com efeito, na imediata esteira dos disparos espectaculares de
ingleses e americanos no ceu do Atlântico Norte. Só viria, porém, a
concretizar-se em 1922.»

8€

102 - Silva, Maria Beatriz Nizza da – O império luso-brasileiro: 1750-1822. Lisboa, Estampa, 1986, direcção de Joel
Serrão e A. H. Oliveira Marques, coordenado por Maria Beatriz Nizza da Silva, 613 p., [53] páginas ilustradas com gravuras
a cores em folhas extra texto, mapas, gráficos e tabelas, 21 cm. Capa brochada, como novo.
«Com efeito, desde os princípios do século XV até ao terceiro quartel do século actual – a expansão marroquina, os descobrimentos
marítimos, a colonização de ilhas e de terras continentais, os tráficos transoceânicos, as permutais culturais, etc. – eis aí uma sucessiva
e vária projecção de Portugal no Mundo, sem cujo conhecimento não é inteligível o que foi ocorrendo na metrópole europeia.»
Com a colaboração de vários historiadores.

25 €
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103 - Silva, Rogério de Castro – Arte naval moderna:
aparelho e manobra dos navios. Lisboa, Editorial de Marinha,
1968, XV;745 p., muito ilustrado com desenhos, 23 cm.
Encadernação original do editor, bom estado.
40 €

104 - Soares, A. J. Silva – A ciência náutica e a expansão marítima portuguesa: dúvidas, certezas e deturpações
históricas. Lisboa, Academia de Marinha, 1997, prefácio de Rogério de Oliveira, 408 p., muito ilustrado, 30 cm.
Encadernação original do editor, bom estado.
Inclui resenha cronológica dos factos históricos e glossário de termos náuticos e técnicos.
«Foi a abertura do mundo. Para uma nova visão da Terra em que estamos. Para todas as novas potencialidades de uma vivência
ampliada. Para novos projectos e novos relacionamentos humanos. Gerando novos conhecimentos, novas convicções, novas
mentalidades. Com todas as inexoráveis consequências políticas, económicas e sociais, a longo prazo.»

50 €

105 - Soares, Vicente Henrique Varela; Eduardo Augusto
das Neves Adelino – Dicionário da terminologia militar.
Edição do Autor, 1962-1963, I volume: A-H, 730 p., (com falta
do II volume), 25 cm. Encadernação original do editor, bom
estado.
50 €
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106 - Sousa, Manuel de Faria – Ásia portuguesa. Porto, Livraria Civilização, 1945-1947, 6 volumes, introdução de M.
Lopes d'Almeida, tradução de Manuel Busquets de Aguilar, Isabel Ferreira do Amaral Pereira de Matos e Maria Vitória
Garcia Santos Ferreira, 1º volume: contendo as partes I e II do 1º tomo, XXXII;360;[7] p., 2º volume: contendo as partes III e
IV do 1º tomo, 370;[5] p., 3º volume: contendo as partes I e II do 2º tomo, 354;[5] p., 4º volume: contendo as partes III e IV do
2º tomo, 408;[6] p., 5º volume: contendo as partes I e II do 3º tomo, 356;[4] p., 6º volume: contendo as partes III e IV do 3º
tomo, 642;[5] p., muito ilustrados, 22 cm. Encadernação ½ pele, com capa de brochura, bom estado.
150 €

107 - Souza, João de – Caderno de todos os barcos do Tejo, tanto de carga e transporte como d’ pesca. Lisboa,
Câmara Municipal, 1981, edição fac-similada da 1ª edição de 1785, desenhos de Ramalho S., [24] folhas principalmente
ilustradas, 16 x 21 cm. Capa brochada, bom estado.
«A primeira edição deste álbum, que inclui 20 gravuras, foi executado em 1785, na Sociedade de José da Fonseca, ao Arsenal. O
levantamento de todos os barcos do Tejo, tanto de carga e transporte como pesca pertence a João de Souza, lente de Arquitectura
Naval e Desenhos da Companhia dos Guardas Marinhas. O autor dos desenhos é Ramalho S., segundo indicações insertas na primeira
edição. Consultaram-se duas edições. A primeira pertence ao acervo do Museu da Cidade e uma segunda que está na posse da
Biblioteca Central da Marinha.»

25 €
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108 - Tavares, Aurélio de Lyra – A engenharia militar portuguesa na construção do Brasil. [Estado-Maior do Exército],
1965, XII;188 p., muito ilustrado com gravuras e mapas sendo alguns desdobráveis, 26 cm. Capa brochada, bom estado.
«Foi na verdade epopeia apaixonante a que viveram os colonizadores portugueses no Brasil e, entre eles, não será de mais destacar os
engenheiros militares.
Quem percorra o Brasil, ainda hoje impressiona a sábia localização dos seus velhos fortes.»

40 €

109 - Tocantis, Leandro – O capitão-mor Pedro Teixeira,
percursor da Transamazónica. Lisboa, Centro de Estudos
de Marinha, 1973, 14;[1] p., 24 cm. Capa brochada, como
novo.
«Pedro Teixeira, em vida breve que se torna longamente
histórica, é um daqueles “varões assinalados” que passaram além
das Taprobanas, sejam elas asiáticas, sejam amazónicas.»

8€

110 - Vianna, Hélio – Jesuítas e bandeirantes no Uruguai:
1611-1758. Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional, 1970,
colecção: Manuscritos da Colecção de Angelis, introdução,
notas e sumário de Helio Vianna, 546 p., 27 cm. Capa
brochada, bom estado.
O eminente historiador português Jaime Cortesão antes de 1950 foi
incumbido pela Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro de dirigir a
publicação dos Manuscritos da “Coleção De Angelis”, na mesma
existentes.
Retirando-se do Brasil em 957, e falecendo em Portugal, 1961,
deixou Cortesão sem preparar, (…) o material do IV e último
volume, (…) a que, pretendia dar o título de “Jesuítas e
bandeirantes do Tape”.» E que o autor modificou para “Jesuítas e
bandeirantes no Uruguai”.

40 €
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Como encomendar:
livraria.antiquario@sapo.pt
atempo.livrariantiquario@gmail.com
Telm: (+ 351) 93 616 89 39
Av. Nª Srª do Cabo, 101
2750- 374 Cascais
Nota: * Salvo acordo em contrário, as encomendas serão enviadas contra reembolso ou pagas por Transferência
Bancária; * As despesas de envio serão por conta do Cliente; * Para o estrangeiro enviamos factura pró-forma,
sendo os livros enviados após a recepção do pagamento.

Obrigado pela sua preferência!

43

