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1 - Abranches, Adelina; Abranches, Aura – Memórias de Adelina Abranches: apresentadas por Aura Abranches. Lisboa, 
Empresa Nacional de Publicidade, 1947, 453 p., muito ilustrado com fotos em folhas ex tra tex to, 23 cm. Capa brochada, com 
algumas manchas de humidade nas últimas páginas, bom estado. 
 
«Um livro de memórias, é um bocadinho da nossa alma que fica numa estante, à vista de todos…» – Adelina Abranches. 
25 € 
 
 

   
 
2 - Album du Portugal. Porto, José Cierco, s/d, [1890], desdobráv el com 137 fotos a cores, legendas em francês, só ilustrações, 
24x 17 cm. Encadernação original do editor, bom estado.  
  
Contém vistas de: Lisboa, Mafra, Queluz, Sintra, Estoril, Cascais, Carcavelos, Setúbal, Évora, Vila Viçosa, Tavira, Faro, Estói, Portimão, Vila 
Real de Santo António, Pomarão (Praia da Rocha), Mina de S. Domingos, Monchique, Tomar, Batalha, Abrantes, Portalegre, Covilhã, Figueira 
da Foz, Coimbra, Buçaco, Caldas da Rainha, Viseu, Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Leça da Palmeira, Vila do Conde, Póvoa de Varzim, 
Barcelos, Guimarães, Entre-os-Rios, Braga, Arouca, Pedras Salgadas, Gerês, Régua, Lamego, Vizela, Valença, Bragança, Arquipélago dos 
Açores, Ilha da Madeira, S. Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Luanda, Catumbella, Quelimane e Lourenço Marques. 
80 € VENDIDO 
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3 - Albuquerque, Martim de – A Torre do Tombo e os seus 
tesouros. Lisboa, Inapa, 1990, 347;[4] p., muito ilustrado a 
cores, 33 cm. Encadernação original do editor, com sobrecapa, 
como novo. 
 
História da História 
«O Arquivo Nacional da Torre do Tombo, constitui, de certo, o mais 
importante acervo documental existente no nosso país. Não se reduz, 
aliás, a simples conjunto de manuscritos. Contém, igualmente, um 
menor mas também valioso, número de cimélios impressos – 
incunábulos, edições quinhentistas, obras da mais insigne raridade… –, 
que per si faria o nome de qualquer biblioteca erudita.» 
60 € 
 

 

 
 

 
 
 
4 - Almeida, Carlos Rebelo Marques de – A rotina e a 
jardinagem: conferência realizada em 3 de Julho de 1941. 
Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, 1941, 18 p., 26 cm. Capa 
brochada, bom estado. 
 
«Apreciar o século passado, século da generalização da máquina na 
industria e da investigação agronómica na agricultura, século dos 
homens de boa vontade, cujas ideias foram deturpadas pela imensa 
vaidade humana.» 
8 € VENDIDO 
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5 - América do Sul: teoria dos grandes espaços; curso de 
extensão universitária; ano lectivo de 1963-1964. Lisboa, 
Institu to Superior de Ciências Sociais e Políticas Ultramarina, 
1963, trabalho dirigido por Henrique Martins de Carv alho, 
124;[1] p., 24 cm. Capa brochada, bom estado. 
 
Vários autores 
«Os colaboradores foram os representantes diplomáticos dos países 
da América do Sul que tomaram a seu cargo fazer uma lição sobre os 
respectivos países. 
A pergunta feita aos intervenientes foi a seguinte: que imagem 
pretende que se tenha do seu país.» 
15 € VENDIDO 
 
 

 

 
 

 
 

    
 
 
6 - Anuário da nobreza de Portugal: ano I. Braga, Liv raria Cruz, 1950, redacção de Conde de Campo Belo, Domingos de Araújo 
Affonso, Eugénio de Andrêa da Cunha Freitas, Jorge Alberto Hofacker de Moser, José Pereira de Lima, Manuel de Sampayo da 
Cunha Pimentel Pereira Leitão, Marquez de São Payo, Rui Dique Travassos Valdez, tomo I, 668;[5] p., ilustrado no tex to e em 
folhas ex tra tex to a cores, com os brasões das famílias, 21 cm. Encadernação original do editor, bom estado. 
 
Primeiro livro publicado. 
Organizado por ordem alfabética. 
180 € 
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7 - Anuário da nobreza de Portugal: ano II. Braga, Livraria Cruz, 1964, redacção de Conde de Campo Belo, Domingos de Araújo 
Affonso, Eugénio de Andrêa da Cunha Freitas, D. Helena Cardoso de Macedo e Menezes, Armando de Sacadura Falcão, Joaquim 
Henrique Castelino de Aguiar e Mira, José Bernard Guedes Salgado, Rui Dique Trav assos Valdez, tomo II, 1075;[1] p., ilustrado no 
tex to e em folhas ex tra tex to a cores, com os brasões das famílias, 21 cm. Encadernação original do editor, ligeiramente cansada, 
bom estado geral. 
 
Segundo livro publicado. 
Organizado por ordem alfabética. 
100 € 
 
 
 
8 - Anuário da nobreza de Portugal: ano III; tomo I. Lisboa, 
Institu to Português de Heráldica, 1985, redacção de Manuel de 
Mello Corrêa, António Mattos e Silv a, António de Sousa Lara, 
v olume III, tomo I, 923;[2] p, ilustrado no tex to e em folhas ex tra 
tex to a cores, com os brasões das famílias, 21 cm. Capa original 
do editor, bom estado. 
 
Organizado por ordem alfabética. 
Este tomo engloba a Sereníssima Casa de Bragança, a primeira e a 
terceira parte só famílias com títulos.  
60 € 
 

 

  
 

 

  
 

 
 
9 - Anuário da nobreza de Portugal: ano III; tomo III. Lisboa, 
Disliv ro Histórica, 2006, autor António Mattos e Silv a, 2ª parte 
(continuação) da letra M à letra O, 1615 p., ilustrado com os 
brasões das famílias, 21 cm. Capa original do editor, bom 
estado. 
 
Organizado por ordem alfabética, trata as famílias da nobreza 
portuguesa de M a O. 
60 € 
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10 - Anuário da nobreza de Portugal: ano III; tomo IV. Lisboa, 
Disliv ro Histórica, 2006, autor António Mattos e Silv a, 2ª parte 
(continuação) da letra P à le tra R, 1501 p., ilustrado com os 
brasões das famílias, 21 cm Capa original do editor, bom 
estado. 
 
Organizado por ordem alfabética, trata as famílias da nobreza 
portuguesa de P a R. 
60 € 
 

 

  
 

 

    
 
11 - Araújo Norberto de – Peregrinações em Lisboa: acompanhadas por Martins Barata. Lisboa, Parceria Antonio Maria 
Pereira, 1938, 4º v olume, 87;[6] p., muito ilustrado, 5º v olume, 103;[7] p., muito ilustrado, 6º v olume: 89;[4] p., ilustrado,  25  cm. 
Incompleta. Capa brochada, bom estado. 
 
«Esta obra valeu-lhe a atribuição do Prémio Júlio de Castilho, instituído pela Câmara Municipal de Lisboa e destinado a galardoar a melhor obra 
impressa publicada sobre Lisboa no decurso dos anos 1939-1940.» 
«Este pensamento de peregrinar pela Lisboa do passado, dentro da Lisboa do presente, não passa de um deleite de espírito do autor, que dá o 
braço a quem quer que o acompanhe. (…) E ai está porque é mais e menos que um “Guia”. Apenas se disciplinaram os passos e se orientou a 
peregrinação num sentido bairrista.» 
10 € (cada v olume) 
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12 - Arquivo de Beja: boletim, estudos, arquivo; volumes XX – XXI. Beja, Câmara Municipal de Beja, 1963-1964, 210;[2] p., 
muito ilustrado, 25 cm. Incompleto. Capa brochada, bom estado. 
10 € VENDIDO 
 
 

   
 
13 - Bernardes, Diogo – Obras completas. Lisboa, Sá da Costa, 1945, colecção: Clássicos Sá da Costa, prefácio e notas de 
Marques Braga, 1º volume: Rimas várias: flores do Lima, XXXI;258;[2] p., 2º v olume: O Lima, 458,[1] p., 3º volume: Várias rimas 
ao Bom Jesus, 224 p., 19 cm. COMPLETO. Capa brochada, bom estado. 
 
Diogo Bernardes poeta português, nasceu em Ponte da Barca (1530-1650?). 
«As graças da natureza, a vida do campo com todo o seu atractivo, os costumes campestres, o amor inocente, os montes, os prados, as 
florestas, os rios, as fontes, os pastores, os gados, a verdura dos campos, o canto das aves, as flores, os rochedos, e tudo o mais que faz o 
encanto da vida rústica, recebe do pincel de Bernardes as cores da natureza.» 
15 € VENDIDO 
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14 - Bettencourt, Gastão – A inspiração folclórica na poesia 
brasileira. Coimbra, Imprensa da Univ ersidade, 1954, 58 p., 24 
cm. Capa brochada, bom estado. 
 
«Não foi só na música do Brasil que o folclore desse país exerceu 
forte influência. Na literatura e, sobretudo, na poesia, há muitos anos 
que as coisas do povo, o sentido profundo da terra, influenciam 
fortemente os grandes artistas da pena, dando colorido forte e 
característico a páginas soberbas e a inspirados versos.» 
15 € 
 
 

 
 
15 - Bettencourt, Gastão de – O tricentenário da restauração 
pernambucana: sentido Luso-Brasileiro das 
comemorações. Coimbra, Coimbra Editora, 1955, XX;168 p., 
ilustrado com várias fotos, 22 cm. Capa brochada, com algumas 
folhas sublinhada, bom estado. 
 
«A restauração de Pernambuco contar o domínio flamengo contém 
tais implicações sócio-político-económicas que não será exagero 
afirmar, ainda uma vez, que outro seria o destino da civilização 
brasileira e outra seria a fisionomia espiritual da América do Sul – não 
fora aquela resistência que dia a dia no decorrer de vinte e quatro 
anos se operou no saliente do Nordeste brasileiro.» 
25 € 
 

 

  
 

 

   
 
16 - Binney, Marcus – Casas nobres de Portugal. Lisboa, Difel, 1987, introdução de Manuel Pedro Rio Carv alho, fotografia de 
Nicolas Sapieha e Francesco Venturi, 231 p., muito ilustrado a cores, 32 cm. Encadernação original do editor, com sobrecapa, bom 
estado. 
 
«As páginas deste livro abrem para esse mundo quase desconhecido que é o das casas nobres portuguesas e das grandes quintas que as 
envolvem. Por ele perpassam os vários estilos da nossa arquitectura doméstica erudita, desde as austeras torres medievais aos românticos 
solares oitocentistas, numa diversidade de exemplos onde as características regionais da paisagem, da cultura e da história locais acentuam a 
originalidade. Exuberantes solares barrocos do norte, serenos paços alentejanos, requintadas casas de veraneio nos arredores da capital, 
cenográficas quintas madeirenses, ricos palácios e palacetes açoreanos e ainda mansões e fazendas de tradição portuguesa no Brasil são 
exemplos artísticos notáveis onde cada um representa uma história própria e constitui uma memória de acontecimentos fantásticos.» 
45 € 
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17 - Boléo, José de Oliveira – Geografia física de 
Moçambique: esboço geográfico. Lisboa; Sintra, 
Gráfica de António Medina Júnior, 1950, 130;[2] p., 
ilustrado com fotos, gráficos e mapas sendo alguns 
desdobráv eis,  25 cm. Capa brochada, com alguns 
picos de humidade, bom estado geral. 
 
«O trabalho que temos o prazer de apresentar ao grande 
público é o resultado da curiosidade científica do nosso 
espírito durante as nossas andanças, por vários anos, pela 
terra moçambicana. Porém, dado o carácter conexo e 
relacional do fenómeno geográfico, tivemos de percorrer os 
países confinantes, em certas sessões, para que a síntese 
pudesse resultar mais perfeita (…) e podermos de algum 
modo, contribuir para a elaboração de uma Geografia 

Monumental do Império.» 
30 € 
 
 

   
 
18 - Boletim cultural e estatístico. Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, 1937, 4 v olumes, v olume I: nº 1 (Jan. /Mar. 1937) a nº 4 
(Out. /Dez. 1937), ilustrados, 26 cm. COMPLETO. Capa brochada, bom estado. 
 
«Publicação da Câmara Municipal de Lisboa, de periodicidade trimestral, que se concretizou apenas durante o ano de 1937. Importa desde já 
contextualizar esta iniciativa no intrincado conjunto das publicações periódicas municipais destinadas ao público: o Boletim Cultural e Estatístico 
(BCE) é lançado ao arrepio da extinção dos Anais das Bibliotecas, Arquivos e Museus Municipais (1931-1936) e é contemporâneo do Boletim da 
Câmara Municipal de Lisboa (1928-1937) e do Anuário da Câmara Municipal de Lisboa (1935-1937). E interessa também compreender a razão 
de ser de tão prolífera actividade editorial. Todas estas publicações que ora se sobrepõem, ora se substituem, parecem constituir respostas aos 
diversos estímulos emanados a partir do governo central. De facto, é durante a década de 30, sobretudo na sua segunda metade, que se 
consuma a institucionalização do regime: iniciada com a Constituição de 1933 e o Estatuto do Trabalho Nacional prosseguida através de outros 
textos legais fundamentais − como o Código Administrativo de 1936 − e da criação de uma infra-estrutura institucional que permitisse ao Estado 
operar e controlar eficazmente um território com escala “imperial”.» - Hemeroteca 
40 € VENDIDO 
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19 - Braga, Luís de Almeida – O significado nacional da obra de Camilo: 
conferência realizada na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, no dia VI de 
Agosto de XCMXXI. Lisboa, Portugália Editora, 1923, 72;[1] p., 19 cm. 
Encadernação ½ pele, bom estado. 
 
«A sua prosa tem força e tem graça; é natural, simples, fluente; tem uma maleabilidade nova 
e toda a opulência antiga da nossa fala.» 
30 € 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
20 - Brito, Diogo Francisco Pereira de Castro e – 
Homenagem póstuma a um bejense ilustre de heróico e 
marcado renome entre os Imortais colaboradores da 
famosa epopeia da Índia. Beja, Câmara Municipal de Beja, 
1936, 27 p., 25 cm. Capa brochada, com picos de humidade, 
folhas ainda por abrir, bom estado. 
 
«Homenagem a Diogo Fernandes de Beja, que, em tempo do Rei 
Venturoso, dignificou a terra que lhe foi berço com a multiplicidade dos 
seus assinalados serviços.» 
10 € 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
21 - Cabral, António – Os amores, os ciúmes e a graça de 
Camilo: notas á margem; cartas inéditas. Lisboa, Empresa 
Nacional de Publicidade, 1939, 1ª edição, 206,[2] p., ilustrado 
com 5 estampas, 20 cm. Capa brochada, com alguns picos de 
humidade, bom estado geral. 
 
«…no boleio da frase, no brilho da locução, no adequar dos têrmos, na 
opulência da linguagem. A sua arte de escrever, causa a 
desesperação de todos os que lhe vão na esteira sem o poderem 
alcançar nos seus voos de águia real.» 
20 € VENDIDO 
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22 - Cabral, Teodósio; Pratas, Abel; Galvão, Henrique – Da vida e da morte dos bichos: subsídios para o estudo da fauna 
de Angola e notas de caça. Lisboa, Livraria Popular de Francisco Franco, s/d, 5 v olumes, 1º v olume: Elefantes e rinocerontes, 
202;[6] p., 2º v olume: O hipopótamo, a girafa, o crocodilo, os javalis, 222;[5] p., 3º v olume: O leão, 233;[6] p., 4º v olume: 
Búfalos, gorila, leopardo, antílopes, etc., 229;[5] p., 5º v olume: Narrativas de caça grossa em África, 252;[1] p., muito 
ilustrados, com mapa desdobrável, 25 cm. Capa brochada, bom estado.  
100 € 
 
 

 
23 - Câmara, António – As flores e a sua lição de simplicidade: conferência proferida em 
26 de Junho de 1947 na Câmara Municipal de Lisboa. Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, 
1949, 31 p., 26 cm. Capa brochada, bom estado. 
 
«A simplicidade não será um dos caminhos, talvez o melhor, mais seguro, mais fácil, para chegar à 
beleza?» 
«A simplicidade das flores ensinar-nos-ia muito em estética se lhes quiséssemos prestar atenção.» 
«Beleza é… a simplicidade – resplandecendo!» 
 
ANTÓNIO PEREIRA DE SOUSA DA CÂMARA (1901 – 1971) Engenheiro-Agrónomo e Engenheiro-
Silvicultor.  
Professor Catedrático da Universidade Técnica de Lisboa (Instituto Superior de Agronomia). 
8 € VENDIDO 
 

 
 

   
 
24 - Câmara Municipal de Penafiel: guia de turismo da cidade e concelho de Penafiel.  Penafiel, Câmara Municipal de Penafiel, 
1945, 354;[1] p., ilustrado, 25 cm. Capa brochada, com alguns picos de humidade, bom estado. 
30 € VENDIDO 
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25 - Campos Teixeira – Trovas portuguesas. Porto, A. 
Figueirinhas, 1924, 54 p., 18 cm. Capa brochada, bom estado. 
 
«A sinceridade deste livrinho, que é uma estreia soberba, dignificadora 
dum poeta (...) não choramingam doentios estados de alma: teem a 
frescura do nosso rosmaninho, a alegria do nosso sol, a formosura das 
nossas paisagens e a candura da alma portuguesa.» 
12 € 
 

 

 
 

 

    
 
26 - Carita, Helder – Oriente e Ocidente nos interiores em Portugal. Porto, Livraria Civ ilização, s/d, [1983], fotos de Homem 
Cardoso, tex to bilingue: português e inglês, v ersão para inglês traduzida por Maria Fernanda C. Brito e Ow en W. Hopkins, 288 p., 
muito ilustrado com fotos a cores e plantas de monumentos, 32 cm. Tiragem especial com assinatura do autor e fotografo. 
Encadernação original do editor, com sobrecapa, como novo. 
 
«Na charneira de vários mundos, nem Oriente nem Ocidente, a história e a arte portuguesa não podem ser entendidas sob uma perspectiva 
exclusivamente europeia: o seu pensamento, o seu temperamento, as suas concepções de espaço e tempo, a sua maneira de ser, são uma 
visão particular desses vários mundos.» 
45 € 
 
 
 
27 - Cary, Francisco Caldeira – Tempos-padrões de trabalho 
para a cultura arvense de sequeiro no Alto Alentejo. Lisboa, 
Fundação Calouste Gulbenkian, 1968, 485;[15] p., inclui mapas, 
tabelas e gráficos, 25 cm. Capa brochada, bom estado. 
 
«Em Portugal a crise de ajustamento da agricultura às modernas 
realidades económicas é estrutural na sua raiz.» 
«Diplomado em 1963, e em seguida integrado no corpo de técnicos do 
Centro de Estudos de Economia Agrária, Francisco Cary (…) pioneiro 
entusiasta dos estudos de Organização do Trabalho Agrícola em 
Portugal.» 
20 € 
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28 - Castanhoso, Miguel de – História das cousas que o mui 
esforçado capitão Dom Cristóvão da Gama fez nos reinos 
do Preste João com quatrocentos portugueses que consigo 
levou. Porto, Liv raria Simões Lopes, 1936, rev ista e anotada 
por Augusto César Pires de Lima, 117;[2] p., 22 cm. Capa 
brochada, com alguns picos de humidade, lombada cansada, 
bom estado geral.  
 
«A intervenção de D. Cristovão da Gama (filho de Vasco da Gama) 
com os seus quatrocentos companheiros veio inverter a situação e 
evitar o colapso do Preste João. (…) Relato apaixonante das suas 
façanhas, escrito por Miguel de Castanhoso.» 
15 € VENDIDO 

 
 
29 - Castro, Armando – Estudos de economia teórica e 
aplicada. Lisboa, Seara Nov a, 1968, 350;[10] p., 23 cm. Capa 
brochada, bom estado. 
 
«O presente volume é o resultado do trabalho que durante dois anos e 
meio esteve voltado para questões económicas actuais tanto teóricas 
como aplicadas. Contudo ele foi realizado em condições diversas, indo 
desde intervenções em colóquios que o autor foi convidado a realizar 
segundo temas que lhe foram propostos, até artigos publicados em 
revista e jornais diários.» 
20 € 
 

 

 
 

 

    
 
30 - Castro, Nuno de – A cerâmica e a porcelana chinesas. Porto, Civ ilização, 1991, 1º v olume: Do neolítico à dinastia Yuan: 
1368, 213 p., 2º v olume: Dinastia Ming: 1368-1644, 173;[3] p., muito ilustrado em folhas de página inteira, 31 cm. Ex emplar 
numerado e rubricado pelo autor. Encadernação original do editor, com sobrecapas, como nov o. 
 
«Além de nos mostrar através da fotografia a evolução da cerâmica, descreve em linhas gerais a sua história, bem como a história da própria 
China multimilenar que, apesar de todas as vicissitudes, jamais perdeu o sentido estético e evolutivo no fabrico e manipulação da cerâmica.» 
180 € 
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31 - Cearense, Catullo da Paixão – Catullo na Academia 
Maranhense. Rio de Janeiro, Liv raria Império, 1968, 1ª edição, 
capa ilustrada por Monteiro Filho com caricatura de Catullo, 19 
p., 19 cm. Encadernação ½ pele da época, com capa de 
brochura, bom estado. 
 
«Este opúsculo contém o texto integral do que o genial poeta, músico 
e cantor redigiu para justificar o seu ingresso na Academia da terra do 
seu berço, É uma página de emoção e de inteligência que agora se 
oferece, não só aos maranhenses, mas a todos os intelectuais 
brasileiros e portugueses.» 
15 € 
 

 
 
32 - Corrêa, A. A. Mendes – Raízes de Portugal. Lisboa, 
Rev ista Ocidente, 1944, 158;[1] p., ilustrado com v ários mapas, 
19 cm. Capa brochada, com pequenas manchas, algumas 
folhas sublinhadas a lápis de cor, bom estado. 
 
«Uma Nação, ser vivo, tem uma ontogénese, indubitavelmente longa, 
complexa e obscura, mas real e necessária. (…) O germe do povo 
português não surgiu apenas há oito séculos; é multimilenário.» 
15 € VENDIDO 
 

 

  
 

 

   
 
33 - Costa Goodolphim – Três aldeias: Sarnadas, Aldeia Nova do Cabo, Aldeia de Joannes. Lisboa, Typografia Univ ersal, 
1904, 92 p., ilustrado com 20 estampas em folhas ex tra tex to, 22 cm. Com dedicatória do autor. Capa brochada, restauro na 
lombada, com pequenas manchas, bom estado. 
 
Monografia de três aldeias do Concelho do Fundão, Distrito de Castelo Branco. 
 
«A vida das aldeias tem um encanto particular e doce, que nem sempre se pode descrever com toda a verdade.» 
25 € VENDIDO 
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34 - Costa, Severino B. (dir.) – Festa das Neves: revista 
periódica de natureza cultural, educativa e recreativa. Ano 
VI. Viana do Castelo, Comissão das Festas das Neves, 1979, 
[106] p., ilustrado, 20 cm. Capa brochada, bom estado. 
 
Festa em Honra de Nossa Senhora das Neves, romaria que é 
festejada de 2 a 6 Agosto em Viana do Castelo. 
8 € VENDIDO 

 
 
35 - Crespo, Marques – O Alentejo na fundação e 
restauração: Canal ou Ameixial? Estremoz, Edição do Autor, 
1941, [22];232;[6] p.,  muito ilustrado, com mapa desdobráv el, 
23 cm. Capa brochada, com algumas folhas sublinhadas, bom 
estado. 
 
«Falar-se na Fundação da Nacionalidade, não podia ficar esquecido o 
esforço alentejano no talhar e ampliar do geográfico da Nação. 
E falar da Restauração, é tocar-se na corda mais vibrátil do patriotismo 
alentejano.» 
25 € VENDIDO 
 

 

  
 

 

      
 
 
36 - Cutileiro, Alberto – As galeotas reais. Lisboa, Inapa, 1998, 173;[3] 
p., muito ilustrado, 33 cm. Encadernação original do editor, com 
sobrecapa, como novo. 
 
«Verdadeiros “coches do mar” como alguém já lhes chamou, as galeotas reais 
são embarcações de rara beleza, únicas no Mundo, que justificam plenamente 
uma obra a elas dedicada.» 
40 € 
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37 - Dias, Gastão Sousa – Julgareis qual é mais excelente… (figuras da história angolana). Luanda, Museu de Angola, 1948, 
433 p., muito ilustrado, 30 cm. Com assinatura do autor. Capa brochada, com picos de humidade, e alguns restauros, bom estado 
geral. 
 
Edição do Museu de Angola e como publicação incorporada nas celebrações do Tricentenário da Restauração 
de Angola. 
 
«Da galeria de Figuras da História Angolana que constituem este livro, não constam evidentemente – nem isso 
seria possível – todos os vultos que no passado ajudaram a talhar, em terras adustas e barbaras da África 
Ocidental, a entidade política a que demos o nome, já hoje prestigioso de Angola.» 
 
Índice: 
Diogo Cão; Rui de Sousa; Francisco de Gouveia; Paulo Dias de Novais; Duarte Lopes; Baltasar Barreira; 
Manuel Cerveira Pereira; Baltasar Rebelo de Aragão; Fernão de Sousa; Pedro César de Meneses; Francisco de 
Souto Maior; Salvador Correia de Sá; João Fernandes Vieira; André Vidal de Negreiros; Frei António Romano; 
Francisco de Távora; Luís Lopes de Sequeira; D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho; D. Miguel António de 
Melo; D. António Saldanha da Gama; Pedro João Baptista; Amaro José; Gregório José Mendes; Sá da Bandeira; Pedro Alexandrino da Cunha; 
Bernardino Freire de Figueiredo Abreu e Castro; Silva Porto; Frederico Welwitsch; José de Anchieta; Serpa Pinto; Capelo e Ivens; Henrique de 
Carvalho; Artur de Paiva; Trigo Teixeira; Veríssimo Sarmento; Pedro Ernesto Lecomte; Alves Roçadas; Paiva Couceiro; O. Orlog; Willem Venter; 
General Pereira d'Eça; Doutor Manuel Alves da Cunha. 
70 € 

 
 
38 - Diccionario de Geographia 
Universal por uma sociedade de 
homens de sciencia composto 
segundo os trabalhos geographicos 
dos melhores auctores 
portuguezes, brazileiros, francezes, 
inglezes, allemães e de acordo com 
as ultimas publicações 
chorographicas e estatisticas dos 
differentes paizes comprehendendo 
todos os esclarecimentos e 
informações indispensaveis com 
relação ao commercio, às artes e 
industrias fabris; desenvolvido 

consideravelmente na parte que diz respeito a Portugal, Provincias Ultramarinas e Brazil. Lisboa, Dav id Corazzi, 1878-1887, 
4 v olumes, tomo I: A – C, VIII;1008 p., tomo II: D – L, 1174 p., tomo III: M – P, 832 p., tomo IV: Q – Z, 1122;[4];VI p., 30 cm. 
Encadernação ½ pele, bom estado. 
175€ 
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39 - Diogo, Alberto – Rumo à industrialização de Angola. Luanda, Junta de Desenv olvimento Industrial, 1963, 195;[1] p., muito 
ilustrado com fotos e mapas estatísticos, 25 cm. Capa brochada, bom estado. 
 
«Este trabalho foi realizado como se tivesse sido iniciado pelo desconhecimento total da industrialização em Angola e, por isso, começamos por 
resolver o primeiro problema: verificar até que ponto se deveria tentar esta industrialização, procurando, para o efeito, reunir o maior número 
possível de dados. Resolvido o primeiro ponto, segue-se a pesquisa lógica dos recursos e da tecnologia disponível. Com estes elementos 
podemos ir mais longe e observar como deve ser encaminhada a industrialização.» 
15 € VENDIDO 
 

 

   
 
40 - Espanca, Túlio – Évora e o seu distrito. Év ora, Livraria Nazareth, 1959, 1ª edição, 
156 p., muito ilustrado com fotos em folhas ex tra tex to e 2 mapas, 18 cm. Encadernação ½ 
pele, bom estado. 
 
«Évora é considerada pelos artistas e arqueólogos como a CIDADE-MUSEU DE PORTUGAL, 
designação que caracteriza com soberana propriedade o conjunto amalgamado do burgo, onde o 
dédalo das ruas antigas e sinuosas, pitorescas e típicas se conjugam com o ar monumental dos 
edifícios apalaçados, das fachadas monásticas ou das igrejas de épocas e estilos vários.»  
35 € VENDIDO 
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41 - Espírito Santo, Luís do – Filosofia e política. Guimarães, 
Minerv a, 1963, separata da rev ista Gil Vicente, 30 p., 23 cm. 
Capa brochada, com algumas notas do possuidor, bom estado. 
 
«Num povo educado avultam os conceitos e preconceitos éticos e 
morais. Num povo educado, o respeito mútuo entre os seus membros, 
comparticipantes do agregado social, radica na família e amplia-se ou 
estende-se à empresa, à sociedade e à firma.» 
10 € 
 

 

 
 

 
42 - Exposição histórica comemorativa do tricentenário da restauração Pernambucana: 
1654-1954. Lisboa; Recife, Palácio Foz; Gabinete Português de Leitura, 1954, 160;[1];[20];[1] 
p., ilustrado com mapa desdobráv el e 20 gravuras em folhas ex tra tex to, 25 cm. Capa 
brochada, com algumas manchas de água, bom estado geral. 
 
«As efemérides que tal certame pretende comemorar, são daquelas que, pela sua excepcional 
importância e especial significado histórico, transcendem a vulgaríssima celebração de qualquer 
simples Tricentenário. O da Restauração Pernambucana, se agora nos lembra, emocionalmente, o que 
significa, para a forte unidade politica do Brasil actual, a libertação do Nordeste do domínio holandês, 
há trezentos anos, valha a verdade que sempre nos fará ter presente o que este facto representou para 
a segurança e conservação das outras parcelas da terra portuguesa de além-mar em África, de modo 
particular para Angola, São Tomé e Príncipe, Costa da Mina e arquipélago de Cabo Verde. Prova-o, a 
evidência, da documentação exposta.» 
25 € 
 

 

   
 
43 - Faria, Manoel Severim de – Noticias de Portugal escritas por Manoel Severim de Faria em que se declarão as grandes 
commodidades, que tem para crescer em Gente, Industria, Commercio, Riqueza, e Forças Militares por Mar, e Terra, as 
Origens de todos os Appelidos, e Armas das Familias Nobres do Reyno, as Moedas, que correrão nesta Provincia do 
tempo dos Romanos até ao presente, e se referem varios Elogios de Principes, e Varoens Illustres Portuguezes. Lisboa, na 
Officina Craesbeeckiana, 1655, 1ª edição, [12];342;[14] p., ilustrado no tex to, 27 cm. Encadernação inteira de pele, papel muito 
limpo, bom estado. 
1800 € VENDIDO 
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44 - Félix, Cristina – O mistério da lenda do Penedo dos Ovos. Lisboa, Livros de Ontem, 2018, colecção: O Mistério das Lendas 
de Sintra, 2018, 214;[3] p., 21 cm. Capa brochada, liv ro nov o. 
 
«Joana vê-se obrigada a vir passar as férias de Verão na quinta da avó em Sintra, na companhia dos primos que não vê há vários anos. Após 
alguma relutância nesta sua estadia em Portugal, acaba por descobrir que, por herança de uma tia-avó é uma guardiã da Serra de Sintra. 
Na busca do seu Amuleto Intemporal, vai descobrir mundos onde o tempo não existe, personagens misteriosas, passagens que a leva ao 
passado e conhecer de perto a Rainha D. Amélia de Portugal. 
Ela e os primos vêem-se metidos numa espectacular aventura, numa serra onde a magia é o palco principal. 
 
Este é o primeiro volume da colecção: Mistérios das Lendas de Sintra, onde as lendas são retratadas com uma nova abordagem, 
transformando-as em aventuras. Os livros contam, também, com algum conteúdo histórico, no que toca aos diversos monumentos que estão 
inseridos na Serra de Sintra. 
 
Segundo livro: O mistério da Lenda do Convento dos Capuchos. (no prelo) 
12 € 
 
 
45 - Ferreira, José Maria de Andrade – Reinado e últimos 
momentos de D. Pedro V. Lisboa, Liv raria de A. M. Pereira, 
1861, 1ª edição, 111 p., ilustrado com grav ura de D. Pedro V, 21 
cm. Encadernação ½ pele, papel com alguns picos de 
humidade, bom estado. 
 
«O que vae lêr-se não é nem a apologia de um príncipe, nem a 
analyse politica de um reinado, nem a narrativa chronologica dos actos 
públicos que ordinariamente costumam consubstanciar e caracterizar 
a vida dos soberanos; o que vae lêr-se participa talvez de tudo isso, 
mas parte de princípios diversos, porque os seus intuitos são mui 
differerntes. O meu fim, traçado nestas linhas ao correr da penna, não 
é apparelhar em trabalho subsidiário para a história de Portugal destes 
últimos seis annos; o meu fim é estudar o carácter de um príncipe, e 
procurar nas singularíssimas qualidades que o acompanham a 
interpretação das circunstâncias do seu destino.» 
40 € VENDIDO 
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46 - Fevereiro, José Luiz de Sampaio Torres – Uma família da Beira Baixa: os Torres Fevereiro e as suas ligações 
familiares. Lisboa, Dislivro Histórica, 2004, 2ª edição actualizada, 716 p., ilustrado, 24 cm. Capa brochada, como novo. 
 
Decorreram 30 anos entre a 1ª edição de 1972 e a 2ª edição, agora substancialmente acrescentada e corrigida com a colaboração de Nuno 
Borrego, Gonçalo de Mello Guimarães e Manuel da Costa Juzarte de Brito. 
40 € VENDIDO 
 
 

   
 
47 - Figuier, Louis – La terre et les mers: ou description physique du globe; ouvrage contenant 206 vignettes dessinées par 
Karl Girardet, Lebreton, etc., et 19 cartes de géographie physique. Paris, Librairie Hachette et Cie., 1874, 659 p., muito 
ilustrado no tex to e em folhas ex tra tex to com mapas e gravuras sendo algumas a cores, 24 cm. Encadernação original do editor, 
folhas douradas no corte, bom estado. 
 
Com um capítulo dedicado ao terramoto de 1755 em Lisboa, ilustrado também com várias gravuras. 
60 € 
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48 - Fonseca, Pedro José da – Diccionário portuguez-latino: impresso por 
ordem Delrei Fidelissimo o senhor Dom José I, de gloriosa memoria, para uso 

das escolas de todos os reinos e senhorios de Portugal. Lisboa, Casa da 
Viuv a Bertrand, 1879, 9ª edição correcta e augmentada, 464 p., 31 cm. 
Encadernação inteira de pele da época, bom estado. 
 
«Pedro José da Fonseca, Professor régio de Rhetorica e Poetica em Lisboa nomeado 
em 1769, e transferido annos depois para o exercício da mesma cadeira no Collegio 
Real de Nobres, onde serviu, até que em attenção á sua edade e molestias lhe foi 
concedida a jubilação em 1804. Como Socio fundador da Academia Real das 
Sciencias de Lisboa, confirmada por aviso regio de 24 de Dezembro de 1779, assistiu 
já na qualidade de effectivo da classe de Litteratura á primeira sessão que a 
Academia teve em 16 de Janeiro de 1780. Foi eleito Director da typographia da 
mesma Academia, e também Director da commissão encarregada em 28 de Junho de 
1780 da composição do Diccionario da língua portugueza. Passou a Sócio veterano 
em 27 de Março de 1790.» 
75 € 

 
 
 
 

    
 
 
49 - Foz, Marquês da – A baixela germain da antiga côrte portuguesa. Lisboa, Amigos do Museu, 1925, 63;[3], ilustrado com 
foto do autor e 26 figuras em folhas ex tra tex to, inclui inventário de 1921 com as peças da baix ela, seu respectiv o peso e punção, 
26 cm. Encadernação ½ pele, com capa de brochura, bom estado. 
 
«Contribuir com a publicação do meu modesto estudo, para chamar a atenção sobre tão notável monumento da ourivesaria francesa do século 
XVIII, ponde em relevo, mais uma vez, o seu enorme valor, (..) que só tem concorrente, e inferior, na da Corte de Rússia.» 
 
«França teve uma verdadeira dinastia artística de ourives na família Germain, da qual foi chefe Pedro Germain, que mereceu a protecção de 
Colbert e por este foi apresentado ao Rei Sol, tendo ainda executado grandiosas obras de prata para Versalhes.» 
70 € 
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50 - Freitas, Helena (coord.); Catarina Alfonso (texto biog.) – Amadeu de Souza Cardoso 1887-1918: fotobiografia; catálogo 
raisonné. Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 2007, v olume I: 334 p., muito ilustrado a cores, 30 cm. Capa brochada, como 
nov o. 
 
«O Centro de Arte Moderno possui na verdade a maior e mais significativa colecção de obras deste artista, e recebeu em 1987, o seu valioso 
espólio documental proveniente da doação de Lucie de Sousa Cardoso.» 
 
«Esta biografia afasta-se intencionalmente de um modelo ficcionista ou mesmo interpretativo. A sua autora Catarina Alfaro demarcou-se com 
disciplina desses caminhos e resistiu, tanto quanto possível, a qualquer inclinação literária, sentimental ou derivativa, deixando aos leitores uma 
escrita limpa e precisa.» 
40 € VENDIDO 
 
 

    
 
51 - Gameiro, Roque (ilust.) – Lisboa velha. Lisboa, Tipografia da Emprêsa do Anuário Comercial, 1925, 1ª edição, com cem 
aguarelas e desenhos de Roque Gameiro, prefácio de Afonso Lopes Vieira, s/paginação, com 100 estampas sendo algumas a 
cores, 25 cm. Encadernação original do editor, com sobrecapa, bom estado. 
 
«Saudosa atracção pelas coisas do passado, levaram-me, desde há trinta anos, a pintar em aguarelas, a desenhar e a documentar graficamente 
conforme pude e soube, todos os pormenores que pouco a pouco iam desaparecendo da fisionomia da cidade, tarefa onde puz o melhor dos 
meus esforços e o carinho muito verdadeiro que consagro ás coisas da minha Terra.»  
Livro de uma inegável beleza. 
180 € 
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52 - Garrett, J. B. Almeida – Flores sem fructo. Lisboa, 
Imprensa Nacional, 1845, 1ª edição, papel de linho, VII;[1]236 
p., 16 cm. Encadernação ½ pele, bom estado. 
 
«Na poesia Garrett não foi menos inovador. As duas colectâneas 
publicadas na última fase da sua vida introduziram uma 
espontaneidade e uma simplicidade praticamente desconhecidas na 
poesia portuguesa anterior.» - Luso-Poemas. 
500 € 
 

  

 
 

 

   
 
53 - Gomes, Carlos Aguiar (dir.) – Terra de Val de Vez: boletim cultural. Arcos de Valdevez, G.E.P.A. – Grupo de Estudos do 
Património Arcuense, 1981, nº 2 – 1º semestre, 155 p., ilustrado, 23 cm. Capa brochada, bom estado. 
10 € 
 
 
 
 
54 - Gonçalves, Alda Sales Machado – Aldeia de Pinheiros: 
factos e apontamentos para a sua história: a igreja local e 
as memórias do grupo coral regional "verde pyno". 
Pinheiros, Grupo Coral Regional "Verde Py no", 2000, 306;[1] p., 
ilustrado, 21 cm. Capa brochada, como nov o. 
8 € 
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55 - Gonçalves, Joaquim de Freitas – Luísa Todi: artista e "santa" (1753-1833): notas e conferências sobre música e 
músicos. Porto, Lopes da Silva, 1943, colecção: Cultura Artística, 197;[5] p., ilustrado, 22 cm. Encadernação original do editor, bom 
estado. 
 
Contém: Luísa Todi. - Do alto de meio século. - Vinte minutos através do canto. - Chopin nos seus 24 prelúdios. - Chopin. - António Carneiro, o 
pintor-asceta. - Cláudio Carneiro, compositor. - No centenário do nascimento de Brahms. - Duas palavras sobre o lied. 
15 € 

  
 

 
 
 
56 - Guimarães, Luis de Oliveira – Eça de Queiroz e 
os políticos. Lisboa, Edições Vic, s/d, 94;[1] p., 19 cm. 
Encadernação ½ pele, com capa de brochura, bom 
estado. 
 
«Infelizmente entre tantos órgãos de que o Estado está 
provido, não há nenhum que tenha a forma, mesmo vaga, de 
um coração humano.» 
25 € 
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57 - Lapa, Albino – A palavra Lisboa na história do jornalismo. Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, 1967, 233 p., muito 
ilustrado com inúmeras folhas de rosto de periódicos, 23 cm. Capa brochada, bom estado. 
 
Apresentação cronológica dos periódicos desde o século VII ao século XX. 
20 € 
 
 

 
 

 
 
 
58 - Lázaro, Alice – Acima da gente o céu: memorial de 
António Correia Barém; crónicas quinhentistas e outras 
lembranças. Lisboa, Chiado Editora, 2018, 221;[5] p., 22 cm. 
Capa brochada, livro novo. 
 
«Parte a autora da autobiografia apócrifa de António Correia Barém, 
recuperada das crónicas da época, para nos guiar pelas remotas 
paragens por onde andou este nobre-fidalgo e cavaleiro, que alcançou 
o apelido e seu brasão d’armas nas areias do deserto arábico à 
entrada do golfo pérsico.» 
14 € 
 
 

 
 
59 - Lázaro, Alice – Andorinhas e sabiás: os casamentos em 
Espanha das Filhas de D. João VI (1810-1823). Lisboa, 
Chiado Editora, 2018, 464;[3] p., 22 cm. Capa brochada, livro 
nov o. 
 
«Em escassos quinze anos o Brasil adveio centro decisivo de uma 
tendência política internacional, verdadeiramente visionária, 
relançando laços dinásticos antigos, por meio do casamento das filhas 
de D. João VI, em Espanha, desenhando um novo mapa ideológico 
europeu, saído de Viena e corporizando em Verona. Neste contexto 
dramático ganha especial destaque – que deve ser enaltecido – 
perante o seu arrojo e determinação, o papel daquelas infantas 
portuguesas, neste livro recuperado e trazido à ribalta.» 
16 € 
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60 - Lázaro, Alice – Com o mais fino amor: cartas íntimas da 
Rainha D. Maria I para a filha (1785-1787). Lisboa, Chiado 
Editora, 2014, 457 p., 22 cm. Capa brochada, liv ro nov o. 
 
«”Com o mais fino amor” leva-nos aos meandros da corte de D. Maria 
I, numa viagem onde se tem o privilégio de a seguir na sua 
privacidade, durante o tempo que vai de 12 de Maio de 1785 a 31 de 
Dezembro de 1787.» 
15 € 
 
 

 
61 - Lázaro, Alice – O reinado do amor: cartas íntimas da 
priora da Estrela para a Rainha Dona Maria I (1776-1780). 
Lisboa, Chiado Editora, 2014, 431;[2] p., 22 cm. Capa brochada, 
liv ro nov o. 
 
«O clima de tensão acumulado durante o consulado pombalino, 
designadamente no último ano da vida do rei D. José I e as 
expectativas criadas nos primeiros tempos de governação da rainha D. 
Maria I, perpassam vivamente nas cartas de uma freira carmelita que 
no século se chamava Teresa de Melo. Proveniente de uma família de 
linhagem, Teresa foi antes de professar e de vir a ser escolhida para 
priorar o convento da Estrela dama da rainha D. Mariana de Borbón, 
onde acedeu à esfera íntima da princesa da Beira e do Brasil, herdeira 
do trono de Portugal, tendo a infância de ambas decorrido em 
conjunto.» 
17 € 
 

 

 
 

 

   
 
62 - Lestro, Carlos António – Catálogo de numismática: preçário; Portugal Continental; D. João VI -1816-1972; Ultramar 
1921-1972. Lisboa, Impresso na Tipográfica, s/d, [197-], 141 p., ilustrado, 21 cm. Capa brochada, bom estado. 
18 € 
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63 - Lima, Fernando de Castro Pires de – Manta de retalhos. 
Lisboa, Panorama, 1963, prefácio de Marcello Caetano, 168;[6] 
p., 19 cm. Capa brochada, bom estado. 
 
Fernando de Castro Pires de Lima, 1908-1973, médico, escritor e 
etnógrafo, escreveu um vasto número de obras, colaborou em 
publicações científicas e publicações periódicas, foi igualmente um 
reputado conferencista e membro de associações científicas e 
culturais, nacionais e estrangeiras. 
A obra que se segue é uma colectânea de experiência e vivências do 
autor. 
15 € VENDIDO 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
64 - Lima, Fernando de Castro Pires de (sel. e pref.) – 
Romanceiro. Lisboa, Fundação Nacional para a Alegria  no 
Trabalho, 1959, 190;[1] p., 19 cm. Capa brochada, bom estado. 
 
«É muito remota e brumosa a origem dos romances, se é que é 
possível atribuir-lhes, como pretendem alguns autores, uma filiação na 
alta Antiguidade.» 
«Falar do romanceiro é falar de Espanha, não só porque ela foi, 
indiscutivelmente, o seu berço, como ainda porque, mercê de um 
fenómeno que assombra os estudiosos, ela manteve intacta, através 
dos tempos, essa riqueza secular.» 
«Os romances desta Antologia forma extraídos dos romanceiros de 
Almeida Garrett, Estácio da Veiga e Teófilo Braga.» 
12 € 
 
 

 
 
65 - Lima, J. A. Pires de – A meu ver... Porto, Livraria Simões 
Lopes, 1948, 324 p., 21 cm. Capa brochada, bom estado. 
 
«Joaquim Alberto Pires de Lima foi um médico, professor de Medicina, 
etnógrafo e escritor, dirigiu o Instituto de Anatomia da Faculdade de 
Medicina da Universidade do Porto. Participou em congressos e 
reuniões científicas, em Portugal e no estrangeiro. Foi distinguido com 
o título de grande oficial da Ordem de Santiago (1932) e ainda com o 
grande oficialato da Ordem da Instrução e com a medalha de Ouro da 
Câmara Municipal do Porto (1947).» 
Neste livro encontra, considerações, críticas e comentários, notas 
etnográficas e históricas. 
12 € VENDIDO 
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66 - Lima, J. A. Pires de – Ao correr do tempo. Porto, Livraria 
Simões Lopes, 1947, 252;[3] p., 19 cm. Capa brochada, bom 
estado. 
 
«Surge agora novo ensejo para prosseguir na publicação das 
recordações da minha vida. 
O actual volume compreende os capítulos seguintes: I, intitulado 
Cortejo fúnebre, no qual recordo notas biográficas de pessoas de 
elevada categoria, já falecidas, com as quais muito convivi; II, 
Recordações, no qual passo em revista factos sociais em que tomei 
parte. Os cinco últimos capítulos reproduzem trabalhos que, em datas 
diversas, apresentei em conferências ou na imprensa científica.» 
12 € VENDIDO 
 

 

 
 

 

   
 
67 - Livros antigos portuguezes 1489-1600 da bibliotheca de Sua Majestade Fidelissima: descriptos por S.M. El-Rei D. 
Manuel. Early Portuguese books 1489-1600 in the library if His Majesty the King of Portugal described by H. M. King 
Manuel. London, Maggs Bros, 1929-1932-1933, 1ª edição, 3 v olumes, tex to bilingue a 2 colunas, v olume I: 1489-1539, 
LVI;[6];633;[1] p., v olume II: 1540-1569, XXII;817;{1] p., v olume III: 1570-1600 e suplemento 1500-1597, XXXIX;791 p., muito 
ilustrados no tex to e em folhas ex tra tex to, algumas a cores, com folhas de rosto dos liv ros, 
grav uras e cópia de manuscritos, sendo v árias páginas desdobráv eis, 33 cm. Encadernação 
original do editor, com sobrecapas, bom estado. 
 
Obra rara em 1ª edição. 
 
«Descrição e correlação histórico-cultural dos Livros Antigos Portugueses (1489-1600) da Biblioteca de 
Sua Majestade Fidelíssima.» 
«A enumeração é feita por ordem cronológica, o que permite avaliar globalmente as características gerais 
da actividade tipográfica portuguesa durante os séculos XV e XVI e a extensão da colecção de D. 
Manuel.» 
 
«Quizemos mostrar, ou antes, tornar conhecidos, os nossos livros. O nosso intuito é simples; tentar dar 
vida a esses livros, procurando deixar ver a obra portugueza, especialmente nos séculos XV e XVI, atravez 
dos “livros de forma” que foram impressos em Portugal, acompanhados de alguns “de penna” e de outros 
escriptos em linguagem, mas publicados fora do paiz.» 
 
«Folheando os livros, percorremos a história do nosso paiz, e, o que é profundamente interessante, examinamos ao mesmo tempo a sua “nobre 
arte impressoria”; assim, diligenciamos, n‘ este Catálogo, mostrar os livros e descrever o seu conteúdo, reunindo n’ uma exposição sem 
presumpções, o engenho dos impressores à sciencia dos auctores.»  
1500 € VENDIDO 
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68 - Lopes, João Batista da Silva – Istoria do cativeiro dos prezos d'estado na Torre de S Julião da Barra de Lisboa durante 
a dezastroza epoca da usurpasão do legítimo governo constitucional deste Reino de Portugal. Lisboa, Imprensa Nacional, 
1834, 2 volumes, tomo III: 271;48 p., tomo IV: 223 p., (2 tomos encadernados num único v olume), 16 cm. Incompleta. 
Encadernação ½ pele da época, bom estado. 
 
«O autor nasceu em Lagos, foi advogado. Simpatizante do Liberalismo e da Maçonaria, fundou, em 1816, uma loja maçónica em Lagos. Após a 
Vilafrancada, em 1823, é deposto e perseguido por ser constitucionalista e mação. Em 1828, por ordem do governo Miguelista, é preso no Forte 
de São Julião da Barra. É libertado aquando da tomada de Lisboa por parte dos liberais, em 1833. Foi sócio da Academia Real das Ciências e 
chefe da Primeira Repartição do Arsenal do Exército. Em 1834, é eleito deputado pelo Algarve nas cortes, e durante a Ditadura Cabralista.» 
60 € 
 

 
 
69 - Macedo, António Lourenço da Silveira – História das 
quatro ilhas que formam o Distrito da Horta. Angra do 
Heroísmo, Direcção Regional dos Assuntos Culturais, 1981, 
reimpressão fac-similada da edição de 1871, 1º v olume: 
[9];571;[12] p., 2º v olume: 649;[9] p., 3º v olume: 294;[2] p., 21 
cm. Capa brochada, bom estado. 
 
«Descrição dos acontecimentos históricos que decorreram nas 
principais ilhas desde a sua descoberta até ao século XIX.» 
60 € 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
70 - Machado, Francisco Valente – Ficalho doutros tempos 
e de hoje: notas um programa de acção regionalista. Beja, 
Minerv a Comercial, 1940, separata de Diário do Alentejo, 16 p., 
22 cm. Capa brochada, bom estado. 
 
Conferência realizada na tarde do dia 25 de Dezembro de 1939, no 
Teatro Ginásio de Vila Verde de Ficalho. 
8 € VENDIDO 
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71 - Martinengo-Cesaresco, E. – La poésie populaire. Paris, 
Émile Lechev alier, 1843, collection internationale de La 
Tradition, directeur M. Henry Carnoy, 81;[6] p., 17 cm. Capa 
brochada, lombada cansada, bom estado geral. 
 
«La Collection Internationale est ouverte aux folkloristes des deux  
monde.» 
 
Étude historique sur la Poésie popular. 
L’ Idée du Destin dans les Tradición meridionales. 
15 € 
 

 

  
 

 

  
 

 
 
 
72 - Martins, Anacleto Pires da Silva – Esboço histórico da 
cidade de Castelo Branco. Castelo Branco, Câmara Municipal 
de Castelo Branco, 1979, 59;[4] p., ilustrado, 22 cm. Capa 
brochada, bom estado. 
10 € VENDIDO 

 
 

 
 
 
73 - Martins, A. – Guia das ruas de Lisboa. Lisboa, Livraria 
Progresso, 1972, 370 p., 14 cm. Capa brochada, bom estado. 
 
O antigo GPS utilizado por todos, incluindo policia, taxistas, cidadãos 
comuns que precisavam de encontrar uma rua na cidade Lisboa. 
Hoje permite identificar ruas que já não existem, ou que actualmente 
mudaram de nome, ou seja uma Lisboa desaparecida. 
15 € 
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74 - Memorias de litteratura portugueza: 
publicadas pela Academia Real das 
Sciencias de Lisboa. Lisboa, na Officina 
da mesma Academia, 1792-1814, 8 
v olumes, todos os v olumes em 1º edição, 
tomo I: [8];433;[3] p., tomo II: 414;[4] p., 
tomo III: 471;[5] p., tomo IV: 467;[5] p., tomo 
V: [4];428;[6] p., tomo VI: 437;[7] p., tomo 
VII: 377;[5] p., tomo VIII, parte I e parte II:  
401;[7] p.,  22 cm. COMPLETA. 
Encadernação inteira de pano, papel  muito 
limpo, bom estado. 
 
Conjunto de notáveis artigos publicadas pela 

Academia Real das Sciencias de Lisboa, com a colaboração de vários eruditos autores: Joaquim Foyos, António Caetano do Amaral, José 
Anastácio de Figueiredo, Fr. Joaquim de Santo Agostinho, Fr, Joaquim Forjaz, João Pedro Ribeiro, António Ribeiro dos Santos, Joaquim José 
Ferreira Gordo, José Diogo Mascarenhas Neto, Constantino Botelho de Lacerda Lobo, António Pereira de Figueiredo, Thomaz Antonio de 
Villanova Portugal, Francisco Dias, Antonio das Neves Pereira, José Joaquim Soares de Barros, José António de Sá, Francisco Xavier Ribeiro 
de S. Payo, Fr. Joaõ de Sousa, José Veríssimo Alvares da Silva, José Ferreira Cardoso da Costa, Sebastião Francisco de Mendo Trigoso.  
 
Alguns assuntos tratados: Poesia bucólica; costumes dos povos; formas de governo, leis, e cartas de doações e confirmações antigas, juízes de 
fora; crónica inédita da conquista do Algarve; Décadas inéditas de Couto; moedas do reino; história da agricultura em Portugal; judeus 
portugueses; filologia portuguesa; escritores do século XV, e XVI; história das marinhas em Portugal; inscrições arábicas; códices manuscritos, e 
cartório do Real Mosteiro de Alcobaça; direito romano em Portugal; história da legislação, e costumes de Portugal; edições Bíblicas menos 
vulgares; biblioteca Lusitana anti-rabínica; origens da tipografia em Portugal no século XV e VI; matemáticos portugueses; das origens, e 
progressos da poesia portuguesa; antigos mapas geográficos do Infante D. Pedro, e do Cartório de Alcobaça”; Navegação Portuguesa no século 
XV; entre muitos outros. 
 
OBRA RARA e de muito interesse. 
800 € VENDIDO 
 

 

    
 
75 - Messer, August – História da filosofia. Lisboa, Inquérito, 1946, 1ª edição, tradução de Adolfo  Casais Monteiro, 822;[1] p., 
muito ilustrado com estampas em folhas ex tra tex to, 26 cm. Encadernação original do editor, bom estado. 
 
«Não me limitei ao estudo dos “grandes pensadores”: tive também em conta as conexões históricas e a relação da filosofia com o estado geral 
da cultura. (…) O livro não oferece apenas uma exposição histórica, mas também uma apreciação das mais importantes opiniões filosóficas.» 
50 € 
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76 - Millet-Robinet, Mme. – Maison rustique des dames. Paris, Librairie Agricole de la Maison Rustique, 1911, 2 v olumes, tomo I: 
698 p., orné de 100 gravures, tomo II: 660 p., orné de 100 grav ures, 18 cm. Encadernação ½ pele da época, bom estado. 
 
Les charme de la vie des champs. 
En même temps apprendre sur l’administration de la maison et la ferme. 
60 € VENDIDO 
 
 
 
 
 
77 - Moreira, Adriano – A espuma do tempo: memórias do 
tempo de vésperas. Coimbra, Almedina, 2008, 469;[1] p., [60] 
páginas ilustradas com fotos, 25 cm. Capa original do editor 
com sobrecapa, como nov o. 
 
«Ou sim ou não. Cada um é único. Tem aquele encontro com o 
descontentamento que se arrepende e repete. Porque nada serve. 
Nem coisas, nem plantas, nem bichos, nem homens, é tudo para 
substituir. Fica o momento breve da tentativa. Uma só oportunidade. 
Que não se repete. Fugaz. Improvável. Mas sem renúncia.» 
30€ 
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78 - Neto, José Pereira – O baixo Cunene: subsídios para o seu desenvolvimento. Lisboa, 
Junta de Inv estigação do Ultramar, 1963, colecção: Estudos de Ciências Politicas e Sociais nº 
68, 218 p., muito ilustrado com 70 fotos, gráficos e v ários mapas sendo alguns desdobráv eis, 
26 cm. Capa brochada, bom estado. 
 
«Antes de planear é preciso conhecer os homens concretos, a sua história, o meio físico e social em 
que se movem, pois que eles não vivem fora do tempo, do espaço e da sociedade. O passado pode 
ajudar a compreender o presente.» 
E, em seguida, esbocei um esquema que pretende conter directrizes para um desenvolvimento 
económico e sociocultural que lhes faculte um mínimo de bem estar.» 
25 € VENDIDO 
 
 
 
 

    
 
79 - Nobre, Eduardo – Família Real: álbum de fotografias. Lisboa, Quimera, 2003, 246;[1] p., muito ilustrado, 32 cm. 
Encadernação original do editor, com sobrecapa, como novo. 
 
«Pela primeira vez num mesmo livro, reúne-se imagens fotográficas da vida pública e privada da Família Real portuguesa, cobrindo os últimos 
quatro reinados da Dinastia Bragança e os seus longuíssimos exílios. 
Mais de quatro centenas de fotografias, alinhadas cronologicamente, dezenas delas totalmente inéditas.» 
«A exactidão e o realismo da fotografia transportam-nos numa fascinante viagem no tempo.» 
50 € 
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80 - Oliveira, Alexandra de Bethencourt F. Jardim de (coord.) – Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva. Lisboa, 
F.R.E.S.S., 1994, colaboração de Maria Eduarda Leal Coelho, tex tos de Maria João Espírito Santo Bustorff Silv a, fotografia de A. 
Homem Cardoso, 299;[1] p., muito ilustrado a cores, 31 cm. Encadernação original do editor, como nov o. 
 
«O projecto de editar este livro, que se pretendeu viesse a publico no decorrer do 40º aniversário da instituição.» 
«Em Maio de 1953, Ricardo do Espírito Santo Silva (…) doou ao Estado Português o Palácio Azurara, de belíssima arquitectura seiscentista, 
juntamente com uma magnífica colecção de arte na qual se incluíam extraordinários exemplares de móveis, tapetes, pratas, faianças, pinturas, 
gravuras, que nos davam, desde o século XV até ao século XIX, uma perspectiva da evolução das nossas Artes Decorativas.» 
50 € VENDIDO 

    
 
 

    
 
81 - Oliveira, Lopes d´ (dir.) – As grandes figuras da humanidade: história geral da civilização; políticos, guerreiros e 
descobridores. Lisboa, Edições Universo, 1944-1945, 2 v olumes, v olume I: 527;[1] p., v olume II: 639 p., muito ilustrada, 26 cm. 
Incompleta. Encadernação ½ pele, bom estado.  
75 € 
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82 - Oliveira, Pde. Miguel de – Cortegaça e a "Ribeirinha". 
Ov ar, Museu de Ov ar, 1975, colecção: História e Lendas de 
Ov ar; nº 4, 7 p., 21 cm. Capa brochada, bom estado. 
 
«Padre Miguel de Oliveira nasceu a 15 de Dezembro de 1897, no lugar 
da Corga do Norte, freguesia de Válega, concelho de Ovar. Dedicou 
as suas capacidades ao ensino, à oratória e ao jornalismo, 
enveredando, simultaneamente, pela investigação histórica – a partir 
de um primeiro ensaio “Válega-Memória Descritiva” – área em que 
deixou obras de marca, como “Paróquias Rurais Portuguesas”, 
“História da Igreja”, “História Eclesiástica de Portugal” e “Ovar na Idade 
Média”. 
Em Julho de 1945 foi condecorado com o grau de Oficial da Ordem 
Militar de Santiago da Espada. E a 4 de Julho dc 1951, foi eleito sócio 
correspondente da Academia Portuguesa da História.»  
5 € 
  

 

 
 

 

   
 
83 - Paço, Afonso do – Povoado pré-histórico da Parede (Cascais). Cascais, Câmara Municipal de Cascais, 1964, 20 p., com 
18 estampas em folhas ex tra tex to, 26 cm. Capa brochada, bom estado. 
 
«Nesta vasta região encontra-se restos de alguns povoados com escassa estratigrafia, cujo conhecimento e estudo, podemos dizer sem 
exagero, veio revolucionar um sector da nossa Arqueologia.» 
15 € VENDIDO 
 
 
 
 
84 - Paço, António – Militares, adeus ao Alto Minho? 
Subsidio para uma monografia: tradições, vultos, 
estruturas. Viana do Castelo, Secção de Jornalismo do Centro 
de Estudos Regionais, 1978, separata do «Notícias de Viana», 
[20] p., ilustrado, 21 cm. Capa brochada, bom estado. 
5 € 
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85 - Paço, António Simões do (coord.) – A ascensão de Salazar: 1926-1932. Lisboa, Centro Editor PDA, 2008, colecção: Os 
anos de Salazar: o que se contav a e o que se ocultav a durante o Estado Nov o, tex to a 2 colunas, 1º v olume: 201; [7] p., muito 
ilustrado por Hugo Oliv eira, 25 cm. Capa brochada, como novo. 
 
«Há que abrir as janelas, de quando em quando, conhecer os homens, saber onde estão os que servem e os que não servem, vir até ao povo, 
saber o que ele quer, ensinar-lhe o que quer…» – António Ferro 
25 € 
 
 

   
 
86 - Parque do Monteiro-Mor. Lisboa, Instituto Português do Património Cultural, 1987, 97;[1] p., ilustrado com fotos e mapa 
desdobráv el, 23 cm. Capa brochada, bom estado. 
 
«Criado em 1977, o Museu Nacional do Traje, tem como anexo o Parque Botânico do Monteiro-Mor mandado plantar no último quartel do século 
XVIII pelo 3º Marquês de Angeja, Ministro de D. Maria I e sucessor de Pombal.» 
12 € VENDIDO 
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87 - Pepulim, Domingos – O passo do mouro. Ovar, Museu 
de Ov ar, 1975, colecção: História e Lendas de Ov ar, 9 p., 21 
cm. Capa brochada, bom estado. 
 
Domingos Rodrigues da Silva Pepulim nasceu em Ovar em 1875, foi 
advogado e um dos fundadores da Casa das Beiras em Lisboa, sócio 
da Sociedade de Geografia onde dirigiu os Boletins desta instituição. 
Colaborou no Jornal “Discussão” onde foi publicado, pela primeira vez, 
em 1900, o presente trabalho. 
5 € 
 

 

 
 

 

 
 
88 - Pereira, João Camacho (compil.) – Colecção de gravuras portuguêzas. Porto, João Camacho Pereira, 1946-1948, 
reprodução de grav uras organizada por iniciativ a de João Camacho Pereira, 1ª série: Porto e Douro, [14] p., ilustrado com 60 
estampas, introdução de Armando de Mattos, 2ª série: Lisboa, [14] p., ilustrado com 60 estampas, das quais 2 desdobráv eis de 
grande formato, introdução de A. Vieira da Silv a, 3ª série: País-Sul, [14] p., ilustrado com 60 estampas, das quais 5 desdobráv eis 
de grande formato, introdução de Mário Tav ares Chico, 35 cm. Ex emplar numerado: nº 143. Todas as gravuras são numeradas e 
assinadas pelo editor. Encadernação inteira de pele, bom estado. 
 
A iconografia como auxiliar da história. 
Série de estampas antigas, retiradas de museus, bibliotecas, ou colecções de particulares, quase todas com vistas panorâmicas, gravadas em 
madeira, cobre, ou aço, algumas de extrema raridade.  
Prestando assim uma valiosa informação iconográfica e documental, para o estudo do investigador, do arqueólogo, do geógrafo, do paisagista. 
250 € VENDIDO 
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89 - Pereira, João Felix – Compendio de chronologia. Lisboa, 
Ty p. Rua do Cruxifix o, 1875, 145;[5] p., 15 cm. Encadernação ½ 
pele da época, bom estado. 
 
João Félix Pereira nasceu em Lisboa (1822 - 1891), foi professor de 
história no Liceu de Lisboa. O seu labor foi enorme, escrevendo livros 
para as escolas, sobre física, história, geografia, comercio, etc., além 
de inúmeras obras quer originais, quer traduções. Contribuindo no seu 
tempo para a divulgação de várias disciplinas, como a Medicina, 
História e Economia. 
 
Alguns assuntos: Cronologia civil; correcção gregoriana; ciclo lunar 
antigo; correcção das letras dominicais; ano romano; ano judaico; ano 
musulmano; eras antigas; períodos victoriano e juliano; tábuas 
cronológicas, etc. 
40 € VENDIDO 
 

 

  

 
 
90 - Pinto, Frei Heitor – Imagem da vida cristã. Lisboa, Sá da Costa, 1952-1940-
1940-1941, 4 v olumes, prefácio e notas pelo Pde. Manuel Alv es Correia, volume I: 
XXXVI;283 p., v olume II: 327 p., volume III: 251 p., v olume IV: 307 p., ilustrado com 
desenho da imagem de Frei Heitor, 19 cm. COMPLETO. Capa brochada, bom 
estado. 
 
«A publicação da “Imagem da vida cristã” levou nove anos a fazer-se: a primeira parte saiu 
em Coimbra, em 1563, a segunda, em Lisboa, em 1572.» 
«Além do muito que vale como trabalho intelectual, a Imagem está recamada de tanta 
profusão de ornatos, tão embricada de jóias de arte que nem o templo dos Jerónimos.» 
 
«Os onze diálogos que, desde 1572, integram a “Imagem da vida cristã” não desejam ser 

mais do que uma enorme citação, onde convergem todas as experiências de leitura, directas ou indirectas, protagonizadas pelo seu autor.» 
20 € VENDIDO 
 
 

   
 
91 - Pires, Rui (org. e fotos) – Luanda: cidade portuguesa fundada por Paulo Dias de Novais em 1575. Ville portugaise 
fondée par Paulo Dias de Novais en 1575. Portuguese Town Founded by Paulo Dias de Novais in 1575. Porto, Direcção dos 
Serv iços de Economia; Secção de Publicidade, s/d, [195-], tex to em português, francês e inglês, 24;[160] p., ilustrado com 198 fotos 
e  6 aguarelas de Nev es e Sousa em folhas ex tra tex to a cores, ilustração da capa do mesmo autor, papel de gramagem superior, 
26 cm. Capa brochada, bom estado. 
40 € VENDIDO 
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92 - Pombo, Pd. Ruela – Cinzas de Lisboa: ecos da 
lusitanidade; publicação independente. Lisboa, 
Empresa da Rev ista "1640", 1951, II série, 208 p., 
ilustrado, 18 cm. Capa brochada, lombada cansada, 
bom estado. 
 
Manuel Ruela Pombo 1888-1960, frequentou Seminário 
Menor de Nossa Senhora do Rosário, nos Carvalhos. Em 
1911 envolveu-se, no Golpe Militar do Palácio de Cristal, de 
origem monárquica, acabando por ser preso. Esteve no 
Forte de São Julião da Barra, transitando para o Limoeiro e 

depois para o Forte do Alto do Duque, donde se evadiu. Esteve exilado na Galiza, junto com Paiva Couceiro. Perante a derrota dos monárquicos 
retira-se para o Brasil onde foi ordenado sacerdote, em Julho de 1916. O seu interesse pela história torna-o num escritor e investigador com 
inúmeras publicações, uma das suas mais importantes publicações, "Cinzas de Lisboa", editada em seis volumes, de 1950 a 1955. 
 
Índice: A realeza; A cidade; O Tejo; A religião; A cultura; Bibliografia. 
15 € 
 

 

    
 
93 - Presença: folha de arte e critica; publicação comemorativa do cinquentenário da fundação da Presença. Lisboa, 
Secretaria de Estado da Cultura, 1977, 74;[2] p., 32 folhas ex tra tex to ilustradas com documentos, fotografias e reproduções da 
“Presença” , 24 cm. Capa brochada, bom estado. 
 
«A publicação Presença - Folha de Arte e Crítica foi uma das mais influentes revistas literárias portuguesas do Século XX. Foi lançada em 
Coimbra, a 10 de março de 1927, sendo publicados 54 números até à sua extinção em 1940.» 
 
«Sob a direcção de José Régio, Branquinho da Fonseca e João Gaspar Simões surgiu em Coimbra, em Março de 1927, esta “folha de arte e 
crítica” que marcou a cena literária portuguesa nos últimos anos da década de 20 e ao longo de toda a década de 30.» 
 
«Ao grupo presencista pertenceram, além dos nomes já mencionados, António de Navarro, Carlos Queiroz, Adolfo Casais Monteiro (que 
integrou a Direcção a partir do nº 33), Alberto de Serpa, Adolfo Rocha (que viria a adoptar o pseudónimo Miguel Torga a partir de 1934), Saúl 
Dias (que como pintor assinou com o nome próprio Júlio), Francisco Bugalho e Fausto José. A revista contou, no entanto, com a colaboração de 
várias gerações de poetas, ficcionistas, ensaístas e artistas plásticos. Assim, encontramos nas suas páginas textos de Luís de Montalvor, 
Fernando Pessoa e heterónimos, Mário de Sá-Carneiro, Almada Negreiros, Ângelo de Lima, Raul Leal, Mário Saa e António Botto; de Afonso 
Duarte, Pedro Homem de Melo, Irene Lisboa (ocasionalmente com o pseudónimo João Falco), António de Sousa, Vitorino Nemésio, Teles de 
Abreu (pseudónimo de Jorge de Sena) e Tomaz Kim; de Diogo de Macedo, Alexandre de Aragão, Olavo d’Eça Leal, Guilherme de Castilho, José 
Marinho, José Bacelar, Delfim Santos, Fernando Lopes Graça e Albano Nogueira; e, a partir de finais dos anos 30, de Mário Dionísio, João José 
Cochofel, Fernando Namora, Joaquim Namorado, António Ramos de Almeida, etc. No domínio das artes plásticas, os principais colaboradores 
foram Almada, Sarah Afonso, Bernardo Marques, Mário Eloy, Júlio, Dordio Gomes e Arlindo Vicente. Um desenho de Arpad Szenes e outro de 
Maria Helena Vieira da Silva foram reproduzidos em Presença, respectivamente em 1935 e em 1940.» 
30 € 
 



    atempo 
livraria antiquário  

 

 40 

 

    
 
94 - Queiroz, Eça de; Emília de Castro – Eça de Queiroz, Emília de Castro correspondência epistolar: cartas inéditas de 
Emília de Castro, e a sua correspondência epistolar com outros destinatários; Jaime Batalha 
Reis, Oliveira Martins, Luís de Magalhães, Celeste Cinatti, Batalha Reis, Ramalho Ortigão e 
Veridiana Prado. Porto, Lello e Irmão-Editores, 1995, edição comemorativ a do 150º aniv ersário do 
nascimento de Eça de Queiroz, leitura dos autógrafos, introdução e anotações de A. Campos Matos, 
827;[2] folhas desdobráv eis;[1] p., 27 cm. Encadernação original do editor, bom estado. 
 
«O que hoje se apresenta pela primeira vez a publico são dois acervos da sua correspondência privada, o 
primeiro constituído por 391 cartas escritas entre 1885, ano do noivado, e 1900, ano da morte de Eça de Queiroz. 
Este primeiro conjunto pertence à Fundação Eça de Queiroz. 
O segundo acervo é constituído por quarenta e sete missivas depositadas na Biblioteca Nacional nos espólios de 
Oliveira Martins, Ramalho Ortigão, Batalha Reis e Luís de Magalhães, seus destinatários, a maioria das quais 
escritas já durante a viuvez.» 
50 € 
 
 

    
 
95 - Revista de Guimarães. Porto, Sociedade Martins Sarmento, 1900, 1902, 1921, 1941, 4 v olumes, v olume XVII: nº 1 e 2 de 
Janeiro a Abril, v olume XIX: nº 4 de Outubro, v olume XXXI: nº 3 de Julho, v olume LI: nº 4 de Outubro a Dezembro, 22 cm. 
Incompleta. Capas brochadas, com assinatura de posse, cansadas. 
40 € (ou 10 € cada) 
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96 - Rodrigues, Manoel António – Guia-album de Chaves e seu conselho. Porto, Tipografia Progresso, s/d, [1915], 64 p., muito 
ilustrado com fotos, 19 x 27 cm. S/ capa, só com contracapa, interior em bom estado. 
12 € VENDIDO 
 
 
 
 

   
 
 
97 - Santos, Manuel Tavares dos – Castelo Branco na história e na arte. Porto, Edição do Autor, 1958, 217;[1] p., ilustrado, 19 
cm. Capa brochada, bom estado. 
 
«Ao tratar da génese de Castelo Branco, diligenciei orientar-me no inextricável dédalo das lendas, investigações e opiniões contraditórias e no 
escorço histórico da cidade cingi-me à exposição sucinta dos factos consignados em documentos existentes.» 
22 € VENDIDO 
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98 - Stoop, Anne de – Quintas e palácios nos arredores de Lisboa. Porto, Liv raria Civ ilização, 1990, tradução de Ana Castel-
Branco e Maria Madalena de Azev edo Santos, 420 p, muito ilustrado com fotografias de Mauricio Abreu, 32 cm. Exemplar 
numerado e rubricado pela autora e pelo fotografo. Encadernação original do editor, com sobrecapa, como novo. 
 
«Entre o ensaio, o estudo erudito e o utilíssimo roteiro, este trabalho vai cumprindo uma tripla função pois:  
– serve de base para ir definindo ou afinando uma tipologia ao mesmo tempo arquitectónica e social da quinta e (ou) da casa de campo 
portuguesa 
– é  também uma suma de memórias quando não de “estórias” várias ligadas às casas e aos seus habitantes 
– será inevitavelmente e neste caso bem ajudado pelas fotografias um precioso suporte da imaginação que sempre deve haver nestas tarefas 
ou nestes gostos de recriar o que já passou e que inevitavelmente mudou e se transforma.» 
60 € 
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99 - Telles, Bazilio – A guerra: notas e duvidas. Porto, Livraria Chardron, 
1914, 112 p., 19 cm. Encadernação ½ pele, bom estado. 
 
«É provável que a maior parte dos leitores d’ este opúsculo não façam, agora ainda, 
uma ideia bastante límpida, embora apenas geral, do território francez invadido pelos 
exércitos allemães, nem, portanto, d’ aquella zona do Norte, como do nordeste da 
Bélgica onde os beligerantes estão concentrando o máximo dos seus esforços.» 
«O nosso intuito exclusivo é habilitar, quanto possível, um profano como nós a seguir 
com imparcialidade as ocorrências, e a formar-se uma opinião sua, independente da 
que o jornal e o chronista proclama, sobre o desfecho provável que o actual conflito 
das Polémicas terá.» 
30 € VENDIDO 
 
 
 

 
 

   
 
100 - Vasconcellos, António L. T. C. Pestana de – Costados alentejanos I e II. Év ora; Porto, Humbertipo, 1999-2005, 2 
v olumes, prefácio de Pedro Sameiro, I v olume: 228 p., II v olume: 259 p., 30 cm. Ex emplar numerado e assinado pelo autor. Capa 
brochada, como nov o. 
 
«Pretendemos com esta publicação mostrar a história de algumas Famílias, suas ligações, e condições sócio-económicas do seu 
desenvolvimento e sempre que possível, o seu enquadramento na história local.» 
«Foi igualmente nossa preocupação o dotar esta obra das fontes arquivistas e bibliográficas – algumas delas inédita – que permitissem aos 
investigadores o acesso a documentos originais.»  
40 € VENDIDO 
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101 - Vaz, J. Ferraro – Livro das moedas de Portugal. Book of the Coins of Portugal. Braga, Liv raria Cruz, 1969-1970, 2 
v olumes, tex to bilingue: português e inglês, tradução de Maria da Graça de Castro Henriques, 862 p., muito ilustrado, com 
desenhos de João de Lemos Gomes, José Manuel Soares, M. Correia de Sousa e Fernando A. M. Lemos Gomes, fotografia de A. 
F. de Castro Henriques e Antonello Ferrero Vaz, 22 cm. Encadernação original do editor inteira de pele, com sobrecapas, bom 
estado. 
 
Ferrero Vaz é um nome pleno de autoridade, no mundo numismático, devido às valiosas obras da especialidade que publicou. 
 
«É um livro profusamente ilustrado e bilingue, Português-Inglês, onde o estudante e o coleccionador encontrarão História e Numismática: o 
ambiente político-económico das várias épocas de Portugal e a moeda que serviu as respectivas gerações. 
MOEDAS DE PORTUGAL abrange as espécies cunhadas para todo o Espaço Português e ainda outras que, por vezes, foram fabricadas para o 
giro privativo das Ilhas Adjacentes. 
Trás este livro cerca de 4.000 moedas, devidamente ilustradas, descritas e catalogadas.» 
65 € 
 
 

     
 
102 - Vaz, J. Ferraro – Livro das moedas de Portugal. Book of the Coins of Portugal. Preçário. Price List. Braga, Livraria 
Cruz, 1972, tex to bilingue: português e inglês, 280 p., ilustrado, 23 cm. Encadernação original do editor, com sobrecapa, bom 
estado. 
 
«Foi com a colaboração de peritos, negociantes e coleccionadores que se elaborou este “Preçário.”» 
«Não há raridade absoluta a comandar os preços. Estes variam com o número de indivíduos que se propõem comprar.» 
20 € 
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103 - Vaz, J. Ferraro – Livro das moedas de Portugal. Book of the Coins of Portugal. Preçário. Price List. Braga, Barbosa & 
Xav ier Lda, 1973, tex to bilingue: português e inglês, 537;[1] p., ilustrado, 23 cm. Com assinatura do autor. Encadernação original do 
editor, com sobrecapa, bom estado. 
25 € 
 
 

    
 
 
104 - Vaz, J. Ferraro e Javier Salgado – Livro das moedas de Portugal. Book of the Coins of 
Portugal. Preçário. Price List. Braga, Barbosa & Xavier Ldª, 1984-85, tex to bilingue: português e 
inglês, 602;[1] p., ilustrado, 23 cm. Encadernação original do editor, com sobrecapa, bom estado. 
 
«Lançar no mercado numismático um preçário que abarque toda a numária nacional e que, além de atender 
aos valores que se vão realizando no comercio da moeda coleccionável, pondere a influência do valor 
intrínseco dos metais, bem como das cotações do dinheiro do estrangeiro, onde as moedas portuguesas são 
objecto de abundantes transacções.»  
30 € 
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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. 
 
 

Visite o nosso site em:  
www.atempo-livrariantiquario.com 

 
 

Obrigado pela sua preferência! 
 
 


