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1 - Abragão, Frederico de Quadros – Cem anos de Caminho de Ferro na literatura portuguesa. Lisboa, Companhia 
dos Caminhos de Ferro Portugueses, 1956, edição do centenário, nota preambular do Eng. R. de Espergueira Mendes, 
XV;438;[1] p., ilustrado, 25 cm. Capa brochada, bom estado. 
 
«A inauguração do caminho de ferro em Portugal, em Outubro de 1856, constituiu um acontecimento de tal transcendência para a 
vida económica, social e humana do país, que não pode deixar de ter tido também a sua repercussão na literatura da época.» 

65 € 
 

 
 
 
2 - Agostinho, José – Camillo e a sua psycologia. 
Porto, A. Figueirinhas, 1926, 282;VI p., 19 cm. Capa 
brochada, com algumas manchas de humidade, bom 
estado. 
 
«A figura de Camillo é collosal e até única no poder verbal (…) 
é indispensável arrancar, em traços sóbrios, da sua vida e da 
sua obra, não minúcias, não pretextos para theorias 
hypotheticas, não conclusões exclusivamente verbalistas, mas 
sim a psycologia clara e, tanto quanto possível, precisa do 
escriptor eminente.» 

25 € 
 

 

 
 

 

 
 

 
3 - Albuquerque, Luiz da Silva Mozinho de – Georgicas 
portuguezas. Paris, na Officina de Bobée, 1820, 1ª edição, 
[8];211 p., 14 cm. Encadernação ½ pele da época, com 
assinatura de posse na folha de rosto, bom estado. 
 
Poema relativo a assuntos agrícolas e descrições sobre a 
natureza. 
Obra de grande sensibilidade e riqueza literária. 
«Luís da Silva Mouzinho de Albuquerque foi um militar, 
engenheiro, poeta, cientista e político português que se distinguiu 
nas lutas liberais e nos conflitos que marcaram a sociedade 
portuguesa na primeira metade do século XIX. 
Foi avô de Joaquim Augusto Mouzinho de Albuquerque, militar e 
administrador colonial.» - Wikipédia 

120 € 
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4 - Almeida, Jayme Duarte de – História da tauromaquia: técnica e evolução artística do toureiro. Lisboa, Artis, 
1951-1953, 2 volumes, colaboração de Rogério Perez, Leopoldo Nunes, Fernando Baptista, 1º volume: 376;[3] p., 2º 
volume: 448 p., texto a 2 colunas, muito ilustrado no texto e em folhas extra texto, 32 cm. Encadernação inteira de pano, 
bom estado. 
250 € 
 

 
 

 
5 - Almeida, Virgínia de Castro e – Capital bemdito. 
Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1910, 1ª edição, 377 p., 
19 cm. Encadernação ½ pele, com capa de brochura, 
assinatura de posse na capa de brochura, bom estado. 
 
«Escritora de literatura infantil, preocupada com as questões da 
educação e da formação da mulher, dedicou-se também a 
outros géneros literários, como o romance e a literatura de 
viagens. 
Foi a primeira mulher a ter um papel relevante na nossa 
história de cinema.» 

25 € 
 

 

 
 

 

  
 

 
6 - Amaral, Augusto Ferreira do – Collecção dos 
brazões das famílias illustres de Portugal. Lisboa, A 
Nova Ecléctica; Livraria Olisipo, 2003, edição fac-similada, 
apresentação e estudo de Augusto Ferreira do Amaral, 75 
p., muito ilustrado, 32 cm. Tiragem de 500 exemplares 
numerados, com dedicatória do autor. Encadernação do 
editor em sintético, bom estado. 
 
«A “Collecção” foi editada pela primeira vez no século XIX, num 
número de exemplares que se presume escasso, pois é hoje, 
completa bastante rara, no mercado de livros antigos.» 

70€ 
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7 - Arbousset, Laurent de l ' – O bicho da seda. Porto, Livraria Chardron, 1900, 1ª edição, 235 p., com 14 ilustrações 
no texto, 17 cm. JUNTO COM: Moser, Eduardo – Guia pratico de sericicultor portuguez. Porto, Typographia 
Lusitana, 1870, 30 p., 17 cm. Encadernação inteira de tela da época, bom estado.  
 
«É uma cultura esta da seda, com que no espaço de trez meses se faz a colheita. É negócio com que, sem correr mares e arriscar 
vidas, sem embaraços mercancias, nem esperar retornos, na própria casa com os domésticos se trata. É uma mechanica sem a 
qual não poderia trajar a nobreza, nem com mil castas de paramentos luzir a egreja.» 

35 € 
 

 

   
 
8 - Artigos das cizas com a emmenda do Senhor Rei D. Sebastião, e alvará declaratório do Senhor Rei D. Pedro 
II. Regimento dos encabeçamentos e seus reportórios. Nova Ediçaõ. Á custa de Luiz Moraes e Castro, Familiar 
do Santo Officio, Mercador de Livros nesta Corte. Provisão sobre as cizas. Lisboa, Na Offic. de José de Aquino 
Bulhoens, 1779, [4];377;[5] p., 20 cm. Encadernação inteira de pele da época, com assinatura de posse, bom estado.  
100 € 
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9 - Borjes, Juan Alvarez – Practica y observaciones pertenecientes al arte de 
Albeyteria. Madrid, Juan Garcia Infançon, 1680, [14];199;[5] p., 20 cm. JUNTO COM: 
Francisco de la Reyna – Arte de herrar, 47 p., 20 cm. Encadernação ½ pele, páginas 
iniciais com pequenos restauros, algumas manchas de água, bom estado geral.  
 
Albeyteria é o nome que designa a ciência de prevenir, diagnosticar e curar as enfermidades dos 
animais domésticos, termo que mais tarde se chamou de veterinária. 
 
O autor «Natural del lugar de Mofebres, en el Reyno de Portugal, Concejo de la Villa de Murça de 
Panoya, Comarca de la Torre de Moncorvo, Herrador, y Albéitar Mayor que fue de las Reales 
Cavallerizas del Rey nuestro Señor Don Felipe Cuarto (que està en gloria) y al presente lo es de las 
del Rey nuestro Señor Carlos Segundo.» 
 
LIVRO MUITO RARO. 

1000 € 
 

 
 
10 - Borrego, Nuno Gonçalo Pereira – Cartas de brasão de armas: 
colectânea. Lisboa, Guarda-Mór; Dislivro Histórica, 2003, 2 volumes, 
apresentação de Manuel Artur Norton, prefácio de Segismudo Pinto, 
1º volume: 530 p., 2º volume: 527 p., ilustrado, 30 cm. Encadernação 
original do editor, como novo.  
 
«Pretendi com a presente colectânea disponibilizar aos investigadores, 
heraldistas, genealogistas e mais interessados nestas matérias, o maior 
número possível de Cartas de Brasão de Armas publicadas para além do 
“Archivo Heráldico-Genealogico”, do Visconde de Sanches Baena.» 
«Os investigadores dispõem agora dum elemento informativo que lhes 
permite de qualquer ponto do país, sem serem obrigados a viajar, solicitar às 
bibliotecas públicas uma fotocópia indicando até a paginação» 

130 € 
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11 - Breyner, Thomaz de Mello – Memórias do 
professor Thomaz de Mello Breyner, 4º conde de Mafra. 
Lisboa, Parceria António Maria Pereira, 1930-1934, 2 
volumes, 1º volume: (1869-1880), XXIII;400 p., 2º volume: 
(1880-1883), 190 p., Ilustrado com inúmeras gravuras, 
fotos, documentos, em formato extra texto. Capa brochada, 
cansada, com mancha de água e alguns restauros, 
páginas ainda por abrir, bom estado geral.  
 
«Escrever Memorias é género de litteratura difficil. Sobretudo 
quando versam factos da própria vida do autor e de determinado 
meio, tantas vezes extranho ao vulgo.» 

                                                                                                                                                                          
150€ 
 

 

   
 
12 - Carreira, António – Panaria cabo-verdiana-guineense: aspectos 
históricos e sócio-económicos. Lisboa, Junta de Investigação do Ultramar, 
1968, prefácio de Jorge Dias, 177;[68];[1] p., muito ilustrado com desenhos 
de Fernando Galhano e 128 estampas em folhas extra texto, 27 cm. 
Encadernação original do editor, com sobrecapa, bom estado. 
 
«Estas páginas são de enorme riqueza de conteúdo, e através delas abre-se uma 
ampla perspectiva de uma largo período histórico que interessa sobremaneira à 
compreensão da Guiné e de Cabo Verde e, por não dizê-lo, à compreensão da 
obscura história africana.» 
Colectânea importante de objectos usados em tecelagem, assim como vários tipos 
de panos, mantas e colchas, depois deste estudo esses objectos passam a ter um 
significado que nunca teriam. 

80 € 
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13 - Carvalho, Lino José Daniel de – Novo Manual de Veterinária: contendo o conhecimento geral dos cavallos, 
maneira de os crear, ensinar e dirigir, descripção das suas doenças e os melhores meios de as tratar; preceitos 
e regras sobre a arte de ferrar, etc. etc. etc. Lisboa, Typ. Rua dos 
Galegos, 1863, traduzido do francez por Ignácio de Loyola e Castro, 
revista, correcto e augmentado por Lino José Daniel de Carvalho, 
932;[8] p., ilustrado com 8 gravuras desdobráveis, 20 cm. 
Encadernação inteira de pele da época, com capa de brochura, com 
assinatura de posse, bom estado.  
 
Livro dedicado ao cavalo. 
«Ensinar às pessoas a arte de conhecer perfeitamente o cavallo, a multiplicar 
e melhorar as raças, educal-o, tratal-o, nutril-o, pol-o apto aos serviços a que 
se destina, conservar-lhe a saúde, tratal-o nas doenças, taes são em poucas 
palavras o fim e objecto deste Manual.» 

150 € 
 

 
14 - Castilho, A. F. de – Tratado de metrificação portugueza: para em 
pouco tempo, e até sem mestre, se aprenderem a fazer versos de todas as 
medidas e composições; seguido de considerações sobre declamação e 
poética. Lisboa, Livraria 
Central, 1858, 2ª edição 
correcta e augmentada, 156 p., 
19 cm. Encadernação ½ pele da 
época, com pequeno restauro 
na lombada, com assinatura de 
posse, bom estado. 
 
«O presente livro é um quasi 
tratado, segundo eu soube e pude 
fazel-o; e ao mesmo tempo 
compendio, que por breve e claro 
não deixará de aproveitar aos 

principiantes. 
Examinando tudo o que sobre versificação se escrevera em nossa língua, convenci-me de que a matéria estava apenas encetada.» 

50 € 
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15 - Castilho, Júlio de – Lisboa antiga: bairros orientais. Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, 1935-1939, 2ª edição, 
12 volumes, prefácio do Eng. Augusto Vieira da Silva, 1º volume: 355 p., [6] folhas ilustradas, 2º volume: Tomada de 
Lissibona aos Moiros por el-Rei D. Afonso Henriques, 247;[2] p., 3º 
volume: 324;[1] p., [9] folhas ilustradas, [1] folha desdobrável, 4º volume: 
366 p., [10] folhas ilustradas, 5º volume: 274 p., [19] folhas ilustradas, 6º 
volume: 276;[3] p., [10] folhas ilustradas, 7º volume: 310 p., [10] folhas 
ilustradas, [2] folhas desdobráveis, 8º volume: 295;[1] p., [12] folhas 
ilustradas, [2] folhas desdobráveis, 9º volume: 285;[2] p., [10] folhas 
ilustradas, [1] folha desdobrável, 10º volume: 254 p., [12] folhas 
ilustradas, [10] folhas desdobráveis, 11º volume: 314;[1] p., [8] folhas 
ilustradas, [1] folha desdobrável, 12º volume: 335;[1] p., [1] folha 
ilustrada, ilustrados com centenas de fotos, gravuras e mapas sendo 
alguns desdobráveis, 23 cm. Capa brochada, bom estado. 
 
Descrição de Lisboa, escrita por um dos mais importantes olisipógrafos. 

150 € 
 

 

    
 
16 - Chuquet, Nicolas – Le triparty en la science des nombres: publié d'après le manuscrit fond français nº 1346 
de la Bibliothèque Nationale de Paris; précédé d'une notice par M. Aristide Marre. Rome, Imprimerie des Sciences 
Mathématiques et Physiques, 1881, 1ª edição, 229 p., 30 cm. Encadernação ½ pele da época, cansada, miolo em muito 
bom estado, papel muito limpo. 
 
Matemático francês, viveu entre 1445 e 1488, embora existam duvidas sobre as datas exactas. Considerado o primeiro matemático 
a reconhecer o zero e números negativos. Em 1484 escreveu um artigo inédito sobre a ciência dos números, que só em 1881 foi 
publicado pelo estudioso Aristide Marre. 

LIVRO RARO. 
2000 € 
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17 - Conde de Albuquerque – A Ordem Soberana Militar de Malta em Portugal: espiritualidade, assistência e 
património. Lisboa, ACD Editores, 2006, prefácio do Senhor Duque de Bragança, 111;[3] p., ilustrado com fotos de 
Alberto Frias, 32 cm. Encadernação original do editor, como novo. 
35 € 
 

 
  

 
18 - Conde de Albuquerque – Ordem Soberana Militar de 
Malta: colectânea de legislação. Lisboa, ACD Editores, 2006, 
prefácio de Pedro Soares Martínez, 151 p., 26 cm. Com 
dedicatória do autor. Encadernação original do editor, como 
novo. 
 
«Desde logo me apercebi da história gloriosa da Ordem de Malta, da 
sua importância para a defesa dos valores da Cristandade, primeiro na 
Terra Santa, depois em Rodes, em Malta e em Roma, e por fim, nos 
nossos dias, nos 5 continentes.» 

                                             30 €  
 

 

    
 

19 - Considerações importantes sobre o papel-moeda, divida publica, contrabandos, alfandegas, industria, e 
commercio nacional, etc. Lisboa, Imprensa Nacional, 1821, 80 p., 22 cm. JUNTO COM: Algumas observações sobre 
o commercio de Portugal. Lisboa, na Offic. António Rodrigues Galhardo, 1820, 64 p., ilustrado com folha desdobrável, 
20 cm. JUNTO COM: Projecto ou memoria sobre hum novo systema de organização do erario, ou thesouro 
nacional, com hum methodo de escripturação analogo ao mesmo systema. Lisboa, Offic. de Simão Thaddeo 
Ferreira, 1821, 46;[16] p., 20 cm. JUNTO COM: Macedo, José Agostinho de (dir.); Joaquim José Pedro Lopes (ed. 
lit.) – Jornal encyclopedico de Lisboa. Lisboa, na Impressão Regia, 1820, Nº X, Outubro de 1820, página 217 a 288, 
20 cm. 4 Livros encadernados num só volume, encadernação inteira de pele da época, com assinatura na folha de rosto, 
bom estado. 
150 € 
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20 - Cortez, Jeronymo – O non plus ultra do LUNARIO e prognostico perpetuo: geral e particular para todos os 
reinos e provincias, composto por JERONYMO CORTEZ, VALENCIANO emendado conforme o expurgatorio da 
Santa Inquisição, e traduzido em portuguez por ANTONIO DA SILVA DE BRITO. E no fim vae accrescentado com 
uma invenção curiosa de uns apontamentos, e regras para que se saibam fazer prognosticos e discursos 
annuaes sobre a falta ou abundancia do anno, e um memorial de remedios universaes para varias enfermidades. 
Lisboa, Typographia Universal, 1876, 320 p., muito ilustrado, 15 cm. Encadernação inteira de pele da época, bom 
estado.  
50 € 
 

 

   
 
21 - Costa, Bernardino C. da, Cristovão Pinto, Jerónimo Quadros, Bragança Pereira, Menezes Bragança, António 
de Noronha, António Maria da Cunha – A Índia Portuguesa. Nova Goa, 
Imprensa Nacional, 1923, 2 volumes, memórias escritas a convite do 
Governador Geral do Estado da Índia, volume I: 523;[4] p, volume II: 
595;[3] p, ilustrados com fotos em folhas extra texto, 28 cm. Encadernação 
½ pele, com capas de brochura, bom estado. 
 
Índice dos volumes:  
Volume I: Geografia física e política. A colonização portuguesa da Índia. Resumo 
da História de Damão. História e corografia de Diu. Etnografia da Índia 
Portuguesa.  
Volume II: A educação e o ensino na Índia Portuguesa. Os Indus de Goa e a 
República Portuguesa. As comunidades de Goa. A evolução do municipalismo na 
Índia Portuguesa. Onze anos de investigação laboratorial. A evolução do jornalismo na Índia Portuguesa. 

200 € 
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22 - Costa, Cincinnato da – A industria dos lacticinios 
em Portugal: questões gerais. Lisboa, Typographia da 
Viuva Sousa Neves, 1887, 133 p., ilustrado, 23 cm. 
Encadernação ½ pele, com capas de brochura, assinatura 
de posse, bom estado. 
35 € 
 

 

   
 
23 - Courdemanche, A. de – Du danger de prêter sur hypothèque, et d'acquerir des immeubles, ou, Vues 
d'amélioration du regime hypothécaire et du cadastre combinés entre 
eux: ouvrage orné de plans et de tableaux; publie dans un concours 
ouvert par l'honorable M. Casimir Perier. Paris, Chez Mme. V.C. Bechet, 
1830, troisième edition, corrigée et augmentèe, XII;460;[22] p., ilustrado com 9 
plantas e tabelas desdobráveis, 22 cm. Encadernação ½ pele da época, com 
folhas marmoreadas no corte, com assinatura de posse, bom estado. 
180 € 
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24 - D. R. B. [Bluteau, D. Rafael] – Instrucçam sobre a cultura das amoreiras e criação dos bichos da seda: 
redigida á conservação,e augmento das manufacturas da seda, e dedicada a El - Rey D. Pedro II. Coimbra, Na 
Real Imprença da Universidade, 1769, [4];220 p., 16 cm. Encadernação ½ pele, com algumas folhas amarelecidas, com 
assinatura de posse, bom estado.  
 
«Em 1668, início da regência e reinado de Pedro II, a sericicultura foi engrandecida sob a liderança do Conde da Ericeira, D. Luíz de 
Menezes, vedor das finanças do reino. É instalada uma fábrica de seda às portas de S. Catarina, na cidade de Lisboa. 
Em 1679 é publicado o primeiro manual sobre a sericicultura “Instrucçam sobre a cultura das amoreiras, & criaçaõ dos bichos da 
seda: dirigida a conservaçaõ, & augmento das manufacturas da seda, estabelecidas pelo muito alto, & poderoso Principe Dom 
Pedro Governador, e Regente dos Reinos de Portugal, e commetidas á direcção de D. Lvis de Menezes, Conde da Ericeira, & 
Veedor da fazenda Real” de Rafael Bluteau, 1679.  
Com a descoberta das minas no Brasil as fábricas, em vez de progredir, desapareceram.  
Em 1683 início do reinado de Pedro II, mandaram vir de Toledo entre outros, o mestre de seda Eugénio Gomes, para reanimarem a 
indústria da seda em Bragança.  
Em 1686 sai um regulamento proibindo o uso de panos estrangeiros.» 

175 € 
 

 

 
 

25 - D. R. B. [Bluteau, D. Rafael] – Instrucçao sobre a cultura das amoreiras, e criação dos bichos de seda 
dirigida á conservação, e augmento das manufacturas da seda, estabelecidas por Elrey Dom Pedro II, e com 
novos privilegios concedidos por El-Rey Dom Jozé I. Lisboa, na Offic. de Antonio de Souza da Silva, 1752, 88 p., 20 
cm. Encadernação inteira de pele da época, com assinatura de posse, papel amarelecido, bom estado.  
 
«A mais nobre, e a mais lucrativa, e a mais mysteriosa, he a arte da seda. 
A nobreza desta arte serve de estimulo à altiva inclinaçaõ dos Povos; o lucro que della se tira, alenta as esperanças dos 
mercadores, e os mysterios que nella se descobrem, despertaõ admiracaõ dos Sábios.» 

200 € 
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26 - Dalhunty, Marcus – Explicações de arithmetica theorica e pratica para ensino popular. Lisboa, Imprensa 
Nacional, 1859, XX;193 p., ilustrado, 22 cm. Com dedicatória do autor. Encadernação inteira de pele da época, bom 
estado. 
 
Marcus Dalhunty foi professor do Real Collegio Militar. 

45 € 
 

 
 
 
 
27 - Duarte, I. de Sousa (compil.) – Codigo de policia municipal e 
administrativa ou colleção methodica das leis e regulamentos policiaes 
em vigor. Lisboa, Livraria Portugueza e Franceza, s/d; [1880], 387;[1] p., 19 
cm. Encadernação inteira de pele da época, com assinatura na folha de rosto, 
bom estado. 
85 € 
 
 
 
 
 

 

 
  
 
28 - Evaristo, Carlos – A Real Irmandade de São 
Miguel da Ala: história e estatutos; a devoção 
portuguesa a São Miguel anjo de Portugal e da 
paz. Fátima, Regina Mundi Press, 2002, 127;[1] p., 
ilustrado, 21 cm. Capa brochada, como novo. 
20 € 
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29 - Faton, P. – Traité d'arthmétique 
théorique et pratique: terminé par une 
petite table de logarithmes disposée 
comme les tables de callet. Paris, Mallet-
Bachellie, 1857, seconde édition revue et 
corrigée, VIII;330;[6] p., ilustrado, 19 cm. 
Encadernação ½ pele da época, bom estado. 
60 € 
 
 
 
 

 
30 - Feio, Mariano – As castas hindus de Goa. Lisboa, 
Junta de Investigações Científicas do Ultramar, 1979, 
colecção: Estudos de Antropologia Cultural, 170 p., 
ilustrado, 25 cm. Capa brochada, bom estado.  
 
«Este trabalho não pretende descrever exaustivamente as 
castas, mesmo apenas de Goa, muito menos a vida hindu e a 
sua religião e cerimónias. Pretendeu-se dar apenas os 
aspectos mais característicos, que, numa perspectiva 
etnográfica, permitissem compreender a maneira de viver e de 
pensar dos hindus da área estudada.» 

30 € 
 

 

   
 
31 - Flammarion, Camillo – Astronomia popular: descripção geral 
do céo. Lisboa, Companhia Nacional Editora, s/d; [1893], obra premiada 
pela Academia Franceza e adoptada pelo Ministro da Instrucção Publica 
para uso das bibliothecas populares, tradução portuguesa de Salomão 
Saragga, 1015;[1] p.,muito ilustrado no texto e em folhas extra texto, 
sendo alguma coloridas, com mapa desdobrável, 28 cm. Encadernação 
inteira de pele da época, lombada cansada, com capa de brochura, bom 
estado. 
 
«Escrevemos este livro para os que desejam conhecer as cousas que os cercam, e para quem seria muito aprazível adquirir sem 
fadiga uma noção elementar e exacta do estado do Universo.» 

50 € 
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32 - Fonseca, A. Corregedor da – No primeiro centenário das linhas do caminho de ferro a norte do Rio Douro 
1875-1975. Lisboa, Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses, 1975, 86;[2] p., ilustrado, 21 cm. Capa brochada, 
como novo. 
40 € 
 

 
  
33 - Fundação do Estado da Índia em 1505: 
livro comemorativo. Lisboa, Agência Geral do 
Ultramar, 1955, prefácio de Alexandre Lobato, 
146;[4] p., 24 cm. Capa brochada, bom estado.  
 
«Esta pequena colectânea, respigada dos velhos textos 
dos cronistas que narraram no século XVI os feitos dos 
portugueses no Oriente, pretende apenas recordar com 
sobriedade a conjuntura que deu lugar à complexa e 
original constituição do Estado da Índia Portuguesa.» 

30 € 
 
 

 

   
 
34 - Furtado, José Afonso; Maria Velho da Costa – Das Africas. Lisboa, Difusão Cultural, 1991, 95;[1] p., texto 
bilingue, português e inglês, muito ilustrado com 52 fotos em folhas extra texto, a preto e branco, 31 cm. Encadernação 
original do editor, com sobrecapa, como novo. 
 
Itinerário fotográfico pela África portuguesa. 

40 € 
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35 - Gaio, Eduardo Frutuoso – Apontamentos da história dos caminhos de 
ferro em Portugal. Sintra, Sintra-Gráfica, 
1956-1957, 163;[1] p., ilustrado, 25 cm. 
Capa brochada, bom estado. 
 
«À distância de um século sobre a inauguração 

da primeira linha de caminho de ferro em 
Portugal e das que se seguiram nos primeiros 
anos, muito se tem escrito dispersivamente em 
várias publicações. 
Tentarei, pois, coligir alguns elementos 
dispersos, reunindo-se nesta série de artigos.» 

30 € 
 
 

 

 

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

150 € 
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37 - Girard, J.; J. J. Vianna de Resende– Zooselikiologia veterinaria, ou tratado do conhecimento da idade dos 
animaes domesticos, demonstrada em todas as epocas da da vida: compendio adoptado na Escola Veterinaria 
de Lisboa; 2ª edição seguida da Cromatrichologia veterinaria ou descripção das cores e signaes dos cavallos. 
Obras extremamente uteis aos estudantes de zoologia, aos officiais de cavallaria, curiosos de cavallos, 
picadores, lavradores e ferredores. Parte I e Parte segunda. Lisboa, Typographia Commercial, 1841, traduzida do 
francez , muito augmentada, e ornada com 12 estampas por J. J. Vianna de Rezende, 232 p., ilustrado em folhas extra 
texto, 20 cm. Com assinatura do tradutor. Encadernação ½ pele, assinatura de posse, bom estado. 
 
«D’óra em diante nenhum comprador será illudido na idade dos animaes que tiver de comprar; pois que, quando mesmo não queira 
dar-se ao trabalho de ler a “Zooselikiologia”, bastará que compare o estado dos dentes do animal que lhe vendem, com a figura que 
lhe corresponde nas estampas.» 

120 € 

 

 

 
 

 
 
 
38 - Houel, Ephrem – Histoire du Cheval chez tous les 
peuples de la Terre depuis les temps les plus anciens 
jusqu'à nos jours. Paris, Bureau du Journal des Haras, 
1848;1852, 1ª edição, 2 tomos num só volume, tomo I: 253 
p., tomo II: 353 p., 22 cm. Encadernação ½ pele, com 
assinatura de posse na folha de rosto, bom estado.  
 
O autor ao longo a sua brilhante e criativa carreira, escreveu 
vários ensaios e documentos sobre cavalos. 

165 € 
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39 - Laboulaye, Eduardo – O partido liberal seu 
programa e futuro. Maranhão, San'Luiz do Maranhão, 
1869, traduzido por um cidadão maranhense, VIII;238;[1] p., 
17 cm. Encadernação ½ pele da época, com restauro na 
folha de rosto e assinatura de posse, bom estado. 
60 € 
 

 

   
 
40 - Lacerda, Aarão de; Mário Tavares Chico; Reynaldo dos Santos; Diogo Macedo; Maria José de Mendonça; 
Fernando de pamplona; Damião de Peres – História da arte em Portugal. Porto, Portucalense, 1942-1953, 3 
volumes, 1º volume: 563;[2] p., 2º volume: 543 p., 3º volume: 575 p., muito ilustrado a cores e a preto e branco, no texto 
e em folhas extra texto, 29 cm. Encadernação original do editor, inteira de sintético, bom estado.  
250 € 
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41 - Laidley, Fernando – Missões de guerra e de paz no norte de Angola. Lisboa, Tapete Mágico, 1964, 85;[3] p., 
muito ilustrado, 23 cm. Edição especial de 40 exemplares numerada e assinada. Encadernação inteira de pele, 
gravações a ouro na lombada e pasta, com capa de brochura, bom estado.  
85 € 
 

 

   
 

42 - Laidley, Fernando – Missão na Ásia: primeiro «raid» automóvel Lisboa-Goa. Lisboa, Tapete Mágico, 1960, 
capa de Luiz Filipe, 188;[3] p., ilustrado com várias fotos e mapas, 22 cm. Capa brochada, bom estado. 
 
«O autor e os seus companheiros de viagem percorreram nove países, num total de mais de 15 mil quilómetros. 
Um romance de aventuras vividas. 
Um documentário de viagens. 
Um guia.» 

25 € 
 

 

 
 

 
 
43 - Lamarche, C. de – O leite e seus productos. Lisboa, 
Clássica Editora de A. M. Teixeira, 1905, 158 p., 19 cm. 
Encadernação ½ pele da época, bom estado.  
 
Com aditamento sobre os queijos portugueses e o seu fabrico. 

30 € 
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44 - Leal, Vinicius Barros – História de Baturité. 
Fortaleza, Secretaria de Cultura e Desporto, 1981, 
296;[1] p, 22 cm. Com dedicatória do autor. Capa 
brochada, bom estado. 
 
«Trabalho de pesquisa verdadeiramente extraordinário, 
proporciona-nos uma visão profundamente viva e realista do 
que foram os velhos tempos da colonização lusa em terras 
cearenses.» 

30 € 
 

 

 
 

 

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

150 € 
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46 - Livro das plantas das fortalezas, cidades e povoações do Estado da índia Oriental: com as descrições do 
marítimo dos Reinos e Províncias onde estão situadas e outros portos principais daquela partes; contribuição 
para a história das fortalezas dos portugueses no Ultramar. Lisboa, Instituto de Investigação Científica Tropical, 
1991, reprodução reduzida do códice nº 1471 da Biblioteca do Paço 
Ducal de Vila Viçosa datado entre 1633 e 1641, edição preparada e 
prefaciada por Luís Silveira, IV;11 a 121 p., ilustrado com as 
reproduções das cartas e plantas, 29 cm. Com dedicatória do 
prefaciador. Encadernação original do editor, com sobrecapa, como 
novo.  
 
«A importância do estudo da história da arquitectura militar no ultramar é 
grande. 
Fortalezas e cidades fortificadas foram, naturalmente, pontos vitais na fixação 
do poder administrativo, na permanência da ocupação territorial e na segurança 
dos percursos nos mares. 
O códice, além de desenhos de “cidades, fortalezas e povoações”, contém também”descrições do marítimo […] e outros portos 
principais daquelas partes [do Estado da Índia Oriental]” o que lhe concede a qualidade de ser como que um “guia do viajante” na 
Ásia Portuguesa.» 

38 € 
 

 
 
 
47 - Lombard; J. F. A. de G. O. [José Frutuoso Ayres 
de Gouveia Osorio] – Manual dos proprietários das 
abelhas: e o conservador das abelhas; traduzidos da 
língua francesa e annotados por J. F. A. de G. O. 
Porto, Typographia de J.J. Gonçalves Basto, 1851, 1ª 
edição, VII;272 p., 20 cm. Encadernação ½ pele, 
assinatura de posse, bom estado. 
 
Conhecimento e meios prático necessários para cuidar das 
abelhas. 

70 € 
 

 

 
 



  atempo 
                  livraria antiquário 

 

 22 

 

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

 
LIVRO RARO. 
140 € 
 

 

   
 
49 - Marjay, Frederic P. – Angola. Lisboa, Bertrand, 1961, fotografia de Hermann Weisweiler, desenhos de Luís Osório, 
texto em inglês e português, tradução de G. W. Dykes, [37] p., [102] ilustrações em folhas extra texto, 30 cm. 
Encadernação original do editor, com sobrecapa, bom estado.  
 
«Este livro representa apenas uma síntese do grandioso panorama que se estende a partir das impenetráveis florestas do norte, (…) 
até os majestosos picos da serra da Chela no sul. 
Tentaremos dar uma vaga ideia, através da nossa documentação fotográfica, deste pedaço do continente africano.» 

50 € 
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50 - Marjay, Frederic P. – Moçambique. Lisboa, Bertrand, 1963, com um estudo especial sobre o Ultramar Português 
de Otto von Habsburg, 103 p., ilustrações em folhas extra texto, 30 cm. Encadernação original do editor, com sobrecapa, 
bom estado. 
 
«As ilustrações falam por si. Mostram a beleza ímpar de Moçambique, as suas vastas regiões costeiras banhadas pelo oceano 
Índico, as suas majestosas montanhas, enormes rios, campinas, florestas e áreas cultivadas; apresentam também o fruto do árduo 
esforço do homem.»  

60 € 
 

 

 
 

 
 
 
51 - Maeterlinck, Maurice – A vida das abelhas. Lisboa, 
Livraria Clássica Editora de A. M. Teixeira, 1916, tradução 
de Cândido de Figueiredo, 309;[2] p., 17 cm. Encadernação 
½ pele, com capa de brochura, assinatura de posse, bom 
estado.  
 
«A vida das abelhas poderá dizer-se um poema em prosa, em 
que a natureza palpita, mais intensamente talvez que nas 
próprias Georgias do Mantuano, e em cujos capítulos o nosso 
espírito se enriquece como num tesoiro de verdades.» 
Primorosamente escrito e primorosamente traduzido. 

25 € 
 



  atempo 
                  livraria antiquário 

 

 24 

 

  
 
52 - Manual dos animaes uteis e industrias agrícolas: dividido em tres partes; na 1ª tracta-se das pombas, das 
gallinhas, dos pavões, do pinto, do faisão, do ganso, do pato e dos coelhos, na 2ª das raças lanigera, caprina, 
suina, vaccum, cavallar, asinina, muar e canina, na 3ª do bicho da sêda e das colmêas. Obra indispensavel a 
todo o educador de gado. Escripta segundo as ultimas descobertas e praticas mais recentes da sciencia 
pecuaria e sericula. Porto, Ignacio Correia, 1872, 193;[7] p., ilustrado, 18 cm. Encadernação ½ pele da época, com 
capa de brochura, assinatura de posse, bom estado.  
45 € 
 

 
  
53 - Martins, A. Tavares – A estação de Campanhã: estudo subsidiário 
para a sua história. Porto, Oficinas Gráficos Reunidos, 1972, 34;[1] p., 
ilustrado, 24 cm. Capa brochada, bom 
estado.  
12 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  atempo 
                  livraria antiquário 

 

 25 

 

  
 
54 - Martins, J. P. Oliveira – A vida de Nun'Alvares: história do establecimento da dynastia de Aviz. Lisboa, 
Parceria Antonio Maria Pereira, 1928, 488;[5] p., muito ilustrado com  desenhos de Casanova, 24 cm. Com extensa 
dedicatória de Francisco d'Asis Oliveira Martins ao General Monteiro de Barros. Encadernação original do editor em ½ 
pele, bom estado. 
60 € 
 

 

 
 

 
 
55 - 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.» 

20 € 
 
 

 
 
 
56 - Martins, J. P. Oliveira – Páginas desconhecidas. 
Lisboa, Seara Nova, 1948, introdução, coordenação e 
notas de Lopes d’ Oliveira, XCV;275;[4] p., ilustrado, 20 
cm. Capa brochada, bom estado. 
20 € 
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57 - Mendóça, Filipe Folque de; José Teixeira da Mota 
– Brasonário da nobreza de Portugal: manuscrito 
anónimo do séc. XVII. Lisboa, Moreira & Almeida, 1999, 
2 volumes, introdução de José Teixeira da Mota, 
transcrição de Filipe Folque de Mendoça, 1ª edição, 
XXVI;819 p., muito ilustrado, 25 cm. Tiragem especial 
numerada, com assinatura dos autores. Capa brochada, 
como novo. 
 
«(…) 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€ 
 

 

   
 
 
 
58 - Missão de Pedologia de Angola – Carta geral dos solos de Angola: 3. 
Distrito de Moçamedes. Lisboa, Junta de Investigação do Ultramar, 1963, resumo 
em francês e inglês, 192 p., muito ilustrado com fotos e mapas, sendo algumas a 
cores, com carta de solos em desdobrável e colocado em bolsa na contracapa, 26 
cm. Capa brochada, bom estado. 
40 €  
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59 - Menezes, António Cardoso de – Noções de oleicultura pratica: azeite; seu fabrico, depuração e 
conservação. Coimbra, Imprensa Academica, 1897, 1ª edição, XXIII;214 p., muito ilustrado com desenhos, 21 cm. 
JUNTO COM: Noções de oleicultura pratica: azeite; seu fabrico, depuração e conservação; contendo os 
preocessos analyticos mandados adoptar nos laboratorios officiaes portuguezes por portaria de 31 de agosto 
de 1901. Coimbra, F. França Amado, 1901, 2 ª edição, 270 p, muito ilustrado com desenhos, 21 cm. Encadernação ½ 
pele, com capas de brochura, assinatura na capa de brochura, bom estado. 
70 € 
 

 
  

 
 
60 - Masson-Oursel, P.; H. de Willman-
Grabowska; Philippe Stern – L'Inde 
Antique et la Civilisation Indienne. Paris, 
Albin Michel, 1951, Bibliothèque De 
Synthèse Historique; L'Evolution de 
l'Humanité, 497p., avec 5 cartes, 24 figures 
au trait et 16 planches hors-texte in-fine, 20 
cm. Capa brochada, bom estado.  
35 € 
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61 - Montecúccolo, João Antonio Cavazzi de – Descrição histórica dos três reinos do Congo, Matamba e Angola. 
Lisboa, Junta de Investigações do Ultramar, 1965, reimpressão da edição 
antiga de 1687, agora editada em português, tradução, notas e índices 
pelo Pe. Graciano Maria de Leguzzano, introdução bibliográfica por F. 
Leite de Faria, 1º volume: LVIII;482;[3] p., ilustrado com gravuras e mapas 
desdobráveis, 2º volume: [8];492;[5] p., 30 cm. Encadernação original do 
editor, com sobrecapas, bom estado.  
 
O padre João Antonio Cavazzi de Montecúccolo missionário da antiga Missão 
Capuchinha de Congo e Angola, publicou em 1689 pela primeira vez, em língua 
italiana, a obra que agora se segue traduzida para português.   

250 € 
 

 

   
 
62 - Oliveira, Ernesto Veiga de; Fernando Galhano; Benjamim Pereira – 
Construções primitivas em Portugal. Lisboa, Centro de Estudos de Etnologia; 
Centro de Estudos de Antropologia Cultural, 1969, 363;[1] p., muito ilustrado com 
104 desenhos e 355 fotos, 25 cm. Encadernação inteira de sintético, com capa 
de brochura, assinatura de posse, como novo. 
 
«Neste trabalho propomo-nos estudar as formas mais simples, morfologicamente 
elementares e cronologicamente primárias, da construção, existentes em Portugal, que 
aproveitam fundamentalmente os materiais locais, tais como eles se encontram na 
natureza, ou, quanto muito, com qualquer ligeiro afeiçoamento, segundo sistemas ou 
processos mais ou menos elaborados, mas de tipo arcaico e alheios a conceitos propriamente tecnicistas.» 

75 € 
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63 - Oliveira, Luís da Silva Pereira – Privilégios da nobreza e 
fidalguia de Portugal. Lisboa, Associação da Nobreza Histórica de 
Portugal, 2002, fac-similada da edição de 1806, apresentação, nota 
biográfica e genealógica e índice por António de Mattos e Silva, 
Nuno Borrego e Lourenço Correia de Matos, 344;[4] p., 21 cm. Capa 
brochada, como novo. 
 
«Esta (…) obra que agora apresentamos tem como ponto de partida a 
apreciação dos vários graus e conceitos de Nobreza, tanto em Portugal 
como, por estudo comparado, noutros Países.» 

25 € 
 

 
 

64 - Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém: lugar 
tenência de Portugal; conferências (1989 a 1993). Lisboa, 
O.E.S.S.J., s/d, com a colaboração de vários autores, 161;[2] p., 
ilustrado, 22 cm. Capa brochada, como novo. 
 

«Trata-se, como o leitor verificará, de um conjunto de temas díspares, no 
conteúdo e na articulação do pensamento, mas todos centrados em duas 
grandes áreas de particular relevo: a do papel histórico-cultural das Ordens 
Monásticas ou Laicas de Cavalaria, na Igreja e na Sociedade civil; e a da 
importância da Doutrina Social da Igreja, como fonte inspiradora da recta 
ordenação das relações fundamentais que devem existir entre pessoas e 

entre os povos.» 

20 € 
 
 

   
 

65 - Órgão recreativo e cultural do pessoal do D. E. I. [Destacamento de Engenharia da Índia] – Gralha: jornal. 
Goa, D. E. I., 1956-1957, 2 volumes, volume I: 1º Ano, nº 1, 11 Agosto de 1956 a nº 49, 27 Julho de 1957, II volume: 
Ano II, nº 1, 11 de Agosto de 1957 a nº 44, 19 de Julho de 1958, muito ilustrado com desenhos, 27 cm. Encadernação ½ 
pele, bom estado. 
 

Jornal recreativo publicado pelo Destacamento de Engenharia da Índia, durante um período em que se verificaram as principais e 
mais ruinosas acções de guerrilha por parte de elementos indianos infiltrados nos territórios portugueses. 
«Expor aqui em poucas linhas, as vantagens dum órgão impresso recreativo do pessoal de Engenharia, seria longo e difícil.  
(...) O nosso Jornal pode também tornar-se um reportório de recordações, que, ficando gravadas, nos servirão mais tarde para 
avivar a memória e reviver uma época, a qual intensamente vivida, nos apresentará então um novo interesse, (...) ficando nele 
registadas todas as actividades de carácter não militar.» 
Curiosamente o nome deste jornal foi também na época o nome dado a um Plano de Operações Militares. 

120 € 
 



  atempo 
                  livraria antiquário 

 

 30 

 

   
 

66 - Ozorio, Simão de Oliveira da Costa Almeida – Tratado pratico da cultura de amoreiras, e da creação dos 
bichos da seda: com huma necessaria instrucção de tudo o que he congruente ao feliz sucesso deste trafico: 
offerecido ao Ill.mo e Exc.mo Senhor Marquez de Pombal. Lisboa, Na Regia Officina Typografica, 1773, 1ª edição, 
[16];98 p., 15 cm. JUNTO COM: Ozorio, Simão de Oliveira da Costa Almeida – Tratado pratico da cultura de 
amoreiras, e da creação dos bichos da seda: com huma necessaria instrucção de tudo o que he congruente ao 
feliz sucesso deste trafico: offerecido ao Illustrissimo e Excellentissimo Senhor Marquez de Pombal. Lisboa, na 
Impressão Regia, 1824, 2ª edição, 83 p., 15 cm. Encadernação ½ pele, assinatura de posse, bom estado. 
 
Simão de Oliveira da Costa Almeida Ozório da cidade da Guarda ficou a dever aos impulsos do Marquês de Pombal o seu trabalho 
sobre a cultura da amoreira e a criação do bicho da seda, os seus escrito sobre esta matéria foram do melhor que se escreveu em 
português.» 

250 € 
 

 

  
 
67 - Paez, Francisco Verdejo – Principios de Geografía astronómica, 
física y política, antigua, de la Edad Media y moderna arreglada al 
estado actual del mundo, y adornada con muchas tablas curiosas y 
sus correspondientes láminas y mapas geográficos, arreglados al 
Meridiano de Madrid. Décimaoctava edición notablemente aumentada 
y corregida por su autor sobre las diez y siete ediciones anteriores. 
Madrid, D. Cipriano Lopez, 1856, 448 p., ilustrada com tabelas e 5 mapas 
desdobráveis, 20 cm. Encadernação inteira de pele da época, bom estado. 
 
«Mi deseo es proporcionar al público en este tratado la mayor instruccion posible, y con la claridad necesaria para que todos puedan 
leerle con fruto, procurando amenizar las descripciones para sostener el interés del lector.» 

80 € 
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68 - Penrose, Bóies – Goa: Rainha do Oriente / Goa: Queen of the East. Lisboa, Comissão Ultramarina, 1960, 
Comemorações do V Centenário da morte do Infante D. Henrique, introdução de Armando Cortesão, 119;[4] p., edição 
bilingue em português e inglês, ilustrado com fotos, gravuras e várias plantas, 28 cm. Encadernação original do editor, 
bom estado. 
 
«Goa foi uma das maiores e mais ricas cidades do mundo, e centro considerável de cultura. Aquela grande cidade portuguesa, 
como muitas outras cidades do passado, teve o seu período de glória seguido pelo período de decadência; este coincidiu com a 
desintegração do Império Português do Oriente.  
Goa tem de facto um significado especial na história, não só para Portugal mas para o mundo.» 

30 € 
 

 

  
 
69 - Pereira, A. B. de Bragança (pres.) – O oriente português: revista da Comissão Arqueológica da Índia 
Portuguesa. Nova Goa; Bastorá, Imprensa Gonçalves; Tipografia 
Rangel, 1931, 1932, 1933, 1934, 6 volumes, nº1 Dezembro de 1931, nº 
4 de Outubro de 1932, nº 5 de 1933, nº 6 de 1934, nº 7, 8 e 9 de 1934-
1935, nº 23 de 1939, muito ilustrada com gravuras, fotos e mapas sendo 
alguns desdobráveis, 24 cm. Capa brochada, bom estado.  
 
«A colecção de livros "O Oriente Portuguêz" foi publicada com periodicidade 
mensal a partir de 1905 sob responsabilidade da Commissão Archeologica da 
India Portugueza. Tinha como objectivo a publicação de trabalhos literários 
oficiais e particulares. Passa a publicação oficial do Ministério das Colónias em 
5 de Julho de 1916. 
Em 1920 a publicação foi interrompida e retomada novamente em 1931 
assinada pelo Governador Geral General Craveiro Lopes.» - Memórias d’ África e d´ Oriente. 

120 € 
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70 - Pereira, Benjamin Enes (coord.) – Fernando Galhano: homenagem; 1904-1995. Porto, Câmara Municipal do 
Porto, 2004, 141;[3] p., muito ilustrado com fotos e desenhos,  27 cm. Encadernação original do editor, com assinatura 
de posse e ex-libris, bom estado.  
 
«É a riqueza e a complexidade do homem, artista e investigador, que se pretendeu redescobrir através desta exposição e do 
colóquio de homenagem no seu centenário.» 

40 € 
 

 

 
 

 
71 - Pinto, J. F. de Macedo – Compendio de veterinaria 
ou curso completo de zooiatrica domestica. Coimbra, 
Imprensa da Universidade, 1878, 3 volumes, 3ª edição 
reformada e muito accrescentada, I volume: VII;501;[1] p., II 
volume: 480 p., III volume: 440 p., 20 cm. Encadernação 
inteira de pele da época, I e II volume com capas de 
brochura, assinatura de posse, bom estado.  
 
«A Veterinária, por muito tempo desestimada entre nós, adquiriu 
emfim a consideração que merecia. O Governo de D. João VI 
mandou alguns indivíduos estudal-a na Eschola d’ Alfort, os 
quaes foram depois os primeiros professores na Eschola 
Veterinária, estabelecida em Lisboa.» 

100 € 
 

 
72 - Pinto, J. F. de Macedo – Compendio de 
veterinaria, ou medicina dos animaes domésticos. 
Coimbra, Imprensa da Universidade, 1852, 1ª edição, 510 
p., 20 cm. Encadernação inteira de pele da época, com 
capa de brochura, assinatura de posse, bom estado.  
 
«Esta sciencia, bem longe de haver tido o desenvolvimento da 
Medicina humana, permaneceu durante muito séculos debaixo 
do domínio do empyrismo, e, apesar dos progressos, que 
ultimamente se tem feito nas nações civilizadas, acha-se ainda 
entre nós involvida nas practicas dos charlatães. 
Foi somente pelo Decreto de 5 de Dezembro de 1836, (…) que 
se mandou ensinar a Veterinária na 6ª Cadeira da Faculdade 
de Philosophia da Universidade: e (…) em 1845, que se creou 
uma Eschola de Veterinária em Lisboa.» 

80 € 
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73 - Prego, João da Mota – Adubos e terras. Lisboa, 
Livraria Ferin, 1902, 472;[1] p., 19 cm. Com dedicatória do 
autor. Encadernação ½ pele, com capa de brochura, bom 
estado.  
 
«Com o fim de guiar os agricultores que não tenham os seus 
terrenos analysados, estudei duas mil analyses de solos 
portuguezes indicando para cada concelho os adubos que 
preferência alli devem ser empregados e que elementos, nas 
várias regiões do paiz, o agricultor precisa mais essencialmente 
de considerar.» 

35 € 
 

 

  
 
74 - Prego, João da Motta – Manteigas e queijos: Itália, Suissa, Dinamarca, 

Holanda, Bélgica, França, 
Portugal. Lisboa, Livraria 
Ferin, 1908, 544 p., [4] folhas 
desdobráveis com plantas, 
ilustrações no texto, 19 cm 
Encadernação ½ pele, com 
capa de brochura, assinatura 
de posse, bom estado.  
 
Interessante estudo sobre as diferentes técnicas, maquinaria 

necessária e instalações adequados à sua produção. 

45 € 
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75 - Prego, João da Motta – Prática de leitaria: manteigas e queijos. 
Lisboa, Magalhães & Moniz, 1911, 486 p., [6] folhas desdobráveis com 
plantas, ilustrações no texto, 19 cm. Encadernação ½ pele, com capa de 
brochura, assinatura de posse, bom estado. 
 
«Intitulámos este trabalho “Prática de leitaria”, por ter exclusivamente por fim 
resolver as difficuldades praticas, e onde, portanto, os industriaes podem 
adquirir conhecimento technico da maior utilidade para o exercício d’ esta 
industria no meio portuguez.»  

45 € 
 

 
  
76 - Prospectiva do 
desenvolvimento económico e 
social da Guiné. Lisboa, Junta de 
Investigações do Ultramar, 1972, 
239;[1] p., muito ilustrada com 
inúmeros mapas desdobráveis, 30 cm. 
Capa brochada, como novo. 
 
«Este trabalho não é um plano de fomento 
e muito menos um documento com 
carácter executivo. 
Trata-se apenas da definição de uma estratégia geral para o desenvolvimento da Província, 
à luz da análise socio-económica.»  

40 € 
 



  atempo 
                  livraria antiquário 

 

 35 

 

  
 
77 - Prova sobre a policia geral dos trigos: sobre os seus preços e sobre os effeitos da agricultura. Bruxellas, P. 
de Bast, 1766, traduzido de francez, [4];116;[2];4 p., 16 cm. Encadernação inteira de pele da época, gravações a ouro 
lombada e charneiras, assinatura de posse, bom estado. 
 
Livro de um interesse extremo para a compreensão do mercado do trigo, não só em França como em toda a Europa. 
Com tabelas estatística sobre os preços e medidas desde o 1202 até 1745, não só em França como também em Inglaterra. 

200 € 
 

 
  
78 - Ramires, Ad. Baptista – 
Leitaria moderna: a 
produção económica do 
leite; o leite; a industria da 
manteiga; a industria do 
queijo; produtos especiais, 
legislação, etc. Lisboa, 

Livraria Clássica Editora de A. M. Teixeira, 1908, 
XVI;559;[11] p., ilustrado com 75 gravuras, 19 cm. 
Encadernação ½ pele, com capa de brochura, 
assinatura de posse, bom estado. 
 
«Em 7 de Maio de 1905 abriu-se em Lisboa um Congresso Nacional de Leitaria, o primeiro 
d’ este género que se realizou em Portugal. Dos apontamentos que tive de tomar para 

esse Congresso, por ser n’ elle relactor, sobre os progressos mundiaes da leitaria, e das minhas notas de professor de Techno logia, 
nasceu a publicação d’ este livro.»  

45 € 
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79 - Ramos, Alexandre Dias – Thesouro de 
lavradores e nova alveitaria do gado vaccum: 
illustrada com varias authoridades, dividido em 
quatro livros: No primeiro se declara a antiguidade, 
e nobreza da Agricultura, e dos Professores della, 
e de varias especies de rezes. No segundo as 
quarenta e sete enfermidades, que Manoel Martins 
Cavaco traz na sua arte, com huma glosa a cada 
huma. No terceiro quarenta e oito capitulos de 
enfermidades, accrescentadas de novo, de que 
Cavaco não deo noticia. O quarto se divide em 
dous tratados, o primeiro de varias perguntas, e 
respostas mui curiosas, pertencentes a esta arte, o 
segundo da virtude, e qualidade dos simplices; 
purificado no crysol da caridade pela experiencia 
do Lavrador Alexandre Dias Ramos. Lisboa, Na 

Typografia Lacerdina, 1804, [16];398;[1] p., 21 cm. Encadernação inteira de pele da época, assinatura de posse, bom 
estado. 
 
«Duas obras ainda do começo do XVIII nos indicam uma importante mudança por terem como assunto central a medicina animal, 
bovina, ou a criação de animais: “A arte de curar bois” de Manuel Martins Cavaco (1709) e “Thesouro de Lavradores” de Alexandre 
Dias Ramos (1737). Mas foi o modo de tratar esses temas, e não o tema em si, que mudou no final dos setecentos.» 

120 € 
 

 
 
80 - Ramos, Alexandre Dias – Thesouro de lavradores e nova 
alveitaria do gado vaccum: illustrada com varias authoridades, 
dividido em cinco livros: No primeiro se declara a antiguidade, e 
nobreza da Agricultura, e dos Professores della, e de varias 
especies de rezes. No segundo as quarenta e sete enfermidades, 
que Manoel Martins Cavaco traz na sua arte, com huma glosa a 
cada huma. No terceiro quarenta e oito capitulos de 
enfermidades, accrescentadas de novo, de que Cavaco não deo 
noticia. O quarto se divide em dous tratados, o primeiro de varias 
perguntas, e respostas mui curiosas, pertencentes a esta arte, o 
segundo da virtude, e qualidade dos simplices; purificado no 
crysol da caridade pela experiencia do Lavrador Alexandre Dias 
Ramos; nova edição, accrescentada no Quinto Livro com mais 
algumas receitas. Lisboa, Livros de Borel, 1863, [16];416 p., 21 cm. 
Encadernação inteira de pele da época, assinatura de posse, bom 
estado. 
100 € 
 
 



  atempo 
                  livraria antiquário 

 

 37 

 
81 - Rattazzi, Maria – Portugal de relance: novo 
prefácio da edição portugueza; primeira, unica e 
ultima resposta da auctora. Lisboa, Livraria Zeferino, 
1881, 1ª edição portuguesa, 2 tomos encadernados 
num só volume, volume I: LXVI;193, volume II: 214;[4] 
p., 20 cm. COMPLETO. Encadernação inteira de tela 
da época, capa cansada, com capa de brochura, 
assinatura de posse, bom estado geral. 
 
«De todos os livros e relatos que se escreveram sobre o 
nosso país, o texto de Maria Rattazzi – “Portugal de 
Relance” - é o principal candidato ao estatuto de mais 
polémico.(…) O tom, a displicência, o à-vontade e a 
irreverência com que a princesa tratou um tema tão caro aos 
portugueses, a sua própria pátria.  
(…) Contra a autora levantaram-se tantos protestos e 
antipatias que ela nem teve coragem de dedicar o trabalho a 

alguém.  
(…) As suas visitas a Portugal iniciaram-se em 1876. Três anos depois regressou, tendo continuado a "ver" e a "tomar notas" sobre 
o nosso país. Rattazzi tinha um espírito arguto, observador e crítico e, ao serem-lhe abertas todas as portas dos salões lusos, 
possuía um abundante manancial de informações para perorar e a exigir respostas inflamadas. No correr do seu texto não faltavam 
alfinetadas a uma sociedade parola e própria de uma periferia da Europa – que já nem podia viver das glórias das descobertas de 
1500.» - DN, João Céu e Silva 

80 € 
 

 

  
 

 
 
 
82 - Rebelo, Horácio Sá Viana – Angola na África deste 
tempo. Lisboa, Edição do Autor, 1961, 296 p., ilustrado, 24 
cm. Capa brochada, bom estado. 
 
«Este livro não é um relatório, nem um livro de memórias. É 
principalmente uma compilação de notas e apontamentos 
pessoais, de discursos e entrevistas, de despachos e de cartas, 
que se publica com o objectivo de relatar uma época da vida de 
Angola.» 

25 € 
 

 
 
 
 
83 - Régio, José – A velha casa: uma gota de sangue; 
romance. Lisboa, Inquérito, 1945, 1ª edição, 320;[3] p., 
19 cm. Capa brochada, com assinatura de posse e ex-
libris na folha de rosto, lombada um pouco manuseada, 
bom estado. 
30 € 
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84 - Régios, José – Biografia. Coimbra, Arménio Amado, 
1939, 2ª edição, refundida e muito aumentada com novos 
sonetos e um prefácio, 76;[3] p., 20 cm. Capa brochada, 
com assinatura de posse e ex-libris na folha de rosto, 
lombada um pouco manuseada, bom estado. 
75 € 
 

 
 
 
 
 
85 - Régios, José – Davam grandes passeios aos 
domingos... Lisboa, Inquérito, 1941, 1ª edição, 79 p, 19 
cm. Capa brochada, bom estado. 
30 € 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
86 - Régio, José – Mas Deus é grande: líricas. Lisboa, 
Inquérito, 1945, 1ª edição, 110;[5] p., 19 cm. Capa 
brochada, com assinatura de posse e ex-libris na folha de 
rosto, bom estado. 
75 € 
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87 - Régios, José – O Príncipe com Orelhas de Burro: 
história para crianças grandes. Lisboa, Inquérito, 1942, 
1ª edição, 349;[2] p., 19 cm. Capa brochada, com 
assinatura de posse e ex-libris na folha de rosto, lombada 
um pouco manuseada, bom estado. 
30 € 
 

 

 
 

 

  
 

 
 
88 - Reverte, Javier – El sueño de Africa: en busca de 
los mitos blancos del continente negro. Madrid, Anaya & 
Mario Muchnik, 1997, 403;[2] p., ilustrado, 24 cm. Capa 
brochada, como novo. 
 
«Este libro trata de la historia blanca del África negra, y está 
descrito con una narrativa amena, llena de pequeñas y grandes 
historias, de personajes absurdos o legendarios.» 

18 € 
 

 

  
 

 
 
89 - Ribeiro, Aquilino – Príncipes de Portugal: suas 
grandezas e misérias. Porto, Livros do Brasil, s/d; [1952], 
228;[4] p., ilustrado com desenhos, 20 cm. Capa brochada, 
bom estado. 
 
«Aquilino Ribeiro olhou para esses grandes de Portugal e pintou-
os, como Velásquez fazia, com as tintas do arco-íris. Tais como 
eram. Melhor, tais como lhe pareceram. Sem deixarem de ser a 
obra do historiador, escreveu estes perfis o novelista.» 

25 € 
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90 - Rocha, Maria da Graça Araújo da; António Maria 
de Assis – Genealogia de José Maria da Cunha Rêgo 
de Amorim, Barão de Monte Pedral: ascendências 
reais e ligações à Casa Real Portuguesa. Serpa, s/ed, 
2006, livro que nunca foi publicado, 182;[2] p., muito 
ilustrado, 30 cm. Com capa plastificada, como novo.  
50 € 
 
 

 

 
 

 

  
 

 
 
 
91 - Saldanha, C. F. – A Short History of Goa. Goa, 
Imprensa Nacional, 1957, [8];159 p., ilustrado, 21 cm. Capa 
brochada, bom estado.  
 
Uma das principais fontes bibliográficas a que o autor recorreu foi 
a revista “Oriente Português”, 1ª e 2ª série. 

20 € 
 

 
92 - Saldanha M. J. Gabriel de – História de Goa: 
política e arqueológica. Nova-Goa, Livraria Coelho, 
1925-1926, 2 tomos num só volume, com uma carta 
prefácio de J. A. Ismael Gracias, 2 tomos 
encadernados num só volume, volume I: História 
Politica, XXVIII;419 p.,  volume II: História 
Arqueológica, [6];315;[1] p., 23 cm. Encadernação ½ 
pele, bom estado.  
 
«Coordenação metódica do que encontrei disperso em 
fontes autorizadas, (…) esforcei-me por apurar com o 
possível vigor a verdade histórica através da divergência 
dos autores. (…) Um livro adequado aos que queiram ler 
sumariamente a história de Goa, com informações precisas 
sobre o vasto império português no Oriente:» 

150 € 
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93 - Salema, João – Cunicultura pratica: tratado da criação e exploração industrial dos coelhos. Porto, Gazeta 
das Aldeia, 1907, VII;224 p., ilustrado com 40 gravuras, 19 cm. JUNTO COM: Cunicultura pratica: tratado da criação 
e exploração industrial dos coelhos. Porto, Gazeta das Aldeia, 1911, 
2ª edição, VII;224 p., ilustrado com 40 gravuras, 19 cm.  2 Livros 
encadernados num só. Encadernação ½ pele, com capas de brochura, 
assinatura de posse, bom estado.  
 
«A falta de um tratado de cunicultura, escripto em portuguez, e a incalculável 
importância que ella pode ter na vida nacional, favorecendo especialmente as 
classes pobres, levaram-me a publicar o que para meu uso estudei em muitos 
dos melhores livros extrangeiros, antepondo-lhe sempre os resultados da minha 
methodica e já longa pratica, que eu estimo bem mais do que todos os tratados 
lidos.» 

40 € 
 

 

  
 
94 - Scarabelli, Frà Giovanni – A espiritualidade da Ordem de Malta. Porto, Assembleia dos Cavaleiros Portugueses, 
2002, tradução de António Carlos de Azevedo, 93;[1] p., ilustrado, 24 cm. Capa brochada, como novo. 
 
«A Soberana Ordem de Malta é uma ordem com um passado glorioso que soube adaptar-se muito bem aos tempos actuais, mas 
este é o tema desta obra, que se publica em momento tão oportuno.» 

25 € 
 



  atempo 
                  livraria antiquário 

 

 42 

 

 
 

 
 
95 - Sciencia dos costumes, ou etica resumida: 
accomodada á capacidade de todos, e util a todo o 
estado de pessoas; por hum anonimo portuguez. 
Lisboa, Na impressão Regia, 1813, 1ª edição, 221 p., 16 
cm. Encadernação inteira de pele, com sinais de traça nas 
folhas de guardas, com ex-libris manual, bom estado. 
 
«A obra ainda que pequena he importante pela matéria, e posto 
que não seja completa, póde ser útil, ao menos em falta de outras 
melhores. Proponho-a com nome de “Sciencia dos costumes”, 
porque com effeito ella tende à direcção dos costumes, expõem 
os seus princípios, e Leis, etc., e he ordenada mais conforme à 
razão.» 

120 € 
 

 
  
96 - Sequeira, Eduardo – As abelhas: tratado de apicultura mobilista. Porto, Magalhães & Moniz, 1900, 2ª edição 

refundida e augmentada, 296 p., ilustrado com 200 gravuras, 23 cm. 
Encadernação ½ pele, com capa de brochura, assinatura de posse, 
bom estado.  
50 € 
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97 - Silva, Eduardo Norte Santos – Caça e cavalo em crónicas e contos: sensações, evocações, saudades. 
Lisboa, Dislivro, 2004, 270;[1] p., muito ilustrado, 22 cm. Com dedicatória do autor. Encadernação original do editor, 
como novo. 
 
«É (…) o livro de um sibarita, que alia a ética e a poética da caça, com as suas regras de prática, de experiência, de convív io e de 
esforço, aos paladares da comida e da bebida, ao conforto dos ambientes, a um certo sentido patrício.» 

30 € 
 

 

   
 
98 - Silva, João Augusto – Animais selvagens: contribuição para o estudo da fauna de Moçambique. Lourenço 
Marques, Imprensa Nacional de Lourenço Marques, 1956, 266 p., muito ilustrado com desenhos e fotografias, 30 cm. 
Capa brochada, com pequena mancha de cola, bom estado. 
 
«No trabalho agora apresentado, dá-se a circunstância de ser a mesma pessoa a que observa, descreve e documenta graficamente. 
Estudei e colhi apontamentos dos animais no seu próprio meio. Procurei observá-los, surpreender-lhes os segredos. Analisei 
cuidadosamente o aspecto físico de cada espécie, o seu carácter individual, a vida colectiva, as afinidades de raça, os hábitos, as 
predilecções, as suas reacções perante o homem.» 

180 € 
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99 - Silveira, Joaquim Henriques Fradesso da – A sericicultura em Portugal. Lisboa, Typographia Franco-
Portugueza, 1869, 1ª edição, 269 p., 14 cm. Encadernação ½ pele, com capa de brochura, assinatura de posse, bom 
estado.  
 
Numa perspectiva mais ampla Fradesso da Silveira forneceu-nos para a segunda metade do século XIX, preciosos contributos sobre 
a sericicultura portuguesa. 
Trata-se das respostas enviadas ao inquérito da plantação das amoreiras e progresso da indústria das sedas, de 1868-69.  

45 € 
 

 

   
 
100 - Simões, Alves – Manual do enfermeiro hípico. Lisboa, Imprensa Nacional, 1924, 224;[1] p., muito ilustrado, 21 
cm. Com dedicatória do autor. Capa brochada, com pequeno restauro no canto superior direito, bom estado. 
 
Coronel Alves Simões Inspector Geral do Serviço Veterinário, Membro Correspondente da Sociétè de Pathologie Comparée de 
Paris, Cavaleiro da legião de Honra. 

50 € 
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101 -  Smith, J. L. B. – The Sea Fishes of Southern Africa. South Africa, Central News 
Agency, 1961, foreword by B. F. J. Schorland, XVI;580p., muito ilustrado com 1219 figuras 
e mapas, a cores e a preto e branco, sendo alguns extra texto, 29 cm. Encadernação 
original do editor, bom estado. 
 
«Uma boa parte do trabalho de investigação científica foi realizado na zona marítima de Lourenço 
Marques, figurando assim em tão valioso tratado interessante contribuição da África Oriental 
Portuguesa. 
O meticuloso cuidado, o escrúpulo e o detalhe com que foi elaborado este magnifico trabalho, a 
perfeição das ilustrações incluindo as coloridas, tornam-no uma fonte valiosíssima de informação 
de Moçambique e da União da África do Sul.» 

80 € 
 
 

 

 
 

 
 
102 - Solano, d' Abreu – Tratado prático do fabrico da 
manteiga: considerações sobre a sua producção em 
Portugal. Lisboa, Parceria Antonio Maria Pereira, 1900, 
XIX;214 p., 19 cm. Encadernação inteira de tela da época, 
com capa de brochura, assinatura de posse na capa, bom 
estado. 
 
«Dois fins tivemos especialmente em vista: fomentar o fabrico da 
manteiga, como indústria acessória da agricultura.» 

40 € 
 



  atempo 
                  livraria antiquário 

 

 46 

 
 103 - Sousa, Bernardo de Vasconcelos e (dir.) – 
Ordens religiosas em Portugal: das origens a Trento; 
guia histórico. Lisboa, Livros Horizonte, 2005, 591 p., 
ilustrado, 24 cm. Capa brochada, como novo. 
 
«Consciente da importância que as ordens religiosas tiveram 
nos mais variados aspectos da história medieval de Portugal, 
não posso deixar de me regozijar pela publicação deste Guia 
(…) que reúne informação de base com indicações do que o 
leitor, desejoso de saber mais, precisa de ter em conta para 
avançar com segurança nas suas pesquisas.»  

40 € 
 

 

 

 
 

 
 
104 - Teixeira, Jorge Fernando – Origens, fundação e 
evolução da C. P. Lisboa, Companhia dos Caminhos de 
Ferro Portugueses, 1938, 190;[2] p., 22 cm. Capa brochada, 
bom estado.  
 
«Quando, há pouco mais de um século, foi inaugurada a primeira 
linha férrea de serviço publico que houve no Mundo, ninguém 
podia prever as consequência que, num futuro próximo, esse 
facto havia de trazer para a vida dos povos. 
Também em Portugal assim sucedeu.» 

25 € 
 

 

   
 
 
105 - Teixeira, Luiz – Crónica da fundação dos caminhos de ferro 
em Portugal. Lisboa, Companhia dos Caminhos de Ferro 
Portugueses, 1956, 49 p., ilustrado, 31 cm. Exemplar numerado e 
rubricado pelo autor. Encadernação original do editor, com sobrecapa, 
como novo. 
45 € 
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106 - Tinelli, L. W. – A arte de cultivar a seda. Porto, Typographia 
Commercial Portuense, 1843, 1ª edição, 89;[1] p., ilustrado com gravura 
em folha desdobrável, 17 cm. Encadernação ½ pele, com capa de 
brochura colada na guarda, assinatura de posse, bom estado.  
 
«O autor (…) tendo já publicado diversas communicações relativas à cultura da 
seda na América do Norte, e alguns artigos sobre o mesmo assumpto na 
“Revista Universal Lisbonense”, julgou prestar algum serviço à classe dos 
agricultores e proprietários das terras em Portugal recompilando e coordenando 
em forma de Tractado ou Manual as idêas e lembranças, que já em parte 
publicara nos escriptos sobre-indicados.» 

35 € 
 

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

40 € 
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108 - Velloso, J. M. de Queiroz – D. 
Sebastião: 1554-1578. Lisboa, Empresa 
Nacional de Publicidade, 1935, 450;[5] p., 
ilustrado com mapa desdobrável, 23 cm. 
Capa brochada, bom estado. 
40 € 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
ÍNDICE TEMÁTICO: 

 
 

África – 12, 34, 41, 49, 50, 58, 61, 76, 82, 88, 98, 101 

Agricultura / Lacticínios – 22, 43, 59, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 102 

Apicultura – 47, 51, 96 

Astronomia – 31, 67 

Caminhos-de-ferro – 1, 32, 35, 53, 104, 105 

Cavalos / Veterinária / Pecuária / Caça – 9, 13, 36, 37, 38, 52, 71, 72, 79, 80, 93, 97, 98, 100 

Direito / Administração – 8, 19, 23, 27, 77 

Etnografia / Costumes – 62, 70, 95 

Genealogia / Heráldica – 6, 10, 57, 63, 90 

História / História Militar – 11, 17, 18, 28, 39, 44, 45, 48, 54, 55, 56, 64, 89, 94, 103, 108 

História de Arte – 40 

Índia Portuguesa – 21, 30, 33, 46, 60, 65, 68, 69, 91, 92,  

Lisboa – 15 

Literatura / Literatura de Viagens – 2, 3, 4, 5, 14, 42, 81, 83, 84, 85, 86, 87 

Medicina – 107 

Matemática – 16, 26, 29 

Sericultura – 7, 24, 25, 66, 99, 106 

Tauromaquia – 4 
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Como encomendar: 
 
 
 

livraria.antiquario@sapo.pt 
 

atempo.livrariantiquario@gmail.com 
 

Telm: (+ 351) 93 616 89 39 
Av. Nª Srª do Cabo, 101 

2750- 374 Cascais 

  
Nota: * Salvo acordo em contrário, as encomendas serão enviadas contra reembolso ou pagas por Transferência 
Bancária; * As despesas de envio serão por conta do Cliente; * Para o estrangeiro enviamos factura pró-forma, 
sendo os livros enviados após a recepção do pagamento. 

 
 

Obrigado pela sua preferência! 
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