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1 - Agostinho, José – Eça de Queiroz. Porto, A. Figueirinhas, 1925,
224;[3] p., 19 cm. Encadernação ½ pele, com capa de brochura, bom
estado.
35€

2 - Almeida, Bello de – Meio século de lutas no Ultramar: subsídios para a história das campanhas do
exército português de terra e mar no seu império colonial. Lisboa, Sociedade de Geografia de Lisboa,
1937, 270;[1] p., 26 cm. Capa brochada, bom estado.
«Mencionam-se neste trabalho, não só a acção dos militares do nosso exército de terra e mar nos domínios ultramarinos,
no período que vai de 1868 a 1918, como também o nome dos oficiais que delas fizeram parte e bem assim o nome dos
oficiais, praças e civis que nelas se distinguiram e foram citados com louvor.»

65€

3 - Almeida, Jayme Duarte de – A festa brava. Lisboa, Empresa Contemporânea de
Edições, s/d, [1946], 125;[2] p., ilustrado com desenhos de Alvaro Duarte de Almeida e
fotos de Lucílio Figueiredo, Orduña, Vital, Baldonero e do autor, 18 cm. Encadernação
inteira de sintético, bom estado.
«Nas suas páginas se apresenta, sob a forma julgada mais conveniente, tudo quanto ao
entusiasta incipiente convém saber, por forma a poder presenciar o espectáculo de toiros com o
mínimo de conhecimentos capaz de servir de sólido alicerce à estrutura do verdadeiro aficionado
tauromáquico.»

30€
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4 - Almeida, Jayme Duarte de – Enciclopédia tauromáquica. Lisboa, Editorial Estampa, 1962, 700;[4] p., colaboração artística e horstextes de Álvaro Duarte de Almeida, organizado alfabeticamente, muito ilustrado, 26 cm. Encadernação do editor em inteira de pele, bom
estado.
«Esta é a primeira Enciclopédia Tauromáquica que se apresenta ao público aficionado ou àquele que mero simpatizante, deseja conhecer, em pormenor,
a técnica do toureiro e os vários nomes, datas e circunstâncias que a ele se ligam.»

300€

5 - Almada, Maria Dulce de Oliveira – Cabo Verde:
contribuição para o estudo do dialecto falado no seu
arquipélago. Lisboa, Junta de Investigações do Ultramar, 1961,
colecção: Estudos de ciências políticas e sociais: nº 55, 166 p.,
25 cm. Capa brochada, bom estado.
«(…) procurámos reconstituir o nascimento do crioulo, dando em
seguida uma ideia das suas condições de vida como dialecto que
coexiste no mesmo território com a língua de que deriva, e passámos
depois, no resto do trabalho, a estudar separadamente os fenómenos
fonéticos, morfológicos e sintácticos mais salientes do dialecto.»

30€

6 - Alves, Ângelo – O sistema filosófico de Leonardo Coimbra:
Idealismo criacionista. Porto, Tavares Martins, 1962, prefácio de
Manuel Vieira de Madureira, 256;[1] p., 22 cm. Capa brochada, com
notas do possuidor, bom estado.
«Procurar sinceramente uma melhor interpretação da vida ou tentar encontra
uma nova, quando as conhecidas não satisfazem, só diz bem a favor de um
homem.»

25€
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7 - Amaral, Eloy do; Martha, M. Cardoso [org.] – Eça de
Queiroz: "In memoriam". Coimbra, Atlântida, 1947, segunda
edição, acrescida com novos estudos, VII;521;[6] p., muito
ilustrado, 26 cm. Encadernação ½ pele, com capa de brochura,
com alguns picos de humidade, bom estado.
Com a colaboração de prestigiados escritores que não quiseram
deixar de homenagear Eça de Queiroz, no seu centenário natal, vindo
enriquecer este livro com os seus valiosos escritos.

50€

8 - Andrade, Ferreira de – Cascais: Vila da Corte: oito séculos de história. / Índices e suplemento. Cascais, Câmara Municipal de
Cascais, 1964, 1ª edição, 496;CIII p., [62] folhas ilustradas, vários mapas e gravuras desdobráveis, 2º volume: 1975, 162 p., [17] páginas
com fotografias, 26 cm. Capa brochada, bom estado.
«Importante estudo sobre a história de Cascais (e do país), agora ao dispor de todos os estudiosos, um fecundíssimo manancial e muito úteis
informações que andavam dispersas (quase inacessíveis), na valiosa obra de Ferreira de Andrade.»

120€

9 - Andrade, António Alberto Banha de – Mundos novos do mundo: panorama da difusão, pela Europa,
de notícias dos descobrimentos geográficos portugueses.
Lisboa, Junta de Investigação 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
século XV e primeira metade do século XVI.»

75€
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10 . Andrade, Eugénio de – Véspera da água. Porto, Editorial
Inova, 1973, 1ª edição, 69;[12] p., ilustrado, 26 cm. Capa
brochada, bom estado.
«A terra e a água, a luz e o vento consubstanciaram-se para dar corpo
a todo o amor de que a minha poesia é capaz. (…) A pureza, de que
tanto se tem falado a propósito da minha poesia, é simplesmente
paixão, uma paixão pelas coisas da terra, na sua forma mais ardente
e ainda não consumada.»

40€

11 - Andrade, Fernando de Sommer de – A short history of
the spanish horse and of the Iiberian "gineta"
horsemanship for which this horse is adapted. Lisboa,
Oficinas de S. José, 1973, 74;[1] p., muito ilustrado a preto e
branco, 22 cm. Capa brochada, bom estado.
50€

12 - 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 extensa dedicatória do autor a Salvação 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.»

35€

13 - Baêna, Sanches de, Visconde de – Archivo heráldicogenealógico. Braga, Barbosa & Xavier, 1991, fac-simile da
edição de Lisboa, Typographia Universal, 1872, 2ª edição, 2
volumes, 1º volume: L;[1];686;[1] p., 2º volume: CCXXX;[3] p.,
27 cm. Capa brochada, bom estado. JUNTO COM: Valdez, Rui
Dique Travassos – Cartas de brazão modernas: 1872-1910:
complemento do arquivo heráldico-genealógico do
Visconde de Sanches de Baêna. Porto, Livraria Fernando
Machado, 1992, Fac-simile da edição da Livraria Fernando
Machado de 1935 ilustrações de Alfredo do Ó Martins, 78;[2] p.,
ilustrado, 26 cm. Capa brochada, bom estado.
220€
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14 - Barros, Henrique de; Figueiredo, António José – A população e
o trabalho agrícola na freguesia de Cuba. Lisboa, Direcção Geral dos
Serviços Agrícolas, 1934, 47 p., 23 cm. Capa brochada, bom estado.
«Foi apresentada ao concurso de monografias sôbre as condições de vida dos
trabalhadores rurais aberto pela Acção Social Agrária.»

10€

15 - Barreto, Alberto Tavares – Cavalos Veiga: tradição e actualidade.
Lisboa, Inapa, 1999, [8];155;[2] p., muito ilustrado, 32 cm. Encadernação
original do editor, com sobre capa, como novo.
«Como padrão de raça o cavalo Veiga impõe-se como um caso particular,
específico, que perdura em consequência de duas constantes da sua criação: a
qualidade e a continuidade.»

50€

16 - Barruncho, Pedro Lourenço de Seixas Borges –
Apontamentos para a historia da Villa e concelho de
Cascaes. Lisboa, Typographia Universal, 1873, 163;[1] p., 26
cm. Encadernação em tela da época, com capa de brochura,
bom estado.
«A história particular das localidades póde e deve constituir o mais
valioso subsídio para a historia geral do país.»

Raro
100€
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17 - Botto, António – Não é preciso mentir. Porto, Educação Nacional,
1939, 1ª edição, com foto e rubrica do autor, 278;[10] p., 20 cm.
Encadernação inteira de sintético, com capa de brochura, bom estado.
«O homem perfeitamente educado, em qualquer momento ou circunstância,
mostra a sua educação que, até mesmo sem ele dar por isso, estende às coisas
o respeito que mantém com as pessoas com quem trata.»

60€

18 - Bragança, D. Diogo de (VIII Marquês de Marialva) – A equitação
em dicionário picaresco: ilustrado e tudo. Edição do autor, 2007,
inclui manuscrito inédito "As cores dos cavalos" e outros textos, 190;[2]
p., muito ilustrado, com fotos, desenhos, reproduções de gravuras
antigas, 28 cm. Capa brochada, como novo.
«O deambular por este dicionário também me levou a contar coisa que vivi ou
ouvi no meu passado de erradio, de vadiagem, de interesse pela sabedoria dos
outros, interpretada com uma certa caturrice.»

40€

19 - Brasonário da nobreza de Portugal: manuscrito
anónimo do séc. XVII. Lisboa, Moreira & Almeida, 1999,
introdução de José Teixeira da Mota, transcrição de Filipe
Folque de Mendoça, 1ª edição, XXVI;819 p., muito ilustrado, 25
cm. Capa brochada, bom estado.
«(…) o grande interesse que este Brasonário apresenta, ao mostrar as
Armas da Nobreza de famílias não titulares e portanto menos
conhecidas, que por vezes será a primeira vez que foram
apresentadas em livro.»

125€
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20 - Brasonário corporativo na Exposição de Heráldica do Trabalho: XX aniversário da F.N.A.T. Outubro 1955. Lisboa, F.N.A.T.,
1955, prefácio de Mário de Albuquerque, XII;[12];161;[12] p., muito ilustrado, com folha desdobrável, 25 cm. Capa brochada, bom estado.
«Foi, (…) com as Corporações dos ofícios, corporações mesteirais, que verdadeiramente se afirmou a Heráldica do Trabalho, por isso mesmo também
denominada Heráldica Corporativa.»

65€

21 - Brodbeck, Emile – Pistes et empreintes d'animaux. Suisse, A La
Baconniere, 1962, Illustré de 60 croquis et 36 photos de l'auteur, 80 p.,
ilustrado, 17 cm. Capa brochada, bom estado.
«Les traces d’animaux reproduites dans cet ouvrage sont le résultat dês
observations que nous avons faites au cours d’un demi-siècle.»

20€

22 - Bucich, António J. – Eça de Queiroz visto por um
argentino. Porto, Livraria Figueirinhas, 1945, prefácio de
Fidelino Figueiredo, 123;[4] p., 23 cm. Encadernação ½ pele,
Com capa de brochura, bom estado.
«É agora o turno do crítico argelino António J. Bucich fazer o seu
depoimento, em que há impressionantes observações e comentários
pessoais.»

35€
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23 - Bugalho, Francisco – Canções de entre céu e terra.
Lisboa, Edições Presença, 1940, 1ª edição, tiragem de 450
exemplares, ilustrada com gravuras em madeira, originais do
pintor húngaro Átila Mendly de Vétyemy, 92;[4] p., 19 cm. Capa
brochada, bom estado.
Francisco Bugalho é normalmente apelidado de "poeta da calma
melancolia alentejana".
Este é o segundo livro deste importante escritor.

65€

24 - Bugalho, Francisco – Margens: poemas. Lisboa, Edições
Presença, 1931, 1ª edição, tiragem de 380 exemplares numerados nº 58,
78;[1] p., 19 cm. Capa brochada, com algumas manchas de humidade,
bom estado.
Primeiro livro deste poeta que colaborou na editora “Presença”.
No prefácio de uma edição escreveu José Régio «O livro de Francisco Bugalho
é notável pela graça, pela discrição, pela frescura, pela sinceridade.»

65€

25 - [Bulhões, M. E. Lobo de] – Les colonies portugaises: court
exposé de leur situation actuelle. Lisbonne, Imprimeries Nacionale,
1878, [3];136;[1] p., 24 cm. Capa brochada, bom estado.
«Nous nous étion propose d’éxposé sommairement les découvertes et les
conquétes des Portugais, d’indiquer ce qui reste au Portugal des vastes
territoires qu’il posséda jadis, de présenter un tableau résumé des instituitions
qui régissent actuellement ses provinces outremarines, en appuyant sur les
détails les plus saillants de ces provinces, et de donner enfin notre Avis sur ce
que nous croyons indispensable à leur prospérité envisagée sous différents
points de vue.»

35€
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26 - Camões, Lvis de – Lvsiadas. Rimas várias. Edição comemorativa 1572-1972. Comissão Nacional do IV Centenário da
publicação dos Lusiadas. Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1972, 4 volumes, reprodução fac-similada pela edição de 1639.
Comentadas por Manuel de Faria e Sousa, nota introdutória do Prof. F. Rebelo Gonçalves, prefácio de Jorge de Sena. Lusiadas: Primeira
parte - tomos I e II - [56];[24];651 p., tomos III e IV - [6];670;[49];139;[1] p., Rimas várias: Primeira parte - tomos I e II. - 21;[50];356 p.,
Segunda parte - tomos III, IV e V. - [10];207;339 p., 31 cm. Capa de brochura, com sobrecapas, bom estado.
250€

27 - Carvalho, Joaquim de – Estudos sobre a cultura
portuguesa do século XVI. Coimbra, Por ordem da
Universidade, Atlântida, 1947-1948, 2 volumes, I volume:
[2];297;[2] p., II volume: 351;[2] p., 22 cm. Capa brochada, bom
estado.
«Joaquim de Carvalho dominou, como ninguém no nosso século, a
história da cultura portuguesa, da Idade Média até ao século XX. Não
obstante, os escritos criados ou remodelados nesta última fase são do
melhor que algum dia se produziu em Portugal, tanto em rigor
metodológico e em originalidade de pesquisa como em correcção,
limpidez e elegância estilísticas.» - Pina Martins

75€

28 - Castilho, Artur – Manual enciclopédico do agricultor português:
fruticultura especial: fruteiras alimentares. Agricultura: cereais I:
cerais II. Porto, Gazeta das Aldeia, 1954, 4 volumes, 1º volume: 1165;[1]
p., 2º volume: 752 p., 3º volume: 832;[8] p., 4º volume: 833 a 1871 p.,
muito ilustrados, 24 cm. Encadernação inteira de sintético, com capas de
brochura nos 2 volumes da Fruticultura, bom estado.
200€
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29 - Chenevière, Adolphe (Préface) – La chasse moderne: encyclopédie du chasseur. Paris, Librairie Larousse, [1920], 682;[6] p., 438
gravuras e 7 mapas cinegéticos, 13 folhas com pautas musicais, 21 cm. Encadernação original do editor, lombada ligeiramente cansada,
bom estado.
Importante livro sobre caça, com a colaboração de: H. Adelon, G. Benoist, P. Bert, Vicomte E. de la Besge, G. Canet, Comte J. Clary, J. de Coninck,
Cunisset-Carnot, Baron de Dorlodot, T. Duclos, C. Fricaud, P. Gastinne-Renette, H. Journu, R. Laurent, Leddet, P. Mégnin, Michel-Carré, E. Passerat,
Vicomte E. de Poncins, R. Pouret, L. Ridet, M. Rondet-Saint, P. Sire, G. Vasse, Dr Verchère, G. Voulquin.

65€

30 - Chumovsky, T. A. – Três roteiros desconhecidos de Ahmad Ibn-Madjid o piloto árabe de
Vasco da Gama: segundo o único manuscrito do Instituto de Estudos Orientais da Academia de
Ciências da U.R.S.S. Moscovo, Academia de Ciências da U.R.S.S., 1957, 1ª edição, tradução de
Myron Malkiel-Jirmounsky, 196 p., ilustrado, 26 cm. Tiragem de 500 exemplares em papel vegé, de
excelente qualidade. Encadernação inteira de sintético, com capa de brochura, como novo.
“Portugal foi o único entre os países europeus cujos representantes tiveram a oportunidade, no fim do século
XV, de se encontrar e colaborar com o maior navegador árabe, Ahmad Ibn-Mãdjid. A fortuna histórica conduziu
duas civilizações diversas, que se desenvolviam nas duas costas de Africa, a um contacto e uma acção
combinada, durante dois séculos, facto que não pode passar despercebido aos historiadores. Isto explica o
interesse dos geógrafos portugueses pela publicação dos Três Roteiros, de Ahmad Ibn-Mãdjid, que se
conservam no manuscrito de Leninegrado, único no Mundo.”

40€

31 - Cidade, Hernâni – O conceito de poesia como expressão da
cultura: sua evolução através das literaturas portuguesas e
brasileira. Coimbra, Arménio Amado, 1945, COLECÇÃO: Studium, 312,
[1] p., 19 cm. Capa brochada, bom estado.
«Porque em cada época da sua história, ou melhor, em cada fase do espírito
humano, ela é não só elaborada segundo uma técnica suficientemente
diferenciada, senão também provém de tendências mais ou menos conscientes
da vida interior.»

30€
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32 - Cinatti, Ruy – Timor-amor. Lisboa, Edição do autor,
Gráfica Maiadouro, 1974, 1ª edição, 16 p., 22 cm.
Com dedicatória do autor. Capa brochada, bom estado.
100€

33 - Cordeiro, Arsénio Raposo – O cavalo Lusitano: o filho do vento.
Lisboa, Inapa, 1989, 1ª edição, 231 p., muito ilustrado a cores, 27x 27
cm. Capa original do editor com sobrecapa ligeiramente cansada, bom
estado.
«Pela imagem, pretendeu transmitir-se o estado actual da raça Lusitana e
mostrar como se mantiveram inalteráveis todas as suas características
fundamentais através dos séculos.»

45€

34 - Correia, Armando Pinto – Timor de lés a lés. Lisboa, Agência
Geral das Colónias, 1944, 370;[1] p., muito ilustrado, com fotos extra
texto, mapa desdobrável, 22 cm. Capa brochada, bom estado.
«Timor é de tôdas as nossas Colónias, a mais ignorada. Paira sobre ela um
silêncio profundo e um mistério impenetrável.
A ignorância que envolve Timor é tão espessa, que não há mapa da Colónia,
editado na Metrópole, que não esteja errado.»

50€

35 - Correia, Natália – A questão académica de 1907. Lisboa, Minotauro, s/d, [1962], 1ª edição, prefácio de
Mário Braga, 243;[1] p., 19 cm. Capa brochada, com alguns picos de humidade, bom estado.
«A parte mais lúdica e honesta da juventude daquele tempo, que ainda nada devia, que ainda nada temia, desejosa de
aprender para servir e crente na força da sinceridade, estava ansiosa por reformar os hábitos pedagógicos e científicos da
sua escola.»

35€
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36 - Cortesão, Armando – O mistério de Vasco da Gama. Lisboa,
Junta de Investigação do Ultramar, 1973, 195;[3] p., ilustrado, 26 cm.
Encadernação original do editor, bom estado.
«Se eu não fosse avesso a longos títulos, este livro poder-se-ia chamar
”Como o significado de descobrimento, o estudo da política de segredo e a
análise dos preliminares do Tratado de Tordesilhas sob a orientação de D.
João II poderão ajudar a desvendar o mistério de Vasco da Gama”.»

45€

37 - Coutinho, António Xavier Pereira – Flora de Portugal:
(plantas vasculares) disposta em chaves dicotómicas.
Lisboa, Bertrand Irmãos Lda, 1939, 2ª edição, dirigida pelo Dr.
Ruy Telles Palhinha, 938 p., 25 cm. Encadernação inteira de
sintético, bom estado.
«Entre as espécies enumeradas incluo não só todas as espontâneas
de que tenho conhecimento, como ainda as subespontâneas e
algumas cultivadas.»

100€

38 - Coutinho, Gago – A náutica dos descobrimentos: os descobrimentos marítimos vistos por um navegador: colectânea de
artigos, conferências e trabalhos inéditos do Almirante Gago Coutinho. Lisboa, Agência-Geral do Ultramar, 1969, 2 volumes, edição
comemorativa do primeiro centenário do nascimento de Gago Coutinho, organizada e prefaciada pelo comandante Moura Braz, 1º volume:
559;[3] p., 2º volume: 538;[1] p., muito ilustrado com fotos, estampas, desenhos e mapas desdobráveis, 25 cm Encadernação ½ pele, com
capas de brochura, bom estado.
160€
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39 - Couto, João; Gonçalves, António Manuel – Ourivesaria em Portugal. Lisboa, Livros Horizonte, 1960, 186;[1];130 p., muito ilustrado
no texto e extra texto, com 130 páginas no final só contendo ilustrações, 32 cm. Encadernação original do editor, com sobre capas, bom
estado.
Importante trabalho sobre a história da ourivesaria desde o século XII ao século XVIII.

120€

40 - Cros, João Du – O livro do Armeiro-Mor. Lisboa, Inapa, 2000, edição facsimilada, estudo de José Calvão Borges, LXXXV;[2];128;[1] p., 129 páginas com
ilustrações, 32 cm. Capa original do editor, com sobre capa, como novo.
«Caberia pois a esta edição a designação de “fac-símile tratado”, uma vez que se trata do
fac-símile do fac-símile da edição de 1956 da Academia Portuguesa de História, na parte
iconográfica, o que de modo algum lhe retira o valor documental e muito menos a qualidade
artistica e sobretudo permite tornar acessivel, tanto aos investigadores como ao publico em
geral, um dos conjuntos mais importantes e mais belos da iluminura heráldica portuguesa
do século XVI.»

50€

41 - Dalgado, D. G. – Flora de Goa e Savantvadi: catálogo
methodico das plantas medicinaes, alimentares e industriaes.
Lisboa, Imprensa Nacional, 1898, 1ª edição, XVI;[1],288,[3] p., 26 cm.
Encadernação inteira de sintético, com capa de brochura, bom estado.
«O único trabalho em portuguez que se conhece n’este género, foi elaborado
em 1780 por Manoel Galvão da Silva, commissionado pelo governo de Portugal
para estudar a história natural de Goa. (…) N’estas circunstâncias, julguei que
seria de alguma utilidade prática dar à publicidade este meu trabalho, planeado
há mais de sete annos.»

100€
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42 - Dicionário biográfico universal de autores – Bompiani, Valentino (dir.). Lisboa, Artis-Bompiani, 1966-1982, 5 volumes, texto a duas
colunas, 1º volume: A-C. - 838;[5] p., 2º volume: D-K, tradução de Augusto Abelaira, Maria Antónia Palla. - imp. 1970 - p. 853-1725;[5] p., 3º
volume: L-O, tradução de Inácia Fiorillo, Maria Helena Albarran Carvalho. - imp. 1976 - p. 1741-2485;[5] p., 4º volume: P-S, tradução de
Maria Helena Albarran Carvalho. - imp. 1979. - p. 2501-3422;[6] p., 5º volume: T-Z, tradução de Maria Teresa Queirós. - imp. 1982. - p.
3437-4029;[6] p., contém: adenda A a Z , p. 3953-4029, muito ilustrado no texto a preto e branco e extra texto a cores, 26 cm.
Encadernação original do editor em pano, bom estado.
200€

43 – Dicionário de História de Portugal. Serrão, Joel (dir.)
Lisboa, Iniciativas Editoriais, 1971, 4 volumes, 1º volume: A a DXVI;858;[5] p., 2º volume: E a MA- VIII;985;[5] P., 3º volume: M
a SIN- VIII;897;[5] P., 4º volume: SIS a ZURARA e AdendaVI;743;[3] p., muito ilustrados, com alguma gravuras e mapas a
cores e extra texto, 26 cm. Capa original do editor, com sobre
capa, edição com qualidade gráfica, bom estado.
«(…) tivemos sempre em mira dois desígnios paralelos, um objectivo
que se diria duplo: por um lado fornecer ao leitor um instrumento de
informação digno de confiança; por outro, abrir vias de investigação
necessárias a novas sínteses sobre aspectos e problemas da história
de Portugal pouco ou mal estudados.»

250€

44 - Duarte, Francisco – A caça às espécies aquáticas. Coimbra, Atlântida, 1979, 132 p., muito ilustrado, 21
cm. Capa brochada, bom estado.
25€
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45 - Eça de Queirós no centenário do seu nascimento: ensaios e conferências de António Ferro, D. Maria d' Eça de Queirós de
Castro, Aubrey F. G. Bell, Augusto Shaw, Paulo da Silveira, Giuseppe Carlos Rossi, Francisco Costa, Conde d' Aurora, Joaquim
Paço d' Arcos, Francisco A. Oliveira Martins, Joaquim de Entrambasaguas, Juan pablo Echague, Rigoberto Cordeiro y Leon,
Augusto d' Halmar, Wenceslau Fernandez Florez, Alberto Cruchaga Ossa, António Eça de Queirós. Lisboa, Secretariado Nacional de
Informação, 1950, XXIV;[2];273;[1] p., muito ilustrado com 40 fotos e gravuras, 28 cm. Tiragem única de 1000 exemplares numerados.
Encadernação original do editor em inteira de pele branca, com capa de brochura, muito bom estado.
150€

46 - Esparteiro, António Marques – O Almirante Marquês de Nisa. Lisboa, Parceria António Maria Pereira, 1944, 436 p., ilustrado, 25
cm. Capa de brochada, bom estado.
Estudo sobre a acção do Marquês de Nisa na guerra contra Napoleão no Mediterrâneo, acompanhado do diário de viagem, que descreve os
acontecimentos e inclui várias fotos e mapas.

50€
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47 - Essências florestais da Guiné portuguesa: nº 1 ao nº 16. Lisboa, Ministério do Ultramar. Jardim e Museu Agrícola do Ultramar, 1956
– 1959, Com a colaboração do Laboratório de Histologia e Tecnologia de madeiras da Junta das Missões Geográficas e de Investigação do
Ultramar e do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, nº 1 ao nº 16, nº 1- 15 p., nº2- 15;[1] p., nº 3- 13;[1] p., nº 4- 15;[1] p., nº 5- 15;[1] p.,
nº 6- 13;[2] p., nº 7- 15,[1] p., nº 8- 15,[1] p., nº 9- 13;[2] p., nº 10- 13;[2] p., nº 11- 13;[2] p., nº 12- 13;[2] p., nº 13- 13;[2] p., nº 14- 13;[2] p.,
nº 16- 15,[1] p., muito ilustrado com fotos e desenhos alguns a cores, 25 cm. JUNTO COM: Essências florestais do Maiombe português,
Angola: nº 1 a nº 2. Lisboa, Ministério do Ultramar. Jardim e Museu Agrícola do Ultramar, 1963, nº 1- 23;[1] p., com mapa estatístico
desdobrável, nº 2- 21;[2] p., ilustrados com fotos e desenhos alguns a cores, 25 cm. Encadernação inteira de sintético, bom estado.
120€

48 - Estermann, Carlos – Etnografia de Angola (sudoeste e centro): colectânea de artigos dispersos. Lisboa, Instituto Investigação
Científica Tropical, 1983, 2 volumes, coligidos por Geraldes Pereira, apresentação de Manuel Viegas Guerreiro, 1º volume: XIII;483;[2] p.,
[34] folhas ilustradas, 2º volume: XVI;523;[1] p., [20] folhas ilustradas, 25 cm. Encadernação original do editor, bom estado.
«A obra que agora se publica, tão importante para o conhecimento da História do sul de Angola, como para a etnografia em geral, pela riqueza de
informações e universalidade de seus conceitos.»

80€
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49 - Falcão, Pedro – Cascais menino: referência do jornal A Nossa Terra ao VI centenário do concelho de Cascais. II - Personagens
da nossa terra. III - Personagens da nossa terra: algumas das mais importantes casas de Cascais. Cascais, Junta de Turismo da
Costa do Sol, 1970, 1ª edição, 3 volume, I volume -1970:120;[3] p., II volume -1981: 208;[1] p., III volume - s/d: 266;[5], muito ilustrados, 27
cm. Com dedicatória do autor. Capa brochada, bom estado.
Interessante revista, repositório de acontecimentos, personagens e paisagens.

45€

50 - 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.»

30€

51 - Ferreira, Carlos Alberto – O sebastianismo e a aclamação de D.
João IV, segundo Fr. Manuel Homem: (subsídios históricobibliográficos). Coimbra, Coimbra Editora, 1946, 19 p., 24 cm. Com
dedicatória 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€
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52 - Ferreira, Diogo Fernandes – Arte da caça de altaneria.
Lisboa, Escriptorio, 1899, 2 livros encadernados em um volume,
volume I: 148 p., volume II: 142;VI p., 19 cm. Encadernação ½
pele, com capa de brochura no II volume, bom estado.
Obra repartida em seis partes: a primeira trata da criação dos gaviões
e sua caça; a segunda dos açores e sua caça; a terceira dos falcões e
sua caça; a quarta de suas doenças e mezinhas; a quinta das
armadilhas e a sexta da passagem e peregrinação das aves.

200€

53 - Fowler, Henry W. – The marine fishes of west Africa based on
the collection of the American Museum Congo Expedition, 19091915. Part I-II. New York, Ethel J. Timonier, 1936, 2 volumes, Part IVII;605 p., Part II- 607 a 1493 p., com 567 ilustrações, 24 cm (completo).
Encadernação ½ pele, bom estado.
«In this work I have attempted a comprehensive, descriptive account of the
fishlike vertebrates known from the coast of western tropical Africa. (…) For
completeness the outlying island, as Madeiras, Canaries, and Cape Verde group
and even the distant Azores, Ascension Island, and St. Helena, are also
included.»

140€

54 - Frutuoso, Gaspar – Saudades da terra. Ponta Delgada, Instituto Cultural de Ponta Delgada, 8 volumes
(completo, diferentes edições), prefácio de Rodrigues João Bernardo de Oliveira, Livro primeiro: 1984,
CLXXII;[1]; ilustrado, desdobrável com árvore genealógica da família Frutuoso,
354 p., 21 cm, Livro segundo: 1979, XXIII;473;[2] p., 21 cm, Livro terceiro:
1971, CLXXVIII;300;[1], 23 cm, Livro quarto: volume I - 1977, XXI;378;[1] p.,
23 cm, volume II - 1981, 397;[1] p., 23 cm, volume III - 1987, 461 p., 21 cm,
Livro quinto: 1984, LX; 210;[7] p., 23 cm, Livro sexto: 1978, XLVII;432;[3] P,
23 cm, todos os volumes têm uma gravura fac-similada do manuscrito original.
Capa brochada, bom estado.
«O manuscrito original da “Saudades da Terra” é um códice de 571 folhas. Está dividido em seis livros: Livro I – versa
sobre as ilhas das Canárias e de Cabo Verde; Livro II – trata das Ilhas da Madeira e Porto Santo; Livro III – refere-se à
ilha de Santa Maria; Livro IV – diz respeito à ilha de S. Miguel; Livro V ou História de dois amigos, é uma pequena novela
de cavalaria; Livro VI – noticias sobre as restantes ilhas dos Açores.
São, pois, as “Saudades da Terra” um monumento literário (…) grande sob o ponto de vista nacional e única sob o ponto
de vista açoriano.»

180€
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55 - Galvão, Henrique – Ronda de África: (outras terras, outras
gentes: viagens em Moçambique). Lisboa, Editorial Jornal de Notícias,
2 volumes, [1948], 609;[31] p., muito ilustrados com desenhos e fotos, no
texto e extra texto, com ilustrações de José Américo Pires de Moura e
Fortunato Anjos, 31 cm. Encadernação ½ pele, com capa de brochura,
bom estado.
300€

56 - Genlis, Madame de [Stéphanie Felicité du Crest de
Saint Aubin] – Contes moraux: Delphine. Le chaudronnier.
Églantine. Eugénie et Léonce. Pamela. Michel et Jacqueline.
Reconnaissance et probité. Zuma. Paris, Librairie Hachette et
Cie., 1853, avec 8 gravures, 224;[2];4 p., ilustrado, 17 cm.
Encadernação em tela com ornamentos a ouro na pasta,
dourado por folhas, bom estado.
Com uma vasta obra publicada, Madame de Genlis, compôs prosa e
verso. Tornou-se especialmente conhecida através dos seus livros
para crianças, utilizando o método de Rousseau. No entanto, o público
ficou encantado com o seu conceito educacional, considerando-o
inovador.

80€

57 - Gonçalves, Caetano – Grandes nomes pequenos
factos: (cinquenta anos de vida pública): (memórias).
Lisboa, Empresa Nacional de Publicidade, 1949, 240;[5]
p.,ilustrado,19 cm. Capa brochada, bom estado.
«(…) pequenos factos pelos quais se pode, mais facilmente do que
pela leitura de muitas obras, reconstituir uma época da história. Eis
porque decido legar aos vindouros, nesta breve edição de pequenos
autógrafos firmados por alguns dos grandes nomes da literatura
europeia.»

23€
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58 - Gonçalves, José Júlio – O mundo árabo-islâmico e o ultramar
português. Lisboa, Junta de Investigações do Ultramar, 1958, colecção:
Estudos de Ciências Políticas e Sociais nº 10, XV;301 p., 26 cm. Capa
brochada, bom estado.
Esta obra teve o Prémio Abílio Lopes do Rego, da Academia das Ciências de
Lisboa, 1958.

40€

59 - 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 inteira de sintético, 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€

60 - Kneipp, Seb. – Cuidados para com as crianças: no
estado de saude e no estado de doença ou conselhos
sobre a hygiene e medicina da infancia. Lisboa, Livraria
Escholar Editora, 1897, versão portugueza annotada por Delfim
Neves, 286 p., 18 cm. Encadernação inteira de pele da época,
papel amarelecido, bom estado geral.
60€
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61 - Langhans, F. P. de Almeida – Heráldica: ciência de temas vivos. Lisboa, Fundação Nacional para Alegria no Trabalho, 1966, 2
volumes, volume I: XXV;512;[3] p., volume II: 137;[3] p., muito ilustrados, 25 cm. Encadernação do editor em tela vermelha, bom estado.
200€

62 - Langhans, F. P. de Almeida – Manual de heráldica
corporativa. Lisboa, Gabinete de Divulgação da Fundação
Nacional para a Alegria no Trabalho, 1956, 327;[1] p., muito
ilustrado, 18 cm. Capa brochada, com alguns picos de
humidade, bom estado.
«Ao integrar a Simbologia Corporativa nas formas clássicas da
heráldica, não se fez mais do que seguir na corrente do renascimento
da arte de brasonar já manifesta, entre nós, nos labores de pioneiros
de um Santos Ferreira e, sobretudo, de um Afonso de Ornelas, o
criador e impulsionador da nossa heráldica municipal moderna.»

40€

63 - Lima, Jaime de Magalhães – O amor das nossas coisas e alguns
que bem o serviram: Ramalho, Camilo, Eça, Antero, Oliveira Martins,
Manuel da Silva Gaio, Lopes Vieira e Corrêa de Oliveira. Coimbra,
Imprensa da Universidade, 1933, IX;287 p., 21 cm. Encadernação ½
pele, com capa de brochura, bom estado.
«O testemunho da nossa admiração (…) será essa ansiedade de gratidão a
razão deste livro.»

35€
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64 - Luís, Agustina Bessa – A muralha: romance. Lisboa, Guimarães
& C.ª Editores, 1957, 1ª edição, 430 p., 20 cm. Capa brochada, bom
estado.
40€

65 - Luiz, Pépe – Ao estribo: impressões tauromáquicas.
Lisboa, Paleta d'Ouro, 1926, 1ª edição, 211;[1] p., ilustrações de
Alvaro Duarte d' Almeida, 19 cm. Com dedicatória do autor.
Capa brochada, com alguns picos de humidade, bom estado.
«Portugal tem sabido conservar a tradição dos melhores cavaleiros,
para o que tem concorrido não pouco a tauromaquia, com os seus
Marialvas e Vimiosos.»

35€

66 - Martins, Ferreira General – História do exército português. Lisboa: Editorial Inquérito, 1945, 576 p., muito ilustrado no texto e extra
texto, incluindo vários mapas e figuras desdobráveis, 30 cm. Encadernação do editor em ½ pele, bom estado.
«(…) os dois fins que me propus e que orientam todo o meu trabalho: exaltar com a devida justiça, o valor do soldado português, e acompanhar ao
mesmo tempo a evolução do exército nas diferentes épocas da história de Portugal.»

200€
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67 - Martins, Oliveira – O Príncipe perfeito. Lisboa, António
Maria Pereira, 1896, 1ª edição, precedido de uma introdução
acerca do complemento e plano geral da obra por Henrique de
Barros Gomes, 268;XXIV;[1] p., muito ilustrado em folhas extra
texto, com retrato do autor no anterrosto, 25 cm. Encadernação
original do editor em ½ pele, lombada ligeiramente cansada.
Importante biografia histórica sobre D. João II e a sua época.

60€

68 - Martins, Oliveira – Os filhos de D. João I. Lisboa, Antonio Maria
Pereira, 1936, 6ª edição, 490;[4] p., muito ilustrado no texto, 25 cm.
Encadernação original do editor em ½ pele, com capa de brochura, bom
estado.
50€

89 - Machado, José Pedro – Dicionário etimológico da
língua portuguesa: com a mais antiga documentação
escrita e conhecida de muitos dos vocábulos estudados.
Lisboa, Confluência, 1967, 2ª edição revista e aumentada, 3
volumes, 1º volume: A-C - 743 p., 2º volume: D-M - 751-1629
p., 3º volume: N-Z - 1639-2351 p., 26 cm. Encadernação do
editor, bom estado.
«Esgotou-se em cerca de 3 anos a primeira edição deste dicionário
etimológico, acontecimento raríssimo em livros especializados e
caros, mesmo nos meios onde o problema de colocar livros oferece
menos dificuldade aos editores.»

190€
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70 - Machado, José Pedro; Campos, Viriato – Vasco da
Gama e a sua viagem de descobrimento: com a edição
crítica e leitura actualizada do relato anónimo da viagem.
Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, 1969, XIII;271 p., muito
ilustrado, 24 cm. Capa brochada, ligeiramente amarelecida,
bom estado.
«Na realidade só uma criatura da têmpera de Vasco da Gama, destro,
implacável na aplicação da justiça, cheio de fé, com elevado espírito
de renúncia de bem-estar e rigorosa noção do cumprimento do dever,
poderia levar a bom termo o mais longo e demorado descobrimento
marítimo do século XV.»

30€

71 - Martins, J. P. Oliveira – As raças humanas e a
civilisação primitiva. Lisboa, Livraria Bertrand, 1881, 1ª
edição, 2 volumes, tomo I: LCCVIII;243;[2] P., tomo II: 261;[2]
p., 18 cm. Encadernação inteira de pele da época, bom estado.
60€

72 - Mattos, Armando de – Manual de heráldica portuguesa. Porto, Fernando Machado, 1ª edição, 1941, 264;[4] p., muito ilustrado, 24
cm. Capa brochada, bom estado.
100€
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73 - Mausoleo levantado à memoria da excelsa Rainha de Portugal D. Estephania. Rio de Janeiro, Bernardo Xavier Pinto de Sousa,
1860, 98 p., 26 cm. Encadernação ½ pele da época, lombada ligeiramente cansada.
«Testemunho presencial do sincero pesar que manifestaram, por tão lamentável acontecimento, muitos Portuguezes residentes n’esta Corte, (…)
resumindo e perpetuando em um livro, a que damos o título de “Mausoleo”.»
Inclui ainda “Relação alphabetica das pessoas que subscreveram para esta obra”.

35€

74 - Nunes, Adão A. – Peixes da Madeira. Funchal, Junta Geral do Distrito Autónomo do Funchal, 1953, 1ª edição, 274;[12] p., XXV
páginas ilustradas a cores, 23 cm. Capa brochada, bom estado.
«Além das determinações e descrições dos peixes aqui enunciados, processos de os pescar, sua alimentação predilecta, iscas mais apropriadas ou deles
preferidas e aparelhos mais adequado à sua captura, procurei registar tudo quanto, praticamente, vi e aprendi como amador do desporto da pesca.»

60€
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75 - Oliveira, João Brás de – Os navios de Vasco da Gama. Lisboa, Agência Geral do Ultramar, 1971, 36 p., [3] folhas com gravuras, 31
cm. Capa brochada, bom estado.
20€

76 - Pereira, Eduardo C. N. – Ilhas de Zargo. Funchal, Câmara Municipal do Funchal, 1956-1957, 2ª edição, 2 volumes, volume I: 609;[6]
p., volume II: p. 625 a 1393;[3] p., muito ilustrados, com mapa desdobrável, 25 cm. Encadernação inteira de sintético, com capas de
brochura, bom estado.
Gonçalves, Ângela Borges; Nunes, Rui Sotero – Adenda: ilhas de Zargo. Funchal, Câmara Municipal do Funchal, 1990, 505 p., muito
ilustrado, com mapa desdobrável, 23 cm. Encadernação inteira de sintético, com capa de brochura, bom estado.
«Em tudo quanto esta edição diverge da primeira, não faça dúvida no espírito do leitor, pois não é mais que devida correcção ou imperioso acréscimo
para maior clareza do assunto e demonstração da verdade real ou histórica.»

100€
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77 - Passos, Carlos de – D. Pedro IV e D. Miguel I: 1826-1834. Porto, Livraria Simões Lopes, 1936, 428;[3] p., muito ilustrado no texto e
extra texto, 24 cm. Capa brochada, bom estado.
A morte de D. João VI fomentou um período virulento e brutal, envolvendo o país numa guerra civil.
Importante estudo histórico.

50€

78 - Pereira, Ângelo – Os filhos de el-rei D. João VI: reconstituição histórica com documentos inéditos que, na sua maioria,
pertenceram ao Real Gabinete. Lisboa, Empresa Nacional de Publicidade, 1946, 583;[3] p., muito ilustrado, 26 cm. Com dedicatória do
autor. Capa brochada, bom estado.
«A época em que decorre a vida dos filhos de D. João VI é uma das mais perturbadas e inquietas da nossa história. (…) o quadro que vamos procurar
reconstituir, não é ficção nossa, mas a exacta coordenação de apontamentos que foram escritos talvez para umas Memórias que não chegaram a
publicar-se.»

140€

79 - Posser, Pedro M. – Maravilhas da creação ou Historia e
descripção illustrada dos animaes comprehendendo mamiferos,
aves, repteis e peixe: sua classificação scientifica, caracteres,
habitos, usos e instintos, enriquecida na parte respectiva ao homem
com as noções mais essenciais de anatomia e physiologia,
compilação das obras dos mais notaveis naturalistas estrangeiros.
Lisboa, Lallemant Fréres, 1879-80, 3 volumes, 1º volume: 382 p., 2º
volume: 380 p., 3º volume: 460 p., muito ilustrados no texto e extra texto,
27 cm. Encadernação inteira de sintético, bom estado.
75€
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80 - Queiroz, Eça – Os Maias: episódios da vida romântica. Porto, Livraria Chardron, Casa Editora Lugan & Genelioux, 1888, 1ª edição,
2 volumes, 1º volume: 456 p., 2º volume: 532 p., 19 cm. Encadernação ½ pele, papel amarelecido, com alguns restauros nas folhas iniciais
do 1º volume, bom estado.
600€

81 - Redol, Alves – Horizonte cerrado: ciclo Port-Wine I. Lisboa,
Gráfica Lisbonense, 1949, 1ª edição, 411;[1] p., 19 cm. Capa brochada,
bom estado.
35€

82 - Raposo, Hipólito – Pátria morena. Porto, Livraria
Civilização, 1937, 1ª edição, 335 p., 19 cm. Capa brochada,
bom estado.
Foi um dos fundadores da revista “Nação Portuguesa”, órgão do
movimento integralista, foi director do periódico “A Monarquia”.

30€
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83 - Ribeiro, Mário de Sampayo – Colecção Ópera. Lisboa, Manuel B. Calarrão, 1946-1958, obra completa, nº 1 ao nº 80 em 8 volumes,
ilustrados, com foto do autor, de intérpretes celebres e de teatros de ópera, acompanhada de algumas pautas de música, 18 cm.
Encadernação inteira de sintético, conserva capas de brochura, bom estado.
Interessante colecção de óperas, composta pela biografia e bibliografia do autor, pelo argumento da ópera, informação sobre a partitura e sobre os
principais intérpretes entre nós.

250€

84 - Sabugosa, Conde de – O Paço de Cintra. Sintra, Câmara Municipal de Sintra. Gabinete de Estudos Históricos e Documentais, 1990,
desenhos de sua Magestade a Rainha a Senhora Dona Amélia, apontamentos históricos e archeologicos de Conde Sabugosa. Colaboração
artística de E. Casanova e R. Lino. Reimpressão anastática da edição original, XII;[4];274 p., muito ilustrado, com desdobráveis: mapa da
região, planta do palácio e tecto da sala dos brasões, 32 cm. Encadernação do editor, como novo.
«O Paço de Cintra, porém, atravessando no tempo todas as idades da nossa existência como nação, e abrigando entre as suas paredes muitos dos
heroes que concorreram para a grandeza da pátria, regista, nas sucessivas construções com que cada geração o vai engrandecendo, a história de toda
ela.»

90€
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85 - Salazar, Oliveira – Algumas das mais belas páginas de Salazar.
Lisboa, Panorama, 1961, 210;[9] p., ilustrado com desenhos, 19 cm.
Encadernação ½ pele, com capa de brochura, bom estado.
«Este homem que é governo, não queria ser governo. Foi deputado; assistiu a
uma única sessão e nunca mais voltou. Foi ministro e demorou-se cinco dias,
foi-se embora e não queria mais voltar. O governo foi-lhe dado, não o
conquistou, ao menos à maneira clássica e bem nossa conhecida: não
conspirou, não chefiou nenhum grupo, não manejou a intriga, não venceu
quaisquer adversários pela força organizada ou pela revolucionária.»

35€

86 - Sanches, António Nunes Ribeiro – Obras: I - Método
para aprender e estudar a medicina: cartas sobre a
educação da mocidade. II - Apontamentos para estabelecerse um tribunal e colégio de medicina: carta a Joaquim
Pedro de Abreu: tratado da conservação da saúde. Coimbra,
Universidade de Coimbra, 1959-1966, 2 volumes, 1º volume:
VIII;378;[1] p., 2º volume: XXIII;397;[4] p., 29 cm. Capa
brochada, como novos.
«A reimpressão destas obras é plenamente justificada pela sua
importância e raridade.»

150€

87 - Santos, Reinaldo dos – A escultura em Portugal. Lisboa, Academia Nacional de Belas Artes, 1948-1950, 2 volumes, 1º volume:
Séculos XII a XV. - 66;[154] p., 2º volume: Séculos XVI a XVIII. - 74;VII;[158] p., muito ilustrado no texto e com CLXVI estampas extra texto
no 1º volume e CLXXIX estampas extra texto no 2º volume, fotos de Mário Novais, desenhos de Eduardo Malta e Raul Lino, 36 cm.
Encadernação ½ pele, com capas de brochura, bom estado.
«Este estudo, fundado na análise de mais de 1.500 esculturas, levou-nos à conclusão de que a Escultura foi, entre nós, uma das mais castiças
expressões de sensibilidade nacional, talvez a de mais constante unidade de sentimento através dos múltiplos ciclos da sua evolução.»

300€
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88 - Sarmento, Alberto Artur; Noronha, Adolfo César de –
Vertebrados da Madeira. Funchal, Junta Geral do Distrito
Autónomo do Funchal, 1948, 2ª edição, 2 livros encadernados
em um volume, 1º volume: Mamíferos, aves, répteis,
batráquios- [10];317 p., 2º volume: Peixes - [10];181 p., 23 cm.
Encadernação inteira de sintético, bom estado.
«Separadamente foram publicadas as monografias: “Os peixes da
madeira”, 1934; “As aves do arquipélago da Madeira”, 1936;
“Mamiferos do arquipélago da Madeira”, 1936; “Répteis e batráquios
do arquipélago da Madeira”, 1940.
Procedendo agora a uma 2ª edição, (…) ficam reunidos aqueles
trabalhos sob o titulo “Vertebrados da Madeira”.»

100€

89 - Seia, Hugo – Caçadores africanos. Edição do Autor, 2004. 475 p.,
muito ilustrado com fotos e reproduções a óleo do autor, 32 cm.
Exemplar nº 213 de uma tiragem de mil, com assinatura do autor.
Encadernação do editor com sobre capa, como novo.
«”Caçadores Africanos” é, pois, uma colectânea de relatos emocionais de
caçadores, uns mais experientes do que outros, como é óbvio, mas todos
deixando extravasar nas suas descrições o amor pela caça e por tudo o que
envolve tão nobre prática.»

130€

90 - Simões, João Gaspar – Vida e obra de Fernando Pessoa: história de uma
geração. Lisboa, Livraria Bertrand, s/d, 1ª edição, 2 volumes, 1º volume: Infância e
adolescência. - 310 p., 2º volume: Maturidade e morte. - 390 p., muito ilustrado, 24
cm. Capa brochada, com pequenas manchas de humidade, bom estado.
Inclui ainda, à parte, inúmeros recortes de jornais, a noticiar vários acontecimentos da vida de
Fernando Pessoa, com fotos em diferentes épocas, desde a infância junto da família, até ao ano
da sua morte.
«Quem era o obscuro autor desse “drama de gente” que permitiu a Fernando Pessoa atravessar
a vida quase anónimo, semi-oculto sob a máscara discreta dos seus heterónimos?»
Notável biografia.

65€
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91 - Sousa, António Caetano de – Historia genealogica da Casa Real Portugueza: desde a sua origem até o presente, com as
Familias illustres, que procedem dos Reys, e dos Serenissimos Duques de Bragança: justificada com instrumentos, e escritores
de inviolavel fé: e offerecida a El Rey D. João V. / Provas da Historia genealogica da Casa Real Portugueza: tiradas dos
instrumentos do Archivo da Torre do Tombo, da Serenissima Casa de Bragança, de diversas Cathedraes, Mosteiros, e outros
particulares d’este reyno. Lisboa Occidental, na Officina de Joseph Antonio da Sylva, impressor da Academia Real, 1735 a 1749 / 1739 a
1748, 22 volumes (incluindo o volume do Indíce), obra completa apenas com falta da folha de rosto no tomo XII, parte I, ilustrada com
gravuras em água-forte, de Vieira Lusitano, gravadores: Guilherme Francisco Lourenço Debrie, Pedro de Rochefort, Bartolommeo Morganti,
Louis Simonneau, acompanhada ainda de inúmeras folhas desdobráveis com tábuas genealógicas, 29 cm. Encadernação da época em
inteira de pele, bom estado.
«Esta obra grandiosa e monumental, dedicada pelo auctor a elrei D. João V, e por este mandada imprimir á sua custa, com quanto pareça pelo seu titulo
pertencer só á Casa Real, pode ser verdadeiramente considerada uma historia geral do reino; pois que nas suas vastas dimensões abrange
variadissimos assumptos, mais ou menos enlaçados com a genealogia e acções da familia real desde o principio da monarchia.
Quanto ás Provas além dos documentos que encerram, e que são de subida importancia para a historia politica, civil e ecclesiastica do reino, alguns dos
quaes se procurariam hoje inutilmente em outra parte por se haverem extraviado, ou consumido com o incendio subsequente ao terremoto de 1755 os
originaes d’onde foram trasladados, entrando n’esse numero todos os do Archivo da Casa de Bragança; contém egualmente especies de grande valor
para os estudiosos da lingua portugueza, e da historia litteraria do nosso paiz.» - Dicc. Bibliográfico, Inoccêncio.

6000€
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92 - Trêpa, José (pref.) – Eça de Queirós visto pelos seus
contemporâneos: 1845-1945. Porto, Lello & Irmão, 1945, XVI;420 p.,
[14] folhas ilustradas, 20 cm. Encadernação ½ pele, com capa de
brochura, bom estado.
«Eis a qualidade prodigiosa que ninguém, consciente, lhe pode negar. Os
artigos que se vão ler, em uníssono o confirmam.»

45€

93 - Torres, João Carlos e Visconde Sanches Baena –
Memórias histórico-geneologicas dos duques portugueses
do século XIX. Lisboa, Academia Real das Sciencias de
Lisboa, 1883, 807 p., inclui 2 mapas com árvores genealógicas
em formato desdobrável, 25 cm. Encadernação ½ pele, com
capa de brochura, bom estado.
200€

94 - Ventura, Mário – A noite da vergonha: romance. Lisboa,
Livraria Bertrand, [1962], 1ª edição, 22;[2] p., capa ilustrada por
Guilherme Casquilho, 19 cm. Capa brochada, bom estado.
«Importante escritor inserido no período neo-realista, década essa que
é iniciada nos finais dos anos 30 e vai até meados dos anos 60.»

30€
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95 - Villas, Gaspar do Couto Ribeiro – História colonial. Vila Nova de
Famalicão, Minerva, 1937-1938, 2 livros num único volume, 1º volume:
308 p., 2º volume: 428;[3] p., 24 cm. Com dedicatória do autor.
Encadernação inteira de sintético, dois livros num tomo, bom estado.
«O presente volume destina-se a apresentar em síntese de vulgarização os
factos essências, fundamentais, que assinalam, definem e explicam a marcha
de acontecimentos vinda de longe e alcançando os nossos dias, acabando por
constituir o Movimento de Expansão, que, no limite, criou o Problema Colonial
no seu aspecto de hoje, de tam alto alcance na vida social moderna.»

70€

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

Obrigado pela sua preferência!
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