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1 - Almanach de lembranças luso-brasileiro para o ano de 1851 a 1854, 1858 a 1866, 1873 a 1878. Organizado por
Castilho, Alexandre Magno de / António Xavier Rodrigues Cordeiro, Lisboa, Empresa de Lucas Evangelista / Imprensa
Nacional / Lallemant Frères / Sociedade Typographica Franco-Portugueza, 1851 a 1854, 1858 a 1866, 1873 a 1878, 19
volumes, muito ilustrados com desenhos e gravuras, 13 cm. Encadernação ½ pele, bom estado.
«“Curioso livrinho” de grande alcance.» – Guiomar Torresão.
«O almanaque é o livro disciplinar que coloca os marcos, traça as linhas dentro das quais circula, com precisão, toda a nossa vida social.
- Eça de Queirós»
«Obra prática de fácil e permanente consulta. Quanto à natureza dos conhecimentos que veicula: Abrangendo desde os dados
astronómicos e meteorológicos, efemérides, ou ainda curiosidades, conselhos práticos, mezinhas, pequenas notas sobre acontecimentos,
fenómenos ou personagens, propagandas, horóscopo, até a notas astrológicas (sobretudo o “juízo do ano”), anedotas, adivinhas,
charadas, provérbios, quadras, contos, poesias, etc.»
Com a colaboração de inúmeros escritores e escritoras da época, permitiu um intercâmbio cultural entre os dois países, chegando a um
público muito vasto e de diferentes culturas.

300 €

2
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2 - Andrade, António Alberto Banha de – A reforma
Pombalina dos estudos secundários (1759-1771):
contribuição para a história da pedagogia em
Portugal. Coimbra, Por Ordem da Universidade, 19811984, 2 volumes, 1º volume, 1ª parte: A reforma. - 1981,
XXXI;574 p., 1º volume, 2ª parte: A reforma. - 1984, da p.
575 à p. 999, 26 cm. Capa brochada, bom estado.
45 €

3 - Anuário académico de 1944. Lisboa, Academia das Ciências de Lisboa, 1944, 155 p., muito ilustrado com fotos, 19 cm.
Capa brochada, com ligeira mancha de água nalgumas folhas, bom estado.
Lista de académicos efectivos, académicos correspondentes nacionais para letra e ciências, associados provinciais, académicos
correspondentes para o Brasil e académicos correspondentes estrangeiros. Listas de trabalhos académicos e prémios.»

25 €

4 - Arcos, Joaquim Paço d’ – Pedra à beira da estrada:
notas e perfis, 1929-1971. Lisboa, Guimarães Editores,
1971, 1ª edição, 413;[2] p., 20 cm. Capa brochada, folhas
ainda por abrir, bom estado.
«Elegantes, sóbrias, de serena clarividência, as conferências
coligidas em “Pedras à beira da estrada” mereciam sobreviver
às circunstâncias que lhes deram motivo.»

20 €
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5 - Arrais, Monte – O estado novo e suas diretrizes: estudos
políticos e constitucionais. Rio de Janeiro, Livraria José
Olympio, 1938, 302;[2] p., 19 cm. Capas brochadas, 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 €

6 - Arruda, Virgílio – Dom Pedro e Dom
Miguel: do Brasil ao Ribatejo. Santarém,
Junta Distrital de Santarém, 1972, XVI;279;[6]
p., muito ilustrado, 25 cm. Capas brochadas,
bom estado.
25 €

7 - 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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8 - Azevedo, Correia – Brasões e casas brasonadas do Douro. Lamego, Gráfica de Lamego, 1974, 319;[2] p., muito
ilustrado, 23 cm. Encadernação original do editor, bom estado.
85 €

9 - Barbosa, Ignacio de Vilhena – Monumentos de Portugal: históricos, artísticos e archeologicos. Lisboa, Castro
Irmão, 1886, [10];XIV;500;[1] p., 22 cm. Encadernação ½ pele, bom estado.
80 €
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10 - Bastos, João Teodoro Ferreira Pinto – A Fábrica da Vista Alegre: o livro do seu centenário, 1824-1924. Lisboa,
Biblioteca Nacional, 1924, 172;[6] p., muito ilustrado no texto e em folhas extra texto, 33 cm. JUNTO COM: A Fábrica da
Vista Alegre: o livro do seu centenário 1824-1924; catálogo. Lisboa, Biblioteca Nacional, 1924, 65;[2] p., 33 cm. JUNTO
COM: A Fábrica da Vista Alegre: apêndice ao livro do seu centenário 1824-1924. Lisboa, Biblioteca Nacional, 1924,
59;[4] p., ilustrado, 33 cm. Encadernação inteira de pele, gravações a ouro na lombada e pasta, com capas de brochura, bom
estado. 450 €
Edição comemorativa da celebração do seu centenário.
«Demonstração do que tem sido a longa vida industrial e artística da Vista Alegre, propôs-se esta sociedade promover uma exposição
retrospectiva dos produtos da sua Fábrica, reunindo os objectos mais notáveis do seu Museu, do Estado, cuja obtenção fosse possível
conseguir.»

450 €

11 - Brandão, Frei António – Crónica do Conde D.
Henrique, D. Teresa e infante D. Afonso. Porto, Livraria
Civilização, 1944, colecção: Biblioteca Histórica de
Portugal e Brasil; Série Régia, edição actualizada com
uma introdução de A. de Magalhães Basto, XXXIX;320;[2]
p., 26 cm. Capa brochada, com pequeno restauro na
lombada, bom estado.
«Frei António Brandão teve o mérito, verdadeiramente
excepcional no seu tempo e no nosso país, de traçar, guiado
pelo seu instinto histórico, páginas preciosas sobre a primeira
época da vida do Estado português, que ainda hoje se lêem
com proveito.»

20 €
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12 - Brochado, Costa – Infante D. Henrique. Lisboa,
Portugália Editora, 1958, 398;[1] p., ilustrado, 20 cm. Capa
brochada, bom estado.
«Neste livro se estuda uma figura que julgamos singular na história de
Portugal e que pertence ao raro número daqueles que têm intervindo
decisivamente nos destinos da humanidade.»

25 €

13 - Brochado, Costa – O Sr. Norton de Matos e a sua
candidatura. Lisboa, Portugália Editora, 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 €

14 - Carvalho, Carlota Almeida – O mar na língua e na
literatura portuguesa. Lisboa, s/ed, 1956, 27 p., 23 cm. Capa
brochada, bom estado.
«Disse alguém que a língua dum povo é o próprio povo.»

10 €
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15 - Carvalho, Carlota Almeida – São necessários os
estrangeirismos na nossa língua? Lisboa, s/ed., 1955,
separata da revista “Credo”, 8 p., 23 cm. Capa brochada,
bom estado.
«(…) E, finalmente, o “lunch” que já se escreve “lanche”, veio
fazer esquecer a nossa merenda, bem mais doce e saborosa.»

10 €

16 – “Che” Guevara, Ernesto – Congo: o sonho africano.
Porto, Asa, 2001, tradução de Egito Gonçalves, 234;[3] p.,
ilustrado com fotos, 24 cm. Capa brochada, como novo.
«A análise lúcida e severa que Guevara faz da sua experiência
africana – do seu “sonho africano” – permite compreender melhor a
realidade do continente, a hipocrisia da política ocidental e a
ambiguidade da União Soviética.»

25 €

17 - Contemporanea: grande revista mensal. Director José Pacheco, Lisboa, Libanio da Silva, 1922, 3 números
(incompleta), 144 p, muito ilustrados, 30 cm. Capa brochada, com alguns restauros na lombada, bom estado.
Com colaboração gráfica (ilustrações, vinhetas e capas) de Almada Negreiros, Stuart Carvalhais, António Soares e José Pacheco. Em
hors-texte, obras de Almada, Amadeo de Souza-Cardoso, Eduardo Viana, António Soares, Jorge Barradas. Colaboradores literários,
como: Fernando Pessoa, Almada Negreiros, Mário de Sá-Carneiro, António Botto, Raul Leal, Judith Teixeira, António Ferro, Luis de
Montalvor, António Patrício, Afonso Lopes Vieira, Eugénio de Castro, António Sardinha, João Ameal, Martinho Nobre de Melo, Homem
Cristo Filho, Aquilino Ribeiro, André Brun, etc.

75 €
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18 - Cordeiro, Luciano – Soror Marianna: a freira
portugueza. Lisboa, Livraria Ferin, 1888, 1ª edição,
[4];335 p., 23 cm. Encadernação ½ pele, com capa de
brochura, folhas iniciais com ligeira mancha de água na
parte inferior, bom estado geral.
«(…] a alma simples e ingénua de uma mulher apaixonada e
perdida, em todo o vigor da vida, entre as parede sombrias de
um convento, escrevendo ao homem que a seduzira e
abandonara, - agarrando-se desesperadamente ao seu amor,
como o naufrago a um pedaço de madeira na solidão fatal e
impassível do Immenso.»
Interessante estudo historiográfico e crítico da vida e obra de
Mariana Alcoforado.

90 €

19 - Dantas, Júlio – Pintores e poetas de Rilhafolles.
Lisboa, Libanio da Silva, 1900, 52;[1] p., ilustrado, 26 cm.
Encadernação ½ pele, com capa de brochura, bom estado.
«Tem o auctor destes ligeiros apontamentos como objectivo o
estudo d’algumas características da arte do louco, pela vantagem
que a sua fixação resulta para a critica geral da arte sã e pela
importância que esse estudo reveste na diagnose de certas
formas de loucura.»

35 €

20 - Diana: revista mensal de caça e pesca, protecção da natureza, canicultura-hipismo. Director e proprietário José
Ferraz, Lisboa, LIBER Editora, 1979-1980, 2ª série, 12 números, 1º volume, nº 1 – Agosto de 1979 a nº 12 – Agosto 1980,
muito ilustrado a cores e a preto e branco, 28 cm. Encadernação original do editor, com capas de brochura, bom estado.
«É uma publicação mensal dirigida fundamentalmente aos caçadores e pescadores desportivos. Pretende também ser o meio de
divulgação de tudo quanto se relacione com a sobrevivência dos animais bravios.»

45 €
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21 - Dias, João José Alves – Iniciação à bibliofilia.
Lisboa, Pró-Associação Portuguesa de Alfarrabistas,
1994, 78;[1] p., ilustrado, 22 cm. Capa brochada, com
alguns picos de humidade, bom estado.
«Já agora, leitor, não leve mal um outro conselho. Quando
entrar numa livraria, cumprimente o livreiro, fale-lhe do livro que
procura, conquiste um amigo. Se quer ser um bibliófilo, só o
conseguirá com o apoio e a ajuda dos homens (ou mulheres)
que vivem com os livros.»

20 €

22 - Dornellas, Affonso de (dir.) – Elucidario nobiliarchico: revista de história e de arte. Lisboa, Centro Tip. Colonial,
1928-1929, 2 volumes, volume I, nº I - Janeiro 1928 a nº XII - Dezembro 1928, 399;[1] p., volume II, nº I - Janeiro 1929 a nº
XII - Dezembro 1929, 399;[1] p., muito ilustrado no texto e em folhas extra texto, 33 cm. Encadernação inteira de pele, com
gravações a ouro e a seco na lombada, pasta e seixas, bom estado.
«O “Elucidário nobiliarchico” é como uma instituição de estudo, onde os assumptos serão discutidos e onde todos os estudiosos,
conhecedores ou possuidores de elementos podem ter interferência.»
Valioso repositório de trabalhos de heráldica, arte, iconografia e história.

450 €

23 - Encontro internacional do centenário de Fernando
Pessoa. Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1990,
organizado por Isabel Tamen, 401 p., ilustrado, 23 cm. Capa
brochada, como novo.
«O encontro, feito de variadas comunicações, submetido a temáticas
específicas compartimentadas no tempo e no espaço, só agora pode
adquirir a sua unidade subjacente e, esperamo-lo, alcançar aquela
perenidade que a dispersão coloquial não consente.»

30 €
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24 - Espanca, Florbela – As máscaras do destino. Lisboa, Livraria Bertrand, 1982,
177;[4] p., 21 cm. Capa brochada, como novo.
«Também Florbela deixou uma a uma as suas máscaras e, da sua cova, foi chamada para que
falasse diante do rei, que é o homem doutro tempo e doutro lugar; o que entende o seu valor, o
que lhe concede a justa glória.»

15 €

25 - Espanca, Florbela – Diário do último ano: seguido de um poema sem título.
Lisboa, Livraria Bertrand, 1982, 68;[3] p., 21 cm. Capa brochada, como novo.
«Este diário é o registo dos últimos dias de uma virgem prometida à morte. Tudo na poesia de
Florbela Espanca, poesia concupiscente do uso inteiro das sensações, nos encaminha para esta
subida ao zénite da sua realidade arquetípica.» - Natália Correia

12 €

26 - Espírito Santo, Moisés – O brasonário português e a cultura hebraica. Lisboa, Instituto de Sociologia e Etnologia
das Religiões, 1997, 294;[9] p., muito ilustrado, 24 cm. Capa brochada, bom estado.
«O brasão português foi livre até ao reinado de D. Manuel I e só a partir de então passou a ser, em exclusividade, uma marca da nobreza
e fidalguia.»

25 €
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27 - Feijão, Raúl de Oliveira – Elucidário fitológico: plantas vulgares de Portugal continental, insular e ultramarino;
classificação, nomes vernáculos e aplicações. Lisboa, Instituto Botânico, 1960, 1961, 1963, 3 volumes, 1º volume: A-H,
1960, 472;[2] p., 2º volume: I-O, 1961, 462; [1] p., 3º volume: P-Z, 1963, 394;[1] p., 24 cm. Capa brochada, bom estado.
«A tarefa exaustiva a que o autor se dedicou, coligindo termos vernáculos, identificando-os com os respectivos termos cientifico, expondo
as propriedades das plantas mencionadas, dando indicações sobre as vitaminas que contenham, assinalando aplicações
medicamentosas e industriais e levando a meticulosidade ao ponto de procurar a grafia correcta do termo, é verdadeiramente digna de
nota.»

100 €

28 - Ferro, António – Salazar: o homem e a
sua obra. Lisboa, Fernando Pereira, 1982, 307
p., 21 cm. Capa brochada, bom estado.
«Temos neste livro um retrato vivo de um homem
cheio de interesse. Será o retrato verdadeiro? Será
o homem total e nada mais senão o homem?»

20 €

29 - Ferro, António – Intervenção modernista: teoria
do gosto. Lisboa, Verbo, 1987, XXVI;409 p., 22 cm. Capa
brochada, como novo.
«Não escrevo por vaidade, nem pelo orgulho inútil de criar.
Criar é dar pretexto à morte. Tudo quanto se cria vem a rolar no
abismo. Escrevo para me distinguir da turba. Não me importa
ser como muitos, só não quero é ser como todos.»

20 €
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30 - Figueiredo, Alberto Henrique de – 50 anos ao serviço
do desporto e da pátria. Lisboa, Gomes & Rodrigues,
s/d;[195-], direcção de Vicente da C. R. Rodrigues, 114;[40]
p., muito ilustrado, 24 cm. Capa brochada, bom estado.
«Não ides ler a História do Sporting Clube de Portugal.
As páginas deste livro são meros apontamentos a constituírem
precioso material a aproveitar numa obra monumental que um dia
se escreverá.
Sem a preocupação do rigor histórico mas com o sentido das
realidades, das responsabilidades, um grupo de sócios quis coligir
dados e factos e com eles apresentar-vos este livro, onde a emoção temperou a rigidez da estatística
e a ternura a frieza das descrições.»

50

31 - Fortes, Manoel de Azevedo – O engenheiro portuguez: dividido em dous tratados. Tomo primeyro [-segundo]...
obra moderna, e de grande utilidade para os engenheiros, e mais officiaes militares / composta por Manoel de
Azevedo Fortes, Academico da Academia Real da Historia Portugueza. Lisboa Occidental: na Officina de Manoel
Fernandes da Costa, Impressor do Santo Officio, 1728-1729, 2 volumes, volume I: Que comprehende a geometria pratica
sobre o papel, e sobre o terreno: o uso dos instrumentos mais necessarios aos Engenheiros: o modo de desenhar e
dar aguadas nas plantas militares; e no Apendice a trigonometria rectilinea. – 1728, [66];537;[2 brancas], [11] gravuras
desdobráveis, gravura que antecede a página de título com retrato do autor, assinatura «de Quillard pinxit de Rochefort Sculp
1729», volume II: Que comprende a fortificaçaõ regular, e irregular: o ataque e defensa das praças; e no appendice o
uso das armas de guerra. – 1729, [34];492, [22] gravuras desdobráveis, gravura que antecede a página de título,
representando a cidade de Albuquerque ao fundo e em primeiro plano os Generais P. Carle, Conde das Galveias e Conde de
Vila Verde, assinatura «de Rochefort fecit 1729», 22 cm. Obra completa. Encadernação inteira de pele da época, com
carimbo brasonado na folha de rosto, bom estado.
2600 €
Trata-se do primeiro tratado de engenharia militar editado em português.
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32 - Freire, João Paulo (Mário) – Os judeus e os protocolos dos sábios do Sião. Lisboa, Edição do Autor, 1937, 1938,
1938, 1939, 4 volumes, volume I: 1937, 222 p., volume II: A diáspora. - 1938, 365 p., volume III: Na Ibéria, Espanha e
Portugal. - 1938, 465 p., volume IV: Os «protocolos». – 1939, 393 p., 23 cm. Capa brochada, ligeiramente cansada, bom
estado geral.
«Interessa-me apenas a sua História, a sua Acção os seus Processos. Raça perseguida através dos séculos, o seu poder de resistência
tem sido enorme, e, quer queiram quer não, os seus triunfos no mundo das finanças, das artes, das letras, em todos os ramos do saber
humano, têm sido formidáveis.»

200 €

33 - Godinho, Vitorino Magalhães – A
expansão quatrocentista portuguesa. Lisboa,
Dom Quixote, 2008, 399;[7] p., ilustrado com 5
mapas, 24 cm. Capa original do editor, com
sobrecapa, como novo.
25 €

34 - Gomes, Rita Costa – A Corte dos reis de Portugal
no final da Idade Média. Lisboa, Difel, 1995, IV;386 p.,
ilustrado, 23 cm. Capa brochada, bom estado.
«Rodeando o rei, a corte não é um mero dispositivo exterior de
representação, mas encontra-se no cerne dos mecanismos do
seu poder. Órgão de apreensão das realidades do reino, ela é
também uma configuração social com características próprias
que este livro tenta analisar, no caso português.»

18 €
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35 - Grilo, Manuel – Histórias da história da Guiné-Bissau.
Lisboa, Comissariado Geral da Guiné-Bissau, 1998, 93 p., 24
cm. Capa brochada, como novo.
«Os personagens deste livro são, obviamente fictícias. E muitas
histórias são baseadas em lendas, fugindo inclusive, algumas vezes, à
própria ordem cronológica dos acontecimentos…»

18 €

36 - Guerra, João Paulo – Memória das guerras
coloniais. Porto, Afrontamento, 1994, 453 p., muito
ilustrado, 24 cm. Capa brochada, como novo.
«Investigação jornalística sobre as guerras portuguesas em
Angola, Guiné e Moçambique, de 1961 a 74. É assim uma
viagem pela memória dos nacionalismos africanos e da
intransigência de Lisboa.»

30 €

37 - Herculano, Alexandre – História de Portugal desde o começo da monarchia até ao fim do reinado de Affonso III.
Lisboa, Livraria Aillaud e Bertrand, s/d, direcção de Pedro de Azevedo, 8ª edição definitiva conforme com as edições de vida
do autor, edição ornada de gravuras executadas sobre documentos autênticos, 8 tomos encadernados em 4 volumes
(completa), I tomo: 262;[1] p., II tomo: 316 p., III tomo: 359;[2] p., IV tomo: 382 p., V tomo: 335 p., VI tomo: 353 p., VII tomo:
370;[1] p., VIII tomo: 467 p., ilustrados, 21 cm. Encadernação ½ pele, com capas de brochura, algumas com picos de
humidade, bom estado.
120 €
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38 - Lancastre, Maria José de – Fernando Pessoa: uma
fotobiografia. Lisboa, Quetzal, 1998, 316 p., muito ilustrado, 21
cm. Capa brochada, como novo.
«Através destas imagens passa, necessariamente, a vida duma
época: o espaço humano, existencial, cultural e geográfico do qual
Pessoa é o centro.»

25 €

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

10 €

40 - Leal, Cunha – A pátria em perigo: coisas do tempo
presente. Lisboa, Edição do Autor, 1962, 300;[1] p., 19 cm..
Capa brochada, bom estado.
«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.»

15 €
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41 - Leal, Cunha – As minhas razões e as razões dos
outros: ecos duma campanha eleitoral. Lisboa, Edição
do Autor, 1957, 79;[6] p., 19 cm. Capa brochada, bom
estado.
12 €

42 - Leal, Cunha – Cântaro que vai à fonte... Lisboa, Edição
do Autor, 1963, 240;[7] p., 20 cm. Capa brochada, bom estado.
15 €

43 - Leal, Cunha – Coisas do tempo presente. Lisboa, Edição do Autor, 1957, 1959, 1960, 3 volumes, 1º volume: Coisas
da Companhia de Diamantes de Angola (Diamang). – 1957, 137;[3] p., 2º volume: Novas coisas da Companhia de
Diamantes de Angola (Diamang). – 1959, 189;[3] p., 3º volume: Peregrinações através do poder económico: novas
peregrinações diamangas deambulando por terras de Manica e Sofala, navegando nas albufeiras do Zêzere,
digressão abissal pela Sonefe. – 1960, XX;272 p., 19 cm. Capa brochada, bom estado.
40 €
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44 - Leal, Cunha – O colonialismo dos
anticolonialistas: coisas do tempo presente. Lisboa,
Edição do Autor, 1961, 156;[2] p., 20 cm. Capa brochada,
bom estado.
«Esta interrogação contém, sem dúvida, em si o enunciado do
magno problema da legitimidade ou ilegitimidade do fenómeno
colonizador.»

15 €

46 - Leão, António da Costa –
Poetas do Sul, Bernardo de
Passos e Florbela Espanca.
Lisboa, Portugália Editora, s/d,
97;[2] p., ilustrado, 20 cm. Capa
brochada, bom estado.
«Dois magos da poesia, nomes que
honraram as letras pátrias.»

25 €

46 - Lourenço, Agostinho (coord.) – Ferreira do
Amaral: o capitão sem medo; depoimentos de
contemporâneas do grande português, publicados
por iniciativa do Cap. Agostinho Lourenço. Lisboa,
Papelaria Fernandes, 1956, 86 p., 22 cm. Capa brochada,
bom estado.
«Através destes testemunhos poderão os mais velhos recordálo e os mais novos apreciar a inquebrantável energia e
admirável abnegação do Comandante da Polícia de Lisboa,
numa época de tumultos e de assassinatos impunes, na
louvável intenção de pôr termo à constante intranquilidade dos
habitantes da capital do País.»

15 €
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47 - Macedo, Luís Pastor de – Lisboa de lés-a-lés: subsídios para a história das vias públicas da cidade. Lisboa,
Câmara Municipal de Lisboa, 1981, 1960, 1985, 1968, 1968, 1º volume: 1981, 277;[1]p. , 2º volume: 1960, 270;[5] p., 3º
volume: 1985, 307;[5] p., 4º volume: 1968, 273;[7] p., 5º volume: 1968, 338;[2] p., muito ilustrados com fotos, plantas e 4
mapas desdobráveis, 21 cm. Capa brochada, bom estado.
«Esta obra que agora apresentamos, deve a sua existência à obra póstuma de Gomes de Brito publicada à pouco tempo sob o título de
Ruas de Lisboa.
(…) Foi da sua leitura, da verificação de que mais alguma coisa haveria a dizer de parte das artéria tratadas, de que umas tantas
correcções haveria a fazer e ainda do interesse que o público mostrou ter por esta obra, que nasceu a ideia de ampliar e aperfeiçoar tanto
quanto possível.»

75 €

48 - Machado, José Pedro – Origens do português: ensaio.
Lisboa, Sociedade de Língua Portuguesa, 1967, 2ª edição
revista, 159;[1] p., 23 cm. Capa brochada, bom estado.
25€

49 - Martins, F. A. de Oliveira – Oliveira Martins e os
seus contemporâneos. Lisboa, Guimarães Editores,
1960, 301;[2] p., ilustrado com foto, 22 cm. Capa
brochada, bom estado.
«Nesta páginas, passa o drama da insatisfação duma vida e a
energia rara de um lutador.»

25 €
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50 - Mateus, Rui – Contos proibidos: memórias de um
PS desconhecido. Lisboa, D. Quixote, 1996, 1ª edição,
457 p., [32] páginas ilustradas com fotos, fac-similar de
documentos, 24 cm. Capa brochada, bom estado.
«Para além da ausência de regras que permitam, pela via
individual, o acesso do cidadão à actividade política, não
existem regras idóneas de financiamento dos partidos nem de
transparência para políticos.»
Livro polémico.

50 €

51 - Mattos, General Norton de – Mais quatro meses da
minha candidatura à Presidência da República. Lisboa,
Edição do Autor, 1949, 173;[3] p., 20 cm. Capa brochada, com
alguns picos de humidade, bom estado.
«Trata-se evidentemente de um candidato da oposição ao regime
actual.»

20 €

52 - Mello, D. Francisco Manoel de – Apologos dialogaes: relogios falantes; avarento; visita das fontes; hospital das
letras. Rio de Janeiro, Livraria Castilho, 1920, reprodução fiel do texto da edição de 1721, annotados e precedidos de um
esbôço bio-bibliographico do autor por Fernando Nery, obra dividido em 4 partes, 464;CXII;19;[3] p., 19 cm. Encadernação ½
pele, com capa de brochura, com alguns picos de humidade, bom estado.
«Era versado nas mais diversas matérias; sabia comandar uma esquadra no mar ou um exercito, dirigir um banquete diplomático ou um
baile na Corte, argumentar um ponto de teologia, ditar uma balada, explicar a derivação de uma palavra, compor música para uma ópera
e penetrar nos mistérios da Cábala.» - Edgar Prestage.

50 €
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53 - Mello, Pedro Homem de – Nós portugueses
somos castos. Lisboa, Ática, 1967, 1ª edição, 93;[1] p.,
20 cm. Capa brochada, com ligeiros picos de humidade,
bom estado.
30 €

54 - Mello, Pedro Homem de – Povo que lavas no rio: ...
além de poemas, contos, evocações, descrições,
divagações, memórias... Porto, Brasília Editora, 1969, 1ª
edição, 138;[3] p., 19 cm. Capa brochada, com alguns picos de
humidade, bom estado.
«A Vida e a Morte, eis as duas grandes presenças do “Povo que lavas
no rio”: livro que todavia se diria o mais fácil, o mais popular, ousarei
dizer o mais cândido.» - David Mourão Ferreira

25 €

55 - Melo, Francisco Manuel de – Carta de guia de
casados. Porto, Livraria Simões Lopes, 1949, prefácio e
revisão de Fernando de Castro Pires de Lima, 163;[1] p.,
20 cm. Capa brochada, bom estado.
«”Carta de guia de casados” pertence à pequena colecção
desses livros de filosofia, que nunca descaem de sua virilidade,
e vão de par, pelos séculos dentro, com as renovadas
gerações, reflorindo perpétua mocidade.» - Camilo Castelo
Branco

15 €

56 - Melo, Gonçalo de Sampaio e; Mendo Castro Henriques
(org. e pref.) – 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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57 - Menezes, D. Luiz – Historia de Portugal restaurado, offerecida ao llustrissimo e Excellentissimo Senhor D.
Joseph de Mascarenhas... / Escrita por D. Luiz de Menezes, Conde da Ericeira, do Conselho de Estado de Sua
Magestade, seu Vedor da Fazenda, e Governador das Armas da Província de Traz os Montes, &c. Lisboa, na Offic. de
Domingos Rodrigues / Na Officina dos Herd. de Antonio Pedrozo Galram, 1751, 4 volumes, tomo I: [20];494 p., tomo II:
[4];568 p., tomo III: [6];520 p., tomo IV: [8];608 p., 21 cm. Encadernação inteira de pele da época, alguns picos de humidade
nas 5 folhas iniciais do tomo I e lombada ligeiramente danificada, bom estado.
Trata-se da 2ª impressão, a primeira é de 1679. Livro raro.

600 €

58 - Miguéis, José Rodrigues – Gente da terceira
classe: contos e novelas. Lisboa, Estúdios Cor, 1962, 1ª
edição, 256;[1] p., 19 cm. Capa brochada, lombada
cansada, bom estado geral.
«… uma linguagem tão ágil e essencial que a narrativa nem
parece precisar de palavras para se apresentar ao leitor.»

25 €

59 - Monteiro, Nuno Gonçalo Freitas – O crepúsculo dos
grandes: a casa e o património da aristocracia em Portugal;
1750-1832. Lisboa, Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1998,
1ª edição, 620;[2] p., 20 cm. Capa brochada, como novo.
«Criticada pelos liberais no século XIX e recorrentemente comentada
pela historiografia desde então, a aristocracia portuguesa do Antigo
Regime é pela primeira vez estudada de forma sistemática neste
livro.»

25 €
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60 - Morais, Graça Pina de – Jerónimo e Eulália.
Lisboa, Sociedade de Expansão Cultura, 1969, 1ª edição,
247 p., 23 cm. Capa brochada, bom estado.
«Prémio Ricardo Malheiros da Academia de Ciências –
considerada a melhor obra de ficção do ano – e o Grande
Prémio Nacional de Novelística.»

30 €

61 - Namora, Fernando – Deuses e demónios da medicina.
Lisboa, Livros do Brasil, 1952, 1ª edição, 316;[4] p., 20 cm.
Capa brochada, bom estado.
«Como seria de prever, a história da medicina mistura-se, através dos
séculos, com todas as outras manifestações sociais e do saber
humano; por isso, nas diferentes épocas e repetindo-se quase
monotonamente com as mesmas características, assistimos ao conflito
entre os renovadores da medicina e as forças da reacção.»

35 €

62 - Noronha, Eduardo – O Vestuário: história do traje
desde os tempos mais remotos até á idade média;
compilação das obras de maior autoridade sobre o
assunto; ornada com mais de duzentas gravuras.
Lisboa, Imprensa Libanio da Silva, 1911, 317;[2] p.,
ilustrado com 200 gravuras, 19 cm. Capa brochada, com
pequenos restauros, bom estado.
25 €

63 - O Patriarcado de Lisboa: exposição. Lisboa, Câmara
Municipal de Lisboa, 1968, exposição organizada pela Sé
Patriarcal de Lisboa no Palácio Galveias de 28 de Novembro a
15 de Dezembro de 1968, 44 p., 37 estampas em folhas extra
texto, muito ilustrado, 25 cm. Capa brochada, bom estado.
25 €
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64 - Oliveira, José Osório de – O romance de Garrett.
Porto, Livraria Tavares Martins, 1935, 1ª edição, 292;[3]
p., 19 cm. Capa brochada, bom estado.
25 €

65 - Ortigão, Ramalho – A Hollanda. Lisboa, Parceria Antonio
Maria Pereira, 1924, 362;[4] p., ilustrada com 2 fotos do escritor
e muitos desenhos, 23 cm. Encadernação original do editor,
bom estado.
«Inútil para a história, estéril para a philosophia, possa esta pintura
sincera e commovida dos velhos lares hollandezes, tão simples, tão
modestos, tão recolhidos e tão meigos, ter um humilde lugar na Arte.»

30 €

66 - Paxeco, Óscar – O cântaro do Sr. Engº. Cunha
Leal. Lisboa, Edição do Autor, 1963, 90;[2] p., 19 cm.
Capa brochada, bom estado.
Réplica ao livro de Cunha Leal “Cântaro que vai à fonte”.

12 €

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

25 €
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68 - Pessoa, Fernando – Cartas de Fernando Pessoa a
João Gaspar Simões. Lisboa, Imprensa Nacional - Casa
da Moeda, 1982, 2ª edição, prefácio, posfácio e notas de
João Gaspar Simões, 154;[6] p., 24 cm. Capa brochada,
bom estado.
«Essas cartas, num total de trinta e nove, conservaram-se,
porém, inéditas na íntegra, à excepção de uma – aquela que eu
próprio publicara no número da Presença comemorativo da
morte do Poeta e depois transcrevi no meu livro Novos Temas,
donde passou para as Páginas Estéticas, do próprio Fernando
Pessoa.»

20 €

69 - Pinto, Américo Cortês – Da famosa arte da imprimissão: da imprensa em Portugal às cruzadas d'além-mar.
Lisboa, Ulisseia, 1948, 507;[4] p., muito ilustrado no texto e em folhas extra texto, 30 cm. Encadernação original do editor,
com alguns picos de humidade, bom estado.
«Desejoso de esclarecer alguns problemas relativos à iniciação gráfica do nosso País, fomos a pouco e pouco absorvidos pelo sortilégio
da “famosa Arte, e que nos desvendava panoramas cada vez mais vastos.»

100 €

70 - Pinto, Augusto Cardoso – Cadeiras portuguesas. Lisboa, Edição do Autor, 1952, 1ª edição, documentário gráfico
organizado por J. F. da Silva Nascimento, 118;[3];CXXXII p., muito ilustrado com 132 estampas em folhas extra texto, 33 cm.
Encadernação inteira de pele, imitando os motivos da capa de brochura, dourado á cabeça, lombada, pastas e seixas, com
capa de brochura, bom estado.
Obra de referência sobre o mobiliário português e neste caso específico a cadeira portuguesa.

300 €
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71 - Portela, Artur – À lareira de Portugal: contos.
Lisboa, Livraria Popular de Francisco Franco, s/d, 1ª
edição, 231 p., 20 cm. Capa brochada, com alguns picos
de humidade, bom estado.
25 €

72 - Ribeiro, Aquilino – Tombo no inferno: o manto de
Nossa Senhora; teatro. Lisboa, Livraria Bertrand, 1963, 1ª
edição, 355;[2] p., 20 cm. Capa brochada, bom estado.
«Ora, quanto exala de particular a obra de Aquilino, no conhecimento
e estudo do nosso meio, naquilo a que alguns chamam o seu
regionalismo, tem, porém, o condão de se ultrapassar, exactamente
pelo sopro desse ímpeto humano que a torna largamente
compreensível, comovente, cheia da presença do que é vivo na terra e
na gente.»

25 €

73 - Ribeiro, M. Félix – Os mais antigos cinemas de Lisboa 1896-1939: a distribuição de filmes em Portugal 19081939. Lisboa, Instituto Português de Cinema, 1978, 264;[4] p., muito ilustrado, 24 cm. Capa brochada, com a cor um pouco
desbotada, bom estado.
«O tempo, inexoravelmente, faz com que aos poucos se vão delindo da lembrança das pessoas os nomes de cinemas que foram, na sua
época própria, espelho de realidades ou fábrica de sonhos; recintos modestos uns, sumptuosos ou de ampla representatividade outros
em que, de início, um público sem exigências de maior ali ia procurar – e encontrar a maior parte das vezes – momentos de evasão,
preso como se achava do sortilégio das imagens moventes que à conveniente cadência das clássicas dezasseis imagens por segundo,
corriam brandamente na tela.»

30 €
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74 - Salazar, António de Oliveira – Antologia 19091953: discursos, notas, relatórios, teses, artigos e
entrevistas. Coimbra, Coimbra Editora, 1966, direcção e
notas prévias de Manuel Dias da Fonseca, escolha de
texto e ordenação de Eduardo Freitas Costa, 369;[2] p.,
29 cm. Capa brochada, com algumas manchas de
humidade, bom estado.
Edição Comemorativa do 40º Aniversário da Revolução
Nacional.

65 €

75 - Salazar, António de Oliveira – Declaración sobre
política ultramarina. Lisboa, Secretariado Nacional da
Informação, 1963, colecção: El pensamiento de Salazar, 37 p.,
22 cm. Capa brochada, bom estado.
10 €

76 - 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., 5º
volume: 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.
220 €
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77 - Salazar, António de Oliveira – Independência da
política nacional: suas condições; discurso proferido
por S. Exª o Presidente do Conselho. Lisboa,
Secretariado Nacional da Informação, 1951, colecção: O
pensamento de Salazar, 16 p., 23 cm. Capa brochada,
bom estado.
10 €

78 - Salazar, António de Oliveira – No fim da campanha:
discurso. Lisboa, Secretariado Nacional da Informação, 1949,
colecção: O pensamento de Salazar, 12;[2] p., 23 cm. Capa
brochada, bom estado.
10 €

79 - Salazar, António de Oliveira – O Plano de
Fomento: princípios e pressupostos; discurso
proferido por Sua Exª o Presidente do Conselho.
Lisboa, Secretariado Nacional da Informação, 1953,
colecção: O pensamento de Salazar, 29;[2] p., 22 cm.
Capa brochada, bom estado.
10 €

80 - Salazar, António de Oliveira – O ultramar português e a
O.N.U.: discurso proferido por S. Exª o Presidente do
Conselho. Lisboa, Secretariado Nacional da Informação, 1961,
colecção: O pensamento de Salazar, 22;[2] p., 22 cm. Capa
brochada, bom estado.
10 €
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81 - Sanceau, Elaine – D. Henrique: o navegador.
Porto, Livraria Civilização, 1988, 372;[3] p., ilustrado com
fotos, desenhos e mapas sendo alguns desdobráveis, 21
cm. Capa brochada, ligeiramente envelhecida, bom
estado geral.
15 €

82 - Santos, Luís Reis – Vasco Fernandes e os pintores de Viseu do século XVI. Lisboa, Edição do Autor, 1946,
84;LXXVIII p., ilustrado com 78 estampas extra texto, 33 cm. Encadernação original do editor cartonada, bom estado.
«A glória de Vasco Fernandes, o Grão-Vasco portentoso que a tradição converteu em lendária figura nacional, em génio criador de todos
os painéis existentes no País e pintados sobre tábuas, nos séculos XV e XVI, à maneira gótica e renascentista, há já muito reclama a sua
monografia histórica.»

50 €

83 - Santos, Reynaldo dos – O azulejo em Portugal. Lisboa, Editorial Sul, 1957, fotografias de Mário Novais, 170 p., muito
ilustrado no texto e em folhas extra texto, algumas a cores, 33 cm. Encadernação ½ pele, com capa de brochura, bom
estado.
«O presente ensaio da história do azulejo em Portugal procura ser a síntese não só dos estudos parcelares de mais de meio século de
investigações mas o largo fresco da sua evolução à luz de analises complementares das obras essenciais. Será um ensaio documentado
e critico baseado no exame directo das obras de arte, estudadas de norte a sul do país, e analisadas à luz da história comparada, não só
com a cerâmica estrangeira, mas com as outras artes decorativas, cujas influências mútuas são susceptíveis de esclarecer a sua
evolução. E a reunião de cerca de 150 espécimens datados, dará à sua cronologia uma base precisa e rica.»

200 €
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84 - Santos, Reynaldo dos – O românico em Portugal. Lisboa, Editorial Sul, 1955, fotografias de Mário Novais, desenhos e
plantas de Salgado Dias, 155;X p., muito ilustrado no texto e com 144 fotografias em folhas extra texto, 33 cm. Encadernação
½ pele, com capa de brochura, bom estado.
«Ao consagrar um estudo de conjunto à arte românica em Portugal, o Prof. Doutor Reynaldo dos Santos teve em vista a necessidade da
sua actualização, não só por a sua história precisar de ser revista, mercê de novos aspectos que a restauração dos monumentos revelou
ou completou, mas ainda, e sobretudo, pelos pontos de vista e significação especial que novas concepções de estética e filosofia da arte
lhe conferiram dentro da história geral da arte portuguesa.»
Impressa em papel velino gótico de fabrico especial, esta obra de apresentação gráfica impecável, contém 140 gravuras em papel coche
da melhor qualidade.

150 €
85 - Saraiva, António José; António da Cruz
Rodrigues; Rodrigo Emílio; Amândio César;
Francisco Ferro; Manuel Maria Múrias; António José
de Brito; João Ameal; Barradas de Oliveira; Mircea
Eliade – Salazar sem máscaras. Lisboa, Nova
Arrancada, 1989, 175 p., 23 cm. Capa brochada, como
novo.
«Aos ânimos fortes os maus tempos não destroem, antes
redobram as energias; e como tanto para as nações como para
os indivíduos a vida é luta, os que desistem de lutar são
indignos de viver. Mas isto não se dirá de nós.» - Salazar.

30 €

86 - Saraiva, Mário – O caso clínico de Fernando Pessoa.
Lisboa, Referendo, 1990, pós-fácio de Luís Duarte Sousa,
191;[2] p., 24 cm. Capa brochada, como novo.
«O homem que se torna célebre fica sem vida íntima: tornam-se de
vidro as paredes da sua vida doméstica; é sempre como se fosse
excessivo o seu traje; e aquelas suas mínimas acções – ridiculamente
humanas às vezes.»

25 €
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87 - Silvestre, Rosa – Humildes. Lisboa, Livraria Aillaud
e Bertrand, 1923, 1ª edição, 92;[3] p., 20 cm. Com
extensa dedicatória da autora Maria da Conceição
Vassalo e Silva da Cunha Lamas ao poeta Augusto de
Santa-Rita. Capa brochada, bom estado.
Primeiro livro desta escritora que tanto trabalhou pela
emancipação e igualdade da mulher.

35 €

88 - Simões, João Gaspar – Garrett: homenagem do Ateneu
Comercial do Porto. Porto, Ateneu Comercial do Porto, 1954,
270;[2] p., 20 cm. Capa brochada, bom estado.
Edição comemorativa do primeiro centenário da morte do escritor.

15 €

89 - Simões, João Gaspar – Vida e obra de Eça de
Queirós. Amadora, Livraria Bertrand, 1980, 762 p.,
ilustrado, 20 cm. Capa brochada, bom estado.
Contém sinopse cronológica.
«A recomendar como leitura imprescindível a quem queira
conhecer mais de perto Eça de Queirós e a sua época.»

35 €

90 - Sousa, Arlindo de – Origem de Lisboa. Lisboa, Câmara
Municipal de Lisboa, 1948, 143;[1] p., 22 cm. Capa brochada,
bom estado.
«A alma de Lisboa, a alma de Portugal, é a alma tartéssima, fenícia,
fócea e cartaginesa: navegadora e aventureira.»

20 €
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91 - Souza, José de Campos e – Loiça brasonada: subsídio para a sua história. Porto, Fernando Machado, 1962,
prefácio de Marquês de São Payo, 361;[2];[64];[12] p., ilustrado no texto e com 64 páginas em folhas extra texto, mapa
desdobrável com árvore de costados, 30 cm. Encadernação inteira de pele, com capas de brochura, bom estado.
História e inventário da loiça brasonada.
«Nas identificações das peças inventariadas é de aplaudir, a par do estudo pormenorizado da heráldica respectiva, e da história e da
genealogia dos destinatários, o escrupuloso cuidado posto na descrição minuciosa e técnica dessas peças, preocupação que, até à data,
não prevalecia nas obras da especialidade, tanto portuguesas como estrangeiras.»

250 €

92 - Teixeira Gomes, M. – Londres maravilhosa e
outras páginas dispersas. Lisboa, Seara Nova, 1942, 1ª
edição, 143;[3] p., 20 cm. Capa brochada, bom estado.
«Toda a gente gosta de discretear a respeito de “Paris”; eu
prefiro lembrar-me de Londres…»

25 €
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93 - Thomaz, Luís Filipe F. R. – De Ceuta a Timor.
Lisboa, Difel, 1994, XVIII;778 p., [1] folha desdobrável,
24 cm. Capa brochada, bom estado.
«A sua originalidade reside quiçá sobretudo em focar de
modo especial o Golfo de Benguela e a Ásia do Sueste,
paraíso dos mercadores privados, dos corsários e dos
aventureiros.»

25 €

94 - Valente, Vasco – Cerâmica artística portuense dos séculos XVIII e XIX. Porto, Fernando Machado, s/d, fotografias de
A. Cerqueira, Américo Teixeira Lopes e Mário Novaes, gravura de Marques Abreu, 243 p., muito ilustrado com fotos e
gravuras em folhas extra texto, 30 cm. Encadernação inteira de pele, com gravações a seco e a ouro na lombada e pasta,
com capa de brochura, bom estado.
Prémio José de Figueiredo.

200 €
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95 - Valdez, Ruy Dique Travassos – Subsídios para a
heráldica tumular moderna olisiponense. Porto,
Livraria Esquina, 1994, fac-simile da edição de Lisboa,
1948-1950, 2ª edição, prefácio de Gonçalo de
Vasconcelos e Sousa, tomo I: 9;[1];123 p., tomo II: 193;[1]
p.,muito ilustrado, 25 cm. Capa brochada, bom estado.
«Com a crescente perspectivação dos Cemitérios como locais
plenos de interesse, merecedores de um maior estudo e análise
cultural, social, artística e mesmo política, os espaços
funerários lisboetas têm sido alvo de trabalho de investigação,
movimento no qual a presente reedição se pretende inserir.»

40 €

96 - Velloso, Queiróz – O reinado do Cardeal D. Henrique: a
perda da independência. Lisboa, Empresa Nacional de
Publicidade, 1946, 439;[2] p., 23 cm. Capa brochada,
ligeiramente cansada, bom estado geral.
40 €

97 - Viterbo, Sousa – Diccionario historico e documental dos architectos, engenheiros e constructores portuguezes.
Lisboa, Imprensa Nacional, 1899, 1904, 1922, 1ª edição, 3 volumes, 1º volume: A-G.- 1899, XIV;584 p., 2º volume: H-R. 1904, XXII;547;[2] p., 3º volume: S-Z. – 1922, [6];491 p., 28 cm. JUNTO COM: Mendonça, Henrique Lopes de – Notas
sobre alguns engenheiros nas Praças de África. Lisboa, Imprensa Nacional, 1922, 13 p., 28 cm. Encadernação ½ pele,
bom estado.
Obra de compilação exaustiva e grande rigor, inclui a descrição biográfica dos autores, acompanhada da lista de obras mais importantes.
Útil e importante instrumento de trabalho.

300 €
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98 - Veiga, Luís Fernando da – Simão da Veiga: um
nome e duas saudades. Évora, Edição do Autor, 1965,
131;[2] p., muito ilustrado com fotos, 21 cm. Capa
brochada, bom estado.
«Este livro não tem quaisquer características de biografia. (…)
Portanto, é uma compilação de sucessos vários, todos eles
referentes às vidas de meu Pai e de meu Irmão, artistas ambos,
que tiveram a honra de legar à posteridade um nome repleto de
justa fama, tanto na pintura como na tauromaquia.»

40 €

99 - Xenofonte – A retirada dos dez mil. Lisboa, Livraria
Bertrand, 1960, tradução e prefácio de Aquilino Ribeiro, 377;[2]
p., ilustrado com mapa, 20 cm. Capa brochada, bom estado.
15 €

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

Obrigado pela sua preferência!
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