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1 - Abreu, Marques (dir.) – Arte: archivo de obras de arte. Porto, Académica Editora, 1905-1912, 3 v olumes, 8 anos, nº1 
(Janeiro 1905) a nº 96 (Dezembro 1912), muito ilustrados, 31 cm. COMPLETA. Encadernação original do editor, bom estado.  
 
«A “Arte” não será, porém, exclusivamente, um archivo das melhores obras portuguezas, na Estatuária, na Pintura, e na Architectura. 
Reproduzirá também nos mesmos ramos, grandes produções de laureados auctores extrangeiros, que contribuam para o estudo e 
aperfeiçoamento dos nossos artistas, académicos e amadores. 
Porá também em evidencia os progressos de reproducção pela gravura, em todos os seus ramos, as maravilhas e aperfeiçoamentos da 
photographia, da composição e impressão typographica em Portugal, etc. 
Contribuir para o desenvolvimento do culto da arte, entre nós, e de tornar conhecidas dos grandes meios artísticos extrangeiros as nossas obras 
primas e os nomes dos seus auctores.» 
250 € 
 
 
 
 
2 - Abreu, Paradela de – Timor: a verdade histórica. Lisboa, 
Luso Dinastia, 1997, 294 p., 23 cm. Capa brochada, bom 
estado. 
 
«Para compreendermos o que se passou em Timor-Leste na fase da 
descolonização, desde o “25 de Abril” até 1976, é fundamental termos 
presente no nosso espírito e na nossa memória a situação 
internacional daquela época, o processo revolucionário que se 
verificava em Portugal e saber, de facto, o que se passou em Timor-
Oriental.»  
12€ VENDIDO 
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3 - Actas do I Congresso Internacional de Estudos 
Pessoanos. Porto, Brasília Editora, 1979, 1ª edição, 
colaboração de Centro de Estudos Pessoanos e Secretaria do 
Estado da Cultura (patrocínio), 725;[8] p., 21 cm. Capa 
brochada, bom estado. 
 
«A publicação das Actas do I Congresso Internacional de Estudos 
Pessoanos, realizado no Porto de 3 a 5 de Abril de 1978, visa 
proporcionar aos estudiosos de Fernando Pessoa não só um 
documento precioso acerca do decorrer dos trabalhos desse 
importante simpósio, mas também o conhecimento das contribuições a 
ele trazidas por reconhecidos especialistas da obra do Poeta, de 
várias procedências, formações e tendências teóricas ou críticas.» 
25€ 
 
 

 
 
4 - Aguilar, Amando de – Donde veio e para onde vai o 
corporativismo português: ensaio sôbre o lugar do 
corporativismo na história. Lisboa, Liv raria Portugália, s/d, 
[1941], 72;[3] p., 19 cm. Capa brochada, com algumas folhas 
sublinhadas, bom estado. 
 
«Donde veio e para onde vai o corporativismo português, irei versá-lo, 
sim, mas para demonstração de que nem o sistema veio da chamada 
“Idade Média” de forma que represente uma tentativa de retrocesso na 
história, nem ele vai, não obstante certas críticas mais ou menos 
injustas, para outra coisa que não seja a perfeita solução da crise em 
que tem vivido e continua vivendo a também chamada “idade 
contemporânea”.» 
10 € VENDIDO 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
5 - Almeida, Américo Chaves de – Da unidade nacional. 
Lisboa, Pro Domo, 1944, 202;[11] p., 23 cm. Capa brochada, 
com manchas de humidade, algumas folhas sublinhadas a lápis 
de cor, bom estado. 
 
«O conferencista que é ao mesmo tempo um estudioso e uma 
inteligência fortemente disciplinada, firme na defesa das ideias e dos 
ideais que reputa salvadores, ocupou-se especialmente dos três 
factores agregantes – religião, raça e língua.» 
12 € 
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6 - António Sardinha. Lisboa, Edições Panorama, 1959, 
selecção e prefácio de Rodrigues Carv alheiro, XL;338;[4] p., 18 
cm. Capa brochada, com algumas manchas de humidade, bom 
estado. 
 
«Na história da literatura e das ideias em Portugal não há, certamente, 
neste século, exemplo de um Escritor ter exercido sobre a sua geração 
a influência política e intelectual que se ficou a dever à obra de 
doutrinação nacionalista de António Sardinha.» 
15 € VENDIDO 
 

 

 
 

 
 
 
7 - Arrais, Amador – Diálogos de D. Frei 
Amador Arrais. Porto, Lello & Irmão, 1974, 
colecção: Tesouros da Literatura e da 
História, XXXVI;816 p., 26 cm. Encadernação 
original do editor, bom estado. 
 
«O espírito da reformação católica não deixaria de 
estar sempre presente na vivência espiritual do 
bispo D. Fr. Amador Arrais, quando a filosofia de 
Cristo não fosse ou não se coadunasse com a da 
sua inteligência e do seu fogoso coração de 
apologeta.» 
35 € 
 
 

 
 
 
8 - Arroyo, António – A viagem de Antero de Quental á 
América do Norte. Lisboa, Edições da Renascença 
Portuguesa, 1916, 71;[8] p. ilustrado, 19 cm. Capa brochada, 
com assinatura de posse e carimbo na capa, cansada.  
 
«De 1869 data a sua viagem à América, com partida do Porto, a bordo 
do patacho Carolina, do seu amigo algarvio Joaquim de Almeida 
Negrão. Sabe-se que visitou primeiro Halifax, no Canadá, e depois 
Nova Iorque, onde permaneceu cerca de um mês. Desta viagem, que 
terá sido atribulada, não ficou nenhum testemunho da autoria de 
Antero, mas apenas os relatos feitos anos depois por Joaquim Negrão, 
que alguns hoje consideram parcialmente desmemoriado ou 
fantasista.» 
12 € VENDIDO 
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9 - Azevedo, Manuela de – O "Amor de Perdição": a novela 
camiliana. Viseu, s/ed., 1955, separata da revista "Beira Alta", 
32 p., ilustrado com v árias fotos e mapa, 22 cm. Capa 
brochada, bom estado. 
 
«Manuela de Azevedo, revivendo o tema nas colunas do Diário de 
Lisboa, soube emprestar-lhe o interesse duma forma nova de 
investigação e dum novo processo cheio de sugestivo ambiente local, 
o êxito da sua reportagem em terra da Beira foi completo, esgotando a 
edição.» 
15 € VENDIDO 
 

 

   
 
10 - Baptista, João Maria; João Justino Baptista de Oliveira (coadjuvado) – Chorographia moderna do Reino de Portugal. 
Lisboa, Ty pographia da Academia Real das Ciências, 1874-1875-1976, 4 v olumes (incompleta falta v olumes V, VI e VII), v olume I: 
XXXVII;810;[4] p., volume II: 923;[4]p., volume III: 965;[2] p., v olume IV: 821;[2] p.,  22 cm. Capa brochada, com assinatura na capa 
de brochura do v olume I e II, bom estado.  
 
A conclusão da Chorographia Moderna do Reino de Portugal, coube a seu filho João Justino Baptista de Oliveira porque João Maria Baptista 
faleceu em 1876. 
Obra organizada geograficamente de Norte para Sul do país. O Iv volume inclui a Província da Estremadura. 
 
«Cada topónimo, cada nome de lugar, terá a sua origem, a sua razão de ser, mesmo que seja uma razão que pareça ou apareça sem razão. 
Gentes e lugares, porque sem gente não há lugares, mesmo que os haja. Os lugares precisam de um nome e de quem os nomeie, precisam de 
gente. Mas as gentes também precisam de um lugar, para ser e para estar...» 
150€ 
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11 - Blüchel, Hurt G. - La caza. Francia, Könemann, 2000, 656 p., muito ilustrado, com fotos e papel de excelente qualidade, 31 
cm. Encadernação original do editor, com sobrecapa, bom estado.  

 
«La presente obra permite hacerse una idea de las diferencias, pero también de los puntos que tienen en común los cazadores europeos y sus 
respectivos métodos de caza.» 
85 € 
 
 
12 - Boletim da Sociedade Portuguesa de Ciências Naturais. Lisboa, S.P.C.N., 2ª série, 16 volumes, muito ilustrado com fotos, 
mapas, desenhos, gráficos, sendo alguns em folhas ex tra tex to e desdobráv eis, 23 cm. Capa brochada, bom estado. 
 
III Volume – 1950, nº 1V 
IV Volume – 1952, nº 1V 
V Volume – 1954-1955V 
VI Volume – 1956 
VII Volume – 1957, nº 1V 
VII Volume – 1958, nº 2 
VII Volume – 1959, nº 3V 
VIII Volume – 1960 
IX Volume – 1961-1962 
X Volume – 1963-1964 
XI Volume – 1965-1966, nº 1 
XI Volume – 1966-1967, nº 2 
XII Volume – 1968-1969 
XIII Volume – 1970-1971 
XIV Volume – 1972 
XV Volume – 1975   
 
Periodicidade irregular. 
 
«A Sociedade Portuguesa de Ciências Naturais nasceu em 1907, sobretudo do entusiasmo e perseverança do Prof. Marck Athias, secundado 
pelo notável biologista Carlos França. Nomes que se encontram nas actas das primeiras sessões, são ainda os de Miguel Bombarda, 
Bettencourt, Bensaúde, Seabra, Câmara Pestana, Ayres Kopke, Palhinha, Bettencourt Ferreira, Luisier, Correia Mendes, Costa Ferreira, e 
outros. Se é certo que nestas reuniões predominavam nomes ligados à Medicina, não é menos verdade que uma das primeiras preocupações 
da jovem Sociedade foi a de conseguir que o Aquário de Algés não ficasse a ser dirigido exclusivamente pela Liga Naval, mas antes que se 
nomeasse um director naturalista, a fim de impulsionar a actividade cientifica.» 
10 € (cada) 
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13 - Brasil, Jaime – O caso de "A Infanta Capelista" de Camilo Castelo Branco ou como se 
arrancam as penas a um empavonado camelianista. Porto, Liv raria Galaica, 1958, 47;[1] p., 
21 cm. Tiragem de 700 ex emplares numerados e rubricados pelo autor. Capa brochada, bom 
estado.  
 
«A confusão estabelecida pelos “entendidos” em camilografia, em geral simples camilómanos, acerca da 
obra de Camilo Castelo Branco “A Infanta Capelista” é de tal ordem que os não iniciados nos mistérios da 
vida desse escritor, dificilmente encontram o fio da meada, propositadamente enredada pelos 
camilógrafos e “camilianistas”. 
 
«Jaime Brasil nasceu nos Açores 1896-1966, jornalista brilhante, crítico literário e de arte, foi redactor do 
Primeiro de Janeiro, do Século, do Século da Noite, da República, do Diabo, dirigiu o jornal O Globo, de 
efémera duração, e muitos foram os jornais e revistas em que colaborou. Distinguiu-se como polemista, 
não poupando o adversário nas pugnas que travou (com o diário católico Novidades, a propósito do livro A 
Questão Sexual. Em 1925 fundou o Sindicato dos Profissionais de Imprensa de Lisboa.» 
15 € VENDIDO 

 
 

    
 
14 - 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 € 
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15 - Brito, J. Soeiro de – Evolução 
recente dos métodos de navegação: da 
navegação estimada à navegação por 
satélite. Lisboa, Centro de Estudos de 
Marinha, 1972, 17;[2] p., 24 cm. Capa 
brochada, como nov o. 
8 € 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 

 
16 - Brusewitz, Gunnar – Hunting: hunters, game, weapons, 
and hunting methods from the remote past to the present 
day. London, George Allen & Unwin Ldª, 1967, 251 p., muito 
ilustrado com desenhos, 32 cm. Encadernação original do 
editor, bom estado.  
 
«The history of hunting is such an extensive subject and offers so 
many different avenues of approach that it is difficult to get to grips 
with it. It not only includes hunting methods and the various kind of 
game but to a very great extent it also covers the history of our own development.» 
40 € 
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17 - Camões, Luiz de; Visconde Juromenha – Obras de Luiz de Camões: precedidas de um ensaio biographico, no qual se 
relatam alguns factos não conhecidos da sua vida, augmentadas com algumas composições inéditas do poeta pelo 
Visconde de Juromenha. Lisboa, Imprensa Nacional, 1860-1869, 1924, 6 v olumes, (com falta do I v olume), II v olume: 
XXIV;572;[1] p., III v olume: 520 p., IV v olume: 492 p., V v olume: 451;[2] p., VI v olume: XXXI; 545;[18] p., gravura de Vasco da 
Gama, reprodução da armada de Vasco da Gama em folha ex tra tex to desdobrável e 18 estampas em folhas ex tra tex to com fac-
similes de assinaturas de Reis e Família Real, VII v olume: 26;[1] p., ilustrado com grav ura de Visconde Juromenha, 26 cm. Capa 
brochada, folhas ainda por abrir, capa do II v olume cansada e com restauros, bom estado geral. 
110 € 

 
 
 
 
18 - Campos, Fernando – A solução corporativa: 
conferência realizada na Associação Comercial de Lojistas 
de Lisboa na noite de 19 de Julho de 1939. Lisboa, Editorial 
Império, 1939, separata de "Ocidente", 24 p., 25 cm. Capa 
brochada, com manchas de humidade, algumas folhas 
sublinhadas, bom estado. 
 
Sumário: 
Antecedentes do corporativismo actual.  
A renovação corporativa dos nossos dias. 
5 €VENDIDO 
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19 - Capello, H.; R. Ivens – De Benguela ás Terras de Iácca: descripção 
de uma viagem na Africa Central e Occidental: compreendendo 
narrações, aventuras e estudos importantes sobre as cabeceiras dos 
rios Cu-nene, Cu-bango, Lu-ando, Cu-anza e Cu-ango, e de grande parte 
do curso dos dois últimos; além da descoberta dos rios Hamba, Cauali, 
Sussa e Cu-gho, e larga noticia sobre as terras de Quiteca N’bungo, 
Sosso, Futa e Iácca; expedição organisada nos annos de 1877-1880. 
Lisboa, Imprensa Nacional, 1881, 1ª edição, 2 volumes, 1º v olume: XLV;379 
p., 2º v olume: XII;400 p., muito ilustrados com grav uras e mapas, com 2 
mapas de grandes dimensões em bolsa na contra capa, 23 cm. COMPLETA. 
Encadernação original do editor, bom estado.  
600 € 
 

 

 
 

 
 
20 - Cardoso, Constantino de Menezes – O pensamento do 
corporativismo medieval e a politica social de Salazar. 
Lisboa, Edições Jocistas, 1937, 26;[1] p., 19 cm. Capa 
brochada, com algumas folhas sublinhadas a lápis de cor, bom 
estado. 
 
«E assim há que ver: 
- o que é o movimento operário católico; 
- quais os fundamentos dos seus processos de actuação; se filiados 
numa atitude oportunista da Igreja, se inspirados nos princípios 
económico-sociais da filosofia escolástica; 
-qual a política social de Salazar; 
- se há razão para que a atitude da classe operária, em face do Estado 
português, seja de apoio e colaboração.» 
5 € VENDIDO 
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21 - Cardoso, Eduardo Augusto – O crioulo da Ilha de São 
Nicolau de Cabo Verde. Lisboa, Instituto de Cultura e Língua 
Portuguesa, 1989, 142 p., 24 cm. Capa brochada, bom estado. 
  
«Contributo para o conhecimento da variante dialéctica de São Nicolau 
e para o conhecimento do universo linguístico de Cabo Verde.» 
«O estudo e valorização da língua cabo-verdiana são hoje (deveriam 
ter sido sempre) um dever e uma obrigação de todos os filhos desta 
terra, de todos quantos se identificam com a crioulidade ou se 
interessam pelos valores da cabo-verdianidade. 
Com efeito, em cabo verde, se há algo que melhor exprime a essência 
e os contornos da crioulidade, que é marca e suporte insubstituível da 
identidade do nosso povo, que de uma forma abrangente 
fundamentada consolida os ideais da nacionalidade é o crioulo.» 
10 € 
 

 

  
 

 

 
 

 
 
22 - Casimiro, Augusto – Conquista da terra: hidráulica 
agrícola nacional (1140-1940). Lisboa, Inquérito, 1940, 
191;[14] p., ilustrado com fotos em folhas ex tra tex to, 20 cm. 
Capa brochura, com alguns picos de humidade, bom estado 
geral. 
 
«Augusto Casimiro tendo sido um militar exemplar, até que a Ditadura 
o reformou compulsivamente, foi, também, um lutador contra o Estado 
Novo.»  
«O autor mostra os seus profundos conhecimentos sobre 
determinadas áreas nomeadamente do ponto de vista agrícola, 
sanitário e alimentar. Dedica uma vasta quantidade de páginas da sua 
grossa obra ao problema da educação e do ensino, em especial o 
profissional.» 
15 € VENDIDO 
 

 
 
23 - Castelo Branco, Hugo Carvalho de Lacerda – Notícia 
sôbre serviços prestados ao país por oficiais da Armada 
Portuguesa além do que respeita à parte militar marítima: o 
valor dos serviços de fomento na marinha. Lisboa, Imprensa 
da Armada, 1934, separata dos Anais do Club Militar Naval, 46 
p., 30 cm. Capa brochada, bom estado. 
 
«Duas principais classes de serviços devem realmente ser 
considerados relativamente ao oficial de marinha: a daqueles que 
respeitam a missão propriamente militar, mais adentro das amuradas 
do navio de guerra, e a dos que se refiram, em geral, a toda a outra 
acção em que figura em primeiro lugar a arte de bem navegar, comum 
a todo o marinheiro.» 
Esboço de serviços da marinha de guerra portuguesa, relato de factos 
e personagens envolvidas, relativos à época contemporânea, desde o 
último quartel do século passado até aos anos trinta do século XX. 
12 € 
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24 - Castro, Alberto Osório de Castro – A ilha verde e vermelha de Timor. Lisboa, 
Cotov ia, 1996, 217;[6] p., 20 cm. Capa brochada, como nov o. 
 
«Alberto Osório de Castro nasceu em Coimbra a 1868 e morre em 1946. Poeta e jurista, foi juiz nas 
antigas províncias ultramarinas portuguesas, exercendo em diferentes cidades das antigas colónias 
portuguesas, passando por Angola, Timor e Índia. Exerceu as funções de Ministro da Justiça no 
governo de Sidónio Pais.   
Dedicou-se ainda aos estudos da antropologia, etnologia e botânica.» 
«Fialho d’ Almeida deu-me a idéia e a traça do estudo que vai ler-se.  
Que reconhecimento devo à memória do grande Botânico de Buitenzorg, o Dr. Melchior Treub, que 
com tamanha bondade me guiou nas minhas herborizações em Timor, como ao seu sucessor sr. Dr. 
Gobius, sábio Director da Agricultura de Java, do “Departamento van Landbouw”.  
E em minhas aprendizagens etnográficas timorenses foi sempre benévolo Mestre o grande etnólogo 
francês sr. Arnold van Gennep.» 
20 € VENDIDO 

 

 
 
 
25 - Castro, Joaquim Pereira Pimenta de – O dictador e a 
affrontosa dictadura. Weimar, Imp. Wagner G. Humbold, 1915, 
131 p., 19 cm. Capa brochada, com alguns restauros, cansada. 
 
«Joaquim Pereira Pimenta de Castro após a proclamação da 
República a 5 de Outubro de 1910, foi ministro da Guerra, por apenas 
dois meses, em 1911, e escolhido pelo Presidente Manuel de Arriaga, 
para Presidente do Ministério, em 1915, quando foi deposto do poder 
por um movimento militar liderado por Álvaro de Castro. Em seguida, 
retirou-se da política e escreveu o livro “O dictador e a affrontosa 
dictadura” defendendo a sua administração, morreu pouco tempo 
depois em Lisboa.» 
15 € 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
26 - Cesar, Oldemiro – Pão que o diabo amassou: crónicas 
e estudos na vida e na arte. Porto, Edições da Renascença 
Portuguesa, 1918, 199;[7] p., 19 cm. Capa brochada, bom 
estado. 
 
Digressão pela literatura, livros, personagens, actores e artistas da 
vida portuguesa, num panorama sobretudo lisboeta. 
20 € VENDIDO 
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27 - Chenevière, Adolphe; Justinien Clary (int.) – La chasse moderne: encyclopédie 
du chasseur. Paris, Librairie Larousse, s/d, [1920], 682;[6] p., 438 gravuras e 7 mapas 
cinegéticos, 13 folhas com pautas musicais, 21 cm. Encadernação original do editor, bom 
estado.  
 
Importante livro sobre caça, com a colaboração de: H. Adelon, G. Benoist, P. Bert, Vicomte E. de la 
Besge, G. Canet, Comte J. Clary, J. de Coninck, Cunisset-Carnot, Baron de Dorlodot, T. Duclos, C. 
Fricaud, P. Gastinne-Renette, H. Journu, R. Laurent, Leddet, P. Mégnin, Michel-Carré, E. Passerat, 
Vicomte E. de Poncins, R. Pouret, L. Ridet, M. Rondet-Saint, P. Sire, G. Vasse, Dr Verchère, G. 
Voulquin.  
Inclui “Dictionnaire-index” do caçador. 
45 € 

 
 
 
 
 
 
 
28 - Cidade, Hernâni – O conceito de poesia como 
expressão da cultura: sua evolução através das literaturas 
portuguesas e brasileira. Coimbra, Arménio Amado, 1945, 
colecção: Studium, 312;[1] p., 19 cm. Capa brochada, com 
ligeiras manchas de humidade, bom estado. 
 
«Porque em cada época da sua história, ou melhor, em cada fase do 
espírito humano, ela é não só elaborada segundo uma técnica 
suficientemente diferenciada, senão também provém de tendências 
mais ou menos conscientes da vida interior.» 
25€ VENDIDO 
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29 - Coelho, António do Prado – Espiritualidade e arte de 
Camilo: estudo crítico. Porto, Simões Lopes, 1950, 187;[4] p., 
22 cm. Capa brochada, bom estado. 
 
«A vida adquire uma significação de que estava anteriormente 
desprovida, uma importância relevante pela missão de seriedade que 
lhe é conferida. Toda a evolução artística de Camilo se desenvolve e 
consuma dentro deste quadro que de alguma maneira a explica, como 
coisa viva, natural, orgânica, impondo-se por si mesma.» 
20 € 
 

 
 
 
30 - Coissoró, Narana – The Customary Laws of Succession 
in Central Africa. Lisboa, Junta de Inv estigações do Ultramar, 
1966, colecção: Estudos de Ciências Politicas e Sociais nº 78, 
LI;[1];412;[2] p., 26 cm. Capa brochada, bom estado.  
 
«The diversity of laws prevailing among different societies is so great, 
that is almost impossible to attribute them a common origin based on 
the evolution of legal thinking of mankind.» 
25 € 
 

 

  
 

 

 
 

 
 
 
31 - Comité Central do Partido Comunista Português – No 
caminho da democracia e da paz. Lisboa, Edições Av ante, 
1974, [13] p., 19 cm. Capa brochada, bom estado. 
 
«Feito um breve balanço das mudanças verificadas na situação 
política, como resultado de 25 de Abril e de factos ulteriores, o Comité 
Central debruçou-se sobre os problemas actuais da consolidação das 
liberdades, da guerra colonial, da situação económicas, da situação e 
lutas dos trabalhadores, dos perigos e das manobras da reacção e da 
política de unidade e alianças do Partido.» 
5 € VENDIDO 
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32 - Cordeiro, Luciano – Soror Marianna: a freira 
portuguesa. Lisboa, Livraria Ferin, 1888, 1ª edição, [4];335 p., 
23 cm. Encadernação ½ pele, com capa de brochura, bom 
estado. 
 
«(…] a alma simples e ingénua de uma mulher apaixonada e perdida, 
em todo o vigor da vida, entre as parede sombrias de um convento, 
escrevendo ao homem que a seduzira e abandonara, - agarrando-se 
desesperadamente ao seu amor, como o naufrago a um pedaço de 
madeira na solidão fatal e impassível do immenso.» 
 
Interessante estudo historiográfico e crítico da vida e obra de Mariana 
Alcoforado. 
80 € 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
33 - Costa, Fernando Vasco da – O futuro dos portos. 
Lisboa, Centro de Estudos de Marinha, 1973, 8;[2] p., 24 cm. 
Capa brochada, como nov o. 
 
«Estudo das condições do transporte marítimo no passado e no 
presente com vista à previsão da sua evolução futura.» 
8 € 
 

 
 
 
34 - Costa, Sousa – Os três cireneus da via-dolorosa de 
Camilo: o juiz, o advogado e o médico; considerações à 
margem do processo crime por adultério contra Dona Ana 
Plácido e Camilo Castelo Branco. Coimbra, Sociedade de 
Defesa e Propaganda de Coimbra, 1946, 51 p., 22 cm. Capa 
brochada, bom estado. 
 
«No fito de pôr em relevo, em baixo relevo, a divida insolúvel da Grei 
lusíada, pelo acto grande, a beneficio do seu património espiritual, 
dum grande Advogado, o qual, mercê da ajuda prestada por um 
grande Juiz e um grande Médico, pode sonegar à cruz e à morte, em 
plena Via-Dolorosa, o Maior de Todos os prosadores lusitanos.» 
15 € 
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35 - Cruz, Francisco Manso Preto – A emancipação 
económica e social dos operários e dos trabalhadores do 
campo. Lisboa, Oficinas Gráficas, 1946, 62;[1] p., 23 cm. Capa 
brochada, com picos de humidade, algumas folhas sublinhadas, 
bom estado. 
 
«Chegamos ao ano 46 do século XX sem o operário conquistar a 
tranquilidade económica! 
Os “elixires” dos economistas revolucionários e moderadores 
perderam o perfume e as cores, que embriagavam e seduziam, no 
contacto com a realidade da vida. 
E o homem tem mais fome, mais desconforto e mais escravidão!» 
10 € 
 

 
 
36 - Cunha, Pedro José da – Alguns aspectos do nosso 
problema colonial: conferência realizada na Sociedade de 
Geografia de Lisboa em 5 de Abril de 1920. Lisboa, Emp. Tip. 
Rosa, 1920, 19 p., 22 cm. Capa brochada, cansada. 
 
«A região, a que me reporto, é aquela cuja administração o Estado 
confiou à Companhia de Moçambique (…) exposição do que é e do 
que representa a nossa primeira companhia colonial (…) baseando as 
minhas afirmações num conjunto de factos concretos.»  
10 € 
 

 

 
 

 
 

 
37 - Dante, Alighieri – 
Divina comedia: 
inferno, purgatório, 
paraíso. Rio de Janeiro, 
Jacintho Ribeiro dos 
Santos, 1916-1918, 3 
v olumes, traducção 
brasileira em v erso de 
José Pedro Xav ier 
Pinheiro, prefácio de J. 
A. Xav ier Pinheiro, 2 ª 
edição cuidadosamente 
rev ista, accrescida com 

setenta e cinco estampas de Gustav o Doré, enriquecida com um autographo do traductor e acompanhada de um completo Rimario 
organisado pelo filho do traductor J. A. Xav ier Pinheiro, I v olume: Inferno, 448;[1] p., II v olume: Purgatório, 452 a 791;[1] p., III 
v olume: Paraíso, 796 a 1152;[1] p., Rimário: 280 p., muito ilustrados, 24 cm. Capa brochada, bom estado. 
 
«O poeta bahiano não foi um traductor vulgar, fez muito mais do que os outros que tentaram interpretar a trilogia dantesca. Não; elle explica, 
com originalidade, em centenas de páginas o tecto symbolico. É necessário conhecer profundamente uma época e identificar-se com o autor 
que interpreta.» 
«Tenho a tradução de Xavier Pinheiro como uma das mais belas.» 
120 € VENDIDO 
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38 - Encontro internacional do centenário de Fernando 
Pessoa: um século de Pessoa. Lisboa, Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1990, organizado por Isabel Tamen, 401 p., 
ilustrado, 23 cm. Capa brochada, como nov o.  
 
«O encontro, feito de variadas comunicações, submetido a temáticas 
específicas compartimentadas no tempo e no espaço, só agora pode 
adquirir a sua unidade subjacente e, esperamo-lo, alcançar aquela 
perenidade que a dispersão coloquial não consente.» - Eduardo 
Lourenço. 
25 € VENDIDO 
 

 

  
 

 

 
 

 
 
 
39 - Ferreira, A. Rita – Bibliografia etnológica de 
Moçambique: (das origens a 1954). Lisboa, Junta de 
Inv estigações do Ultramar, 1961, XIII;254 p., 26 cm. Capa 
brochada, bom estado.  
 
«(…) bibliografia seleccionada. Esta selecção, baseada em 
conhecimento da quase totalidade, conduziu-nos a sacrificar certo 
número de escritos de simples vulgarização e de nulo valor científico 
(…) e com preocupações predominantemente jornalísticas.» 
25 € 
 

 
 
 
40 - Ferreira, Joaquim – Apologia do sindicato. Porto, 
Domingos Barreira Editor, 1938, 101 p., 20 cm. Capa brochada, 
com picos de humidade, algumas folhas sublinhadas, bom 
estado. 
 
«É sabida a maravilhosa expansão do sindicalismo nos países 
europeus. As “trade-unions” na Inglaterra, a Confederação Geral do 
Trabalho na França, agrupam milhões de aderentes. Outros mais 
poderíamos citar. E nos países de tipo fascista, a que Portugal 
pertence, o sindicalismo frondeja com o máximo vigor à sombra 
protectora do Estado.» 
10 € 
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41 - Folque, Filippe – Taboas para o calculo trigonometrico das cotas de nivel. Lisboa, Imprensa Nacional, 1864, 50 p., 
ilustrado, 24 cm. JUNTO COM: Collecção de taboas para facilitar varios calculos astronómicos. Lisboa, Imprensa Nacional, 
1865, 151 p., [1] mapa gráfico desdobráv el, 24 cm. JUNTO COM: Taboas para o calculo das distancias á meridiana e á 
perpendicular do observatorio do Castello de Lisboa. Lisboa, Imprensa Nacional, 1867, 198 p., ilustrado, 24 cm. JUNTO COM: 
Taboas para o Calculo da reducção ao centro. Lisboa, Imprensa Nacional, 1881, 34 p., ilustrado, 24 cm. Encadernação inteira de 
pele da época, lombada cansada, todos os livros tem capa de brochura, bom estado. 
 
«Filipe Folque (1800-1874), General Tenente da Armada, doutorou-se na Universidade de Coimbra em Matemáticas, no ano de 1826. Em 1848 
Filipe Folque é nomeado para o cargo de Director dos trabalhos Geodésicos e Coreográficos do Reino no Instituto Geográfico Português, 
elaborou uma carta topográfica do país, à escala de 1:100 000, cobrindo a totalidade do território. Sócio da Academia Real das Ciências e 
professor de Matemática das filhas de D. Maria II, deixou notáveis memórias sobre os trabalhos geodésicos em Portugal.» 
Dado o seu interesse em astronomia, é um dos criadores do Observatório Astronómico de Lisboa, na Escola Politécnica. 
150€ 
 

 
 
 
42 - Franco, João Chrysostemo Pereira – Legislação militar, principais 
disposições que constituem matéria de execução permanente. Porto, 
Ty pographia de A. J. da Silv a Teix eira, 3 volumes, 1903, 1907, 1911, 
v olume IV: de 1901 e 1902; colleccionadas dos documentos officias, 
490 p., volume VI: de 1905 e 1906; colleccionadas dos documentos 
officias, 418 p., volume VIII: de 1908, 1909 e 1910, colleccionadas dos 
documentos officias, 701;[2] p., 26 cm. Encadernação ½ pele da época, 
bom estado.  
 
Organizados alfabeticamente. 
75 € 
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43 - Gascon, José António Guerreiro – Subsídios para a 
monografia de Monchique. Portimão, Edição da v iúva do autor 
Maria C. R. Guerreiro Gascon, 1955, 403 p., ilustrado com foto 
do autor, 24 cm. Capa brochada, com picos de humidade, bom 
estado. 
 
Tiragem de 500 exemplares. 
Trata de assuntos como: geologia, pré-história, proto-história, fauna, 
flora, águas, fontes, clima, freguesias, feiras, mercados, edifícios 
religiosos, Caldas de Monchique, associações, industrias, costumes, 
tradições, lendas, etc. 
40€ 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
44 - Gide, Carlos – O programa cooperatista. Lisboa, Seara 
Nov a, 1937, traduzido por um grupo de "seareiros", e com um 
prefácio de António Sérgio, XV;239 p., 18 cm. Capa brochada, 
com manchas de humidade, notas do possuidor, bom estado. 
 
«O verdadeiro título que eu deveria ter escolhido seria o de “Escola 
Coorperatista”. Podemos admitir, aliás, que o movimento coorporatista 
não tenha chegado ao grau de maturidade que lhe permita tomar lugar 
na história das doutrinas.» 
10 € VENDIDO 
 

 

   
 
45 - Goyos Jr., Durval de Noronha – Os monges guerreiros de Goyos e a ordem do Hospital em Portugal. São Paulo, UBE, 
2018, 213 p., ilustrado com fotos e desenhos a cores, 22 cm. Capa brochada, liv ro nov o. 
 
«Uma causa de sobrevivência criou as ordens religiosas, o monaquismo militar, o espírito de cruzada. A civilização ocidental estava ameaçada 
por um novo totalitarismo alienígena, imperialista e violento. A invasão da sujeição impositiva, da obediência acrítica, forçou uma revolta 
organizada. Sempre assim foi e assim será, enquanto houver homens. Esse tempo de alguma diversidade convergente defensiva, unida por 
valores essenciais de natureza civilizacional, explica a origem da estirpe dos Goyos, bem como a história que este livro conta e narra.» 
20 € 
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46 - Guimarães, Ricardo – Narrativas e episodios da vida 
politica e parlamentar (1862-1863). Lisboa, Typographia 
Univ ersal, 1863, VIII;284 p., 21 cm. Capa brochada, 
ligeiramente cansada, bom estado geral. 
 
D. Pedro V morre a 11 Novembro de 1861 «A morte d'el-rei veio 
redobrar a agitação da cidade. O enterro foi imensamente concorrido. 
Os dois irmãos d'el-rei, D. Luís e D. João, que andavam, viajando, 
regressaram apressadamente à pátria, e chegaram pouco depois da 
morte de D. Pedro V. Atacado por uma doença, com sintomas 
idênticos aos de seus irmãos, D. João também faleceu, no seguinte 
mês de Dezembro. Tudo isto deu origem aos tumultos do Natal, 
classificados por José Estevão na seguinte frase célebre: «É a 
anarquia da dor protestando contra o despotismo da morte.» O 
sentimento era geral e profundo em todo o país.» 
30 € 
 

 

   
 
47 - Jolliffe, Jill – Timor: terra sangrenta. Lisboa, O Jornal, 1989, 178 p., XVI páginas ilustradas, 21 cm. Capa brochada, bom 
estado. 
 
«Este livro é a história de Timor-Leste e da sua abortada descolonização, da invasão pela Indonésia e da tragédia subsequente, das atrocidades 
cometidas contra o povo timorense e da sua corajosa resistência.» 
12€ VENDIDO  
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48 - Jorge, Ricardo – Camilo Castelo Branco: recordações e 
impressões; Camilo e Antonio Aires. Lisboa, Minerva, s/d., 
colecção: Obra Literária e Médico-Literária de Ricardo Jorge, 
s/d, 368;[16] p., acompanhada de um trecho e quatro cartas de 
Camilo ao autor, autografadas e reproduzidas em fac-similar, 20 
cm. Capa brochada, bom estado. 
 
«Este livro não é senão o elo duma cadeia onde nos aros sucessivos 
se enfiariam as relacionações de Camilo com algumas 
individualidades literárias e outras impressões que o escritor e o 
homem despertaram.» 
20 € 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
49 - Jorge, Ricardo – Sermões dum leigo: discursos e 
alocuções. Lisboa, Minerv a, s/d., colecção: Obra Literária e 
Médico-Literária de Ricardo Jorge, 2ª edição acrescido de "I. H. 
S." e de "O nosso amorismo nov elesco nos quinhentos", 
[6];290;[3] p., ilustrado,  20 cm. Capa brochada, bom estado. 
 
«Estas emissões oratórias, soadas ao sabor vário dos tempos e dos 
auditórios, foram forçadas, umas por imposição de dever, outra por 
condescendência indeclinável.» 
20 €VENDIDO 
 
 

 
 
50 - Junod, Henri Philippe – Os Indígenas de 
Moçambique no século XVI e começo do XVII: 
segundos os antigos documentos portugueses da 
época dos descobrimentos. Lourenço Marques, 
Imprensa Nacional, 1939, separata "Moçambique" nº 
17-19, 88 p., 29 cm. Encadernação inteira de pele, 
grav ações a ouro na pasta, com capa de brochura, 
assinatura de posse na folha de rosto, bom estado.  
 
«É meu desejo evocar aqui, para lembrança dos habitantes 
actuais de Moçambique, tanto novos como velhos colonos, 
algumas páginas da história gloriosa dos seus avós – tendo, 
ao fazê-lo, mais particularmente em vista a situação dos 
indígenas há 350 anos.» 
65 € VENDIDO  
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51 - Liberato, Maria Cândida 
 
1 - Flora de S. Tomé e Príncipe: caesalpinacae. Lisboa, Junta de Inv estigações Científicas do Ultramar; Jardim e Museu Agrícola 
do Ultramar, 1976, 29;[2] p., 26 cm. Capa brochada, como novo. 8 € 
2 – Flora de S. Tomé e Príncipe: connaraceae. Lisboa, Junta de Inv estigações Científicas do Ultramar; Jardim e Museu Agrícola 
do Ultramar, 1980, 14;[2] p., 26 cm. Capa brochada, como novo. 8 € 
3 - Flora de S. Tomé e Príncipe: dichapetalaceae. Lisboa, Junta de Inv estigações Científicas do Ultramar; Jardim e Museu 
Agrícola do Ultramar, 1973, 7;[4] p., 26 cm. Capa brochada, como nov o. 8 € 
4 - Flora de S. Tomé e Príncipe: mimosaceae. Lisboa, Junta de Inv estigações Científicas do Ultramar; Jardim e Museu Agrícola 
do Ultramar, 1973, 27;[4] p, 26 cm. Capa brochada, como nov o. 8 € 
5 - Flora de S. Tomé e Príncipe: papilionaceae. Lisboa, Junta de Inv estigações Científicas do Ultramar; Jardim e Museu Agrícola 
do Ultramar, 1972, 90;[1] p., 25 cm. Capa brochada, como novo. 8 € 
6 - Flora de S. Tomé e Príncipe: rosaceae. Lisboa, Junta de Inv estigações Científicas do Ultramar; Jardim e Museu Agrícola do 
Ultramar, 1980, 13;[2] p., 26 cm. Capa brochada, como nov o. 8 € 
 
 

    
 
52 - Lima, Alfredo Pereira de – História do caminho de ferro da «Trans-Zambézia». [Lourenço Marques], Tip. Anuário, s/d, 
[1974], separata da obra "História do caminho de ferro da «Trans-Zambézia», [40] p., muito ilustrado, 30 cm. Capa brochada, como 
nov o. 
 
«Em 1894, o Governador de Território de Manica e Sofala, Joaquim José Machado, pensou na construção de uma via férrea da Beira ao 
Zambeze, tendo em vista o contributo de tal caminho de ferro para o desenvolvimento de território, atraindo à Beira grande parte do comércio da 
Zambézia.» 
30€ VENDIDO 
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53 - Livro de cozinha da infanta D. Maria. Lisboa, 
Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1987, prólogo, 
leitura, notas aos tex tos, glossário e índices de 
Giacinto Manuppela, 257;[4] p., 24 cm. Capa brochada, 
bom estado. 
 
«Estamos em presença de um códice sem dúvida valioso, 
pois que, mesmo prescindindo dos problemas paleográficos 
e cronológicos que levanta, não só trás uma curiosa 
contribuição para o vocabulário histórico da linguagem 
nacional, como também ilumina uma faceta da vida social (a 
da antiga, sempre viva e inesgotável arte de cozinhar e bem comer).» 
30 € VENDIDO 
 
 
 

 
 

 
 

54 - Livro do cinquentenário da vida literária de Ferreira de Castro: edição comemorativa.  Lisboa, Portugália Editores, 1967, 
312;[7] p, ilustrado com v árias fotos, 26 cm. Encadernação inteira de pele, grav ações a ouro na pasta e lombada, com capa de 
brochura, bom estado. 
 
«O ano de 1966 é o do cinquentenário literário de Ferreira de Castro. Para todos os que o admiram na sua personalidade generosa e aberta, 
como na sua obra de projecção humanista e universalista, não pode deixar de constituir esta data uma oportunidade indeclinável de se prestar 
ao homem e ao escritor, sobretudo em Portugal e no Brasil, a homenagem largamente compartilhada que lhe é devida.» 
65€ 
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55 - Lobo, António da Roza Gama – Noções geraes sobre o direito das gentes. Lisboa, 
Ty pographia da Revista Universal, 1853, 1ª edição, XII;326 p., 20 cm. S/ capa, ligeiros picos 
de humidade, bom estado geral. 
 
«António da Roza Gama Lobo, nasceu em Elvas a 4 de Novembro de 1817. Foi capitão de Artilheria, e 
lente na Eschola do Exercito. 
O livro Noções geraes sobre o direito das gentes, copiosamente augmentado, e disposto sob novo 
methodo e fórma, foi por elle de novo publicado com o titulo seguinte: “Principios de Direito 
internacional por Antonio da Rosa Gama Lobo.” 
 
A obra (…) está escripta com methodo didactico, e em estylo fluente e despretencioso, (…) contendo 
pensamento philosophico e scientifico, systema racional, e abundancia de doutrina, não cança, nem 
enfastia o leitor. 
 
O Governo mandou-lhe estampar a obra na Imprensa Nacional, e o remunerou com a Commenda da 
Ordem de Christo por decreto de 16 de Maio de 1865, “em attenção ao serviço que fez ao paiz com 
aquella publicação”, a Academia Real das Sciencias de Lisboa, que não quiz ficar inferior em 
liberalidade, annuindo aos desejos por elle manifestados de pertencer a este corpo, outorgou-lhe a 
nomeação de Socio correspondente.» - Dicc. Bib. - Innocêncio 

                                                             50 € VENDIDO 
 
 
 
 
 
56 - Magalhães, Guilhermino de – A evolução da arte da 
guerra naval. Lisboa, Centro de Estudos de Marinha, 1973, 
13;[1] p., 24 cm. Capa brochada, como nov o. 
 
«A arte da guerra, na sua expressão mais ampla, consiste num 
processo político-militar constituído por três capítulos diferentes, 
ligados por um propósito comum: o primeiro capítulo deste processo é 
a política, (…) o segundo capítulo é a estratégia, (…) o terceiro 
capítulo é a tática.» 
8 € 
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57 - Manufacture Nationale des Gobelins; Planes, E. (dir.) – La tapisserie gothique. Paris, Albert Morance, s/d, [1928], 
10;[1];[60 folhas];[9] p., muito ilustrado em folhas ex tra tex to, com 60 grav uras de tapeçarias, sendo 12 coloridas, 41 cm. 
Encadernação inteira de pele, muito bom estado. 
 
As tapeçarias reproduzidas neste álbum são as que foram exibidas na Exposição Gótico da Fábrica Nacional de Gobelins, durante o mês Junho 
de 1928, uma das fábricas mais famosas em França. 
Gravuras de uma extraordinária qualidade gráfica. 
180 € 
 
 

   
 
58 - Menault, Ernest – A inteligência dos animais. Porto, Educação Nacional, 1935, tradução de Alex andre da Conceição, 
314;[5] p., ilustrado com 60 grav uras, 20 cm. Capa brochura, com alguns picos de humidade, bom estado. 
 
Ernest Menault zoólogo francês nasceu em 1830. 
 
«Hoje mais do que nunca a inteligência dos animais suscita a atenção dos observadores. Sem admitirmos, como certos povos, que nós 
descendemos dos quadrúpedes, sem aplaudir a zoolatria dos egípcios, entendemos com Plutarco que os animais, por terem uma inteligência 
mais espessa e um raciocínio mais defeituoso, nem por isso carecem de raciocínio nem de inteligência. 
Não se tem observado inúmeras vezes que os velhos animais são mais astuciosos do que os novos? 
As manifestações intelectuais estão nos animais em relação com o sistema nervoso.» 
15 € VENDIDO 
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59 - Ministério do Interior - Direcção Geral de Saúde – Notícia dos inquéritos de higiene rural e sôbre águas e esgotos. 
Lisboa, Imprensa Nacional de Lisboa, 1935, prefácio de José Alberto de Faria, II v olume (falta I v olume): 671, muito ilustrado com 
fotos e mapas em folhas ex tra tex to, mapas estatísticos no tex to, 27 cm. Com dedicatória de José Alberto de Faria. Capa brochada, 
lombada cansada e algumas manchas, bom estado geral. 
 
«José Alberto de Faria, médico dos hospitais civis de Lisboa, cedo entrou para os Serviços de Saúde Pública, onde fez uma carreira rápida e 
brilhante. Subdelegado de saúde de Lisboa, em 1914, é chamado para fazer serviço na Direcção-Geral de Saúde, em virtude do aparecimento 
de alguns casos de peste bubónica em 1916. 
 
É nomeado inspector-chefe de Epidemias e Profilaxia de Moléstias Infecciosas, a 12-10-1926. Sobe a Director-Geral de Saúde, por aposentação 
do Professor Ricardo Jorge, a 20-12-1928. No campo da epidemiologia – a sua especialidade – esteve em todas as epidemias dos últimos 
decénios. 
Preocupado com a preparação de técnicos sanitários, mandou ao estrangeiro, com bolsas de estudo, em colaboração com a Fundação 
Rockefeller, médicos, engenheiros, químicos e visitadoras. 
Deu extraordinário impulso aos serviços de abastecimento de águas potáveis e às obras de esgotos das cidades e vilas.» 
30 € 
 
 

 
 

 
 

60 - Monteiro, Adolfo Casais – Fernando Pessoa e a crítica: 
estudo. Lisboa, Libânio da Silv a, 1951, colecção: Cadernos de 
Poesia, 2ª série, fascículo dez, [34] p., 23 cm. Capa brochada, 
bom estado.  
 
«”Louco de hoje”, só “amanhã” lhe pertence.» 
«É que o poeta não “representa” o seu tempo; (…) não é o engenheiro 
de nada, o advogado de ninguém, o médico de nenhuma doença, o 
padeiro de nenhum estômago, o encenador de nenhum espectáculo, 
nem sequer o varredor de nenhuma rua…o seu trabalho não ajuda a 
mover a máquina do mundo. É um ser incómodo, que justificadamente 
a sociedade não reconhece.» 
15 € VENDIDO 
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61 - Monteiro, Ricardo Vaz – Discurso: proferido pelo 
Governador, Major Ricardo Vaz Monteiro, na sessão do 
Conselho do Govêrno, de 3 de Fevereiro de 1945. Bolama, 
Imprensa Nacional, 1945, 14 p., 23 cm. Capa brochada, com 
alguns picos de humidade, bom estado. 
 
Ricardo Vaz Monteiro foi Governador da Guiné Portuguesa de 16 de 
Março de 1941 a 25 de Abril 1945. 
5 € VENDIDO 
 

 

 
 

 
 
 
62 - Montemor, Nuno de – Água de neve: poema 
pastoril. Lisboa, Tip. da "União Gráfica", 1933, 115;[2] p., 
ilustrado por Raquel G. Gameiro Ottolini, 21 cm. Capa 
brochada, folhas ainda por abrir, bom estado. 
 
Livro para crianças. 
25 € 
 
 
 
 

 
 
 
 
63 - Morgado, Nuno Alves – Aspectos da evolução 
demográfica da população da antiga província do Congo: 
(1949-1956). Lisboa, Junta de Inv estigações do Ultramar, 1959, 
colecção: Estudos de Ciências Politicas e Sociais nº 24, 63 p., 
[3] folhas com mapas, ilustrado com quadros, 26 cm. Capa 
brochada, bom estado.  
 
«A insuficiência das estatísticas demográficas oficiais disponíveis 
relativamente ás populações indígenas do nosso Ultramar torna 
imperativo, para que seja viável proceder ao estudo dos seus 
problemas demográficos mais instantes e actuais.» 
15 € 
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64 - Netto, Carlos Monteiro do Amaral; António dos Santos 
Carreto; Manuel Maria Vaz; D. Maria Leonor Correia 
Botelho; Miguel Rodrigues Bastos – Casas para 
trabalhadores: debate na Assembleia Nacional. Lisboa, 
Imprensa Nacional de Lisboa, 1954, 154 p., 27 cm. Capa 
brochada, com manchas de humidade, algumas folhas 
sublinhadas, bom estado. 
 
«Tão importante é o assunto, porém, a tantos inquieta, material ou 
moralmente, que mesmo assim não faltaram as demonstrações de 
curiosidade e de interesse, dentro e fora da Assembleia, e os sinais da 
expectativa ansiosa e confiante que a sua apreciação despertou, 
podendo recordar-se, com particular emoção, certa singela mensagem 
de numeroso grupo de operários das cerâmicas do Porto. E nem 
faltaram sugestões de insuspeitável objectividade para ser dada ao 
debate divulgação fora de meio parlamentar.» 
10 € VENDIDO 
 

 
 
65 - Novela Sucesso: colecção. Lisboa, Imprensa Libânio da Silv a, 1923, publicação semanal, director Francisco Direitinho, editor 
Mário Filipe Ribeiro, 18 v olumes, 32 p. (cada volume), 16 cm. Capa brochada, com manchas de humidade, cansadas. 
 
1 – Ribeiro, Manuel – A madona do 
convento. 
2 – Santos, Feliciano – A ilha ignorada. 
3 – Araújo, Norberto – O crime da carne 
branca. 
4 – Rolão, Henrique – O caso do pateo das 
bichas . 
5 – Sarmento, Duque – A branca. 
6 – Ferreira de Castro – O êxito fácil. 
7 – Câmara, José Paulo da – A 
mariquinhas. 
9 – Menezes Ferreira – O fusilado. 
10 – Esaguy, Augusto d’ –  Zita. 
11 – Portela, Artur – Divina. 
12 – Reinaldo, Ferreira – O presidente da 
republica. 
13 – Gomes, Augusto Ferreira – A múmia 
assassinada. 
14 – Sobral de Campos – A dama de oiros.  
15 – Lopes, Norberto – A cruz de brilhantes. 
16 – Esperança, Assis – O vencido  
18 – Amaral, Guedes do – O trambolho. 
19 – Frias, Eduardo – O triunfo da arte. 
20 – Lourenço Cayola – Um caso de consciência. 
90 € 
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66 - O II Congresso Ribatejano: regulamento, actas 
das sessões, teses, congressistas, entrevistas na 
imprensa e na rádio, etc. Lisboa, Casa do Ribatejo, 
1948, 750 p., ilustrado com v árias fotos e mapas, tex to 
acompanhado com algumas figuras representando 
gráficos, 24 cm. Capa brochada, bom estado. 
 
«Enumerar as teses que foram oportunamente apresentadas, 
(…) evidenciando-se de largo alcance em quase todos os 
problemas que interessam às actividades, progresso cultural e 
economia ribatejanos.» 
45€ VENDIDO 

 
 
 
 
 
67 - Oliveira, A. Águedo – Portugal maior: discurso 
proferido na sessão solene realizada em Lisboa por 
iniciativa da U. N. em 17 de Julho de 1939, data da chegada 
do Chefe do Estado a Lourenço Marques. Lisboa, U.N., 1939, 
23 p., 21 cm. Capa brochada, com algumas folhas sublinhadas, 
bom estado. 
6 € 
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68 - Oliveira, António Corrêa de Almeida e – Princípios 
fundamentais do Estado Novo corporativo. Coimbra, 
Tipografia Gráfica de Coimbra, 1937, 39 p, 19 cm. Capa 
brochada, com algumas folhas sublinhadas a lápis, bom estado. 
 
«Trata-se de um trabalho brilhante, revelador das doutrinas 
nacionalistas.» 
10 € VENDIDO 
 

 
 
 
69 - Oliveira, Cecília – Sonhos de criança. Marinha Grande, 
Tipografia Godinho, 1990, 107 p., ilustrado por Eliseu Oliv eira, 
22 cm. Com dedicatória da autora. Capa brochada, como nov o. 
 
Livro para crianças. 
15 € 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
70 - Oliveira, Francisco Xavier de Athaide – Monografia do concelho de Villa Real de Santo António. Porto, Livraria 
Figueirinhas, 1908, 1ª edição, 293 p., ilustrado, 23 cm. Encadernação em ½ pele, capa de brochura com restauro, assinatura na 
folha de rosto, bom estado. 
 
Importante monografia, trabalho exaustivo e único até hoje não suplantado.  
40€ VENDIDO 
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71 - Pattee, Richard – Portugal na África Contemporânea. Lisboa, Junta de Inv estigações Científicas do Ultramar, 1971-1973-
1974, 3 volumes, I v olume: África do Sul vizinha de Portugal, 654;[1] p., 25 cm, II v olume: Os antigos protectorados de Lesoto, 
Botswana e Suazilândia, 351;[4] p., com 1 mapa desdobrável, 25 cm, III v olume: A Rodésia, 638;[1] p., com 1 mapa desdobráv el, 
25 cm. COMPLETO. Capa brochada, bom estado. 
 
Apresenta o panorama económico, social, político e geográfico nos vários aspectos culturais e na relação com os seus vizinhos e parceiros 
territoriais.  
Primorosamente escrito e de leitura envolvente. 
75€ VENDIDO 
 
 

 
72 - Perdigão, José de Azeredo – Política e justiça: articulados do Doutor António 
Luiz Gomes na acção que lhe move a Comissão Administrativa da Santa Casa da 
Misericórdia do Porto, escritos e prefaciados por o advogado José de Azeredo 
Perdigão. Lisboa, Imprensa Barreiro, 1946, 61;[1], ilustrado com fotos dos documentos em 
folhas ex tra tex to, 24 cm. Com dedicatória de António Luiz Gomes. Capa brochada, bom 
estado. 
 
«A necessidade moral de esclarecer certos factos e de desmentir, documentalmente, várias 
aleivosias, que me força a dar publicidade à contestação e à tréplica que elaborei na referida acção 
e aos documentos que as instruem. 
A leitura de umas e de outras constitui mais uma prova de quanto, em Portugal, lamentavelmente, a 
má política põe em risco o bom nome de quem a serve.» 
 
«António Luís Gomes 1863-1961 foi um jurista, professor universitário, político e diplomata que se 
distinguiu como um dos mais prestigiados membros do Partido Republicano Português na fase final 
da monarquia e nos primeiros anos da Primeira República Portuguesa. Fez parte do Governo 
Provisório da República Portuguesa.»  
Foi eleito provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto, por duas vezes. 

                                                                 18 € 
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73 - Pereira, Armando Gonçalves – L'économie maritime du Portugal: conférence faite à la Faculté des Lettres de 
l'Université de Bordeaux; le 17 Mai 1934. Lisbonne, Inst. Sup. de Sciences Economiques et Financières, 1934, 28 p., [10] folhas 
ilustradas, 23 cm. Com dedicatória do autor. Capa brochada, bom estado. 
 
Apresentação sobre as possibilidades marítimas, piscatórias e a consequente produção de conservas em Portugal. 
12 € 
 

 

  
 

 
 
 
74 - Pereira, Sá; Adulcino Silva – O pavoroso caso Timor: 
jornal "O Retornado" denuncia ao mundo. Lisboa, Literal-
Selecta, 1976, 198;[1] p., ilustrado, 21 cm. Capa brochada, bom 
estado. 
 
«Este livro é fiel repositório dessa campanha jornalística. Certamente, 
denuncia um dos mais hediondos e dolorosos crimes de genocídio 
político registados na História do jornalismo.» 
18€ VENDIDO 
 

 
 
75 - Pessoa, Fernando – Cartas de Fernando Pessoa a João 
Gaspar Simões. Lisboa, Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 
1982, 2ª edição, prefácio, posfácio e notas de João Gaspar 
Simões, 154;[6] p.,  24 cm. Capa brochada, bom estado.  
 
«Essas cartas, num total de trinta e nove, conservaram-se, porém, 
inéditas na íntegra, à excepção de uma – aquela que eu próprio 
publicara no número da Presença comemorativo da morte do Poeta e 
depois transcrevi no meu livro “Novos Temas”, donde passou para as 
“Páginas Estéticas”, do próprio Fernando Pessoa.» 
20 € 
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76 - Pessoa, Fernando; Norton de Matos – A maçonaria: 
vista por Fernando Pessoa e Norton de Matos. Lisboa, José 
Ribeiro, 1993, reprodução do célebre artigo do Diário de Lisboa 
de 4-2-1935 e da Ex posição dirigida ao Presidente da 
Assembleia Nacional em 31-1-35, 2ª edição, organização e 
posfácio por Petrus, 54 p., ilustrado, 20 cm. Capa brochada, 
bom estado.  
 
«Cristão gnóstico, e portanto inteiramente oposto a todas as Igrejas 
organizadas, e sobretudo à Igreja de Roma. Fiel às Tradições 
Secretas do Cristianismo, que tem íntimas relações com a Tradição 
Secreta em Israel (a Santa Kabbalah) e com a essência oculta da 
Maçonaria.» - Fernando Pessoa. 
15 € VENDIDO 
 

 
 

 
77 - Pontes, J. M. da Cruz – As viagens marítimas de 
quatrocentos no contexto da história da cultura. Braga, 
Liv raria Pax, 1968, separata da Rev ista Cenáculo, 14;[1] p., 24 
cm. Capa brochada, com folhas sublinhadas, bom estado. 
 
«Acontece que os trabalhos publicados por estudiosos e 
investigadores nossos se afastam de uma rigorosa exposição científica 
e que uma certa tonalidade sentimental torna suspeitas, aos olhos de 
estranhos, mesmo as mais rigorosas afirmações e conclusões.» 
8 € VENDIDO 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
78 - Redol, Alves – Horizonte cerrado: romance. Lisboa, 
Gráfica Lisbonense, 1949, 1ª edição, 1º romance do Ciclo Port-
Wine, 411;[1] p., 19 cm, Capa brochada, bom estado. 
 
Primeiro livro do “Ciclo Port-Wine”, dedicado aos durienses. 
 
«Sonhei erguer, com este ciclo de romances, um monumento à vossa 
epopeia, soberana entre as demais que o homem empreendeu.» 
«Chamam-lhe sol engarrafado, mas só os durienses sabem o preço 
das tragédias e heroísmo que viveram para criar esse Sol.» 
35€ VENDIDO 
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79 - Redol, Alves – O cavalo espantado: romance. Lisboa, 
Portugália Editora, 1960, 1ª edição, 323;[2] p., 20 cm. Capa 
brochada, bom estado. 
 
«Romancista do povo e que ao povo tem dedicado toda a sua 
admirável obra, Alves Redol apresenta-nos agora um romance 
citadino que decorre num pequeno círculo de refugiados da última 
Grande Guerra.» 
40 € 
 
 

 
 
 
80 - Redol, Alves – Os homens e as sombras. Lisboa, 
Publicações Europa-América, s/d, [19--], segundo romance do 
Ciclo Port-Wine, 2ª edição, 356;[1] p., 19 cm. Capa brochada, 
com alguns picos de humidade, bom estado. 
 
«Segundo livro do “Ciclo Port-Wine, continua a história dramática e 
emocionante dos homens que nos chitos abruptos do Douro criam 
para o mundo – um “sol engarragado”.» 
20 € VENDIDO 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
81 - Redol, Alves – Uma fenda na muralha: romance. Lisboa, 
Portugália Editora, s/d, [1959], 1ª edição, 307;[6] p., 20 cm.  
Capa brochada, bom estado. 
 
«Disse Alves Redol que o seu novo romance é “um episódio da 
História Trágico-Marítima dos nossos dias”, “uma análise do medo de 
oito homens diferentes – desde os que o dominam aos que são 
tomados de pânico.” 
35 € 
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82 - Rego, João de Figueirôa – Os códices de D. Flamínio ou 
contributo de um cónego de Santo Agostinho para o 
conhecimento dos contingentes humanos das monções 
quinhentistas. Lisboa, s/ed., 2004, separata do liv ro D. João II 
e o Império: actas do Congresso Internacional comemorativ o do 
seu nascimento, [1];576 a 589;[1] p., 25 cm. Capa brochada, 
liv ro nov o. 
 
«Os Códices, ditos de Dom Flamínio, hoje parte integrante do espólio 
da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, e constituídos por 
seis grossos volumes in-folio, constituem mais do que uma elencagem 
meramente atribiliária. No decurso dos seus cerca de 3500 fólios, 
parcialmente elaborados por um cónego regular de Santo Agostinho, 
D. Flamínio de Sousa, “da família dos Pantoja”, estão compilados 
notas de toda a espécie rebuscadas nos arquivos paroquias, 
camarários, notariais e ainda na Torre do Tombo.» 
6 € VENDIDO 
 

 

 
 

 
 
83 - Ribeiro, Aquilino – A batalha sem fim: romance. Lisboa, Livraria Bertrand, 
1972, 351 p., 20 cm. Capa brochada, bom estado. 
 
«É considerado por alguns como um dos romancistas mais fecundos da primeira metade do 
século XX. A linguagem de Aquilino Ribeiro caracteriza-se fundamentalmente por uma 
excepcional riqueza lexicológica e pelo uso de construções frásicas de raiz popular, cheias 
de provincianismos. 
 
Aquilino foi sobretudo um estilista e, por isso, a sua linguagem vernácula é arejada, 
frequentemente condimentada nos diálogos com expressões entre grotescas e satíricas. 
 
Apesar de ter optado por uma literatura de tradição, Aquilino procurou ao longo da sua vida 
uma renovação contínua de temas e processos, tornando-se assim muito difícil sistematizar 
a temática da sua vastíssima obra. 
 
«Com “A batalha sem fim”, Aquilino Ribeiro descobre o mar. A sua notável capacidade para 
construir grandes quadros, em que as personagens constituem um todo solitário com a 

paisagem que as rodeia, encontrou nos pescadores da “triste praia de Pedrógão” a matéria prima para a desvairada epopeia dum povo que 
corre, sofrendo privações sem conta, atrás duma fortuna ilusória.» 
15 €VENDIDO 
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84 - Ribeiro, Aquilino – A via sinuosa: romance. Lisboa, 
Liv raria Bertrand, s/d, 347;[1] p., 21 cm. Capa brochada, bom 
estado. 
15 € 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
85 - Ribeiro, Aquilino – De Meca a Freixo de Espada à Cinta: 
ensaios ocasionais. Lisboa, Liv raria Bertrand, 1974, 411;[1] p., 
21 cm. Capa brochada, bom estado. 
15 € VENDIDO 
 

 

   
 
86 - Ribeiro, Aquilino – Romance da raposa. Lisboa, Liv raria Bertrand, 1979, 175;[1] p., ilustrado com desenhos de Benjamim 
Rabier, 19 cm. Capa brochada, como nov o. 
15 € 
 



    atempo 
livraria antiquário 

 

 37 

 
 
 
 
87 - Ribeiro, Aquilino – Um escritor confessa-se: memórias. 
Lisboa, Liv raria Bertrand, 1974, 406;[1] p., 21 cm. Capa 
brochada, com alguns picos de humidade, bom estado. 
15 € VENDIDO 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
88 - Ribeiro, José Joaquim Teixeira – A nova estrutura da 
economia. Porto, Biblioteca Fenianos, 1947, 38 p., 20 cm. 
Capa brochada, com algumas folhas sublinhadas, bom estado. 
 
«A guerra terminou há cerca de dois anos e, com ela, a política de 
destruição de vidas e riquezas. Os povos sacrificados empenharam-se 
então na tarefa dura de reconstruir, em bases de paz, uma economia 
que fora posta durante longo tempo, por eles próprios ou pelos 
ocupantes, ao serviço da guerra.» 
8 € VENDIDO 
 

 
 
 
89 - Rodrigues, A. A. Gonçalves – Duas orações a Portugal: 
proferidas na Assembleia Nacional pelo deputado. Lisboa, 
Imprensa de Coimbra, 1963, 32 p., 21 cm. Capa brochada, com 
algumas folhas sublinhadas, bom estado. 
 
«Nunca, na história recente de Portugal, os órgãos de representação 
nacional se reuniram em condições de tão dramática gravidade para 
os destinos do País. Uma conjura satânica, aproveitando a debilidade 
cultural das defesas do Ocidente ou colhendo benefícios de certas e 
mal avisadas políticas de oportunismo amoral, iludindo com estribilhos 
ocos multidões que fecham os olhos à evidência e tapam os ouvidos à 
razão, provocou em Angola acontecimentos que todos conhecemos.» 
6 € 
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90 - Rodrigues, Manuel – O Estado Novo e as suas 
realizações pelo Manuel Rodrigues, Ministro da Justiça: 
discurso pronunciado em Braga, 2 de Dezembro de 1934. 
Lisboa, S.P.N., 1934, colecção: Documentos Políticos, 30 p., 20 
cm. Capa brochada, com manchas de humidade, algumas 
folhas sublinhadas, bom estado. 
 
Após o 28 Maio que pôs termo à Primeira Republica, encerrando 
assim o ciclo revolucionário, permitindo a paz pública, a ordem 
administrativa, a ordem financeira, a ordem económica, os resultados 
de toda esta obra está no desenvolvimento industrial e agrícola, 
valorização do património nacional, da instrução e sanidade. 
 
«O facto revolucionário de 28 de Maio foi uma grande esperança. Os 
números que referi e os factos que contei dizem que o tempo 
confirmou a esperança da Nação.» 
6 € 
 

 

 

 

 
 

 
 
91 - Rodrigues, Manuel – Problemas sociais: questões 
políticas. Lisboa, Edições Ática, 1943, XXVIII;342;[1] p., 20 cm. 
Capa brochada, com algumas folhas sublinhadas, bom estado. 
 
Índice: 
Sentido da vida; o indivíduo e a sua expressão; a família; as classes; o 
trabalho e a propriedade; a nação; o estado. 
 
«Pensei fazer uma análise da vida social portuguesa na sua 
expressão política, económica e mental, examinando as instituições 
que formam a estrutura da Nação, definindo-lhes a orientação e 
indicando os desvios que podem conduzir à deformação do sistema ou 
à preterição do essencial.» 
20 € 

 
 
 
92 - Saavedra, José – Corporativismo e assistência social: 
subsídios para o seu estudo. Lisboa, Livraria Portugália, 1939, 
168;[2] p., 20 cm. Capa brochada, folhas com notas do 
possuidor, bom estado. 
 
«É apenas uma tentativa de coordenação, orientada no sentido 
corporativista do Estado Português, das peças dispersas da 
Assistência pública e particular em Portugal. 
Faz-se muita beneficência, muito pouca assistência e rara assistência 
social.» 
15 € 
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93 - Sabugosa, Conde de – O Paço de Cintra. Sintra, Câmara 
Municipal de Sintra; Gabinete de Estudos Históricos e 
Documentais, 1990, reimpressão anastática da edição original, 
XII;[4];274 p., muito ilustrado, desenhos de sua Magestade a 
Rainha Senhora Dona Amélia, apontamentos históricos e 
archeologicos de Conde Sabugosa, colaboração artística de E.  
Casanov a e R. Lino, com folhas desdobráv eis: mapa da região, 
planta do palácio e tecto da sala dos brasões, 32 cm. 
Encadernação original do editor, como nov o. 
 
«O Paço de Cintra, porém, atravessando no tempo todas as idades da 
nossa existência como nação, e abrigando entre as suas paredes muitos 
dos heroes que concorreram para a grandeza da pátria, regista, nas 
sucessivas construções com que cada geração o vai engrandecendo, a história de toda ela.» 
80€  

 
 

 
 

 
 
 
 
94 - Santos, Raúl Esteves dos – A folga do trabalhador. 
Lisboa, Edição do Autor, 1951, XV;146;[7] p., 19 cm. Capa 
brochada, folhas com notas do possuidor, bom estado. 
 
«Traçar-se um plano das principais normas a que deveria obedecer o 
tipo ideal das agremiações de cultura e recreio – modalidades que 
devem existir para que as colectividades atinjam o seu benéfico fim.» 
12 € 
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95 - Santos, Rodrigues – Uma vitória do espírito no céu 
virgem do Atlântico Sul. Lisboa, Centro de Estudos de 
Marinha, 1973, 23;[1] p., 24 cm. Capa brochada, como nov o. 
 
«O requerimento do capitão-tenente piloto aviador Artur de Sacadura 
Cabral solicitando ao Ministério da Marinha a autorização e os meios 
para tentar o voo Lisboa-Rio data do ano 1919, nos alvores dos 
grandes cruzeiros aéreos. A génese da ideia surge, com efeito, na 
imediata esteira dos disparos espectaculares de ingleses e 
americanos no ceu do Atlântico Norte. Só viria, porém, a concretizar-
se em 1922.» 
8 € 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
96 - Schwalbach, Luís – Frutos maravilhosos da árvore 
nacional: esboço histórico-geográfico. Lisboa, Empresa 
Nacional de Publicidade, 1938, 91;[3] p., 19 cm. Capa brochada, 
com ligeiros picos de humidade. 
 
«Fixámos a atenção sobre a época da vida nacional mais amplamente 
discutida dentro e fora do país; contudo, não surdirá também outro 
período da História Pátria em que se acumulem tantas hipótese 
escassamente documentadas! Os empreendimentos portugueses, nos 
séculos XV e XVI.» 
10 € VENDIDO 
 

 
 
 
97 - Silva, José da – Os direitos e deveres naturais do 
homem e as funções do Estado segundo a "Pacem in 
Terris". Porto, Edição do Autor, 1963, Apendice: Declaração 
Universal dos Direitos do Homem, 43;[1] p., 21 cm. Capa 
brochada, com algumas folhas sublinhada, bom estado. 
 
Primeiro estudo que se fez no Porto sobre a encíclica «Pacem in 
terris». 
10 € 
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98 - 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 e sobrecapa 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 € 
 

 

  
 
99 - Soriano, Simão José da Luz – História do cerco do Porto. Porto, Ty pographia Occidental; A. Leite Guimarães, 1899-1900, 2 
v olumes, 1º v olume: XXXV;886 p., 2 º volume: 889 p., muito ilustrados em folhas ex tra tex to e no tex to com desenhos, gravuras e 
mapas, 31 cm. Encadernação original do editor, lombada ligeiramente cansada, bom estado.  
 
«O sr. Soriano foi o chronista da história do estabelecimento do liberalismo. Por isso mesmo que foi actor no drama, os seus escriptos têm o 
valor de documentos ou depoimentos testemunhaes. Mas o valor d’ elles não pára ahi, porque o author, soldado na pleiade dos emigrados, povo 
no povo portuguez no exílio, dá-nos com uma franqueza inestimável, senão sempre a explicação verdadeira das coisas, pelo menos a 
impressão que ellas produziam geralmente.» - Oliveira Martins. 
250 € 
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100 - Souza, Alberto – Alfacinhas: 
os lisboetas do passado e do 
presente. Lisboa, Litografia Amorim, 
s/d, plano e ilustrações de Alberto 
Souza, coordenação de Fernando 
Souza, 210 p., muito ilustrado, 30 cm. 
Encadernação original do editor em  
sintético, bom estado. 
 
 

Textos de: Acúrcio Pereira; Alfredo 
Guisado; Alves Redol; Aquilino Ribeiro: 
Artur Inez; Ferreira de Castro; Jaime 
Lopes Dias; Joaquim de Oliveira; Julieta 
Ferrão; Maria Judite de Carvalho; Moreira 
da Neves; Urbano Tavares Rodrigues. 
«(…) disse-me que o livro, quando completado com a documentação que ainda lhe faltava, teria que espelhar pela imagem, a história 
e a vida do povo de Lisboa.» 
85€ 

 
 
 
 
101 - Sousa, António Ribeiro da Silva e – Diálogos fáceis sobre a economia corporativa 
moral e humana. Lisboa, Sindicato Nacional dos Empregados de Escritório dos Serv iços de 
Nav egação, 1941, 95;[1] p., 19 cm. Capa brochada, com manchas de humidade, algumas 
folhas sublinhadas, bom estado. 
 
«É certo que já muito se encontra escrito e muito se tem falado da Organização Corporativa, mas 
pouco se tem dito da sua essência, isto é, da sua Doutrina, em linguagem acessível à cultura modesta 
de quási toda a massa obreira, sem complicados conceitos filosóficos próprios para académicos, sem 
imagens prosaicas de caprichosos contornos próprios para literatos; mas exposição simples, clara, 
positiva, que penetre bem nas consciências da gente humilde pouco preparada para “jogos florais”.» 
6 € 
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102 - Soveral, Carlos Eduardo de – Da revolução e da 
guerra. Aveiro, Gov erno Civil de Av eiro, 1966, 32 p., 25 cm. 
Capa brochada, com mancha de humidade, algumas folhas 
sublinhadas, bom estado. 
 
XL Aniversário da Revolução Nacional. 
10 € 
 

 
 
103 - Teixeira, Luiz – Feira de amostras. Lisboa, Empreza 
Nacional de Publicidade, 1931, 205;[1] p., 20 cm. Encadernação 
½ pele, com capa de brochura, assinatura na folha de rosto, 
bom estado. 
 
«As exposições internacionais, inventários detalhados do mundo, peça 
por peça, o passado conjugados em todos os seus tempos, salas 
compridas cheias de sombras, abriram falência, porque a multidão 
caminha para outros pólos de interesse, prefere as folhas rápidas do 
“magazine” aos salões enormes dos magasins e, em lugar de grandes 
e solenes certames universais, a despretensão e simplicidade duma 
“feira de amostras” 
25 € 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
104 - Tocantis, Leandro – O capitão-mor Pedro Teixeira, 
percursor da Transamazónica. Lisboa, Centro de Estudos de 
Marinha, 1973, 14;[1] p., 24 cm. Capa brochada, como nov o. 
 
«Pedro Teixeira, em vida breve que se torna longamente histórica, é 
um daqueles “varões assinalados” que passaram além das 
Taprobanas, sejam elas asiáticas, sejam amazónicas.» 
8 € VENDIDO 
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105 - Valente, Vasco – Cerâmica artística portuense dos séculos XVIII e XIX. Porto, Fernando Machado, s/d, 1ª edição, 
fotografias de A. Cerqueira, Américo Teixeira Lopes e Mário Novaes, gravuras de Marques Abreu, 243 p., muito ilustrado com fotos 
e grav uras em folhas ex tra tex to, papel coché, folha desdobráv el com esquema genealógico (cinco gerações de ceramistas), 
ilustrado com as marcas das respectiv as fábricas ao longo dos v ários anos, apresenta ainda tabelas cronológicas com os vários 
proprietários e industriais para os 3 períodos históricos, 30 cm. Encadernação inteira de pele, com capas de brochura, grav ações a 
ouro e a seco na pasta e lombada, muito bom estado. 
 
Prémio José de Figueiredo. 
Índice: 
Fábrica de Massarelos; Fábrica de Miragaia; Real Fábricas do Cavaquinho: Fábrica de faiança; Fábrica de loiça de pó de pedra; Fábrica de 
Santo António do Vale de Piedade 
 
«Apesar de nos propormos tratar, apenas, das cinco mais importantes fábricas que, no Porto e Gaia, iniciaram a sua laboração na segunda 
metade do século XVIII, as únicas que no distrito manufacturaram, então, produziram loiça com feição artística não será, contudo, fora de 
propósito que, aproveitando-nos dos resultados das investigações de José Queirós, Dr. Pedro Vitorino e Dr. António Cruz, deixemos apontados 
os nomes de alguns oleiros que, do séc. XV ao XVIII, exerceram o seu mister “aaquem e aalém doyro.» 
200 €  
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106 - Vasconcellos, J. Leite de – O doutor Storck e a litteratura 
portuguesa: estudo histórico-bibliographico. Lisboa, 
Ty pographia da Academia Real das Sciencias, 1910, XII;338 p., 
ilustrado com v árias estampas em separado, 22 cm. Encadernação 
inteira de sintético, com capa de brochura, bom estado. 
 
Wilhelm Storck, poeta, erudito e professor, tem aplicado grande parte da 
sua vida a traduzir em verso alemão obras portuguesas, difundindo assim 
a arte e a História portuguesa por países da língua alemã. 
30 € VENDIDO 

 
 

 
 
 

 

 
 
107 - Vértice: revista de cultura e arte. Coimbra, Atlântida, Fev ereiro de 1948 - nº 54 a Dezembro de 1986 - nº 475, periodicidade 
mensal, directores: Carmo Vaz, Raúl Gome, Joaquim Namora, Iv o Cortesão, com falta dos nº 1-53, nº 58, nº 60 -101, nº 124-126, 
nº 129-132, nº 134-137, nº 140-142, nº 146-149, nº 160-171, ----------- nº 432-439, nº 446, nº 449-451, ilustrados, 21 cm. Capas 
brochadas do nº 54 ao nº 159, e do nº 416 ao nº 475, capa original do editor em pano, com as capas de brochura, do nº 172 ao 
nº415 (21 v olumes), bom estado. 
 

«Para que serve a bagagem cultural, que se entende servir o homem, 
se essa bagagem não for directamente mobilizada para a solução de 
problemas concretos nacionais.» 
«A Vértice ocupou um lugar de relevo na cultura portuguesa do século 
XX.  
A sua importância reside ainda nos diferentes domínios do saber que 
contemplou nas suas páginas: literatura, crítica cinematográfica e 
teatral, artes plásticas, música, economia, história, entre outros 
assuntos glosados por alguns dos mais destacados intelectuais da 
época. 
Com o final da II Guerra Mundial, a Vértice assumiu um projecto de 
renovação cultural que pretendia contribuir para a identificação, estudo 
e transformação dos problemas concretos do país e do seu povo. Daí 
que, mais do que revista de arte e cultura, a Vértice pretendeu afirmar-
se como revista de “cultura útil” 

Deve-se destacar a importância historiográfica da Vértice num contexto em que os historiadores ligados à oposição ao Estado Novo se 
encontraram, por regra, afastados das instituições estatais de ensino e investigação.» 
600€ 
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108 - Vidal, Manuel Gonçalves – Marcas de contrastes e ourives portugueses desde século XV a 1950. Lisboa, Casa da 
Moeda, 1958, 1ª edição, prefácio de Reinaldo dos Santos, VIII;560;[7] p., muito ilustrado, 27 cm.  Capa brochada, bom estado. 
 
Com a reprodução de 5471 registo de marcas de ourives portugueses. 
 
«O presente catálogo de marcas de ourivesaria portuguesa, é o inventário, há tanto tempo desejado, tanto pelos amadores e coleccionadores de 
pratas artísticas, como pelos próprios profissionais de ourivesaria» 
«A história e evolução da ourivesaria portuguesa e dos próprios mestres a que ela deve o seu prestígio e glória, vai certamente ser renovada 
pelos historiadores, fundados nas amplas indicações que este precioso livro encerra» 
150 € 
 
 

   
 
109 - Viterbo, Sousa – Diccionario historico e documental dos architectos, engenheiros e constructores portuguezes. 
Lisboa, Imprensa Nacional, 1899, 1904, 1922, 1ª edição, 3 v olumes, 1º v olume: A-G, XIV;584 p., 2º v olume: H-R, XXII;547;[2] p., 3º 
v olume: S-Z, [6];491 p., 28 cm. JUNTO COM: Mendonça, Henrique Lopes de – Notas sobre alguns engenheiros nas Praças de 
África. Lisboa, Imprensa Nacional, 1922, 13 p., 28 cm. Encadernação ½ pele, bom estado. 
 
Obra de compilação exaustiva e grande rigor, inclui a descrição biográfica dos autores, acompanhada da lista de obras mais importantes. 
Útil e importante instrumento de trabalho. 
250 € 
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Índice: 
 
 
África – 19, 30, 36, 39, 50, 52, 61, 63, 67, 71 
Agricultura – 22 
Algarve – 43, 70 
Arte – 1, 26, 57, 103, 105, 107, 108, 109 
Astronomia – 41 
Aviação – 95 
Cabo Verde – 21 
Caça – 11, 16, 27 
Caminho-de ferro – 52 
Ciências Naturais – 12, 51, 58 
Culinária – 53 
Dicionários – 109 
Direito – 55, 72, 97 
Douro – 14 
Economia – 73, 88, 101 
Etnografia – 100 
Geografia – 10, 98 
História – 2, 4, 5, 18, 20, 25, 31, 35, 40, 44, 45, 46, 64, 67, 68, 77, 82, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 97, 99, 
102, 104 
História; Estado Novo – 4, 5, 18, 20, 25, 31, 35, 40, 44, 64, 68, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 101, 102 
História Militar – 42, 56 
Lisboa – 100 
Literatura – 3, 6, 8, 9, 13, 17, 26, 28, 29, 32, 34, 37, 38, 48, 54, 60, 65, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 
87, 106, 107 
Literatura Infantil – 62, 69, 86 
Marinha – 15, 23, 33, 56 
Maçonaria – 76 
Pesca – 73 
Poesia – 37 
Religião – 7 
Revistas – 107 
Ribatejo – 66 
Saúde Publica – 59 
Sintra – 93 
Timor – 2, 24, 47, 74 
Viagens – 8, 19, 98, 104 
Vinho – 14 
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Como encomendar: 
 
 

liv raria.antiquario@sapo.pt 
 

atempo.liv rariantiquario@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. 
 
 
 

ENCADERNAÇÕES – RESTAUROS – PALEOGRAFIA 
LIVROS EM BRANCO 

Compra e venda de livros antigos 
 

Visite o nosso site em:  
 

www.atempo-livrariantiquario.com 
 
 
 

Obrigado pela sua preferência! 
 
 

 
 


