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1 - A eleição do chefe do Estado: discurso pronunciado pelo Senhor
Presidente do Conselho em 10 de Fevereiro de 1935. Lisboa, S.P.N.,
1935, colecção: O Pensamento de Salazar, 15 p., 20 cm. Capa brochada,
bom estado.
«A estabilidade que desde 1926 houve na suprema direcção do Estado, depois da
instabilidade que nela tinha havido desde 1910, é devido tanto às qualidades
eminentes, ao equilíbrio de espírito e ao prestígio pessoal do sr. Presidente da
República, como à essência disciplinadora do 28 de Maio.»

10 €

2 - A oposição e a representação do povo. Lisboa, s/ed., 1961, 24 p., 21
cm. Capa brochada, bom estado.
«Não poderia deixar de repercutir-se, na histórica sala de S. Bento, o eco indignado
do povo de Portugal ali presente nas pessoas dos seus legítimos representantes, em
virtude da divulgação inoportuna e antipatriótica do comunicado subscrito por três
elementos da Oposição, que abusivamente dizem falar em nome de “massas
compactas do povo português”»

6€

3 - Acto de posse dos novos membros da Junta Central de Legião
Portuguesa. Lisboa, S/ed., 1961, 16 p., 22 cm. Capa brochada, bom
estado.
«Um inimigo de especial virulência tenta instalar-se no corpo social das nações,
infiltrando-se nas escolas, nas oficinas e nos campos, nas profissões liberais e nas
próprias fileiras.»

10 € VENDIDO

4 - Ameal, João – Panorama do nacionalismo português. Lisboa, J.
Fernandes Júnior, 1932, XII;157;[1] p., 25 cm. Capa brochada, folhas com
notas do possuidor, bom estado geral.
«O velho mundo sofreu, desde o começo deste século, desde a guerra de 19141918, um abalo mortal. Dum momento para o outro, faliram os seus dogmas,
revelou-se a inanidade das suas regras de vida.»

25 € VENDIDO
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5 - Ano décimo de revolução nacional. Lisboa, SNP, [1936], 40 p., 20
cm. Capa brochada, bom estado.
«Neste curto período de dez anos recuperou-se aquele estado de espírito que
animou a formação da nossa unidade, garantiu a nossa independência política e
realizou a obra grandiosa das Descobertas e da Colonização.»

10 €

6 – Ano nono da revolução nacional. Lisboa, SNP, [1935], 14 p., 19
cm. Capa brochada, bom estado.
«O lineamento da nova ordem moral e jurídica da Nação, deu para este Ano IX
um programa: Unidade, Coesão, Homogeneidade.»

10 €

7 - Armadura económica e coesão moral: discurso proferido por sua
excelência o presidente do Conselho, Doutor Oliveira Salazar, na
reunião da posse dos presidentes das Comissões Distritais da União
Nacional, em 3 de Maio de 1952 Lisboa, S.P.N., 1952, colecção: O
Pensamento de Salazar, 7 p., 22 cm. Capa brochada, bom estado.
«Na época apocalíptica que vivemos não nos salvaremos uns tantos, mas todos
ou nenhuns.»

10 €

8 - Barbosa, José – Pela Grei: aspectos da nossa gente. Lisboa,
Livraria Clássica Editora, 1913, 175;[5] p., 19 cm. Capa brochada,
lombada cansada, bom estado geral.
«O que escrevi em 1909 e 1910 (na Imprensa de Lisboa e na Lucta), é reeditado
tal qual sem ódios e sem invejas, saiu da minha pena nesses dias de ansiada
esperança em que imaginei que “pela grei” trabalhávamos.»

20 €
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9 - Branco, Mário – Oração fúnebre do Marechal Carmona: nas exéquias
nacionais celebradas na igreja de S. Domingos, em Lisboa, a 21 de
Maio de 1951. Porto, Tipografia da Sociedade de Papelaria, 1953, 19 p.,
ilustrado, 26 cm. Capa brochada, folhas com notas do possuidor, bom
estado.
«Possam estas páginas avivar a lembrança do Homem que serviu Portugal com
inexcedível aprumo e dignidade.»

12 €

10 - Branco, Pedro Soares – Exército português: memória ilustrada
/ The Portuguese Army: an Illustrated Memoir. Lisboa, Quimera,
2005, tradução de Rosário Jordão, edição bilingue, português e inglês,
198 p., texto a 2 colunas, muito ilustrado, 32 cm. Encadernação original
do editor, com sobrecapa, como novo.
«Entre 1806 e 1926, o Exercito Português viu-se envolvido numa vertiginosa
sucessão de acontecimentos: a Guerra Peninsular, as guerras civis, a
Regeneração, o fim da Monarquia, a Grande Guerra, o estertor da Primeira
República. Escassa durante o século XIX, a iconografia destes
acontecimentos explode com o desenvolvimento das artes gráficas e o
advento da fotografia, originando imagens de grande interesse e beleza,
produzidas através de diversas técnicas e sobre suporte de materiais dos mais
variados. Evocações de um fascinante período histórico, algumas dessas
imagens encontram-se reunidas neste trabalho.»

25 € VENDIDO

11 - Brochado, Costa – Para a história de um regime. Lisboa,
Império, 1949, 184;[8]p., 20 cm. Capa brochada, com alguns picos de
humidade, lombada cansada, bom estado geral.
«Há momentos na história dos povos, e este é um deles, em que uma série de
circunstâncias estranhas à vontade e ao domínio dos homens, põem as
Nações dependentes de condutores em que se reúnem as misteriosas forças
ancestrais que constituem a maior razão de ser da independência colectiva.»

13 €
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12 - Brochado, Costa – O Sr. Norton de Matos e a sua candidatura.
Lisboa, Portugália, 1948, 202;[6] p., 20 cm. Capa brochada, bom
estado.
«E aqui declaramos, desde já, que pousaremos para sempre a pena com que
redigimos estudos históricos, se o sr. Norton de Matos, ou “os que o
empurraram”, conseguirem demonstrar que a história não ensina o que vamos
expor, mas antes autoriza o que eles insinuam.»

20 €

13 - Cabral, António – Na linha de
fogo: as minhas memórias políticas;
revelações que se fazem; mysterios que se desvendam. Lisboa,
Livraria Popular Francisco Franco, 1930, 1ª edição, 311;[8] p., ilustrado,
19 cm. Capa brochada, lombada cansada, com assinatura de posse na
folha de rosto, bom estado geral.
«Este volume abrange um dos períodos mais agitados da minha carreira pública:
aquelle em que os grande partidos da Monarchia se dividiram e em que eu, na
imprensa e no parlamento, fazendo rija e forte opposição ao governo
regenerador, e depois como ministro da Corôa, não descansei na pugna pelos
princípios sustentados e defendidos pelo meu partido, mantendo-me
constantemente “Na linha de fogo”»

20 €

14 - Caetano, Marcello – Hoje, como ontem: o Estado Novo. Porto,
Imprensa Portuguesa, 1946, conferência promovida pela União Nacional
do Porto no XX Aniversário da Revolução de 28 de Maio, 53 p., 20 cm.
Capa brochada, com algumas manchas, bom estado.
«Quando evoco os anos da minha juventude e faço perpassar na memória a
agitada época de 1919 a 1926, eu próprio me assombro do que vi e só me
espanta que a lição não tenha aproveitado definitivamente a todos os homens
desse tempo.»

15 € VENDIDO

15 - Carvalho, Christiano – Revelações. Barcelos, Portucalense
Editora, 1932, 155;[4] p., ilustrado pelo autor, 22 cm. Capa brochada, com
assinatura de posse, cansada.
«A revolta ia, pois, ter um objectivo superior: o que era um Símbolo queríamos
nós que fosse uma Consciência.»

12 €
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16 - Carvalho, Fernando Tavares de – Frente única: re... acção contra
a "acção". Lisboa, Livraria Bertrand, 1941, 43;[1]p., 20 cm. Capa
brochada, bom estado.
«Salazar pode encetar com êxito o labor educativo e transformador de Portugal
por ter, precisamente, as qualidade contrárias aos defeitos dos seu povo.» - Gil
Robles.

10 €

17 - Castelo Branco, Holbeche –
Património social, corporativismo e cooperativismo / Os partidos
políticos inimigos nº1 da nação / Ao desafio da oposição deverá
responder a alma nacional / Nós o pacto do Atlântico e a oposição.
Lisboa, Edição do Autor, 1949, colecção Rascunhos: 4 números de Junho
a Setembro, 15 p., 16 p., 15;[1] p., 16 p., 21 cm. Capa brochada, folhas
com notas do possuidor, bom estado.
«Neles, em folhetos sucessivos, tenciono deixar disperso o meu pensamento
acerca dos mais instantes problemas sociais e políticos.»

15 €

18 - Castro, Joaquim Pereira Pimenta de – O dictador e a affrontosa
dictadura. Weimar, Imp. Wagner G. Humbold, 1915, 131 p., 19 cm. Capa
brochada, cansada, com alguns restauros. 15 €

19 - Castro, Luís Vieira de – D. Carlos I:
elementos de história diplomática.
Lisboa, Império, 1941, 286;[3] p., 19 cm.
Capa brochada, bom estado.
«Portugal é na balança da Europa, como há um século escreveu Garrett, “o
contapêso necessário” ao equilíbrio das três grande potências ocidentais; a sua
missão amplia-se agora diante das perspectivas que se acentuam na política do
Atlântico e que o compelem a exercer uma vigilância constante sobre o seu
império ultramarino.»

25 € VENDIDO
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20 - Cayolla, Lourenço – Cenas delidas pelo tempo... recordações do
passado. Lisboa, Sociedade Industrial de Tipografia, 1943, 321;[6] p., 19
cm. Capa brochada, bom estado.
«Seria realmente verdade que em Portugal, numa cidade como Lisboa, numa das
praças de maior movimento, às cinco horas da tarde, com o nosso carácter tão
doce e resignado, se houvesse cometido um crime tão nefando, que vitimara até
uma criança de 20 anos, e nos envergonhava perante todo o mundo culto.»
30 Anos de memórias.

18 € VENDIDO

21 - Chagas, João – João Franco: 1906-1907. Lisboa, J. Chagas, 1907,
249;[4] p., 20 cm. Capa brochada, lombada cansada, contra capa com folha
de substituição.
«O livro que vai ler-se é composto de uma série de cartas dirigidas a personagens,
ora reaes, ora imaginarias, no decurso do primeiro anno de governo de João
Ferreira Franco Castello Branco, ou, mais commummente João Franco, e desde o
seu esperançoso advento até ao assignalado mallogro da sua personalidade e do
seu programma.»

18 €

22 - Christo, Francisco Homem de – Cartas de longe: a instrução
secundária em Portugal e em França. Aveiro, Typografia de António
Conceição Rocha, 1915, 569 p., 19 cm. Capa brochada, lombada
cansada, assinatura de posse na folha de rosto, bom estado geral. 18 €

23 - Christo, Francisco Homem de – Notas da minha vida e do
meu tempo. Lisboa, Guimarães Editora, 1936, 7 volume, volume I: 224
p., volume II:
207 p., volume
III: 280 p.,
volume IV: 231 p., volume V: 244 p., volume VI:
216 p., volume VII: 314 p., 20 cm. Capa
brochada, assinatura e carimbo de posse no 1º
volume, bom estado.
«Poderia ter escrito só as “Notas da Minha Vida”.
Preferi escrever as “Notas da Minha Vida e do Meu
Tempo”. Há factos passados, muito importantes, de
que as gerações novas não têm nenhum
conhecimento. Que sabem elas da vida e
transformação dos partidos políticos do velho regime?
E dos inícios e desenvolvimento do partido republicano? Quási nada ou nada.»

45 € VENDIDO
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24 - Coelho, Henrique Trindade – Ferro em braza. Lisboa, Livraria
Ferreira, 1913, 1ª edição, 237;[1]p., 18 cm. Capa brochada, bom estado.
«”Ferro em brasa” recorda, a cada página, os áureos tempos das “Farpas” ou dos
“Gatos”, e as críticas mordazes de Beldemonio, a cuja memória o livro é
dedicado.»

12 €

25 - Coelho, Vieira – Memórias de um
revolucionário: subsídios para a
história do movimento de 28 de Maio. Lisboa, Tipografia Ideal, 1951,
90;[6] p., 20 cm. Capa brochada, bom estado. 12 €
«Durante anos recusei-me a publicar estas Memórias. O tempo convenceu-me,
porém, que não devia tomar como vaidade pessoal aquilo que não me pertence
exclusivamente mas também à História.»

12 € VENDIDO

26 - Costa, Augusto da – A Nação corporativa: textos legais,
comentados e justificados. Lisboa, Imprensa Nacional, 1937, 3ª edição
ampliada, prefácio do Sr. Dr. Pedro Teotónio Pereira, 474 p., 22 cm.
Capa brochada, assinatura de posse na folha de rosto, bom estado.
«Estamos assistindo a uma verdadeira revolução que se opera desde os
conceitos fundamentais do Estado até aos mais remotos e ínfimos sectores da
vida nacional»

20 €

27 - Cruz, Francisco Manso
Preto – A biografia política e o
in-memoriam de Henrique de
Paiva Couceiro. Lisboa, Oficina
Gráfica Limitada, 1946, 249;[10] p.,
muito ilustrado em folhas extra
texto, 23 cm. Capa brochada, bom
estado.
«Em palavras simples, (…) conto e
comento os factos históricos de
Vinhais, Beiras, Chaves, Monarquia do
Norte, Monsanto, a “expulsão de
Portugal” e a “deportação para
Granadilha”.»

35 €
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28 - Cruz, Francisco Manso Preto –
O exemplo político de Paiva
Couceiro: livro segundo; política
nacional. Lisboa, Oficinas Gráficas,
1945, 131;[6] p.,muito ilustrado em
folhas extra texto, 24 cm. Capa
brochada, com algumas manchas de
humidade, bom estado geral.
«A luta de gigante que o Comandante
travou – remando contra a maré de um mar
revolto de insensatas ambições e
interesses suspeitos – durante 34 anos, é
um impressionante exemplo de Coragem Moral, Lucidês Nacional e de
Previsão Politica.»

25 €

29 - Cunha Leal – A pátria em perigo: coisas do tempo presente.
Lisboa, Edição do Autor, 2ª edição, 1962, 300;[1] p., 20 cm. Capa
brochada, cansada, com mancha de água na capa e nas primeiras folhas.
«A nossa actual orientação governativa foi concebida e está sendo executada
como se Portugal constituísse um compartimento estanque, insusceptível de
permeabilidade às ideias exteriores, de modo que estas nem por osmose
pudessem penetrar no seu interior.»

10 €

30 - Cunha Leal – Ditadura, democracia ou comunismo? O
problema português. La Coruña, Imprenta Moret, 1931, 187 p., 20
cm. Capa brochada, com manchas de humidade, folhas ainda por
abrir, bom estado geral.
«Este livro constitui um depoimento sobre a questão portuguesa, integrada
dentro do problema mais vasto das sociedades civilizadas.»

10 €
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31 - Diário de Noticias (Publicação da morte do Presidente Carmona), 18 Abril 1951. Lisboa, Diário
de Noticias, 1951, 2 páginas do jornal (suplemento), grande formato. Bom estado. 10 €

32 - Dias, Carlos Malheiro – A esperança e a morte. Lisboa, PortugalBrasil, 1919, 1ª edição, 217;[2] p., 19 cm. Capa brochada, assinatura de
posse na folha de rosto, bom estado.
Considerações sobre uma Europa deflagrada pela guerra.

18 €

33 - Dias, Da Cunha – Cartas de um
português. Lisboa, Pro Domo, 1955,
42;[12];III p., 20 cm. Capa brochada,
bom estado.
«Não sou eu que, obcecado e cego, teimo em atribuir todos os males que a
nossa Pátria enferma à Maçonaria.»

12 €
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34 - Dias, J. S. da Silva – Trabalho e propriedade: lição do 3º curso das
semanas sociais portuguesas; Porto – 1949. Lisboa, União Gráfica,
1949, 32 p., 24 cm. Capa brochada, com alguns picos de humidade, folhas
com notas do possuidor, bom estado. 5 €

35 - Dias, Marina Tavares – D. Carlos:
Lisboa 1908. Lisboa, Quimera, 2007,
175;[4] p., muito ilustrado, 31 cm.
Encadernação original do editor, com
sobrecapa, bom estado.
«No centenário do regicídio de 1908, uma visão apaixonada e apaixonante
sobre a vida e a época daquele que foi o primeiro chefe de Estado português
do século XX.»

40 €

36 - Documentos políticos encontrados nos palácios riais depois da
revolução republicana de 5 de Outubro de 1910. Lisboa, Imprensa
Nacional de Lisboa, 1915, edição coordenada pela Assembleia Nacional
Constituinte em secção de 13 de Julho de 1911. VII;149 p., 31 cm. Capa
brochada, lombada cansada, bom estado.
“Em secção de 13 de Julho do 1911 votou a Assembleia Nacional Constituinte
uma proposta do Deputado Eduardo Abreu para que uma comissão de cinco
Deputados fosse encarregada da grave missão de inquirir, por todos os
Ministérios, da existência de quaisquer documentos encontrados nos paços riais,
dando, com urgência, conta do mandato em relatório onde consignasse o parecer
sôbre a importância ou oportunidade da publicação”. Foram no entanto retirados,
os documentos que pela sua natureza privada, não tinham directa influência na
vida da Nação.

50 €

37 - Documentos relativos aos acordos entre Portugal, Inglaterra e
Estados Unidos da América para a concessão de facilidades nos
Açores durante a guerra de 1939-1945. Lisboa, Ministério dos Negócios
Estrangeiros; Imprensa Nacional de Lisboa, 1946, 65;[1] p., 28 cm. Capa
brochada, bom estado. 30 € VENDIDO
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38 - Estado Novo: instruções às Comissões Distritais, Municipais e de
Freguesia da União Nacional. Lisboa, Casa Portuguesa, 1933, 7 p., 20 cm.
Capa brochada, bom estado. 5 €

39 - Fernandes, Vasco da Gama – Democracia:
génese, evolução, presença. Leiria, Tipografia
Leiriense, 1957, 365;[6] p., 22 cm. Capa brochada,
bom estado.
«O livro que se vai ler tem nos seus alicerces os frutos de uma experiência duramente
sentida; procura enumerar as veras conquistas do passado, equacioná-las e criticálas, mas propõe-se, principalmente, convencer, sobretudo os cépticos, de que a
Democracia é a única fórmula onde cabem todas as ansiedades e todos os propósitos
de pacificação universal.»

20 €

40 - Fernandes, Vasco da Gama – Jornal: 1948-1953/ 19541957. Leiria, Tipografia Leiriense, 1955-1959, 2 volumes, 1º
volume: 307 p., 2º volume: 291 p., 20 cm. Capa brochada, bom
estado.
«O meu “Jornal” será, portanto isto: A comunicação, sempre que for
caso disso, dum facto observado, a narração emotiva ou serena de
um acontecimento, a critica ou o descritivo duma cena humanamente
vista e humanamente vivida.»

25 €

41 - Fernandes, Vasco da Gama – Presença. Leiria, Tipografia Leiriense,
1968, 304;[7] p., 21 cm. Capa brochada, bom estado.
Reflexões sobre os problemas de sempre.

20 €

42 - Ferreira, Dr. José Eugénio Dias – Politica
nacional: trabalhos de propaganda política; carta-prefácio de Júlio de
Vilhena. Lisboa, Ottosgráfica, 1926, 2ª edição, 255;[1] p., [1] folha desdobrável,
ilustrado, com mapa "Esquema da nova organização dos serviços
administrativos", 20 cm. Capa brochada, com assinatura de posse, bom estado.
«O nosso intuito, coligindo os trabalhos políticos do Dr. José Eugénio Dias Ferreira, foi
tornar conhecido um bloco de ideias de flagrante oportunidade.»

15 €
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43 - Franco, João Chrysostemo Pereira – Legislação
militar, principais disposições que constituem matéria
de execução permanente de 1901-1902 / 1905-1906 /
1908-1910; colleccionadas dos documentos officias.
Porto, Typographia de A. J. da Silva Teixeira, 3 volumes,
volume IV: 1903, 490 p., volume VI: 1907, 418 p., volume
VIII: 1911, 701;[2] p., 26 cm. Encadernação ½ pele da
época, bom estado.
Organizados alfabeticamente.

75 €

44 - Gama, Luís Filipe Marques da – El-Rei Dom Carlos: memória
viva. Lisboa, Inapa, 1991, 207;[2] p., muito ilustrado, 32 cm.
Encadernação original do editor, com sobrecapa, bom estado.
«Obra comemorativa no centenário do Real Clube Tauromáquico 1892-1992»
«De todos os sócios, o mais célebre e o de que mais me orgulho foi S. M. El-Rei
D. Carlos, que aceitou ser honorário em 14 de Março de 1892.»

40 € VENDIDO

45 - Garnier, Christine – Férias com
Salazar. Lisboa, Parceria A. M. Pereira, 1952,
2ª edição, fotos de António Rosa Casaco,
233;[6] p., 21 cm. Capa brochada, com picos
humidade, folhas com notas do possuidor, bom
estado.
«Este livro, que nos revela, longe das intempéries
da publicidade ou das convenções sociais, os seus
hábitos, no seu clima pessoas, na sua intimidade
quotidiana e doméstica.»

25 €

46 - Gil, Pedro – Portugal perene. Lisboa, Livraria Portugália, 1939,
136;[1] p., 19 cm. Capa brochada, cansada.
«Considerou o autor que a publicação do seu estudo poderá contribuir para colocar
em destaque um problema vital para o nosso futuro, num momento em que se
exerce em Portugal, um esforço, renovador da nossa velha politica internacional.»

20 € VENDIDO
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47 - Godinho, Isabel da Silveira
(coord.) – Rei D. Luís I: iconografia.
Lisboa, Palácio Nacional da Ajuda,
1990, edição bilingue: português e
inglês, [108] p., principalmente
ilustrações, 30 cm. Capa brochada, bom
estado.
«Assim pensamos dar uma visão do que foi
a evolução da vida de D. Luís pela imagem
e ao mesmo tempo dar a conhecer um
pouco o ambiente que se vivia em Portugal
na segunda metade do século XIX.»

25 € VENDIDO

48 - Gonçalves, José de Morais Enes – António Granjo o estadista
transmontano. Montalegre, Câmara Municipal de Montalegre, 1996,
85;[2] p, 20 cm. Capa brochada, como novo.
« António Granjo sempre interventor na politica nacional, granjeou simpatia e
respeito nos diversos quadrantes partidários certamente pelo civismo,
honestidade e lealdade por que norteou a sua actividade política e conduta
cívica.»

10 € VENDIDO

49 - Guedes, Nobre – Revolução moral:
discurso pronunciado pelo Doutor Nobre Guedes em Santo Tirso; 7 de
Julho de 1935. Lisboa, União Nacional, 1935, 23 p., 19 cm. Capa
brochada, bom estado. 10 € VENDIDO
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50 - História da República: edição comemorativa do cinquentenário da República. Lisboa, O Século,
s/d, 644 p., muito ilustrado no texto e extra texto, 31 cm. Encadernação original do editor inteira de pele,
bom estado.
«A proclamação da república em 5 de Outubro de 1910, foi um acontecimento de decisiva importância na história de
Portugal. Com ele se iniciou, na vida e na evolução do povo português, uma época nova, assinalada por episódios
relevantes.»

150 €

51 - Homenagem da Marinha a D. Luiz
marinheiro e rei. Lisboa, Instituto
Hidrográfico, 1989, fac-similar do original
existente no Palácio Nacional da Ajuda, [11]
p., [58] folhas fac-similadas, muito ilustrado
com aguarelas, desenhos e foto do rei D.
Luiz, 32 cm. Encadernação original do
editor, bom estado.
«A rude vida do mar é, comprovadamente, uma
das melhores escolas para a formação de
homens. Quem a viveu intensamente, sofrendo
privações e incómodos, sentidos os seus
desafios, jamais deixará de ser marinheiro. É como uma marca indelével que influenciará para sempre, a sua
própria vida.
A vida do rei D. Luiz é disso perfeitamente paradigma.»

30 €

52 - Júnior, Martins – O presidente Landrú na República da Calábria.
Lisboa, J. Rodrigues, 1927, [12];660 p., 19 cm. Capa brochada, com
lombada cansada, bom estado geral.
Livro polémico, revelador dos conturbados acontecimentos da I república e
respectivas personagens.

35 €
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53 - Langhans, Franz-Paul – As Corporações dos ofícios
mecânicos: subsídios para a sua história. Lisboa, Imprensa
Nacional de Lisboa, 1943-1946, 2 volumes, com um estudo do
Prof. Marcello Caetano, 1º volume: LXXXIII;789;[5] p., 2º volume:
VIII;866;[3] p., 28 cm. Encadernação ½ pele, lombada com falta de
cor, bom estado.
«Todos os acontecimentos salientes da história de um ofício, revelam-se
em nítidos contornos ao longo da sua trajectória no tempo.»
A documentação segue a ordem alfabética com a nomenclatura
designada para cada ofício.

120 €

54 - Leitão, Joaquim – A Peste: aspectos morais da epidemia nacional.
Lisboa, Livraria Central Editora, 1901, 1ª edição, 227 p., 17 cm.
Encadernação original do editor, com algumas manchas, bom estado geral.
Crónica da vida social e politica que o país vivia.

25 € VENDIDO

55 - Leitão, Joaquim – Livros de S. Bento:
memória. Lisboa Occidental, Imprensa
Nacional, 1936, 203;[1] p., ilustrado, 27 cm.
Capa brochada, bom estado. 25 €

56 - Leone, Henrique – Sindicalismo. Lisboa, Guimarães, 1911, tradução de
Manuel Ribeiro, 156;[1] p., 20 cm. Capa brochada, cansada, assinatura de
posse na capa, falta da contra capa.
«O sindicalismo método essencialmente prático, só agindo e actuando pode viver. A
acção é o seu princípio e a sua essência. Não espera da história, mas quer fazer a
história»

15 €
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57 - Lourenço, Agostinho (coord.) – Ferreira do Amaral: o capitão
sem medo; depoimentos de contemporâneos do grande português,
publicados por iniciativa do Cap. Agostinho Lourenço. Lisboa,
Papelaria Fernandes, 1954, 86 p., 22 cm. Capa brochada, bom estado.
15 €

58 - Magalhães, Alfredo – Em defesa
do Porto. Porto, Minerva, 1937, 202 p.,
ilustrado, 23 cm. Capa brochada,
cansada, com algumas manchas, lombada com restauro. 18 €

59 - Maia, Berta – As minhas entrevistas
com Abel Olímpio "O dente de ouro":
paginas para a história da morte vil de
Carlos da Maia, republicano, combatente de 5 de Outubro. Lisboa,
Ottosgráfica, 1928, 1ª edição, 64 p., ilustrado com manuscritos, 23 cm.
Capa brochada, cansada. 25 € VENDIDO

60 - Mais um passo na definição e
consolidação do regime: discurso proferido por S. Ex.ª o Presidente
do Conselho na sala da Biblioteca da Assembleia Nacional, em 20 de
Outubro de 1949. Lisboa, S.N.I., 1949, colecção: O Pensamento de
Salazar, 23;[1] p., 21 cm. Capa brochada, bom estado. 10 €

61 - Manifesto ao trabalhador. Lisboa, S.N.I.
s/d, cadernos da revolução nacional, 39;[1] p.,
22 cm. Capa brochada, com picos de
humidade, bom estado. 10 € VENDIDO
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62 - Martins, Rocha – D. Carlos: história do seu reinado. Estoril, Oficinas do ABC, 1926, [8];603 p.,
muito ilustrado com centenas de gravuras no texto e extra texto, a cores e preto e branco, 39 cm.
Encadernação do editor em tela, bom estado. 150 € VENDIDO

63 - Mattos, General Norton de – Os dois primeiros meses da minha
candidatura à presidência da república. Lisboa, Edição do Autor, 1948,
125 p., 20 cm. Capa brochada, cansada, com picos de humidade.
«E ainda talvez este livro não tivesse necessidade de ser publicado, se o
Candidato não principiasse a sentir-se vítima de um ataque de natureza policial,
com as características dos regimes totalitários.»

13 €

64 - Mesquita, Alfredo – João Chagas.
Lisboa, Parceria de António Maria Pereira, 1930, 453 p., 20 cm. Capa
brochada, cansada, com lombada restaurada.
«João Chagas enche de prestigio um vasto e tumultuoso período da história
portuguesa.»

25 €
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65 - Montalvor, Luís de (dir.) – História do regimen republicano em Portugal. Lisboa, Ática, 19301932, 2 volumes, 1 º volume. 387;[1] p., 2º volume: 416 p., muito ilustrado no texto e extra texto, com
vinhetas de abertura de capítulos de Corinelli Telmo e de Fred Kradolfer, 33 cm. Encadernação ½ pele,
com capas de brochura, bom estado.
«A História do Regímen vigente está por fazer. São decorridos cerca de 20 anos depois que o sistema politico
republicano se estabeleceu em Portugal, e, neste espaço de tempo, não houve, até agora, um esboço coordenado e
definitivo do que tem sido a política portuguesa, durante a vigência do Estado Republicano.»

200 €

66 - Monteiro, Campos – Saúde e fraternidade: história dos
acontecimentos políticos em Portugal desde Agosto de 1924 a
Novembro de 1926. Porto, Livraria Civilização, s/d, 258;XIV p., 18
cm. Encadernação ½ tela, bom estado. 15 €

67 - No fim da campanha.
Lisboa, S.N.I., 1949, colecção: O
Pensamento de Salazar, 12;[2] p.,
22 cm. Capa brochada, bom
estado. 10 €

19

atempo
livraria antiquário

68 - Nobre, Eduardo – Amélia: Rainha de
Portugal. Lisboa, Quimera, 2006, 195;[2] p.,
muito ilustrado, 32 cm. Com assinatura do
autor. Encadernação 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 infância e os longos anos de
exílio.»

40 €

69 - 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, 2ª edição, 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 €

70 - Nunes, Leopoldo – Carmona: estudo biográfico. Lisboa,
Império, 1942, 341;[1] p., ilustrado com fotos, capa de José Espinho, 25
cm. Capa brochada, folhas com notas do possuidor, contra capa com
manchas de humidade, bom estado geral.
«A vida do Sr. General Carmona é um traço direito e forte. Na infância, na
adolescência, na mocidade, na maturidade, a sua existência correu sempre
em linha recta. A análise das épocas agitadas que atravessou, tem um valor
excepcional para a compreensão da figura.»

40 €
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71 - O momento político: nota oficiosa da Presidência do
Conselho, de vinte e três de Outubro de 1934. Lisboa, SPN, 1934,
colecção: O Pensamento de Salazar, 22;[1] p., 20 cm. Capa brochada,
com algumas manchas, bom estado. 10 €

72 - O problema da sucessão
presidencial: nota da Presidência do
Conselho de 5 de Junho de 1951.
Lisboa, SPN, 1951, colecção: O
Pensamento de Salazar, 7 p., 20 cm. Capa brochada, com algumas
manchas de humidade, bom estado. 10 €

73 - O que eles fizeram... o que nós
fizemos. Lisboa, S.N.I., 1945, cadernos da
Revolução Nacional, 96 p., 22 cm. Capa brochada, com picos de
humidade, bom estado. 10 €

74 - Oliveira, Águedo de – Finanças de
ontem e de hoje: sub-secretário de Estado
as Finanças Lisboa, SPN, 1934, colecção:
Documentos Políticos, 31 p., 18 cm. Capa
brochada, com algumas manchas de humidade, bom estado. 10 €

75 - Oliveira, Águedo de – A União
Nacional como direcção política única.
Lisboa, U.N., 1938, 70;[6] p., 26 cm. Capa
brochada, folhas com notas do possuidor, com picos de humidade, bom
estado.
«A U. N. é e contínua a ser uma força nacional de carácter revolucionário; uma
força politica unitário, como direcção exclusiva ela tem sobretudo em vista a
unidade moral do país e o bem estar geral.»

20 €
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76 - Ortigão-Burnay, Manuel de – Aspectos da crise portuguesa.
Lisboa, Emprêsa do Anuário Comercial, 1928, 136 p., 20 cm. Capa
brochada, com pequenas manchas, bom estado.
«Este livro é constituído (…) por um conjunto de notas criticas, (…) destinadas
a focar rudemente, mas com absoluta sinceridade e com fins absolutamente
construtivos, alguns aspectos da vida portuguesa.»

20 €

77 - Os princípios e a obra da
revolução no momento interno e no
momento internacional. Lisboa, S.N.I.,
1943, colecção: O Pensamento de Salazar, 30 p., 22 cm. Capa brochada,
com picos de humidade, bom estado.
«Faz hoje quinze anos tomei conta da pasta das Finanças e com ela a minha parte
de responsabilidade na direcção superior do Estado. A Revolução vinha de mais
longe; e o seu acto inicial é de 1928 e sabe-se que me não deve nada. Mas os dois
primeiros anos gastaram-se a bem dizer na arrumação sumária desta
desarrumadíssima casa e sobretudo na preciosa conquista de estabelecer a ordem
com o mínimo de violência.»

10 €

78 - Pacheco, Carneiro – O retrato do chefe: discurso pronunciado
pelo Doutor Carneiro Pacheco na cidade da Covilhã em 7 de Julho de
1935. Lisboa, União Nacional, 1935, 32 p., 19 cm. Capa brochada, bom
estado. 10 € VENDIDO

79 - Pacheco, Carneiro – Três discursos.
I - O Estado Novo e a União Nacional. II A obra social de S. João Bosco. IIILições educativas do canto coral. Lisboa,
Imprensa Portugal-Brasil, 1934, 38 p., 25
cm. Capa brochada, com manchas de
humidade, bom estado. 12 € VENDIDO
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80 - Pacheco, Conego A. Ayres – A expulsão do Senhor Patriarcha
D. Antonio I: documentos para a historia da perseguição religiosa
em Portugal. Lisboa, Antonio d'Almeida e Costa, 1912, 89 p., 20 cm.
Capa brochada, cansada.
«Para nós o valor dos systemas politicos é todo eventual, pois nenhum systema
é a expressão absoluta do direito, – valem os systemas o que valerem os
homens que governam.»

25 €

81 - Pato, Álvaro Bulhão –
Andrade, 1910, prologo do
ilustrado com foto do autor,
sintético, capa de brochura
geral.

Na brecha. Lisboa, Typ. Sousa &
Dr. Henrique Braz, XLIV;[4];267,
21 cm. Encadernação inteira de
bastante manchada, bom estado

Conversando sobre assuntos açoreanos em 1910

25 €

82 - Reys, Luis da Camâra –
Cartas de Portugal: para o
Brasil; 1906-1907. Lisboa,
Livraria Ferreira, 1907, 296 p., 23 cm. Capa brochada, cansada, papel
com picos de humidade e alguns restauros.
Considerações sobre a vida política e social do país entre 1906 e 1907, pelo
fundador da Revista Seara Nova e grande activista da causa republicana.

25 € VENDIDO

83 - Ribeiro, Sebastião – A razão deles.
Lisboa, Edição do Autor, 1940, 1ª edição, IX;180;[2] p., 19 cm. Capa
brochada, com manchas de humidade, cansada.
«Sebastião Ribeiro assinou as Listas do MUD e apoiou a candidatura de Humberto
Delgado (1958) à Presidência da República.
Colaborou em diversas revistas e jornais, como o “Diário Liberal” (colaborava na
secção dos “Ecos” e publicou uma série de artigos sobre as reformas de justiça
pós-28 de Maio, que sofreu o corte da censura), no “Emancipador” (de Lourenço
Marques, Moçambique) e na “Vida Contemporânea” [revista cujo proprietário e
director era Cunha Leal; a revista existiu de Maio de 1934 a Abril de 1936].» J.M.M.

12 €
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84 - Ribeiro, Sebastião – No panteão dos insignes. Lisboa,
Tecnigráfica, 1953, 1ª edição, 170;[2] p., 19 cm. Capa brochada,
cansada, com manchas de humidade. 12 €

85 - Ribeiro, Sebastião – Sá, Ralha
& Cª. Lisboa, Edição do Autor, 1954,
1ª edição, 212;[4] p., 20 cm. Capa
brochada, com manchas de
humidade, bom estado. 12 €

86 -Rodrigues, Manuel – O cidadão
do Estado Novo: discurso do Doutor
Manuel Rodrigues na cidade Viana do
Castelo em 17 de Agosto de 1935.
Lisboa, União Nacional, 1935, 32 p., 20
cm. Capa brochada, bom estado. 10 €
VENDIDO

87
Saavedra,
José
–
Corporativismo e assistência social:
subsídios para o seu estudo. Lisboa,
Livraria Portugália, 1939, 168;[2] p., 20
cm. Capa brochada, folhas com notas
do possuidor, bom estado.
«É apenas uma tentativa de coordenação, orientada no sentido corporativista
do Estado Português, das peças dispersas da Assistência pública e particular
em Portugal.
Faz-se muita beneficência, muito pouca assistência e rara assistência social.»

25 €
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88 - Salazar, Oliveira – Discursos e notas políticas / Entrevistas: 1960-1966. Coimbra, Coimbra
Editora, 1939, 1945, s/d, 1951, 1959, 1967, 1967, 1º volume: 1928-1934, imp. 1939, XXXII;391 p., 4
folhas manuscritas, 2º volume: 1935-1937, imp.1945, XXIII;399;[1] p., 3º volume: 1938-1943, imp. s/d (2ª
edição), XV;419 p., 4º volume: 1943-1950, imp. 1951, 584 p., 5ºvolume: 1951-1958, imp. 1959, 530 p., 6º
volume: 1959-1966, imp. 1967, 446;[1] p., Entrevistas: 1960-1966: imp. 1967, 243 p., 19 cm. Capa
brochada, com mancha na capa do 1º volume, bom estado.
«Os portugueses dados à reflexão e animados de consciente patriotismo estavam praticamente de acordo acerca
da situação a que o país chegara. Discutiriam ainda as causas da nossa decadência ou atraso; dividiam-se quanto
aos remédios que podiam ou deviam ser aplicados com êxito, e até quanto à forma de tratamento.»

220 €

89 - Salazar, António de Oliveira – La pensée de Salazar. Lisbonne,
S.P.N., s/d, 117 p., edição impressa a preto e vermelho, 25 cm. Capa
brochada, cansada, com picos de humidade, pequena mancha de tinta
em algumas folhas não afectando o texto, bom estado geral.
«Les phrases que l’on, à colligées sont extraites dês discours, dês notes
officieuses, dês rapports et autres documents où, à propôs dês faits de chaque
jour, se définit la position de l’êminent homme dÉtat qu’est le chef du
Nationalisme Portuguais.»

25 €

90 - Salazar, António de Oliveira - O meu depoimento: discurso do S.
Exª o Presidente do Conselho, na sessão inaugural da II Conferência
da da União Nacional, no Porto, em 7 de Janeiro de 1949. Lisboa, SPN,
1949, colecção: O Pensamento de Salazar, 24;[2] p., 22 cm. Capa
brochada, bom estado. 10 €
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91 - Salazar, António Oliveira – Os problemas políticos e o próximo
acto eleitoral: discurso proferido por sua Excelência o Presidente do
Conselho, na 1ª reunião plenária anual da União Nacional, em 10 Junho
de 1953, na sala da biblioteca da Assembleia Nacional. Lisboa, S.N.I.,
1953, colecção: O Pensamento de Salazar, 18;[1] p., 22 cm. Capa brochada,
bom estado. 10 €

92 - Salazar, António Oliveira – Portugal e
o Pacto do Atlântico: discurso proferido
pelo Senhor Doutor Oliveira Salazar, Presidente do Conselho, na
Assembleia Nacional, em 25 de Julho de 1949. Lisboa, SPN, 1949,
colecção: O Pensamento de Salazar, 16 p., 21 cm. Capa brochada, com
algumas manchas de humidade, bom estado geral. 10 €

93 - Salazar, António Oliveira – Unidos
em prol da nação: discurso de sua Excelência o Presidente do
Conselho no acto de conferir posse à nova comissão executiva da
União Nacional, em 4 de Março de 1947. Lisboa, SPN, 1947, colecção: O
Pensamento de Salazar, 16 p., 22 cm. Capa brochada, com algumas
manchas de humidade, bom estado. 10 €

94 - Serrão, Joaquim
Veríssimo – D. Manuel II: 18891932: o rei e o homem à luz da
história. Lisboa, Fundação Casa
de Bragança, 1990, 265 p., muito
ilustrado, 29 cm. Com dedicatória
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 curto quão atribulada vida.»

40 €
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95 - Silva, Bustorff – O problema monetário português no seu
aspecto interno e externo: discurso proferido pelo deputado Dr.
Bustorff Silva na sessão da Assembleia Nacional de 26 de
Fevereiro de 1947. Lisboa, Jornal do Povo, 1947, 30;[5] p., 28 cm.
Capa brochada, cansada. 10 €

96 - Sousa, Cristiano de – O caso
português: discurso pronunciado pelo
Dr. Cristiano de Sousa na cidade de
Elvas em 7 de Junho de 1935. Lisboa,
União Nacional, 1935, 24 p., 20 cm. Capa brochada, bom estado. 10 €

97 - Teixeira de Sousa – A força publica
da revolução: replica ao ex-coronel
Albuquerque. Coimbra, Moura Marques,
1913, 2º milhar, 499 p., 19 cm. Capa
brochada, cansada, com manchas de humidade.
«A facilidade com que a República foi proclamada em 5 de Outubro de 1910 e a
nenhuma resistência, por significante que fosse, opposta ao novo estado de
cousas políticas, prestara-se à interpretação de que o paiz folgara ao ver-se livre
do regime monarchico.»

25 €

98 - Teixeira, Luiz – Perfil de Salazar: elementos para a história da
sua vida e da sua época. Lisboa, Edição do Autor, 1938, 123;[2] p., 19
cm. Capa brochada, folhas com notas do possuidor, assinatura na folha
de rosto, bom estado.
«Há homens que se elevam e homens que são elevados, mas nenhum daqueles
que brilha pela superioridade do entendimento nas eminências a que subiu ou a
que o conduziram deixa de ter começado por revelar-se a si mesmo.»

25 €
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99 - Vasconcelos, Joaquim C. de
– O Movimento Nacional de 18 de
Abril: comentários e revelações.
Porto, Manuel Guedes Cardoso,
1925, 304 p., ilustrado, 19 cm. Capa
brochada, com vários restauros,
cansada.
«O 18 de Abril ficou entre dois
acontecimentos similares – o 5 de
Março e o 18 de Julho – ambos nobres
pelas suas intenções.»

25 €

--------------------

SUPLEMENTO

100 - Assac, J. Ploncard d' – Salazar: a vida e a obra. Lisboa, Verbo, 1989, edição comemorativa do Iº centenário do nascimento do
Doutor António de Oliveira Salazar, 294 p., ilustrado com fotos, 21 cm. Capa brochada, como novo.
«Traça um retrato, pacientemente retocado, baseado em depoimentos de pessoas que conheceram o estadista, tendo como pano de
fundo acontecimentos da sua época.»

30 €
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101 - Arrais, Monte - O estado novo e suas diretrizes: estudos políticos e constitucionais. Rio de
Janeiro, Livraria José Olympio, 1938, 302;[2] p., 19 cm. Capa brochada, bom estado.
«A vida política de um país, sujeita a sofrer as influências de cada época, advenham elas dos quadrantes
externos ou internos, não escapam á lei do progresso, ditada pelas transformações operadas no seio de seu
organismo social.»

25 €

102 - Garcia, Ápio – Surgiu... Salazar! Subsidio para o perfil
total de homem público. Porto, Onicla, s/d, 117;[4] p, ilustrado
com fotos, 19 cm. Capa brochada, bom estado.
«Interessa sempre conhecer o interior da vida dos grandes Vultos. Mas,
nunca houve, certamente, Homem Ilustre, de vida mais simples, mais
transparente, mais ordenada do que a de Salazar.»

15 €

103 - Melo, Gonçalo de Sampaio e; Mendo Castro Henriques - Salazar: pensamento e doutrina
política: textos antológicos. Lisboa, Verbo, 1989, Edição comemorativa do Iº centenário do
nascimento do Doutor António de Oliveira Salazar, 429 p., 21 cm. Capa brochada, como novo.
«Sei o quero e para onde vou.» - Salazar
30 €
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104 - Mendonça Filho, Zuzarte de - Avé, Salazar! Consagrada ao duplo centenário da
Fundação e Restauração de Portugal. Lisboa, Oficina Gráficas, 1939, 121;[23] p., 20 cm.
Capa brochada, bom estado.
10 €

105 - Nogueira, Franco – Salazar. Coimbra; Porto, Atlântida; Livraria Civilização, 1977-1985, 6 volumes, 1º volume: A mocidade e os
princípios (1889-1928): estudo biográfico - 1977, XII;339;[1] p., 2º volume: Os tempos áureos (1928-1936): estudo biográfico - 1977,
VII;380 p., - 3 º volume: As grandes crises (1936-1945) - 1978, [6];590;[1] p., 4º volume: O ataque (1945-1958) - 1980, [4];534 p., 5º
volume: A resistência (1958-1964) - 1984, [6];609;[1] p., 6º volume: O último combate (1964-1970) -1985, XIX;511;[1] p., ilustrados, 22
cm. Capa brochada, como novo.
«Trata-se da figura que no ponto de vista humano e da história, se encontra ainda demasiado próximo. São muitos os que exaltam Salazar, e muitos
os que o apoucam.»

120 €
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************************************************

Como encomendar:
livraria.antiquario@sapo.pt
atempo.livrariantiquario@gmail.com
Telm: (+ 351) 93 616 89 39
Consulte o nosso site: atempo-livrariantiquario.com
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!
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