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1 - Álbum de postais. Colecção de 500 postais do século XIX, com paisagens e monumentos de vilas e cidade de França, Bélgica, 
Congo, Congo Belga. Encadernação de origem “arte nov a” , a precisar de restauro, postais em bom estado, com qualidade gráfica, 
folhas de suporte cansadas, com papel amarelecido e quebradiço. 
 
Postais com interesse iconográfico, histórico, documental e etnográfico, retratando trajes, costumem, vilas, cidades, monumentos, etc. 
300 € VENDIDO 
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2 - 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 € VENDIDO 
 
 

   
 
3 - Allen, H. Warner – The Wines of Portugal. New  York, McGraw -Hill Book Company, 1963, 192;[3] p., muito ilustrado com 24 
fotos a cores, em folhas ex tra tex to e  2 mapas, 27 cm. Encadernação original do editor, com sobrecapa, algumas folhas com 
ligeiros picos de humidade junto à margem lateral direita, bom estado.  
 
«Throughout Portugal the supremacy of the sun wrestles with two opponents, the ozone of the Atlantic and the more rarefied atmosphere of high 
mountains. The country is tightly enclosed on the west by the barrier of the ocean and on the east by the wall of mountains of the Spanish 
frontier. Not one Portuguese vineyard is entirely out of reach of this double influence, and the wine is as susceptible to atmospheric conditions as 
to the imponderable stimuli of the constituents of the soil in which it grows.» 
35 € VENDIDO 
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4 - Anais da Junta Nacional do Vinho – Lisboa, Junta Nacional do Vinho, 5 
v olumes, 1950: 316;[1] p., ilustrado com fotos e  mapas estatísticos sendo alguns 
desdobráv eis, 24 cm, 1951: 289;[1] p., ilustrado com fotos e  mapas estatísticos 
sendo alguns desdobráv eis, 24 cm,  1952: 365;[4] p., ilustrado com fotos,  mapas 
estatísticos e cartas geográficas, sendo alguns desdobráv eis, 24 cm,  1959-60: 
127;[1] p., ilustrado com fotos,  mapas estatísticos e cartas geográficas, sendo 
alguns desdobráv eis, 24 cm, 1961: 200;[1] p., ilustrado com fotos e  mapas 
estatísticos sendo alguns desdobráv eis, 24 cm. Capa brochada, bom estado.  
10 € cada v olume VENDIDO 
 
 
 

    
 
5 - 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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6 - 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 € 
 
 
 
7 - 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 € 
 

 

  
 

 

  
 

 
 

8 - 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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9 - 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 € 
 

 

  
 

 

  
 
10 - Bettencourt, J. Moniz de – O Morgadio de Vilar de Perdizes. Lisboa, Ramos, Afonso & Moita, 1986, 157;[2]p., ilustrado com 
39 fotos, em folhas ex tra tex to, sendo 2 desdobráv eis, 24 cm. Capa brochada, bom estado. 
 
«Fixar no papel, alguns dados colhidos da tradição oral popular da região, para os vindouros, sobre a família de Vilar de Perdizes, fazendo um 
estudo mais desenvolvido, a ideia pareceu-nos interessante. Tinha já sido escrito sobre um dos membros mais ilustres Balthazar de Sousa 
Pereira, mas fazermos um trabalho mais desenvolvido sobre o morgadio, investigando documentação inexplorada que recebemos dos nossos 
maiores, assim como a que fomos encontra mais tarde na casa de Samaiões, não tinha ainda sido feito.» 
25 € VENDIDO 
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11 - Bibliotheca do povo e das 
escolas. Lisboa, Dav id Corazzi; 
Companhia Nacional Editora, 1881-
1890, colecção: Propaganda de 
Instrução para Portuguezes e 
Brazileiros, 1ª série à 22ª série, 176 
números, 22 volumes, direcção de 
Xav ier da Cunha a partir da 13ª 
série, com a colaboração de 
div ersos autores entre os principais 

destacam-se: João Cesário de Lacerda, Paulo Lauret, Manuel Rodrigues de Oliveira, Vicente Maria Almeida d’Eça, Carlos Bandeira 
de Mello, Francisco Adolpho Celestino Soares, João de Mendonça, Antonio Maria Baptista, Antonio de Macedo Mengo, Carolina 
Michaelis de Vasconcellos, Joaquim de Vasconcellos, João Bastos Pereira da Costa, Manuel Diogo de Valladares, Julio Arthur  
Lopes Cardoso, Antonio Carlos Craveiro Lopes, Joaquim dos Anjos, Guilherme José Ennes, 17 cm. Encadernação original do 
editor, com capas de brochura, bom estado. 
 
«No seio da sociedade oitocentista, o problema da educação do povo constitua um imperativo e ressoava nos discursos proferidos pela minoria 
letrada. Entendia-se que a educação do povo representava o caminho para a regeneração do indivíduo e da sociedade portuguesa para se 
alcançar o progresso e a civilização. Sob a influência da ideologia positivista no pensamento pedagógico português, defendia-se uma educação 
que assentasse em bases científicas e técnicas sólidas. Entre 1881 e 1886, as publicações eram quinzenais, nos dias 10 e 25 de cada mês.» 
Depois de 1887 a publicação passou em média, a uma edição mensal. 
«Biblioteca do Povo e das Escolas constituem uma das mais completas e das mais perfeitas bibliotecazinhas escolares.» 
«A Biblioteca do Povo e das Escolas é uma grata surpresa, quando se observa atentamente e se percebe que em um país no qual a maioria dos 
livros não alcançava a casa dos 300 exemplares vendidos anualmente, tal colecção tenha vendido, nos seus dois primeiros volumes, 6000 
exemplares a cada 15 dias, em Portugal e no Brasil.» 
Em 1881, a Biblioteca do Povo e das Escolas foi premiada com Medalha de Ouro, na Exposição do Rio de Janeiro.  
Índice: 
1º História de Portugal. 2º Geographia geral. 3º Mythologia. 4º Iniciação às sciencias physico-naturais. 5º Arithemetica práctica. 6º Zoologia. 7º 
Chorographia de Portugal. 8º Physica elementar. 9º Botânica. 10º Astronomia popular. 11º Desenho linear. 12º Economia política. 13º 
Agricultura. 14º Algebra. 15º Mammiferos. 16º Hygiene. 17º Principios geraes de Chimica. 18º Noções geraes de Jurisprudencia. 19º Manual do 
fabricante de vernizes. 20º Telegraphia electrica. 21º Geometria plana. 22º A Terra e os Mares. 23º Acustica. 24º Gymnastica. 25º As colonias 
portuguezas. 26º Noções de musica. 27º Chimica inorganica. 28º Centuria de celebridades femininas. 29º Mineralogia. 30º O Marquez de 
Pombal. 41º Escripturação commercial. 42º Anatomia humana. 43º Geometria no espaço. 44º Hygiene da alimentação. 45º Philosophia popular 
em proverbio. 46º Historia universal. 47º Biologia. 48º Gravidade. 49º Physiologia humana. 50º Chronologia. 51º Calor. 52º O Mar. 53º Hygiene 
da habitação. 54º Optica. 55º As raças históricas na Lusitânia. 56º Medicina domestica. 57º Esgrima. 58º Historia antiga. 59º Repteis e 
Batrachios. 60º Natação. 61º Electricidade. 62º Fabulas e Apologos. 63º Philosophia do Direito. 64º Grammatica Franceza. 65º Historia da 
Botanica em Portugal. 66º Mechanica. 67º Moral. 68º Prática de escripturação. 69º O Livro do Natal. 70º Historia natural dos peixes. 71º 
Magnetismo. 72º O Vidro. 81º Pedagogia. 82º A arte 83º Manual do carpinteiro. 84º O cholera e seus inimigos. 85º Hydrostatica. 86º Piscicultura. 
87º Direito publico internacional. 88º Lisboa e o cholera 89º Historia natural dos articulados. 90º Historia maritima. 91º Topographia. 92º Historia 
moderna. 93º Psychologia. 94º O Brazil nos tempos coloniaes. 95º Hygiene do vestuario. 96º Geometria descritiva. 97º A Guerra da 
Independencia. 98º Leitura e recitação. 99º Fortificação. 100º O navio. 101º Historia contemporanea. 102º Armaria. 103º Coisas portuguezas. 
104º Vinticultura. 105º Sociedades cooperativas. 106º Portugal pré-historico. 107º Equitação. 108º Direito internacional maritimo. 109º 
Zootechnia. 110º Metallurgia. 111º Manual do ferrador. 112º Restauração de quadros e gravuras. 113º Architectura. 114º Os insectos. 115º 
Viagens e descobrimentos maritimos. 116º Arte. 117º Vinhedos e Vinhos. 118º Grammatica ingleza. 119º Silvicultura. 120º Historia do theatro 
em Portugal. 121º Romanceiro portuguez. 122º A luz electrica. 123º O Brazil Independente. 124º Crystaes. 125º Plantas uteis dos campos de 
Portugal. 126º Caminhos-de-ferro. 127º O exterior do cavallo. 128º O macho e a femea no reino animal. 129º Desenho e Pintura. 130º As ilhas 
adjacentes. 131º Historia da Grecia. 132º  Architectura Sacra. 133º Viagens e descobrimentos terrestres. 134º Astronomia Photogrphica  
135º Civilidade. 136º A unidade na Natureza. 137º O  Archipelago dos Açores  138º Manual do Typographo. 139º Ilhas Occidentaes do 
Archipelago Açoriano. 140º Alphabeto natural. 141º Copa e cozinha. 142º Trigonometria. 143º Formulario comerial. 144º Historia da Philosophia. 
145º Plantas uteis das mattas de Portugal. 146º Methodo de inglez. 147º Methodologia. 148º Os adubos agricolas. 149º Marinha portugueza. 
150º Os balões de Portugal. 151º Logica. 152º Microbios e doenças. 153º Historia Romana. 154º A polvora e os explosivos modernos. 155º 
Receitas uteis. 156º Artilharia. 157º Hypnotismo e suggestão. 158º Aerostação. 159º A medicina nos casos urgentes. 160º Vulcões e 
movimentos do solo. 161º Os herois de 1640. 162º Língua portugueza. 163º A mulher na Antiguidade. 164º Angola. 165º Poetica. 166º Viagens e 
descobrimentos maritimos dos Portuguezes. 167º A Revolução da Maria da fonte. 168º Manual do enfermeiro. 169º Deveres do homem. 170º O 
somno e os sonhos. 171º Historia da Musica. 172º Grammatica latina. 173º A instituição consular. 174º Fastos açorianos. 175º Linguas d' Africa. 
176º A previsão do tempo. 
300 € 
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12 - 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 € VENDIDO 
 
 
 
13 - Brandão, Frei António – Crónica de D. Afonso 
Henriques. Porto, Liv raria Civilização, 1945, colecção: 
Biblioteca Histórica de Portugal  e Brasil; Série Régia, publicada 
sob a direcção do Visconde de Lagoa, edição actualizada com 
uma introdução de A. de Magalhães Basto, LXIV;402 p., 22 cm. 
Capa brochada, bom estado. 
 
«Frei António Brandão teve o mérito, verdadeiramente excepcional no 
seu tempo e no nosso país, de traçar, guiado pelo seu instinto 
histórico, páginas preciosas sobre a primeira época da vida do Estado 
português, que ainda hoje se lêem com proveito.» 
20 € VENDIDO 
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14 - Brandão, Frei António – Crónicas de D. Sancho I e D. 
Afonso II. Porto, Liv raria Civ ilização, 1945, colecção: Biblioteca 
Histórica de Portugal e Brasil; Série Régia, publicada sob a 
direcção do Visconde de Lagoa, edição actualizada com uma 
introdução de A. de Magalhães Basto, XXIV;318 p., 27 cm. 
Capa brochada, bom estado. 
20 € VENDIDO 
 

 

 
 

 

   
 
15 - Brasonário corporativo na Exposição de Heráldica do Trabalho: XX aniversário da F.N.A.T. Outubro 1955. Lisboa, 
F.N.A.T., 1955, prefácio de Mário de Albuquerque, XII;[12];161;[12] p., muito ilustrado, com folha desdobráv el, 25 cm. Capa 
brochada, bom estado. 
 
«Foi, (…) com as corporações dos ofícios, corporações mesteirais, que verdadeiramente se afirmou a Heráldica do Trabalho, por isso mesmo 
também denominada Heráldica Corporativa.» 
35€ VENDIDO 
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16 - Breidenich, Heike – Douro: a nova geração / die neue generation / The New Generation. Porto, Caixotim, 2005, prefácio 
de Joel B. Pay ne, tradução de Sebastião Iken, Ana Cristina Santos, ilustrações de João Miguel Carv alho, 1ª edição, tex to em 
português, alemão e inglês, 189;[3] p., muito ilustrado, 31 cm. Encadernação original do editor, como nov o. 
 
«O vale do Douro, desde sempre ligado à tradição e muitas vezes um pouco reservado, começou agora a mexer-se com o espírito criativo de 
jovens talentos. Nesse processo, nenhuma das Quintas que vamos conhecer nas páginas que se seguem teve que ser de novo inventada. Deu-
se antes um despertar de consciência em relação ao próprio passado vinhateiro. Hoje, os apreciadores do vinho podem visitar estas velhas 
quintas e, através dos seus mais finos vinhos, reviver um pouco da História.» 
40 €  

 
 
 
 
 
17 - Bridge, Ann; Susan Lowndes – The Selective Traveller 
in Portugal. London, Ev ans Brothers, 1949, X;293 p., ilustrado 
com fotos e 6 mapas desdobráv eis, 23 cm. Encadernação 
original do editor, bom estado. 
 
Descrição de Portugal do Minho ao Algarve, Madeira e Açores, vista 
por duas inglesas que viveram em Portugal nos anos 40. Procuraram 
locais raramente visitados por estrangeiros com o intuito de criar um 
guia para Portugal. 
30 € VENDIDO 
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18 - Brun, André – Os meus domingos: terceira série. 
Lisboa, Guimarães & C.ª Editores, 1926, 164;[4] p., ilustrado por 
Francisco Valença, 21 cm. Capa brochada, com alguns picos de 
humidade, cansada. 
 
«André Francisco Brun foi um humorista e escritor português de 
ascendência francesa. A sua obra literária reparte-se entre o teatro e a 
crónica, centralizando-se nos aspectos comezinhos da pequena 
burguesia da vida lisboeta, demonstrando reconhecido sentido de 
humor. Foi autor de um grande número de peças teatrais, 
especialmente comédias e números de teatro de revista.» 
15 € 
 

 

 
 

 
 
 
 
19 - Brun, André – Procópio baêta: ditos e feitos dum 
burguez lusitano do primeiro trinténio do século vinte. 
Lisboa, Guimarães & C.ª Editores, 1927, 1ª edição, 189;[2] p., 
20 cm. Capa brochada, com alguns picos de humidade, 
cansada. 
25 € 
 

 

 
 

 

   
 
20 - Cabral, António – A campanha do Cuanhama Sul de Angola 1915-1916: cartas e fotografias do tenente de Cavalaria 
Roque d’Aguiar. Cascais, Tribuna da História, 2018, 182 p., muito ilustrado com fotografias e mapas, 24 cm. Capa brochada, liv ro 
nov o. 
 
«O contexto é o da campanha portuguesa no Sul de Angola depois da derrota dos Cuanhamas na Môngua e da tomada da N’giva da 4 de 
Setembro de 1915. O tenente de Cavalaria Roque d’ Aguiar chegou a Angola em Abril de 1915 e participou nessa campanha. Mas, ao contrário 
da maior parte dos militares portugueses que ali serviram no mesmo período, não regressou à Metrópole uma vez terminadas as operações. 
Ficou em Namakunde, como residente português responsável pela gestão dos assuntos indígenas na Zona Neutra; e só regressou a Portugal 
em Julho de 1916.» 
18 € 
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21 - Camões, Luiz de – Os Lusíadas: poema épico em dez cantos. Lisboa, Imprensa Nacional, 1878, prólogo por M. Pinheiro 
Chagas, direcção de Duarte Joaquim dos Santos, Aristides Abranches, tex to bilingue: português e francês, v ersão francesa por 
Fernando de Azev edo, XXXVIII;337;[1] p., muito ilustrado em folhas ex tra tex to com desenhos de Soares dos Reis, gravuras de J. 
Pedroso,  33 cm. Capa brochada, bom estado. 
 
«Têem todos os povos o seu escriptor eminentemente nacional, que de todos os outros se distingue, porque mais intimas affinidades ligam o 
seu espírito ao espírito do paiz. Nenhum porém se consubstanciou tão completamente com a alma da pátria como Camões.»   
150 € 
 
 

    
 
22 - 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 assinado pelo autor. Encadernação original do editor, com sobrecapas, como novo. 
 
«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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23 - Cayola, Júlio; Vasco Lopes Alves; Marcello Caetano – 
João de Azevedo Coutinho: discursos pronunciados na 
sessão de homenagem realizado no Palácio da 
Independência. Lisboa, Agência Geral das Colónias, 1942, 27 
p., 24 cm. Capa brochada, bom estado. 
 
«O presente folheto tem por fim perpetuar o sucesso e preitear, mais 
uma vez, o velho marinheiro e soldado de África.» 
15 € 
 

 

 
 

 

    
 
24 - 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, lombada com restauro, 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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25 - Cláudio, Mário – António Nobre 1867-1900: fotobiografia. Lisboa, Dom Quix ote, 2001, 181;[19] p., muito ilustrado, 31 cm. 
Capa original do editor, com sobrecapa, como nov o. 
30 € 

 
 

 
 
 
26 - Conde de Carnide – Na intimidade de João Franco: o 
homem e o político; notas pessoais 1855-1955. Lisboa, 
Parceria Antonio Maria Pereira, 1955, 259;[5] p., 19 cm. Capa 
brochada, bom estado. 
 
«Duma nebulosa de falsidades, injúrias e lugares-comuns, foi-me, a 
pouco e pouco destacando o perfil desse homem excepcional, tão mal 
tratado pelo Destino, vítima duma época atrabiliária, em que, ao lado 
da do grande Monarca, que ele tão lealmente serviu.» 
20 € 
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27 - Conde da Ericeira – História de Portugal 
restaurado. Porto, Liv raria Civ ilização, 1945-1946, 4 
v olumes, colecção Histórica de Portugal e Brasil; Série 
Régia, publicada sob a direcção do Visconde de 
Lagoa, nov a edição, anotada e prefaciada por António 
Álv aro Dória, 1º v olume: XV;[5];530;[1] p., ilustrado 
com 2 grav uras, 2º v olume: 565;[1] p., 3º v olume: 447 
p., 4º v olume: 586;[5] p., 26 cm. Capa brochada, bom 
estado. 
 
«Quase dois séculos vão passados desde que a obra 
monumental do 3º Conde da Ericeira se reeditou pela última 
vez. A História de Portugal Restaurado ocupa, 
inegavelmente, lugar de relevo entre as obras históricas 
anteriores à renovação da historiografia empreendidas pela 
benemérita Academia Real das Ciências entre os fins do 
século XVIII e a primeira metade do século seguinte.» 

«O autor não pretendeu apenas historiar os acontecimentos da Metrópole, mas alargou o seu campo de acção às negociações diplomáticas, por 
vezes tão confusas, e à guerra com os holandeses no Brasil e no Oriente, que relata com veracidade que hoje nos espanta, e se considerarmos 
ainda que o seu exaustivo trabalho de recolha, consulta, comparação de documentos, das mais variadas precedências, se fez durante uma curta 
vida de 58 anos.» 
120 € VENDIDO 
 
 
 
28 - Correa, Gaspar – Lendas da Índia por Gaspar 
Correa publicadas de ordem da classe da 
Academia Real das Sciencias de Lisboa e sob a 
direcção de Rodrigo José de Lima Felner. Tomo I: 
Livro primeiro; contendo as acçoens de Vasco da 
Gama, Pedralvares Cabral, João da Nova, 
Francisco de Albuquerque, Vicente Sodre, Duarte 
Pacheco, Lopo Soares, Manuel Telles, D. 
Francisco D Almeida. Lenda de 13 annos, desde o 
primeiro descobrimento da India até o anno de 
1510. Lisboa, Na Ty pographia da Academia Real das 
Sciencia, 1858, 1ª edição, collecção de monumentos 
ineditos para a historia das conquistas dos 
portuguezes em Africa, Asia e América, 1ª série: 
Historia da Asia, XXX;492 p., ilustrado, 28 cm. Capa 
brochada, parcialmente restaurada mas faltando um 
grande bocado, miolo em bom estado, papel limpo. 
80 € 
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29 - Correa, Gaspar – Lendas da Índia por Gaspar Correa publicadas de ordem da classe da Academia Real das Sciencias 
de Lisboa e sob a direcção de Rodrigo José de Lima Felner. Tomo III: Parte I; Livro terceiro: que conta dos feitos de Pero 
Mascarenhas, e Lopo Vaz de Sampayo, e Nuno da Cunha. Em que se passarão 17 annos. Lisboa, Na Ty pographia da 
Academia Real das Sciencia, 1862, 1ª edição, collecção de monumentos ineditos para a historia das conquistas dos portuguezes 
em Africa, Asia e América, 909 p., ilustrado com grav uras e 1 mapa desdobráv el, 28 cm. Capa brochada, papel limpo, bom estado. 
80 € VENDIDO 
 

 
 
30 - Costa, Carlos Eurico da – A caça em Portugal. Lisboa, 
Estampa, 1963, 1º edição, I v olume (incompleta com falta do II 
v olume), 444 p., muito ilustrado no tex to e em folhas ex tra tex to, 
27 cm. Encadernação original do editor, lombada cansada, bom 
estado geral. 
 
«Na tão vasta matéria abordada – desde uma saborosa interpretação 
aquiliniana dos prazeres venatórios, à apaixonante descrição da vida 
das espécies, passando pelo amplo capítulo dos processos de caça (o 
núcleo da obra) onde um consciencioso grupo de especialistas 
esmiúça os segredos cinegéticos, até aos delicados problemas de 
ensino de cães ou de tiro, etc.» 
60 € 
 

 

  
 

 

 
 

 
 
 
31 - Coutinho, António Xavier Pereira – Flora de Portugal: 
(plantas vasculares) disposta em chaves dicotómicas. 
Lisboa, Bertrand Irmãos Lda, 1939, dirigida pelo Dr. Ruy  Telles 
Palhinha, 938 p., 25 cm. Encadernação inteira de sintético, bom 
estado. 
 
«Entre as espécies enumeradas incluo não só todas as espontâneas 
de que tenho conhecimento, como ainda as subespontâneas e 
algumas cultivadas.» 
100 € VENDIDO 
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32 - Cunha, Luís Sá (dir.) – RC: revista de cultura. Macau, Instituto Cultural de Macau, 1991, nº 13/14 Janeiro/Junho 1991, 
bilingue: português, inglês, 361 p., muito ilustrado, 28 cm. Capa brochada, como nov o. 
 
Número dedicado ao tema genérico “Mares da Ásia (1500-1800). 
«Dentro de tão vasta latitudes geográficas, temporais e materiais, os mais destacados especialistas internacionais deste universo histórico 
abordam e aprofundam uma série de questões, que resultam na análise do impacto e consequências das sucessivas “expansões europeias” na 
sociedades locais, do extremo ocidente do Índico às extremo-orientais regiões dos Mares da China e do Japão.» 
25 € VENDIDO 
 

 
 

 
33 - Denis, M. Fernando – 
Portugal pittoresco ou 
descripção historica d'este 
reino. Lisboa, Ty p. de L. C. da 
Cunha, 1846, 1847, 2 volumes, 
(incompleta, falta v olumes II, IV e 
V), v olume I: 407;[6] p., ilustrado 
com 20 gravuras em folhas ex tra 
tex to, volume III: 432;[3] p., 
ilustrada com 11 gravuras (faltam 
as grav uras da ex ecução dos 
Táv oras),  21 cm. Encadernação 
½ pele da época, bom estado. 

 
«Jean Ferdinand Denis (Paris, 1798 - Paris, 1890), embora fosse destinado à carreira diplomática, preferiu o estudo das línguas e o viajar pelo 
Mundo.  
A sua permanência no Rio de Janeiro e na Baía prolonga-se por dois anos (1817-19), tornando-se numa entusiástica paixão pelas paisagens 
deslumbrantes de um território praticamente virgem. O contacto com a realidade brasileira, dura em termos sociais e políticos (ocorre então a 
revolta republicana de Pernambuco), mas entusiasmante quanto à literatura e à história, vai ditar o futuro de um jovem que, aspirando a uma 
carreira diplomática, irá antes dedicar grande parte da vida à descoberta, estudo e edição de manuscritos em português e castelhano.  
Em 1826, quando em Portugal D. Pedro IV outorga a Carta Constitucional, Denis edita um Résumé de l'histoire littéraire du Portugal, suivi de 
l'histoire littéraire du Brésil. 
Ferdinand Denis analisa os principais factos da história de Portugal, desde os tempos do conde D. Henrique até à reforma pombalina da 
Universidade de Coimbra, em 1772. Seguem-se páginas dedicadas à geografia, estatística, arte e monumentos nacionais do século XIX e uma 
conclusão que resume os mais recentes dados históricos, de 1807 a 1834, com interessantes comentários e indicações bibliográficas sobre os 
dramáticos acontecimentos políticos de 1828 a 1834. Escrita numa linguagem simples, foi fruto de um contínuo esforço criativo e de recolha e 
compilação de fontes, por parte do autor, ao longo de mais de duas décadas.» - D. Protásio 
65 € 
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34 - 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 € VENDIDO 
 

 
  

35 - Félix, Cristina – O mistério da lenda do Penedo dos Ovos. Lisboa, Liv ros 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 € 
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36 - Fenelon, Francisco Salignac de la Mothe – Aventuras de 
Telemaco, filho de Ulises. Paris, Liv raria Europea de Baudry, 1837, 
traducção do Capitão Manuel de Sousa, e de Francisco Manuel do 
Nascimento; corrigida por José da Fonseca, III;380 p., com XXIV 
grav uras em folhas ex tra tex to, 18 cm. Encadernação inteira de pele 
da época, com alguns picos de humidade, bom estado.  
 
«Obra escrita durante a última década do século XVII, do francês François 
Fénelon, publicada pela primeira vez em 1699. A obra foi escrita em 
homenagem ao Duque de Borgonha – neto do rei Louis XIV da França e 
um dos pretendentes ao trono – e, segundo Fénelon, que tinha o cargo de 
preceptor do jovem duque, seu intuito era instruir o príncipe divertindo-o, 
sem a intenção de que esta obra fosse levada a público. Entretanto, muitas 
das pessoas que leram e interpretaram a obra ao longo dos anos afirmam 
que ela tem vários pontos de críticas bem visíveis ao governo de Louis XIV, 
possuindo a obra um caráter alegórico.» 
50 € 

 
 
 
 
37 - Ferraz, Artur Ivens – A ascensão de Salazar: memórias 
de seis meses de governo – 1929 – do general Ivens Ferraz. 
Lisboa, O Jornal, 1988, prefácio e notas de César Oliv eira, 207 
p., VI páginas com ilustrações em folhas ex tra tex to, 21 cm. 
Capa brochada, bom estado. 
 
«O texto do general Artur Ivens Ferraz, escrito em Maio de 1930, 
concerne (…) a um período crucial da Ditadura Militar saída do 
movimento militar de 28 de Maio de 1926.  
Tive acesso ao texto-relato de Ivens Ferraz, e logo, numa primeira 
leitura, me dei conta da sua extrema importância para a explicação de 
um momento decisivo da nossa história contemporânea.» 
10 € VENDIDO 
 

 

 
 

 
 
38 - Ferro, António – Salazar: o homem e a sua obra. Lisboa, 
Edições do Templo, 1978, 307 p., ilustrado, 21 cm. Capa brochada, 
bom estado. 
 
«Temos neste livro 
um retrato vivo de 
um homem cheio de 
interesse. Será o 
retrato verdadeiro? 
Será o homem total 
e nada mais senão 
o homem?» 
15 € 
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39 - Figueiredo, Antero de – O Padre Sena de Freitas: 
conferência. Lisboa, Livraria Aillaud e Bertrand, 1926, 64 p., 18 
cm. Capa brochada, cansada, com alguns restauros, miolo em 
bom estado. 
 
«José Joaquim de Sena Freitas natural da ilha de São Miguel, foi um 
sacerdote, orador sacro e polemista português. Teve apreciada 
produção literária, assinou inúmeros artigos da revista católica Estudos 
Sociais (Coimbra, 1905-1911), destacando-se aqueles em que é 
abordada a questão da tolerância católica, colabora ainda na Revista 
Universal Lisbonense e na revista Brasil-Portugal.» 
É aqui lembrado e homenageado pelo discurso de Antero de 
Figueiredo. 
8 € VENDIDO 
 

 

 
 

 

   
 
40 - 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 € VENDIDO 
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41 - Fonseca, Henrique Sales da; Pedro Beja da Costa – Hipismo em Lisboa: memórias da Sociedade Hípica Portuguesa 
1910-2005. Lisboa, Iconom, 2005, prefácio de Pedro Beja da Costa, fotos de Pedro Bettencourt e Pedro Yglésias, 1ª edição, 318;[2] 
p., muito ilustrado, 31 cm. Encadernação original do editor, como novo. 
 
«Este é um livro de Memórias colectivas dos Sócios da Sociedade Hípica Portuguesa que estão vivos neste ano de 2005.» 
70 € 
 
 

   
 
42 - Francesco Guardi. Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1977, com a colaboração de Rodolfo Pallucchini, 13;[45] p., com 
XX ilustrações coladas a cores, 32 cm. Capa brochada, bom estado. 
 
«Este álbum, dedicado a Francesco Guardi, um dos maiores e mais originais artistas venezianos do século XVIII, é o primeiro de uma série que 
a Fundação Calouste Gulbenkian se propõe publicar, no intuito de dar a conhecer as principais obras de arte que constituem as diferentes 
secções da sua colecção. Trata-se de um importante e precioso conjunto de vinte pinturas que documenta a evolução da obra deste artista de 
1755/60 a 1790.» 
25 € 
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43 - Gama, Vasco da – Diário da viagem de Vasco da Gama. Porto, Civ ilização, 1945, 2 volumes, colecção: Biblioteca Histórica 
de Portugal e Brasil; Série Ultramarina, publicada sob a direcção do Visconde de Lagoa, fac-simile do códice original, transcrição e 
v ersão em grafia actualizada, com uma introdução por Damião Peres, leitura paleográfica por António Baião e A. de Magalhães 
Basto, 1º v olume: 150;[1] p., 2º volume: apreciação e crítica náutica da viagem pelo Almirante Gago Coutinho e v ersão portuguesa, 
pelo Comandante Moura Brás, do estudo exaustiv o que ao Diário consagrou o Professor Franz Hummerich, 574 p., muito ilustrados 
com gravuras, fac-similar do manuscrito e mapas, sendo alguns desdobráveis, 22 cm. Capa brochada, bom estado. 
 
«Os estudos de Kopke, Ravenstein e Hummerich induzem, com fundamentos sérios, a crer que o único Diário conhecido da primeira viagem de 
Vasco da Gama foi escrito por Álvaro Velho. Ele o modesto Álvaro Velho do Barreiro, foi quem, certamente sem grandiosas aspirações, legou à 
posteridade, em testemunho de valor precioso, notícia pormenorizada e viva de um dos mais notáveis sucessos da Era dos Descobrimentos: o 
descobrimento do caminho marítimo de Portugal para a Índia.» 
40 € VENDIDO 
 
 
 
 
44 - 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 € 
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45 - Garrido, Fernando – Historia das perseguições politicas e religiosas: ocorridas em Hespanha e Portugal, desde a 
Edade Media até aos nossos dias: obra unica no seu genero; galeria philosophica e humanitaria, comprehendendo a 
relação de tudo quanto diz respeito às religiões, seitas, escolas, partidos, revoluções, reacções, processos celebres, etc. 
Lisboa, Francisco Arthur da Silv a, 1881, 2 v olumes, (incompleta, falta v olume I), tradução de L. Trindade, tomo II: 409;[6] p., 
ilustrado com 12 gravuras, tomo III: 451 p.,  ilustrado com 12 gravuras, 22 cm. Encadernação ½ pele da época, cansada, assinatura 
na folha de rosto, bom estado geral. 
 
Fernando Garrido Tortosa (1821-1883), revolucionário espanhol e um dos principais propagandistas do socialismo no século XIX. Defensor das 
doutrinas de Fourier tem uma actividade incansável de propaganda das novas ideias. Esteve exilado em Lisboa e Paris. Autor de vários livros. 
80 € 
 
 
 
 
46 - Gonçalves, Cansado – A traição de Salazar: uma 
análise dos primeiros anos do fascismo português. Lisboa, 
Iniciativ as Editoriais, 1974, 174;[5] p., ilustrado, 21 cm. Capa 
brochada, bom estado. 
 
«A nossa única justificação é oferecermos ao leitor um documento 
que, se peca pela pobreza da linguagem, vale pela sua veracidade. 
Nada, absolutamente nada, aqui afirmado deixa de se apoiar em 
dados e documentos absolutamente verdadeiros.» 
15 € VENDIDO 
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47 - Gravura estrangeira: exposição integrada nas comemorações do 20º aniversário da “Sociedade de Gravadores 
Portugueses (GRAVURA)”. Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1976, tex to de Gil Teixeira Lopes, [47] p., 49 obras ex postas 
pertencentes a Mário Martins da Silva e Fundação Calouste Gulbenkian, 24 X 24 cm. Capa brochada, bom estado. 
 
«Conjunto importante pela qualidade das obras e artistas que a integram. Nela podemos encontra soluções técnicas que complementarizam 
preocupações pedagógicas-didáticas. 
Alguns artistas aqui representados, cuja técnica de afirmação mais se acentua nas modalidades da pintura ou escultura, não se limitam apenas 
a entregar o seu projecto ao editor. Fazendo corpo com o especialista, técnico-impressor, concretizam a gravura principalmente até à prova dita 
“boa a tirar”. Outros ainda, para além de realizarem as matrizes, fazem a tiragem.» 
12 € 
 
 

   
 
48 - Gromier, Docteur Emile – La vie des animaux sauvages de l’Afrique: avec 68 photographies hors texte et 43 
empreintes décalquées sur le sol. Paris, Payot, 1938, 343 p., muito ilustrado com fotos e desenhos em folhas ex tra tex to, 22 cm. 
Encadernação ½ pele, com capa de brochura, bom estado. 
 
«Par ses longs séjours en Afrique, par ses connaissances approfondies des différentes régions, par l’ énorme documentation qu’il a pu recueillir, 
le Dr. E. Gromier était tout qualifié pour écrire un tel livre.» 
50 € VENDIDO 
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49 - Hafe, J. Eduardo Von; A. Epiphanio da Silva Dias – Grammatica franceza: para 
uso das escolas. Porto, Livraria Universal, s/d, [18--], 373 p., 19 cm. Encadernação 
inteira de pele da época, bom estado. 
 
«Augusto Epifânio da Silva Dias (Lisboa, 7 de Abril de 1841 — Lisboa, 30 de Novembro de 1916) 
foi um estudioso da literatura latina e da obra de Luís de Camões, sendo considerado um dos 
principais camonistas do seu tempo. 
Publicou obras pensadas para o ensino – edições de textos e gramáticas, renovando a didáctica 
das línguas clássicas e do português. 
Segundo Leite de Vasconcelos, o apego que tinha Epifânio à instrucção pública e o seu feitio 
altruísta é que fizeram que nos não tivesse deixado mais bibliografia de outra índole. 
Em 1950, a Câmara Municipal de Lisboa homenageou o estudioso dando o seu nome a uma rua 
na zona de Alvalade.» 
30 € 
 
 

 
 
 
 
50 - Humberto Degado antes... e depois... Lisboa, s/ed., 1961, 
38 p., ilustrado, 18 cm. Capa brochada, com algumas manchas 
de humidade, bom estado geral. 
10 € VENDIDO 
 

 

 
 

 
 
51 - Jornadas Vitivinículas. Alcobaça, Anais da J. N. V., 1962, 3 v olumes, (incompleta 
com falta dos v olumes II e IV), XXV Aniv ersário da Junta Nacional dos Vinhos, v olume I: 
126;[2] p., ilustrado com fotos, 24 cm, v olume III: 331;[2] p., ilustrado com mapas 
estatísticos sendo alguns desdobráv eis, 24 cm, volume V: 388;[3] p., ilustrado com fotos, 
24 cm. Capa brochada, bom estado.  
 
«Não deveria perder-se para os 
estudiosos de hoje mas, sobretudo, para 
os de amanhã, notícia suficiente do que 
foram e, principalmente do que 
representam em esperança e vontade as 
“Jornadas Vitivinícolas” promovidas pela 
Junta Nacional do Vinho em 

comemoração do seu XXV Aniversário. 
Daqui a razão destes volumes.» 
10 € cada v olume VENDIDO 
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52 - Karr, Alphonse; Taxile Delord – A vida das flores. Lisboa, Dav id Corazzi, 1883-1884, traduzida por uma Sociedade Litteraria 
sob a direcção de Duarte de Oliveira Júnior, 2 v olumes, volume I: VI;480 p., volume II: 353 p., ilustrados com 62 cromolitografias a 
cores em folha ex tra tex to, 29 cm. JUNTO COM: Conde Foelix – Botânica e Horticultura das damas. Introdução de Alphonse 
Karr, 354 à 478;[1] p., ilustrado, 29 cm. Encadernação ½ pele da época, papel amarelecido, bom estado. 
 
Duarte de Oliveira Júnior redactor do jornal de Horticultura Pratica, sócio correspondente da Sociedade de Geographia de Lisboa, da Real 
Associação Central de Agricultura Portugueza, da Associação de Arboricultura da Belgica, da Camara Syndical dos Horticultores Belgas, da 
Associação Horticola de Lyon, da Real Sociedade Linneana de Bruxellas, e da Real Sociedade de Agricultura e Botanica de Gand. 
 
«A floricultura era considerada um capricho de imaginações romanescas» 
Através da vivacidade do texto de sabor ingénuo, o autor leva o leitor à aprendizagem de como cada tipo de flor ou de planta, se caracteriza: a 
sua origem, necessidades: desde quantidade de água, exposição solar, meio ambiente, etc.  
180€ VENDIDO 
 
 
 
 
53 - La Sainte Bible: qui contient le Vieux et le Nouveau 
Testament; revue sur les originaux par David Martin. 
Brux ellas, Au Dépot de la Société Biblique Britannique et 
Étrangère, 1847, [4];1116 p., tex to a 2 colunas, 26 cm. 
Encadernação inteira de pano, bom estado. 
 
David Martin (1639-1721) foi um teólogo protestante francês, nasceu 
em Revel, na diocese de Lavaur. Estudou a gramática da sua língua, 
publicando um dicionário, traduziu ainda a Bíblia com notas, 
correcções e prefácio, entre outros textos de teologia. Foi convidado 
para ser pastor na cidade de Ultrech pelo seu reconhecido mérito.  
80 € 
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54 - Langhans, F. P. de Almeida – Heráldica: ciência de temas vivos. Lisboa, Fundação Nacional para Alegria no Trabalho, 
1966, 2 volumes, volume I: XXV;512;[3] p., volume II: 137;[3] p., muito ilustrados, 25 cm. Encadernação do editor em tela v ermelha, 
bom estado. 
 
«Franz-Paul de Almeida Langhans nasceu em 1908, dirigiu o Gabinete de Heráldica da Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho, onde foi 
responsável por toda a heráldica corporativa. Foi o autor da ordenação das armas das corporações, das ordens, dos grémios, dos sindicatos 
nacionais, casas do povo e casas dos pescadores. Foi talvez o heraldista com obra mais significativa no período do Estado Novo. Foi ainda 
encarregue da ordenação dos brasões dos concelhos criados nas províncias ultramarinas em 1962.» 
 
«A intenção deste livro está toda no título: a Heráldica como ciência de temas vivos na Técnica e na Arte. Notas e apontamentos de uma 
experiência já longa, ordenados de certa maneira, refundidos e actualizados, formam acrescidos de vasta matéria inédita, o núcleo.» 
200€ 
 
 

 
 
55 - Langhans, F. P. de Almeida – Manual de 
heráldica corporativa. Lisboa, Gabinete de Div ulgação 
da Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho, 1956, 
327;[1] p., muito ilustrado, 18 cm. Capa brochada, com 
alguns picos de humidade, bom estado. 
 
«Ao integrar a Simbologia Corporativa nas formas clássicas da 
heráldica, não se fez mais do que seguir na corrente do 
renascimento da arte de brasonar já manifesta, entre nós, nos 
labores de pioneiros de um Santos Ferreira e, sobretudo, de 
um Afonso de Ornelas, o criador e impulsionador da nossa 
heráldica municipal moderna.» 
30€ VENDIDO 
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56 - Liddell, Alex – Douro: as quintas do vinho do Porto. Lisboa, Quetzal Editores, 1992, introdução de Serena Sutcliffe, 
tradução de Isabel Motta, 245 p., muito ilustrado com fotografia de Janet Price, em folhas ex tra tex to, 26 cm. Encadernação original 
do editor, com sobrecapa, bom estado. 
 
«Este livro é um “abre-te sésamo” para uma região extremamente característica, talvez a mais preservada e inacessível da Europa. 
Este livro debruçar-se-á especificamente sobre as quintas que produzem as uvas e onde, de uma maneira geral, o vinho é feito. 
Um dos temas do presente livro é o sucessivo ciclo de declínio e regeneração que tão intimamente fazem parte da história do Douro e das suas 
quintas, evidenciando os contrastes e paralelismos existentes entre este século e o fim do século passado.» 
40 € VENDIDO 
 
 
 
57 - Livros impressos nos séculos XV e XVI. Lisboa, Ministério da Marinha, 1972, XVI;160;[3] p., ilustrado, 23 cm. Capa 
brochada, bom estado. 

 
«A riqueza bibliográfica da Biblioteca Central da 
Marinha tem a sua origem na selecção efectuada 
durante alguns anos no Depósito Geral de São 
Francisco da Cidade, para onde haviam sido 
recolhidos, indiscriminadamente, os livros que 
formavam o recheio das livrarias dos conventos 
extintos em 1834, com a apropriação pelo Estado dos 
bens da Igreja. 
Foi árdua tarefa a escolha dos 8000 volumes que D. 
Gastão Fausto da Câmara conseguiu reunir, 
enfrentando e vencendo as dificuldades que se lhe 
opuseram para organizar o que constitui o fundo 
primitivo da Biblioteca da Marinha, criada em 1835 e 
por ele dirigida até 1852, ano do seu falecimento.» 
10 € VENDIDO 
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58 - Lopes, Fernão – Crónica de D. João I. Porto, 
Liv raria Civ ilização, 1945, 1949, 2 v olumes, 
colecção: Biblioteca Histórica de Portugal e Brasil; 
Série Régia, publicada sob a direcção do Visconde 
de Lagoa, 1º volume: segundo o códice no 352 do 
Arquiv o Nacional da Torre do Tombo, prefácio de 
António Sérgio, XI;455 p.,  2º v olume: segundo o 
códice inédito CIII/1-10 da Biblioteca Pública de 
Év ora confrontada com o tex to impresso em 1644 e 
v ersões quinhentistas da mesma crónica ex istentes 
nas bibliotecas da Universidade de Coimbra e 
Municipal do Porto, edição preparada por M. Lopes 
de Almeida e A. de Magalhães Basto, [2];493 p., 23 
cm. Capa brochada, bom estado. 

 
«Nas lacunas da historiografia portuguesa avulta a ausência de uma edição completa e fidedigna da obra que melhor traduz o labor beneditino, 
a perfeição literária, a investigação proba e gigantesca, a dedução lógica, a coordenação racional dos factos e o patriotismo inconcusso de 
Fernão Lopes, o primeiro dos nossos historiadores e, no juízo insuspeito do inglês Southey, o melhor cronista de todos os tempos e nações.» 
45 € VENDIDO 
 
 
 
59 - Magalhães, José Calvet de – História do pensamento 
económico em Portugal: da Idade Média ao Mercantilismo. 
Coimbra, Coimbra Editora, 1967, XVI;536 p., 24 cm. Capa 
brochada, com duas pequenas marcas de cola, bom estado. 
 
«Período constituído no presente volume, ou seja, da Idade Média ao 
final do reinado de D. José I. 
Constitui este trabalho uma história do pensamento económico 
português e compreende, por conseguinte, os autores que se 
ocuparam por forma mais ou menos deliberada ou consciente dos 
problemas económicos e que revelam uma posição doutrinária, uma 
linha de pensamento económico. Ficam excluídas, portanto, as obras 
de carácter meramente técnico-económico.» 
35 € VENDIDO 
 

 

 
 

 

  
 

 
 
 
60 - Marques, Paulo – Salazar: o homem que se confundiu 
com o Estado; 1889-1970. Lisboa, Parceria A. M. Pereira, 
2008, 72 p., muito ilustrado, 21 cm. Capa brochada, bom 
estado. 
 
«Ele é, queiramos ou não, uma referência incontornável na História do 
país.» 
10 € VENDIDO 
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61 - Martins, General Ferreira – França Portugal. Lisboa, Neogravura, 1965, 129;[29] folhas com XCV fotos;[7] p., 24 cm. Com 
dedicatória do autor. Capa brochada, bom estado. 
 
«Nas páginas que acabo de escrever, procurei pôr em evidência as boas relações existentes entre a França e Portugal, e as manifestações de 
amizade franco-portuguesas realizadas principalmente no decorrer do presente século. 
A verdade, porém, é que as relações entre a França e Portugal remontam a muito antigas eras da nossa História.» 
30 € 
 
 

   
 
62 - Mayer, Duarte de Lima Mayer; João Monteiro Rodrigues – Cinema Tivoli: os anos de Lima Mayer. Lisboa, Building Ideas, 
2016, 295;[8] p., muito ilustrado com centenas de fotos, 32 cm. 
Encadernação original do editor, liv ro nov o. 
 
«O presente livro sobre o Cinema Tivoli, local de fortíssima carga afectiva para 
múltiplas gerações de lisboetas e sem qualquer tipo de monografia publicada, (…) 
abarca cinco décadas, os anos em que a Família Lima Mayer geriu esta sala de 
espectáculos.» 
60 €  
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63 - Melo, Luís de Sousa; Susan E. Farrow – Impressions of Madeira in the past. Funchal, Pátio, 1983, 60 p., muito ilustrado, 
21x 30 cm. Capa brochada, bom estado. 
 
«The book does not claim to be a definitive history of the island of Madeira. Its sole aim is to give an impression of life in the island In the 19th 
century.» 
30 € 

   
 
 

    
 
64 - Moraes, António Manuel – A Praça de Toiros de Lisboa Campo Pequeno. Lisboa, FNAC – Gráfica, 1992, prefácio de 
Fernando Teixeira, 1079 p., muito ilustrado, 30 cm. Encadernação original do editor, com sobrecapa, bom estado. 
 
«É extenso o livro, mas dois factores contribuíram para que com alegria e prazer me propusesse escrevê-lo: o historial que ao longo dos anos se 
vai perdendo com o consequente prejuízo que daí advém e até a injustiça de não ser possível recordar aqueles que tanto deram à Festa, e ao 
facto de no corrente ano se celebrar o 1º Centenário da Parca de Toiros do Campo Pequeno.» 
65 € 
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65 - Moraes, António Manuel – Grupo de Forcados Amadores de Lisboa. Lisboa, Agencia de Documentação e Marketing, 
2004, 768 p., muito ilustrado, 30 cm. Encadernação original do editor, com sobrecapa, livro novo. 
 
«Ao Amadores de Lisboa guindaram o nome de Portugal ao mais alto nível, quer no nosso país, quer além-fronteiras, tal como muitos outros 
forcados dos quais aqui se fala, a par de ganadeiros, cavaleiros, matadores de toiros, bandarilheiros e muitos outros.  
Esta obra relata muitos factos que se passaram na vida tauromáquica portuguesa dos últimos sessenta anos.» 
75 € 
 
 

   
 
66 - 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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67 - Moreira, Adriano – A nação abandonada e nação 
peregrina em terra alheia: discurso proferido no Brasil em 
10 de Setembro de 1977 no Liceu Literário Português. 
Lisboa; Braga, Interv enção, 1977, 125 p., 21 cm. Capa 
brochada, bom estado. 
 
«Amarga constatação do estado em que se encontram as várias 
culturas portuguesas espalhadas pelo mundo. Amarga mas 
simultaneamente voz de esperança. É saudável ler estas páginas 
perante o que parece ser o beco sem saída da descolonização que foi 
feita.» 
15 € VENDIDO 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
68 - Moreira, Adriano – Batalha da esperança: discurso do 
Ministro do Ultramar, Prof. Adriano Moreira, proferido em 18 
de Maio, em Angola, aos microfones das emissoras de 
Luanda. Lisboa, Bertrand, 1971, 13;[1] p., 21 cm. Capa 
brochada, bom estado. 
8 € 
 
 

 
 
 
69 - Moreira, Adriano – Ciência política. Amadora, Livraria 
Bertrand, 1979, 442;[1] p., 21 cm. Capa brochada, bom estado. 
 
«O que mais importa nesta última publicação são os documentos que 
marcam pontos críticos da evolução ocidental, pela primeira vez 
fornecidos, em língua portuguesa e com arrumo sistemático, aos 
estudantes brasileiros, tendo cada professor contribuído com textos 
didácticos introdutórios.» 
20 € 
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70 - Moreira, Adriano – O novíssimo príncipe: análise de 
uma revolução. Lisboa; Braga, Interv enção, 1977, 226;[3] p., 
21 cm. Capa brochada, bom estado. 
 
«O livro constitui talvez a primeira análise histórica correcta sobre o 
fenómeno geopolítico desencadeado pela revolução, desenvolvendo 
uma crítica serena mas muito severa ao MFA.» 
15 € VENDIDO 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
71 - Moreira, Adriano – Tempo de vésperas. Braga, 
Sociedade de Ex pansão Cultura, 1978, 236;[3] p., 21 cm. Capa 
brochada, bom estado. 
 
«Adriano Moreira é também um notável escritor no sentido clássico e 
literário da palavra. É assim um livro importante, o leitor encontrará 
nele um profundo humanismo envolvendo uma subtil sensibilidade 
política.» 
«Na conjuntura actual parece que todas as inquietações se 
concentram, com fundada razão, no fenómeno político. Este pequeno 
livro não tem relação com essa amargura. É apenas um conjunto de 
crónicas que, depois da morte de D. Sebastião, Bispo da Beira, me 
pediram para escrever no Diário de Moçambique, que ele fundara, e 
cuja continuidade e espírito se pretenderam salvar.» 
15 € 
 

 
 
72 - Murteira, Bento José Ferreira; George Hubert Joseph 
Black – A influência da chuva sobre a colheita de trigo no 
distrito de Beja. Lisboa, Univ ersidade Nova de Lisboa, 1989, 
separata: Nova Economia em Portugal, da 163 à 175 página, 21 
cm. Capa brochada, bom estado. 
 
«O objectivo do presente estudo, que se circunscreve ao distrito de 
Beja: fornecer elementos de reflexão acerca da influência da 
precipitação atmosférica – e da respectiva distribuição ao longo do ano 
– sobre a produção do trigo por hectare.» 
6 € 
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73 - Nogueira, Franco – Salazar. Coimbra; Porto, Atlântida; Liv raria Civilização, 1977-1985, 6 volumes, 1º volume: A mocidade e 
os princípios (1889-1928): estudo biográfico, 1977, XII;339;[1] p., 2º volume: Os tempos áureos (1928-1936): estudo 
biográfico, 1977, VII;380 p., 3 º v olume: As grandes crises (1936-1945), 1978, [6];590;[1] p., 4º v olume: O ataque (1945-1958), 
1980, [4];534 p., 5º volume: A resistência (1958-1964), 1984, [6];609;[1] p., 6º v olume: O último combate (1964-1970), 1985, 
XIX;511;[1] p., ilustrados, 22 cm. Com dedicatória do autor em todos os v olumes. Capa brochada, bom estado. 
 
«Trata-se da figura que no ponto de vista humano e da história, se encontra ainda demasiado próximo. São muitos os que exaltam Salazar, e 
muitos os que o apoucam.» 
100 € 
 
 

  
 
74 - O livro dos Vice-Reis da Índia d'El-Rei D. Carlos I. Aguarelas de Manuel Gomes da Costa. Lisboa, Chaves Ferreira, 1991, 
colecção: Fundação Cidade de Lisboa, edição fac-similada de "Os Vice-Reis da Índia de 1505-1894", introdução de António 
Vasconcelos de Saldanha, tradução de John Walker, prefácio de Carlos Lacerda, tex to introdutório em português e inglês, 78;[5] p., 
[140] páginas fac-similadas, muito ilustrado,  25 cm. Encadernação original do editor, 
com caix a própria, assinatura do possuidor, como novo. 
 
«É bem conhecida a chamada Galeria dos Vice-Reis e Governadores da Índia. Conservada em 
Pangim, Estado de Goa, agrupa em si várias dezenas de retratos pintados dos governadores 
portugueses que, desde o início do século XVI até à passada centúria, aquele cargo 
desempenharam no antigo Estado Português da Índia. 
Considera-se com justiça ser essa colecção o maior acervo conhecido de retratos portugueses 
em tábua de Quinhentos, Seiscentos, e Setecentos alguma vez reunidos, perfeitamente 
identificados e indubitavelmente interessantes para os estudiosos da arte em geral, e 
particularmente da iconografia, da indumentária, da armaria, da heráldica, etc.» 
80 €  VENDIDO                
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75 - Ocidente: revista portuguesa: Lisboa, Editorial Império, directores: Manuel Múrias, Álv aro Pinto, periodicidade mensal, 
fundada em 1938. 
volume VI, Junho 1939, nº 14,  
volume VI, Julho 1939, nº 15,  
volume VIII, Janeiro 1940, nº 21,  
volume X, Junho a Setembro de 1940, nº 27 a 29,  
volume XI, Outubro a Dezembro de 1940, nº 30 a 32,  
volume XIV, Agosto 1941, nº 40,  
volume XV, Dezembro 1941, nº 44,  
volume XXII, Abril 1944, nº 72,  
volume, XXIII, Maio 1944, nº 73,  
volume XXX, Setembro 1946, nº 101,  
volume XXXIV, Junho 1948, nº 122,  
volume, XXXV, Julho 1948, nº 123,  
volume XXXV, Agosto 1948, nº 124,  
volume, XXXV, Outubro 1948, nº 126,  
volume XXXVI, Março 1949, nº 131,  
volume XXXVI, Abril 1949, nº 132, ilustrados, 25 cm. Incompleta. Capa brochadas, com 
alguns picos de humidade, bom estado geral. 
 
«Revista Ocidente (1938-1973) onde colaboram grandes nomes da cultura portuguesa do século XX, 
foi uma das principais revistas culturais do Estado Novo do qual reflectiu as linhas ideológico-políticas 
dominantes. Fundada em Lisboa, em Maio de 1938, teve na sua direcção dois nomes maiores do 
periodismo cultural português da época, primeiro Manuel Múrias e, pouco depois, Álvaro Pinto que, 
desde o início, esteve ligado a esta revista mensal como redactor-gerente, editor e proprietário.» 
6 € cada v olume. 
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76 - Paço de Arcos, Maria do Carmo; John O'Connor – Douro património da 
humanidade / The Douro World Heritage. Lisboa, Editorial Notícias, 2002, selecção de 
tex tos Maria do Carmo Paço d'Arcos, tex to em português e inglês, 147 p., muito ilustrado 
com aguarelas e desenhos John O'Connor, sendo v ários desdobráv eis, 31 cm. 
Encadernação original do editor, com sobrecapa, como novo. 
 
«Este livro compõe-se de uma selecção de aguarelas e desenhos executados no Douro nos 
últimos dois anos. As imagens são complementadas por excertos de obras de autores 
portugueses – à excepção de Rose Macaulay e Roy Capbel – inspirados nesta região. Devo 
salientar que as imagens não são inspiradas dos textos, nem os textos explicações das imagens. 
Trata-se, antes, de uma série de rápidos olhares, literários e visuais, que tentam dar ao leitor uma 
ideia do carácter único desta região.» 
50 € VENDIDO 
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77 - Pereira, Arturo D.; Felipa Espírito Santo Cardoso, Fernando Calado Correia – Sintra and its Farm Manors / Sintra et ses 
manoirs / Sintra und seine Landhauser / Sintra e suas quintas. Sintra, Edição dos Autores, s/d, [1984], tex to em inglês, francês, 
alemäo e português, 69 p., muito ilustrado, 25 x 27 cm. Encadernação original do editor, bom estado. 
 
«A palavra quinta, adquire em Sintra um significado muito especial atendendo a que numa pequena área geográfica existem aproximadamente 
200 quintas, muitas delas notáveis tanto pela arquitectura das suas casas como pela história ou lenda que encerram. As mais antigas datam do 
século XIII e foi a Família Real Portuguesa, com a escolha de Sintra para sua residência de Verão, que inspirou a sua construção.» 
30 € 
 

   
 
 
 
 
78 - Peres, Damião – Como nasceu Portugal. Porto, 
Portucalense Editora, 1970, 7ª edição, revista, 124;[2] p., 
ilustrado com mapa, 20 cm. Capa brochada, bom estado. 
 
«Os grandes factos antropológicos da formação de uma raça e do seu 
agrupamento espontâneo em sociedade, até chegar à forma voluntária 
ou consciente de Nação, com costumes, língua e tradições, religião e 
industrias próprias, … são a consequência de elementos anteriores, de 
energias persistentes, da acção do meio cósmico…» 
10 € 
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79 - Pina, Rui – Crónica de D. Dinis. Porto, Liv raria Civ ilização, 1945, colecção: 
Biblioteca Histórica de Portugal  e Brasil; Série Régia, publicada sob a direcção do 
Visconde de Lagoa, segundo o códice inédito nº 891 da Biblio teca Pública Municipal 
do Porto, seguida da v ersão actualizada da edição Ferreiriana de 1726, 342 p., 26 cm. 
Capa brochada, bom estado. 
 
«Rui de Pina 1440-1522, cronista oficial de D. João II e de D. Manuel, são-lhe atribuídas as 
Crónicas de D. Sancho I, D. Afonso II, D. Sancho II, D. Afonso III, D. Dinis, D. Afonso IV, D. 
Duarte, D. Afonso V e D. João II. A actividade de cronística desenvolve-se pelo menos desde 
1490, data em que D. João II lhe atribui uma tença para "escrepver e assentar os feitos 
famosos asy nossos como de nossos Reynos".  
Ao serviço de D. João II, foi incumbido de várias missões diplomáticas. Já no reinado de D. 
Manuel, em 1497, foi recompensado com os cargos de cronista-mor e guarda-mor da Torre do 
Tombo e da livraria régia.  
As crónicas de D. Sancho I até D. Dinis foram editadas em Lisboa entre 1727 e 1729 por 
Miguel Lopes Ferreira.» 
20 € 

 
 

 
 

 
 

 
80 - Rebello, José Pequito – Boa e más reformas agrárias: o 
decreto-lei 406-A-75 (subsídios para a sua revogação). 
Porto, Edição do Autor, 1975, 16 p., 23 cm. Capa brochada, 
bom estado. 
 
«A Reforma Agrária é a “vaca sagrada” do esquerdismo, sustentáculo 
de uma casta sacerdotal que quer ser soberana pelo processo de 
provocar nas massas a erupção do instinto da posse imediata, da 
mera apreensão, da pilhagem.» 
6 € VENDIDO 
 

 
 
 
81 - 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 € VENDIDO 
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82 - Ribeiro, Aquilino – O homem da nave: serranos, 
caçadores e fauna vária. Lisboa, Liv raria Bertrand, s/d, 306 p., 
20 cm. Capa brochada, bom estado. 
 
«A caça é um passatempo bárbaro, se quiserem, uma arte pérfida, 
mas que trás consigo o salvo-conduto mercê da sua remota tradição. 
Necessária ontem, hoje toda desportiva, pratica-a, não obstante os 
seus ressaltos de fereza, muita gente de alma sensível e melindrosa. 
Acontece-lhe como à guerra em que acabam por encarniçar-se 
benfeitores do próximo, filantropos e mesmo pacifistas. Tal o tiro aos 
pombos em que tomam parte dignas e humanas pessoas, dotadas dos 
melhores sentimentos, até católicos, que não se envergonham de 
fuzilar a ave mansíssima que a religião adoptou como símbolo da 
terceira pessoa da Santíssima Trindade.» 
25 € VENDIDO 
 

 

 
 

 

    
 
83 - Ribeiro, Orlando – A Ilha da Madeira até meados do século XX: estudo geográfico. Lisboa, Instituto de Cultura e Língua 
Portuguesa, 1985, 138;[2] p., ilustrado com XXIV estampas em folhas ex tra tex to e IX mapas desdobráv eis, 24 cm. Capa brochada, 
como novo. 
 
«A Ilha da madeira – estudo geográfico – foi concebida como uma geografia de conjunto de uma das mais variadas e complexas, pela 
diversidade e imponência de aspecto e pelo papel que representou, antes de qualquer outra, nas relações marítimas da Europa.» 
25 € 
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84 - [Rigord, François Xavier] – Noticia da mytologia, onde se contém 
em forma de dialogo a história do panegirico, para a inteligencia dos 
antigos poestas, pinturas, e esculturas, &c.&c. Lisboa, Na Typografia 
Rollandia, 1803, traduzida do francez por A. J. T., segunda edição correcta, 
e emendada, 350 p, 19 cm. Encadernação inteira de pele da época, bom 
estado. 
 
«Impressor francês radicado em Lisboa, François Rolland, que escrevia paratextos 
para suas edições, na forma de prefácio, avisos ao leitor e notícias, nas quais 
elabora padrões discursivos relativos às questões fundamentais do mercado de 
livros português do fim do século XVIII: a utilidade, a necessidade, a instrução e o 
serviço ao império. Simultaneamente, Rolland era um comerciante hábil e 
perceptivo, que sabia circular entre os letrados portugueses, buscando antecipar 
gostos e demandas livreiras, ao mesmo tempo que se via às voltas com os 
mecanismos de censura para publicar e circular seus livros.» 
Só mais tarde assumiu a tradução de algumas das suas publicações assinando 
como A. J. T. 
50 € 
 

 
 

   
 
85 - Rodrigues, José Paulo – Salazar: memórias para um perfil. Lisboa, Pró-Homem, 2001, 2ª edição rev ista e corrigida, 295 p., 
ilustrado, 28 cm. Encadernação original do editor, como novo. 
 
José Venâncio Pereira Paulo Rodrigues deputado na Assembleia Nacional em várias comissões, foi entre 1962 e 1968 Subsecretário de Estado 
da Presidência do Conselho, pôde assim conviver de perto com o Presidente Salazar de quem foi colaborador. 
 
«Poucos estariam em melhores condições de dar testemunho fidedigno de Salazar, mormente no dia a dia do seu labor governativo.» 
20 € VENDIDO 
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86 - Rodrigues, M. M. Sarmento – Ancoradouros das ilhas dos Açores. Lisboa, Instituto 
Hidrográfico, 1967, 255;[3] p., muito ilustrado com 62 figuras, 24 cm. Capa brochada, bom 
estado. 
 
«Apenas pretendi coligir as informações indispensáveis ao simples uso das ilhas como abrigo de 
navios, de modo a facilitar a demanda de fundeadouros e os desembarques. 
É isso que importa para o navegante, sempre preocupado com o mau tempo tão frequente. 
De facto além das cartas do Almirante Britânico, antiquadas e resumidas, e do roteiro inglês que às 
ilhas de refere, – contendo muito úteis informações para a navegação costeira, mas insuficiente nas 
indicações para demandar surgidouros, sem nada dizer da maioria deles – nada há mais publicado do 
que a noticia que o 2º tenente Owen Pinto inseriu nos Anais do Club Militar Naval de Setembro e 
Outubro de 1914.» 
30 € VENDIDO 
 
 
 
 
 
87 - Rudel, Christian – Salazar. Paris, Mercure de France, 
1969, tex to em francês, 276;[3] p., ilustrado com mapas 
estatísticos, 21 cm. Capa brochada, bom estado. 
 
Christian Rudel donne avec ce livre une biographie de Salazar, un 
bilan de sa politique, et un tableau du Portugal avant, pendant e après 
l’homme d’Etat. Une reflexión sur les perspectivas de l’avenir, de 
nombreux documents statistiques et tableaux comparatifs: voici un 
ouvrage de base pour comprendre Salazar et Portugal, ces inconnus.» 
15 € VENDIDO 
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88 - Salazar, António de Oliveira – Cartas de Salazar a 
Craveiro Lopes: 1951-1958. Lisboa, Moraes Editores, 1983, 
introdução e coordenação de Manuel José Homem de Mello, 
135;[1] p., ilustrado com cópia de cartas manuscritas, 23 cm. 
Capa brochada, bom estado. 
 
«Afigurou-se-me, ainda, oportuno acompanhar a divulgação dessa 
correspondência de um breve estudo sobre a personalidade do ex-
presidênte da República – a cuja estima e confiança fiquei a dever a 
guarda da referida documentação – bem como da narrativa de alguns 
factos, que julgo inéditos, por mim presenciados e vividos.» 
15 €  
 

 

 
 

 

   
 
89 - Salazar, Oliveira – Discursos e notas políticas. Coimbra, Coimbra Editora, 6 v olumes, 1º v olume: 1928-1934, 1961, 
LXIX;[5];391 p., 3 folhas manuscritas, 2º v olume: 1935-1937, 1945, XXIII;399;[1] p., 3º volume: 1938-1943, 1959, XV;419 p., 4º 
v olume: 1943-1950, 1951, [10];530;[1] p., com foto do autor, 5º v olume: 1951-1958, 1959, 584 p., 6º v olume: 1959-1966, 1957, 
446;[1] p., 19 cm. Capa brochada, bom estado. 
200 € 
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90 - Salema, Álvaro – Trinta anos de novelística portuguesa. 
Lisboa, Ministério da Comunicação Social., 1975, 68;[2] p., 
muito ilustrado, 18 cm. Capa brochada, bom estado. 
 
«A pluralidade e insofismável riqueza quantitativa e qualitativa da 
literatura ficcionista portuguesa nos últimos trinta anos, contraditando o 
conceito vulgarizado de que a vocação literária nacional é 
predominantemente poética. 
A imensa maioria dos escritores portugueses quiseram e souberam 
ser, num tempo de sombras repressivas e sob um regime anti-
nacional, (...) uma força corajosa e firme de resistência, de luta com as 
suas armas possíveis e de denúncia tenaz da longa negação 
fascista.» 
12 € 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
91 - Sanceau, Elaine – D. Henrique o navegador. Porto, 
Liv raria Civ ilização, 1943, tradução José Francisco dos Santos, 
378 p., ilustrada, 20 cm. Capa brochada, bom estado. 
 
«O oceano já não é abismo impassável. Tornou-se na estrada real da 
terra, atravessada em todos os sentidos por numerosos navios. As sua 
ilhas desertas são habitadas e produzem frutos; o continente oculto 
veio à luz – um novo e vasto campo de possibilidades está achado. 
Todas as portas da terra parece terem-se aberto de repente. Foi o 
Infante D. Henrique que realizou tudo isto.»  
15 € 
 

 
 
92 - Sanceau, Elaine – O sonho da Índia: Afonso de 
Albuquerque. Porto, Liv raria Civilização, 1943, tradução José 
Francisco dos Santos, 378 p., ilustrada, 20 cm. Capa brochada, 
com picos de humidade, ligeiramente cansada. 
 
«Com efeito, em seis anos de governo, sempre manietado pela falta 
de homens, de navios e de dinheiro, bem como pela estreiteza de 
vistas e pelas suspeitas injustas do rei, Albuquerque fez sentir a sua 
influência desde a Arábia até à China e apossou-se das chaves do 
Oceano Índico. A Pérsia, o Sião e a Abissínia solicitavam a sua 
amizade, ao mesmo tempo que uma dúzia de reizetes indianos, 
inquietos, se informavam dos seus desejos, enviando-lhe embaixadas 
respeitosas.» 
15 € 
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93 - Santos, José Ferreira Martins dos – Luanda a terceira 
cidade de Portugal: palestra proferida no Rotary Clube de 
Coimbra, em 22 de Dezembro de 1960. Coimbra, Coimbra 
Editora, 1960, 22 p., ilustrado com 2 fotos, 22 cm. Capa 
brochada, bom estado. 
10 € 
 

 

 
 

 

 
 
94 - Serén, Maria do Carmo – Douro: do Tua à Foz com a Fotografia Beleza. Porto Lello Editores, 2002, 263;[3] p., muito 
ilustrado com fotos a preto e branco, 24 X 31 cm. Encadernação original do editor, com sobrecapa, como nov o. 
 
«É na Fotografia Beleza, da Rua de Santo Teresa, a partir de 1918 dirigida por Moreira e Campos – e em 1935 ficando como único proprietário 
António Lopes Moreira – que o Porto elegante se revê. 
As fotografias, este conjunto de imagens cobre pouco mais de 30 anos. 
Trata-se, fundamentalmente, de paisagens e motivos do Douro vinhateiro e, aqui e ali, de imagens de paisagens urbanas – Porto, Gaia, Foz do 
Douro, Nevogilde e Matosinhos.» 
60 € VENDIDO 
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95 - Serrão, Joaquim Veríssimo – Itinerários de el-rei D. Sebastião 1573-
1578. Lisboa, Academia Portuguesa da História, 1963, (incompleta falta I 
v olume), II v olume: 296 p., ilustrado com vários mapas, 26 cm. Capa brochada, 
com ligeiras manchas de humidade, bom estado geral. 
25 € VENDIDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
96 - [Sicart, Juan Francisc de Molinas y] – Memorias de João Brik, filho 
natural de Oliverio Cromwel: das quaes se dá noticia da tragica morte do 
Rei D. Carlos I., e de outras particularidades muito notaveis dignas da 
attenção, e curiosidade do Público. Lisboa, Officina de João Rodrigues Nev es, 
1807, traduzida em v ulgar por J. R. N., 335 p., 15 cm. Encadernação inteira de 
sintético, bom estado. 
 
«Juan Francesc Molinas Y Sicart (século XVIII) foi governador do castelo de Montjuïc em 
Girona e historiador.  
É recordado sobretudo pelos seus escritos.»  
65 € 
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97 - Sitwell, Sacheverell – Portugal and Madeira. London, B. T. Batsford, 1954, 
242 p., ilustrado com 71 fotos e 1 mapa, em folhas ex tra tex to, 22 cm. 
Encadernação original do editor, com sobrecapa, folhas com ligeiros picos de 
humidade, bom estado. 
 
«His book covers, topographically, the whole of its considerable subject. After an opening 
section on Madeira there are chapters on: Lisbon; Belém; Sintra and Queluz; the Abbeys; 
Setúbal and the Algarve; Trás-os-Montes; Minho; and Oporto; Aveiro and Coimbra. As may 
be imagined, they describe not only the architecture and landscape, but all those other 
aspects of the country – the costumes and people, the customs, food and drink.» 
95 € 
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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 € 
 
 

   
 
99 - Thomaz, Américo – Últimas décadas de Portugal. Lisboa, Cognitio; Fernando Pereira, 1980, 1982, 1983, 4 v olumes, 1º 
v olumes: 1980, 287;[1] p., 2º volume: 1982, 307;[1] p., 3º v olume: 1983, 309;[2] p., 4 º volume: 1983, 395;[2] p., ilustrado com fotos, 
24 cm. Capa brochada, bom estado. 
 
«A leitura da súmula deste livro mostra, com clareza, a intenção de pôr em confronto dois períodos bem diversos da longa época que em 
especial os engloba e que abrange um pouco mais de sete decénios; (…) é que depois dela, Portugal deixou desgraçadamente de ser o que 
estava sendo e tinha sido por muito tempo, atingido por uma derrocada calamitosa e sem precedentes na sua história.» 
65 € VENDIDO 
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100 - Trabulo, António – O diário de Salazar. Lisboa, Parceria A. M. Pereira, 2004, prefácio de Fernando Dacosta, 241;[1] p., 
ilustrado, 24 cm. Capa brochada, como nov o. 
 
«Salazar não redigiu um diário, mas deixou muitos escritos. Escolhi uns tantos e fui-os dispondo ao longo destas páginas. Trunquei-os, sempre 
que me pareceu conveniente, e procedi às alterações pontuais necessárias para dar ao trabalho uma certa uniformidade. Tentei não falsear o 
essencial do conteúdo e procurei o homem escondido atrás das palavras.» 
15 €  
 
 

    
 
101 - Valdez, Ruy Dique Travassos – Subsídios para a heráldica tumular moderna olisiponense. Porto, Livraria Esquina, 
1994, fac-similar da edição de Lisboa, 1948-1950, prefácio de Gonçalo de Vasconcelos e Sousa, tomo I: 9;[1];123 p., tomo II: 
193;[1] p.,muito ilustrado, 25 cm. Capa brochada, bom estado. 
 
«Com a crescente perspectivação dos Cemitérios como locais plenos de interesse, merecedores de um maior estudo e análise cultural, social, 
artística e mesmo política, os espaços funerários lisboetas têm sido alvo de trabalho de investigação, movimento no qual a presente reedição se 
pretende inserir.» 
40 € 
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102 - Velho, António José Vaz – Tesouro heráldico de Portugal. Lisboa, Gabinete de Estudos Heráldicos e Genealógicos, 1958-
1959-1960-1963, 4 volumes, I v olume: 1958, 184;[16] p., II v olume: 1959, 248;[15] p., III v olume: 1960, 152;[15] p., IV volume: 1963, 
159;[15] p., muito ilustrado no tex to e em folhas ex tra tex to, com desenhos e figuras heráldicas, 31 cm. Capa brochada, bom 
estado. 
 
«Para o investigador moderno, é precioso o conhecimento, agora tornado acessível a todo, de uma obra que representa o maior esforço feito em 
Portugal, em matéria de bibliografia heráldica e de organização de armaria, em época bastante próxima de nós.» 
165€ 
 

 

● 
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