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1 - Almeida, Fialho de – O paiz das uvas. Lisboa, M. Gomes, 1893, 1ª edição, 248;[2] p., ilustrado por Julião Machado, 23 cm.
Com dedic atória dos editores. Encadernação ½ pele, com capa de brochura, bom estado.
Livro de contos.
«Descreve de forma viva os campos alentejanos nas quatro estações; os verdes, as flores, os regatos, os animais, o calor, estão presentes nos
contos “Pelos Campos”, “Ao Sol”, “As Vindimas”; são descrições luminosas. As histórias dos deserdados, passam-se sobretudo no Inverno,
misturando a atmosfera escura, chuvosa e fria do Inverno com a desesperação dos personagens “Os Pobres”, “O Filho”, “Conto de Natal”, “A
Velha”. Outros transportam-nos a ambientes surrealistas “A Taça do Rei de Tule”, “A Princezinha das Rosas”, fantásticos “Conto do Almocreve e
do Diabo”, mórbidos “O Cancro”, “O Corvo”, “Três Cadáveres”. Com uma atmosfera algo jocosa, encontram-se: “Divorciada”, “O Anão”,
“Tragédia na Árvore”, “O Antiquário”, “O Menino Jesus do Paraíso”. Em quase todos, há uma história de amor geralmente sem esperança
“Amores de Sevilhano”, “Idílio Triste”, misturando pinceladas naturalistas com ambientes ultra românticos.»

45 € VENDIDO

2 - Alves, C. A. de Matos; Francisco Gonçalves – Sobre
alguns filões traquiticos e andesiticos do sinclinal de
Alcabideche (Cascais). Lisboa, Coim bra Editora, 1962,
separata do Boletim Museu e Laboratório Mineralógico e
Geológico Faculdade Ciências de Lisboa, 10 p., ilustrado com
fotos e mapa desdobráv el, 25 cm. Com dedicatória dos
autores. Capa brochada, bom estado.
«O filão de maior envergadura é o de Alcabideche. Pode ser
observado na serra do Velho, na estrada de Alcoitão-Alcabideche, no
caminho que conduz à Quinta da Cruz do Popa, na estrada de
Cascais.»

12€
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3 - Arruella, José d’ – O equilíbrio peninsular: (dez invasões
espanholas). Coimbra, Coim bra Editora, 1944, XII;187;[9] p.,
ilustrado com mapa, 23 cm. Com ex tensa dedicatória do autor a
Salv ação Barreto, na capa de brochura. Capa brochada, bom
estado.
Esta obra aspira superar a efémera “literatura de guerra”.
«Exponho e documento a razão – a Única Razão – porque, como
português, defendo, não directamente a Inglaterra – mas a causa da
Inglaterra», pela «ligação absoluta que coexiste entre a Defesa da
Independência da Gran-Bretanha e a Defesa da Independência de
Portugal.»

25€ VENDIDO

4 - Arruella, José d’ – O imperativo geográfico de uma
aliança: (a vitória da Inglaterra e a independência de
Portugal). Coimbra, Coimbra Editora, 1945, LVI;110 p.,
ilustrado com mapa e fotos, 24 cm. Com ex tensa dedicatória
do autor a Salv ação Barreto, na capa de brochura. Capa
brochada, bom estado.
«O autor, seguidor da causa monárquica, filia-se no partido em 1913.
Foi presidente da Comissão de Organização Política da Causa
Monárquica, fundador do Centro Monárquico de Lisboa.»

25€ VENDIDO

5 - Bentes, J. A. – Sociologia fundamental: constituição
da sociologia. Lis boa, Liv raria Central de Gomes de
Carv alho, 1907, colecção: Os Grandes Problemas Sociais,
938 p., 20 cm. Com dedicatória do autor. Encadernação ½
pele, bom estado.
35 €
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6 - Boavida, José Alberto Silva de Miranda – Açafate de
canela: poemas. Idanha-a-Nov a, Centro Municipal de Cultura
e Desenv olv im ento de Idanha-a-Nov a, 1993, 1ª edição, 59;[1]
p., ilustrado com desenhos de José Gordinho, 30 cm. Com
dedicatória do autor a Maria Helena Torrado. Capa brochada,
como novo.
«O autor, com efeito conjugando formas populares tradicionais com
um domínio muito pessoal da poesia, onde me parece que se deverá
destacar a magia encantatória da fonética, a rima atrevida e a
violência da emoção.» - António Caixado

20 €

7 - Brazão, Arnaldo – Numismólogos contemporâneos e a sua actividade cultural. Lisboa, Império, 1963, prefácio de Dr. Luís
Pinto Garcia, 332;[1] p., 26 cm. Exemplar numerado, nº 22 e rubricado pelo autor. Encadernação ½ pele, com capas de brochura,
bom estado.
«O maior mérito desta obra, tornada necessária, constituindo uma das mais úteis ferramentas de trabalho dos numismatas, é que os artigos,
notas, locais, referências, recensões bibliográficas, polémicas, noticias de achados, etc., sempre considerados perdidos no pélago da imprensa
periódica, foram novamente encontrados.»

50 €

8 - Brochado, Costa – Que significa a Índia para os
portugueses. Lis boa, Império, 1954, 59 p., 20 cm. Com
dedicatória do autor. Capa brochada, bom estado.
«São muitos os portugueses que não sabem, neste momento, o que
a Índia significa na História de Portugal e, sobretudo, na História da
Civilização Ocidental. Mais de um século de ensino de história
deturpada, segundo meras conveniências políticas de momento,
acabou por desfigurar de tal forma os factos e as pessoas que raros
são hoje capazes de entender claramente o sentido profundo dos
grandes acontecimentos da história nacional.»

20 € VENDIDO
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9 - Calado, Mariano – Peniche na história e na lenda.
Lisboa, Of. Gráf. da C.U.F., 1968, 2ª edição rev ista e
aumentada, 431;[8] p., ilustrado, 24 cm. Com dedic atória do
autor. Capa brochada, bom estado.
«(…) devo dizer que (…) pesquisei, durante dias e noites de muitos
meses, todos os arquivos públicos e particulares que me foi dado
consultar e estudei, necessariamente, o ambiente local em todos os
seus matizes, para, na sequência do trabalho, me ser possível
delinear uma visão ampla e concreta da região.»

30€

10 - Callado, Antonio – Retrato de Portinari. Rio de Janeiro, Museu de Arte Moderna,
1956, 148;[12] p., muito ilustrado com desenhos e grav uras em folhas ex tra tex to, sendo
algumas desdobráveis, 26 cm. Com assinatura do autor e de Portinari. Capa brochada,
com restauro na lombada, bom estado.
«O próprio Portinari, numa das nossas conversas, me disse que há caras que contêm tanta coisa
que gostaríamos de revelar que o pincel corre lépido pela tela. (…) O método seguido neste livro
é o mais pictórico possível. Portinari posou para mim uma meia dúzia de vezes – ele falando, eu
perguntando e tomando notas. De todos esses desenhos de Portinari que fiz em dois cadernos,
passei ao quadro, ao Retrato.»
Impressionante colecção.

60 € VENDIDO

5

atempo
livraria antiquário

11 - Carvalho, Ayres de – A escultura em Mafra. Mafra, Edição do Autor, 1950, tex to em
português, francês e inglês, 44;[6];[1] p.;[20] folhas ilustradas com 134 estampas, muito ilustrado,
25x 23 cm. Ex emplar nº 18, com assinatura do autor. Capa brochada, bom estado.
«Celebrando-se em 1950 o Duplo Centenário da morte do grande Mecenas do Setecentos, El-Rei D. João
V, que este singelo estudo seja a primeira homenagem à sua personalidade artística plena de ambições
estéticas e à sua acção cultural em tantos campos de espírito.»

30 €

12 - Castro, Ferreira de – A volta ao mundo. Lisboa, Empresa Nacional de
Publicidade, 1944, 678 p., [50] folhas com estampas, muito ilustrado no tex to
e ex tra tex to, a cores e a preto e branco, 31 cm. Com assinatura do autor.
Encadernação original do editor, bom estado.
«Depois de exame feito a todos os programas que outros teceram, a todos êles
renunciamos e estabelecemos programa próprio, sem compromisso algum com
armadores, livres, completamente livres. Visitaremos, assim, os países que ilustram
as viagens em redor do Orbe, organizadas por companhias de navegação, e também
aqueles, de denso valor humano, artístico e histórico, que nessas viagens nunca
figuram.»

150 €
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13 - Cinatti, Ruy; José Blanc de Portugal – Borda d'alma: os
melhores anos da nossa vida; divertimento contrapontístico
de José Blanc de Portugal. Lisboa, na Oficina dos antigos
«Cadernos de Poesia», 1973, 1ª edição, 32 p., 22 cm. Com
dedicatória do autor. Capa brochada, bom estado.
Poeta, antropólogo e agrónomo, passou alguns anos da sua vida em
Timor, abraçando a causa timorense quando da destruição de um
ecossistema que deixaria a população sem recursos naturais.
Foi chamado de irrealista e várias vezes marginalizado
profissionalmente.
Nos seus últimos anos viu a sua obra ser apreciada.
Foi agraciado a título póstumo com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D.
Henrique.
LIVRO RAR O

80 €

14 - Cinatti, Ruy – Timor-amor: ou de como sentido o que
fui vendo proclamo alto & bom som o que penso neste
momento histórico em que todos devem sentir, ouvir, ver,
meditar para poder agir. Tudo redigido em estilo poético
pelo dito. Lis boa, Edição do Autor, 1974, 1ª edição, 16 p., 22
cm. Com dedic atória do autor. Capa brochada, bom estado.
LIVRO RAR O

100 €

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

12 € VENDIDO
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16 - Costa, Beatriz – Nos cornos da vida. Mem-Martins, EuropaAmérica, 1984, 2ª edição, 281;[3] p., 21 cm. Com dedicatória da
autora. Capa brochada, bom estado.
«Oxalá todos os boatos que correm a meu respeito fossem autênticas
verdades!... Eu seria a mulher mais rica deste país de calças remendadas.
Teria sido amante dos homens poderosos! Homens de quem eu nunca
senti o bafo!... A alguns dos apontados nem que eles me tivessem dado a
colecção de jóias do Museu Topkapi.»

15 € VENDIDO

17 - 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 ex tra tex to, 24 cm. Com dedicatória do
autor. Capa brochada, como novo.
20 € VENDIDO

18 - Dalhunty, Marcus – Explicações de arithmetica theorica e pratica para ensino popular. Lisboa, Imprensa Nacional, 1859,
XX;193 p., ilustrado com esquemas aritméticos, 22 cm. Com dedicatória do autor. Encadernação inteira de pele da época, bom
estado.
Marcus Dalhunty foi professor do Real Collegio Militar.

45 € VENDIDO
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19 - Dias, Urbano Mendonça – A Vila: publicação histórica de Vila-Franca do Campo. Ponta Delgada; Vila Franca do Campo,
s/ed., 1918-1927, 4 volumes, v olumes 3: Edificação e reedificação de Vila-Franca do Campo: privilégios e garantias dos seus
cidadãos, 200 p., volume 4: Etnografia da vila - 1ª parte: trilogia da vila, religiosidade, medicina popular, misteres e
vocabulário local, 202 p., v olume 5: Etnografia da vila - 2ª parte: folgares - jogos, danças e contos, 202 p., v olume 6:
Correições, 238 p., ilustrados, 22 cm, (incompleta, falta v olumes 1 e 2). Com dedicatória do autor. Capa brochada, com alguns
restauros, cansada.
Urbano Mendonça Dias da ilha de São Miguel, desenvolve uma grande actividade literária e de historiógrafo. A sua obra é diversificada, publica
a revista “A Vila”, onde divulga informação recolhida nos Arquivos de Vila Franca do Campo sobre questões açorianas.

50 € VENDIDO

20 - Feio, Alberto – Bom Jesus do Monte. Braga, Tipografia Minerva, 1930, 1º milhar, 163 p., ilustrado; 20 cm. Com dedicatória
do autor. Capa brochada, bom estado.
«No abraço de montanhas, que cinge a cidade de Braga, pela banda de leste se levanta uma – multi-secularmente chamada Monte Espinho –
em cuja encosta ocidental se ergue a Bom Jesus, Santuário de milagres e milagre da natureza, estância das mais belas de Portugal.»

25 € VENDIDO
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21 - Ferrão, F. A. F. da Silva – Tractado sobre direitos e encargos da Sereníssima Casa
de Bragança. Lisboa, Imprensa de J. J. Andrade e Silv a, 1852, [5];IX;353;[5] p., 24 cm. Com
dedicatória do Conselho Administrativ o da Fundação da Casa de Bragança. Capa brochada,
folhas ainda por abrir, bom estado.
«Os justos clamores de um avultado número de credores, que, pelas
apparencias, se dizem ser, da Sereníssima Casa de Bragança, mas
que em realidade e princípios da mais rigorosa justiça, o são do
Estado; demandas e penhoras judiciaes, umas já começadas, outras
pendentes, outras repellidas; duvidas suscitadas sobre a natureza
dos bens da Sereníssima Casa, se livres, se vinculados, se
patrimoniaes, se com proveniência da Coroa.»
«Para bem fundamentar o nosso voto, sobre cada um dos pontos,
que tanto interessam à Sereníssima Casa de Bragança,
assentámos, com annuencia do actual Administrador Geral da
mesma Casa, que seria conveniente redigir e documentar uma Memória, ou antes elaborar um Tractado, em
que fossem estabelecidas e desenvolvidas as diversas questões.»

80 € VENDIDO

22 - Ferreira, Carlos Alberto – A creação da Sé Catedral de
São Paulo, por El-Rei D. João V: documentos para a sua
história, extraídos do Arquivo Nacional da Torre do
Tombo, Arquivo Histórico Ultramarino, Biblioteca da
Ajuda. São Paulo, Univ ersidade Católica de São Paulo, 1955,
separata da Rev is ta da Univ ersidade Católica de São Paulo,
74 p., 22 cm. Com dedicatória do autor. Capa brochada, com
algumas manchas de humidade, bom estado.
«Em 1710, a Câmara da Vila de São Paulo, do Brasil, lembrou-se,
por intermédio do seu governador, António de Albuquerque Coelho
de Carvalho, pedir a el-Rei, que lhe desse Sé e titulo de Cidade à
sua Vila.»

15€ VENDIDO

23 - Ferreira, Carlos Alberto – D. Francisco de Portugal, autor
da arte de galanteria: poesias, cartas inéditas e outras fontes
manuscritas para o estudo da sua vida e obra. Coimbra,
Coimbra Editora, 1947, [2];131;[1] p., 24 cm. Com dedicatória do
autor. Capa brochada, bom estado.
«(…) é sobre a sua vida e obra que vamos apresentar algumas fontes
manuscritas, entre as quais sobressaem as 114 cartas, até aqui
desconhecidas, dirigidas ao Bispo D. Rodrigo da Cunha, entre os anos
de 1616 a 1631, e alguma poesias, também inéditas, dispersas por
várias bibliotecas e arquivos.»

20€
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24 - Ferreira, Carlos Alberto – Índice abreviado das
genealogias manuscritas do Arquivo Nacional da Torre do
Tombo. Lisboa, Imprensa Moderna, 1937, 135;[1] p., 24 cm.
Com dedic atória do autor. Capa brochada, bom estado.
25€ VENDIDO

25 - Ferreira, Carlos Alberto – O sebastianismo e a
aclamação de D. João IV, segundo Fr. Manuel Homem:
(subsídios histórico-bibliográficos). Coimbra, Coim bra Editora,
1946, 19 p., 24 cm. Com dedic atória do autor. Capa brochada,
bom estado.
«O Encuberto, a crença messiânica na vinda de um redentor da Pátria,
personificada no regresso do infortunado Rei D. Sebastião dos
ensanguentados campos de Alcácer-Quibir, é para Fr. Manuel Homem o
próprio 8º Duque de Bragança, o futuro D. João IV.»

15€

26 - Fructuoso, Doctor Gaspar; Damião Peres – Livro 2ª das saudades da terra do Doctor Gaspar Fructuoso, em que se
trata do descobrimento da Ilha da Madeira e as suas adjacentes e da vida e progenie dos illustres capitães dellas. Porto, F.
Machado, 1925, introdução e notas de Damião Peres, 322 p., ilustrada, 24 cm (incompleto, é só o II v olume). Com dedicatória de
Damião de Peres. Capa brochada, com pic os de humidade, bom estado geral.
«Como historiador, Gaspar Fructuoso merece a consideração em que é geralmente tido.(…) Atribuindo a respectiva data a muitos dos sucessos
que narra, raramente é surpreendido em lapso.»

25€ VENDIDO

11

atempo
livraria antiquário

27 - Galvão, Henrique – Clima de guerra: ao microfone da
Emissora Nacional. Lisboa, Oficinas Gráficas da Casa
Portuguesa, 1939, 92;[4] p., 20 cm. Com uma dedicatória do
autor. Capa brochada, bom estado.
«A guerra de 1939 foi o último grande acontecimento que pôs os
nossos espíritos, mais uma vez em desordem.»
«Compusemos, sem pretensões literárias, as seis palestras que
foram proferidas ao microfone da Emissora Nacional – não com o
intuito ou a esperança de endireitarmos o mundo, mas apenas com o
desejo sincero de, modestamente, contribuirmos para uma possível
arrumação dos espíritos e para o encontro de cada um com a
verdade e o equilíbrio de todos.»

30 € VENDIDO

28 - Girard, J.; J. J. Vianna de Resende – Zooselikiologia veterinaria, ou tratado do conhecimento da idade dos animaes
domesticos, em que se demonstra a do cavallo, athe aos 22 annos e a do boi, do carneiro, do cão, e do porco, athe ás
maiores idades. Obras extremamente uteis a todos os naturistas, officiais de cavallaria, curiosos de cavallos, possuidores
de gado, picadores, lavradores, caçadores, ferredores. Parte I e Parte segunda. Lisboa, Candido António da Silv a Carvalho,
1839, 1 ª edição, traduzida e considerav elmente augmentada por J. J. Vianna de Resende, I parte e II parte: 202;[6] p., ilustrado
com 12 estampas em folhas ex tra tex to, 20 cm. Com dedicatória de J. J. Vianna de Resende. Encadernação ½ pele, com capas de
brochura, bom estado.
«J. J. Vianna de Rezende médico da Câmara de Sua Magestade a Rainha Fidelíssima, Cavalleiro da Ordem de Christo, Doutor em Medicina
pela Universidade de Pariz, Membro Correspondente d’ Academia Real de Medicina da mesma cidade, antigo Professor de Chimica medica,
antigo Repetidor na Escola Real Veterinária d’ Alfort, antigo Médico de epydemias em Portugal.»
«Conduz-me a imprimir este livro, que traduzi e augmentei, a perfeita convicção, em que estou, de que as doutrinas nelle exaradas são as mais
vastas e mais bem fundadas que athe hoje teem apparecido.»

150 €

12

atempo
livraria antiquário

29 - Grilo, Vítor Hugo Velez – Duarte Pacheco Pereira: o homem e a sua obra; conferência
proferida no salão nobre da Câmara Municipal de Lourenço Marques em comemoração do
"Dia da Marinha" (31.Maio.68). Lourenço Marques, Empresa Moderna, 1968, 21;[1] p., 21 cm.
Com dedic atória do autor. Capa brochada, com alguns pic os de humidade, bom estado.
«Dois aspectos do presente trabalho, me parecem dignos de maior interesse: primeiro, o enquadramento
social em que decorre a epopeia de seiscentos; em segundo lugar, tentar provar que Duarte Pacheco
Pereira esteve de facto nos litorais do continente americano.»

8 € VENDIDO

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

18€ VENDIDO

31 - Gusmão, Adriano de – Pinturas de Carlo Maratta e Matteo Rosselli identificadas em Vila Viçosa. Lis boa, Fundação da
Casa de Bragança, 1949, 14;[1] p., ilustrado com 8 grav uras em folhas ex tra tex to, 26 cm. Com dedicatória do conselho
administrativ o da Fundação da Casa de Bragança. Capa brochada, bom estado.
18 €
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32 - Henrique, J. C. Guilherme – Subsídios para a historia
do Concelho de Vila Franca de Xira. Vila Franca de Xira,
Câmara Munic ipal de Vila Franca de Xira, 1997, introdução e
notas de Garcez da Silv a, 101;[1] p., 21 cm. Com dedicatória de
Garcez da Silv a. Capa brochada, bom estado.
«Os subsídios encerram curiosíssimos factos históricos, e põem em
evidência o nome de varões ilustres vilafranquenses, tanto nas armas
como nas letras, vêm preencher uma lacuna na história concelhia.»

15 € VENDIDO

33 - Jorge, Vítor Oliveira – Sem outra protecção contra a
noite: poemas. Porto, Liv raria Athena, 1980, 1ª edição, 60;[3]
p., 21 cm. Com dedicatória do autor a Maria Helena Torrado.
Capa brochada, como nov o.
«Intersecções – máscaras, rostos, espelhos, imagens fugidias de
homens e mulheres, de tempos que se encadeiam, de espaços – de
palavras indecisas, frágeis, líquidas que se espalham “na extensão
brilhante da página”.» - Isabel Margarida Duarte

25 €

34 - Leal, Vinicius Barros – História de Baturité. Fortaleza,
Secretaria de Cultura e Desporto, 1981, 296;[1] p, 22 cm. Com
dedicatória do autor. Capa brochada, bom estado.
«Trabalho de pesquisa verdadeiramente extraordinário, proporciona-nos
uma visão profundamente viva e realista do que foram os velhos tempos
da colonização lusa em terras cearenses.»

30 €
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35 - Ley, Charles David – Encontro final: novela. Lisboa,
Anuário-Oficinas Gráficas, 1940, 1ª edição, 79 p., 20 cm. Com
dedicatória do autor. Capa brochada, bom estado.
Foi professor no Instituto Britânico de Lisboa entre 1939 e 1943,
grande conhecedor das culturas peninsulares, doutorou-se na
Universidade de Madrid em 1954.

12 €

36 - 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 pic os 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 € VENDIDO

37 - Macedo, Lino de – Apontamentos para a história do
movimento republicano no concelho de Vila Franca de
Xira (1881-1891). Vila Franca de Xira, Câmara Munic ipal de
Vila Franca de Xira, 1993, introdução e notas de Garcez da
Silv a, 99 p., ilustrado, 21 cm. Com dedic atória de Garcez da
Silv a. Capa brochada, bom estado.
«A presente obra, distingue-se pela particularidade de nos oferecer a
imagem de um tempo extraordinariamente agitado e fecundo, vivido
e descrito por uma figura que teve o privilégio de tomar parte na luta
republicana local.»

15 €
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38 - Madeira, José António – Características meteorológicas
do Algarve no quadro geral da climatologia portuguesa:
alguns problemas desta província relacionados com o seu
clima. Porto, Tipografia Mendonça, 1952, II Congresso regional
Algarv io, [4];64 p., 10 folhas ilustradas com mapas estatísticos,
26 cm. Com dedicatória do autor. Capa brochada, bom estado.
«O presente trabalho foi apresentado como comunicação ao II
Congresso Regional Algarvio, na sessão do dia 28 de Janeiro de 1951,
realizado na Casa do Algarve.
Foi nosso intuito realçar as explêndidas condições climatológicas desta
província quanto à instalação de alguns serviços que interessam ao
labor científico, técnico, social, turístico e económico do País.»

15 € VENDIDO

39 - Martins, Joaquim Ferreira – O desaparecido. Porto,
Progredior, 1963, 180 p., 20 cm. Com dedicatória do autor.
Capa brochada, com algumas manchas de humidade, bom
estado.
«Quando peguei no papel e no lápis, ferramentas ligadas ao meu
ofício, não tinha em mente escrever um romance de tese que
provocasse a discussão acalorada dos críticos. Muito pelo contrário,
a minha intenção era arranjar um argumento e situá-lo no meu muito
amado e querido Porto. Eis o que fiz.
O DESAPAREC IDO é um romance de entretenimento que, depois de
bater à porta, entra com acanhamento em casa de V. Ex.ª,
balbuciando algumas palavras de desculpa pela sua modéstia.»

12€

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

25€
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41 - 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 conquistas portuguesas, surgiu logo a seguir com nova
posição tomada, naturalmente, na Europa.»

12 € VENDIDO

42 - Namora, Fernando – Minas de San Francisco: romance.
Lisboa, Inquérito, 1952, 2ª ediç ão, refundida, capa de Manuel
Ribeiro Paiv a, 374;[1] p., 19 cm. Com dedicatória do autor. Capa
brochada, bom estado.
«Visão sincera do que foi a loucura do minério em todos os seus
aspectos, Fernando Namora tenta uma técnica audaciosa inteiramente
nova entre nós. A profunda humanidade das figuras e da história
encontram no estilo novo de Fernando Namora um veículo adequado.»

30€ VENDIDO

43 - Namora, Fernando – O homem disfarçado: romance.
Lisboa, Arcádia, s/d, [1957], 1ª edição, 309;[1] p., 20 cm. Com
dedicatória do autor. Capa original do editor, com pequeno
restauro na lombada, bom estado.
«Livro dos mais densos e mais belos dos últimos cinquenta anos
entre nós, cabe-me um papel de profecta ao anunciar que ele ficará
para sempre, não só entre as obras primas da nossa literatura, mas
entre o escol das grandes criações europeias e universais.» - Urbano
Tavares Rodrigues

40€ VENDIDO
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44 - Nobre, Eduardo – Amélia: Rainha de Portugal. Lisboa, Quimera, 2006, 195;[2] p., muito ilustrado, 32 cm. Com assinatura do
autor. Capa original do editor, com sobrecapa, como novo.
«Nestes apontamentos biográficos são abordados não só os factos mais marcantes da sua permanência em Portugal, mas também o seu
nascimento, a infãncia e os longos anos de exílio.»

40€

45 - Nunes, Leopoldo – A ditadura militar: dois anos de história política contemporânea.
Lisboa, Empresa do Anuário Comercial, 1928, com um prefácio do Senhor General António
Óscar de Fragoso Carmona, 298;[1] p., ilustrado, 21 cm. Com dedicatória do autor. Capa
brochada, cansada, com alguma s manchas, restauro na lombada.
«Quasi dois annos passados sobre o movimento de 28 de Maio (…).
A agitada politica portugueza tinha atingido nos últimos annos da chamada vida constitucional da
República um tal grau de acuidade, tão grande era a confusão e a desordem, taes eram os receios pelo
futuro da Nação, que muitos pensavam na necessidade imperiosa de uma intervenção militar na
direcção dos negócios políticos, como sendo a única forma capaz de evitar as funestas consequências
que uma tal situação facilmente fazia prevêr.»

20 €

46 - Paço, Afonso do; Eugénio Jalhay – A póvoa eneolítica
de Vila Nova de S. Pedro: notas sobre a 3ª, 4ª e 5º
campanha; 1939, 1940, 1941 / 6ª campanha; 1942. Porto,
Tipografia Porto Médico, 1942-1943, 2 v olumes, separata da
Rev ista Brotéria, 1º v olume: 31 p., ilustrado com 25 figuras, 2º
v olume: 27 p., ilustrado com 20 figuras, 23 cm. Com
dedicatória de Afonso do Paço em ambos os volumes. Capa
brochada, bom estado.
«O morro em que se encontra o castro de Vila Nova de S. Pedro,
está situada em plena região, “eneolítica” e do “Bronze”. Com efeito,
se de lá espraiarmos a vista para Norte, lobrigamos a Serra de Aire.»

20 € VENDIDO
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47 - Paixão, Braga – O historiador Rebelo da Silva: ministro
da Marinha e Ultramar. Lisboa, Agência Geral do Ultramar,
1970, 77;[2] p., [3] folhas ilustradas, 18 cm. Com dedic atória do
autor. Capa brochada, bom estado.
«Foi breve (menos de um ano) a passagem do historiador, Par do
Reino, Luís Augusto Rebelo da Silva, pela gerência superior dos
negócios da Marinha e Ultramar, mas o seu nome ficou para sempre
merecedor de ser recordado neste sector da vida pública portuguesa.»

20 €

48 - Paixão, V. M. Braga – Elogio histórico de António
Baião. Lis boa, Academia das Ciências de Lisboa, 1969,
separata de Memórias da Academia das Ciências de Lisboa:
Classe de Letras, 106 p., 25 cm. Com dedicatória do autor.
Capa brochada, bom estado.
Contém ainda em apêndice nota biográficas e bibliográficas de
António Baião.
«Eu tinha mais que apreço por Baião: ternura.
Baião era franco, bondoso, generoso… não era adulador, postiço,
mentiroso.»
«Fiel aos seus desafios, e sob o seu domínio, contribuiu para o
engrandecimento da cultura portuguesa.»

20 € VENDIDO

49 - Pereira, Armando Gonçalves – L'économie maritime du
Portugal: conférence faite à la Faculté des Lettres de
l'Université de Bordeaux; le 17 Mai 1934. Lisbonne, Inst. Sup.
de Sciences Economiques et Financières, 1934, 28 p., [10] folhas
ilustradas, 23 cm. Com dedicatória do autor. Capa brochada, bom
estado.
Apresentação sobre as possibilidades marítimas, piscatórias e a
consequente produção de conservas em Portugal.

12 €
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50 - Perez, Vicente Pascual – Un nuevo idolo oculado procedente de la cueva Bolumini: Alfafara-Alicante. Valencia, FEDSA,
1957, 12 p., ilustrado, 28 cm. Com dedicatória do autor a Sande Lemos. Capa brochada, bom estado.
«En la conocida sierra de Mariola, en termirio de Alfafara, partida de “Els Fantanerets”, se levanta una mole rocosa, de formación, llamada “El
Cabeço”, donde existen importantes vestigios prehistóricos que el cultivo ha destrozado, habiéndose podido, sin embargo, salvar interesantes
objetos hallados en superficie, algunos de los cuales se conservan en el Museo de Alcoy.»

12 €

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

18 € VENDIDO

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

15 € VENDIDO
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53 - Pestana, Manuel Inácio – Fidelidade miguelista em
Barcelos: dois exemplos. Barcelos, Companhia Editora do
Minho, 1985, separata da «Barcellos Rev is ta», 9 p.,[6] folhas
desdobráv eis fac-similadas, 24 cm. Com dedic atória do autor.
Capa brochada, bom estado.
«Os processos destes dois devotos barcelenses são, de certo modo,
uma prova reveladora de um modo de sentir, afinal comum a um maior
número de portugueses de todo o país, maior efectivamente do que
normalmente é admitido.»

12 € VENDIDO

54 - Pestana, Manuel Inácio (notas) – Foral da Vila do
Crato: 1232; leitura e interpretação, tradução, notas
explicativas. Crato, Câmara Munic ipal, 1983, leitura e
interpretação, tradução, notas explicativ as de Manuel Inácio
Pestana, 30;[2] p., 21 cm. Com dedicatória do autor. Capa
brochada, como nov o.
12€ VENDIDO

55 - Pimenta, Ernesto Tavares – Uma carta ao Almirante
Henrique Tenreiro. Lisboa, Edição do Autor, 1973, 97;[1] p., 23
cm. Com dedic atória do autor. Capa brochada, como novo.
15 €
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56 - Pinto, Alfredo (Sacavém) – Giuseppina Grassini: para
o centenário de Marcos Portugal; 1762-1830. Lisboa,
Liv raria Ferin, 1930, 16 p., ilustrado, 26 cm. Com dedicatória
do autor. Capa brochada, ligeiramente ratada no canto inferior
direito, bom estado.
«Eu dedico este pequeno estudo biográfico de uma cantora que foi
grande pela sua alma artística e que também cantou música
portuguesa, fazendo-a vibrar em todo o seu encantamento.»
«Cremos ser a primeira vez que se coordena uma monographia, de
maiores dimensões, tanto quanto possível completa, acerca da
Excellente Senhora e do seu tempo.»

20€

57 - Rodrigues, Alfredo Duarte – O marquês de Pombal e os
seus biógrafos: razão de ser de uma revisão à sua história.
Lisboa, Minerva, 1947, 356 p., 23 cm. Com dedic atória do autor.
Capa brochada, bom estado.
«O homem como tantos da Europa, no governo do seu tempo, servindo
a um absolutismo que bruxoleava e às massas que já soerguiam o colo
do dragão, em nome de um liberalismo violento e anárquico: o homem,
seus defeitos e seus méritos…Tudo isto é que é Pombal.»

30 €

58 - Rosa, José António Pinheiro e – A tomada de Faro por
D. Afonso III foi há 732 anos. Faro, Câmara Municipal de
Faro, 1981, 21 p., ilustrado, 24 cm. Com dedicatória do autor a
Sande Lemos. Capa brochada, bom estado.
«Até há pouco julgava-se que a mais antiga referência literária a
Faro era a Cantiga de Santa Maria de Afonso, o Sábio, nº 183, do
século XII.»

7€ VENDIDO
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59 - Santa-Ritta, Gonçalo Victor de Matos – A população
agrícola portuguesa. Coimbra, Rev is ta Agronómica, 1956,
separata da Rev is ta Agronómica, 18 p., ilustrado com inúmeros
gráficos, 23 cm. Com dedicatória do autor. Capa brochada, bom
estado.
«A intensidade dos fenómenos urbanos dos últimos decénios, o rápido
crescimento da população, os progressos da industria, fizeram crer aos
observadores superficiais que toda a evolução verificada provinha de
um desfalque na população rural, a qual sistematicamente abandonava
as profissões agrícolas.»

10€

60 - Santo, Adriano Simões – Impressões do Brasil:
crónicas de viagem e um apontamento sobre a paróquia
de Chão de Couce; sua história e actividades. Coimbra,
Gráfica de Coimbra, 1979, 35;[1] p., ilustrado, 21 cm. Com
dedicatória do autor. Capa brochada, bom estado.
«Uma viagem vive-se na sua preparação, na própria jornada e na
posterior recordação. Foi o que sucedeu comigo na visita ao Brasil,
feita com o objectivo não só de repousante recreio mas também de
enriquecimento cultural.»

10 € VENDIDO

61 - Sarmento, Marina Valentim de Moraes – Santa Maria
Madalena: histórica e pitoresca e Macaé; antiga e moderna.
Rio de Janeiro, Pongetti, 1974, 71 p., 22 cm. Com dedicatória da
autora. Capa brochada, bom estado.
«Outrora chamada de arraial do Santíssimo, esta porção de terras, na
vertente do córrego S. Domingos, era pertencente a Cantagalo. As
primeiras notícias, que hoje sabemos constituir o Município de
Madalena, datam de 1835.»

12 €
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62 - Schwalbach, Luís – Geografia humana: o
superpovoamento. Lisboa, Sociedade Industrial de
Tipografia, 1942, 37 p., 21 cm. Com dedic atória do autor. Capa
brochada, com pequena mancha, bom estado.
Luis Filipe de Lancastre Schwalbach Lucci foi geógrafo e docente da
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
«Reservámos o último capítulo do presente trabalho a uma vista de
conjunto sobre a aglomeração do nosso povo, olhando mormente
para o núcleo metropolitano.»

12 € VENDIDO

63 - Serrão, Joaquim Veríssimo – D. Manuel II: 1889-1932; o rei e o homem à luz da história. Lisboa, Fundação Casa de
Bragança, 1999, 265 p., muito ilustrado, 29 cm. Com dedic atória do autor. Capa brochada, bom estado.
«Para julgar o carácter, a personalidade e o talento de D. Manuel II, um século depois de ter nascido, é muito importante o conhecimento das
cartas por ele escritas, sobre os mais diversos assuntos, ao longo de tão curta quão atribulada vida.»

40 € VENDIDO

64 - Silva, Arnaldo – Ecos cálidos: poesia. Vila Nov a de Gaia,
Edição do Autor, 1992, 1ª edição, prefácio de António de Alm eida
Mattos, 78;[9] p., 20 cm. Com dedicatória do autor a Maria Helena
Torrado. Capa brochada, como novo.
Inclui ainda um postal do autor dirigido a Maria Helena Torrado.
«Ciclo de expressão poética marcado de sensações e interioridades.
Perspectivas de ser e amar.»

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

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

18 €

67 - Solla, Castro e – Cerâmica brazonada. Lisboa, J. A. Telles da Sy lv a, 1992, reedição fac-sim ilada da edição de 1928-1930,
com prefácio e notas de Luiz Ferros, 1º v olume: 195;XXXI;[1] p., 2º v olume: 194;XXV p., muito ilustrado com 228 estampas em
folhas ex tra tex to, 32 cm. Tiragem especial numerada e assinada pelo editor. Encadernação original do editor, com sobrecapa e
caix a, como novo.
«N’ esta revista se darão sempre reproduções, em tamanho de 0,15 X 0,15, de muitas e variadas peças de cerâmica brazonada existentes no
nosso paiz, acompanhando as identificações breves comentários heráldicos e apontamentos biográphicos, históricos, bibliographicos,
genealógicos, etc., sobre as pessoas que usaram os respectivos Brazões.»

150 €
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68 - Thomaz, Almirante Américo – Problemas relativos à
navegação para e entre os portos de África: despachos do
Ministro da Marinha. Lis boa, Empresa Nacional de
Publicidade, 1958, prefácio de Jerónimo Henriques Jorge,
247;[1] p., 25 cm. Com assinatura do autor. Capa brochada,
bom estado.
«Américo de Deus Rodrigues Tomás, político e militar português, foi
o décimo quarto Presidente da República Portuguesa, último do
Estado Novo.»
«Não se tratava somente das carreiras de navegação entre a
metrópole e os portos africanos, mas também da cabotagem de cada
uma das províncias ultramarinas, da necessidade da construção de
navios para o respectivo tráfego, do apetrechamento dos portos,
enfim, da expansão da marinha mercante.»

100€

69 - Thomaz, Almirante Américo – Renovação e expansão da
frota mercante nacional: despacho do Ministro da Marinha.
Lisboa, Empresa Nacional de Publicidade, 1958, prefácio de
Jerónimo Henriques Jorge, 430, [1] p., 25 cm. Com assinatura do
autor. Capa brochada, bom estado.
«O aumento da marinha mercantil nacional teria como natural
consequência o ressurgimento da construção naval entre nós.
Outros problemas são tratados nos despachos que agora se publicam.
Novas carreiras a criar, a crise da navegação costeira, a contribuição da
marinha mercante para o equilíbrio da balança de pagamentos, os
princípios norteadores do tabelamento dos fretes e passagens. Sobre as
carreiras de África e a navegação das ilhas adjacentes, que mereceram
um interesse muito especial.»

100€

70 - Torrinha, Joaquim Soeiro – Alguns azulejos
de século XVIII em Vila Viçosa. Év ora, s/ed.,
1968/69, separata de "A cidade de Év ora" , 2;[1] p.,
ilustrado, 23 cm. Com dedicatória do autor. Capa
brochada, bom estado.
5 € VENDIDO
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71 - Trigueiros, Miguel – Deus: poemas. Lis boa, União
Gráfica, s/d, [1957], 1ª ediç ão, 206 p., 24 cm. Com dedicatória
do autor. Capa brochada, bom estado.
«Miguel Trigueiros deixou expressa e de um modo penetrante todo o
sentimento religioso que o animou ao longo da vida, que na época
fez dele um dos grandes cultores da poesia cristã em Portugal.»
«Em 1939 o seu livro “Resgate” obteve o “Prémio Antero de
Quental.»

30 €

72 - Valdez, Ruy Dique Travassos – Subsídios para a heráldica tumular moderna olisiponense. Lisboa, Ramos, Afonso &
Moita, 1948, 1ª edição, 1º v olume:123;[1] p., (com falta do 2º v olume), muito ilustrado, 25 cm. Com dedicatória do autor.
Encadernação inteira de sintético, bom estado.
40 €

73 - Valle, António Gomes do – Indagações sobre o mormo
na especie humana, e em particular referencia ao exercito
portuguez. Lis boa, Imprensa Nacional, 1860, 162 p., 20 cm. Com
dedicatória do autor. Encadernação ½ pele, bom estado.
«Mormo é uma doença infecciosa causada pela bactéria Burkholderia
mallei mais frequente em equideos, (...) é facilmente transmitida para o
humano o que é fatal (Zoonoses), a principal via de infecção é a
cutânea (pele) através do conctato com feridas exposta, via respiratória
e digestiva. Ao atingir a circulação sanguínea a bactéria Burkholderia
mallei atinge os sistemas: hepáticos e respiratórios.» - wikipédia

40 €
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74 - Vicente, Ana; António Pedro Vicente – O Príncipe Real Luiz Filipe de Bragança: 1887-1908. Lisboa, Inapa, 1998, 175;[1]
p., muito ilustrado, 32 cm. Com dedicatória da autora. Encadernação original do editor, como nov o.
«Passados 90 anos sobre o Regicídio, justifica-se uma fotobiografia do Príncipe Real, D. Luiz Filipe de Bragança. Relata-se aqui a vida desta
personagem, símbolo e imagem de uma época conturbada. Uma narrativa rigorosa apoiada pela mais adequada iconografia, permite ao leitor
amante da História, uma percepção abrangente desse temo.»

40 € VENDIDO

●
ÍNDICE
Açores / Madeira – 19, 26
África – 15, 68, 69
Agricultura – 59
Algarve – 38, 58
Arqueologia – 2, 46, 50
Arte – 9, 11, 12, 31, 56, 67, 70
Biografia – 56
Brasil – 34, 60, 61
Economia – 49
Ensaio – 16
Etnografi a – 19
Geografia – 62
Genealogia / Heráldica – 24, 67, 72
História – 3, 4, 8, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 41, 44, 45, 47, 48, 51, 52, 53,
54, 55, 57, 58, 63, 74
Índia – 8, 36
Lisboa – 72
Literatura – 65, 66
Matem ática – 18

28

atempo
livraria antiquário

Medicina – 73
Minho – 20
Monografia – 10, 19, 20, 32, 37, 60, 61
Náutica / Barcos – 17, 49, 68, 69
Numismática – 7
Poesia – 6, 13, 14, 33, 40, 64, 71
Romance – 1, 35, 39, 42, 43
Sociologia – 5
Timor – 14
Veterinária – 28
Viagens – 12, 60

●

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
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