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1 - A. R. – Novissimo secretario universal português. Lisboa, 
Tav ares Cardoso & Irmão, 1901, 3ª edição, 342 p., 19 cm. 
Encadernação ½ pele, bom estado. 
 
Contém: modelos de cartas familiares e commerciaes, circulares, 
avisos, annuncios, declarações, requerimentos, procurações, apólices, 
conhecimentos, cheques, boletins commerciaes, facturas, contas 
correntes, etc. 
25 € 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2 - A., Ruben – Páginas I. Coimbra, Coimbra Editora, 1949, 1ª edição, volume I (faltam os 
últimos 5 v olumes): 269 p., 19 cm. Tiragem de 250 ex emplares, com dedicatória do autor. 
Capa brochada, com manchas de humidade, bom estado. 
 
«Ruben Alfredo Anderson Leitão, nome literário de A. Ruben, nasceu em Lisboa em 1920 e faleceu em 
Londres em 1975. 
Romancista e memoralista, a obra de A., Ruben gravita na órbita do surrealismo. A sua permanência em 
Londres como professor de cultura portuguesa no “King’s College” fez-lhe despertar o interesse para o 
teatro, pondo em cena textos de Gil Vicente e Miguel Torres no âmbito universitário. 
Para além de um breve apontamento dramático, “O Fim de Orestes”, datado de 1963, publicou nesse 
mesmo ano a peça em 2 actos e 4 quadros “Júlia”, notando-se nessa obra influência do modernismo no 
teatro inglês em geral e de T. S. Eliot em particular, segundo a análise de Maria Lúcia Lepecki. 
Deixou inédita uma peça em 1 acto, “Triângulo”, e outra em 7 cenas, intitulada “Relatos 1453”, gravada 
de improviso, em fita magnética, no ano de 1965.» 
40 € 
 
 

 
 
 
3 - Affreixo, Graça; Henrique Freire – Elementos de 
pedagogia, para servir de guia aos candidatos ao 
Magisterio Primário. Lisboa, Liv raria Ferreira, 1882, 
155;[3] p., 20 cm. JUNTO COM: Lei hipothecária. Lisboa, 
Ty pographia Portuguesa, 1864, 64 p., com 4 folhas 
desdobráv eis, 20 cm. Encadernação ½ tela da época, 
lombada cansada, bom estado geral. 
40 € 
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4 - Albalat, Antoine – A formação do estilo pela assimilação 
dos autores. Lisboa, Liv raria Clássica Editora de A. M. Teixeira, 
1922, tradução de Cândido de Figueiredo, 3ª edição, 343;[1] p., 19 
cm. Encadernação ½ pele, bom estado. 
 
«Trata-se de expor como se pode aprender a escrever, estudando e 
assimilando os processos dos bons escritores, já quanto ao estilo 
descritivo, já quanto ao estilo abstracto.» 
«Decompor esses processos, extraí-los dos autores célebres e mostrar 
como se aplicam, tal é a mira deste livro.» 
«As obra, que constituem cursos de literatura, recomendam unicamente 
a assimilação, como método de formação de estilo; mas esquivam-se a 
dizer-nos como se deve assimilar e o que se deve assimilar.» 
25 € VENDIDO 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
5 - Albuquerque, Luiz da Silva Mozinho de – Georgicas 
portuguezas. Paris, Na Officina de Bobée, 1820, 1ª edição, 
[8];211 p., 14 cm. Encadernação ½ pele da época, com 
assinatura de posse na folha de rosto, bom estado. 
 
Poema relativo a assuntos agrícolas e descrições sobre a natureza. 
Obra de grande sensibilidade e riqueza literária. 
«Luís da Silva Mouzinho de Albuquerque foi um militar, engenheiro, 
poeta, cientista e político português que se distinguiu nas lutas liberais 
e nos conflitos que marcaram a sociedade portuguesa na primeira 
metade do século XIX. 
Foi avô de Joaquim Augusto Mouzinho de Albuquerque, militar e 
administrador colonial.» 
120 € 
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6 - Artigos das cizas com a emmenda do Senhor Rei D. Sebastião, e alvará declaratório do Senhor Rei D. Pedro II. Regimento 
dos encabeçamentos e seus reportórios. Nova Ediçaõ. Á custa de Luiz Moraes e Castro, Familiar do Santo Officio, Mercador 
de Livros nesta Corte. Provisão sobre as cizas. Lisboa, Na Offic. de José de Aquino Bulhoens, 1779, [4];377;[5] p., 20 cm. 
Encadernação inteira de pele da época, com assinatura de posse, bom estado.  
 
Pagamentos e recebimentos atribuídos a cada género e profissão. 
«Primeiramente tributo municipal, e contribuição provisória em que assentiam os conselhos, apossou-se dele a coroa definitivamente no tempo de 
D. Fernando. Devia-se por todas as transacções efectuadas, repartida geralmente por metade entre as partes, fosse de venda e compra ou 
escambo, e repetia-se cada vez que o objecto mudava de possuidor. Não havia privilegiados do imposto, fidalgos nem eclesiásticos, e só o pão e 
produtos aplicáveis ao padejo gozavam a isenção. Desde o tempo de D. João I a abolição deste odioso tributo foi pedida, sem que jamais o 
soberano a ele quisesse renunciar.» 
Interessante para o estudo dos privilégios e deveres de cada classe social. 
250 € VENDIDO 
 

 
  

7 - Astronomie ensignée en 22 leçons, ou les merveilles des cieux 
expliquées sans le secours des mathématiques. Paris, Audin, 25, Quai 
des Augustins, 1836, ouv rage traduit de l'anglais sur la treizième édition,  par 
M. C. ancien élèv e de Pelambre, six ième édition, rev ue, corrigée, et 
augmentée d'observ ations ex traites des meilleurs ouv rages d' astronomie qui 
ont paru jusqu'à ce jour, VIII;438 p., ilustrado com 8 grav uras em folhas ex tra 
tex to das quais 3 desdobráveis, 20 cm. Encadernação ½ pele da época, bom 
estado. 
80 € 
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8 - Azevedo, Ário L. – O clima de Portugal: contribuição para o 
estudo de alguns factores climáticos nas suas relações com a 
agricultura. Lisboa, Sociedade Industrial de Tipografia, 1953, 
separata do "Agros", nº 3 - v olume XXXVI, 70;[2] p., muito ilustrada 
com inúmeros mapas e gráficos, 24 cm. Capa brochada, bom 
estado. 
 
«As relações entre o clima e a agricultura têm preocupado sempre os 
técnicos portugueses.» 
15 € VENDIDO 
 

 

  
 

 

 
 

 
 
9 - B. A. de S. Belmiro, Pastor do Douro [Bernardo António 
de Sousa] – Versos. Lisboa, Typographia Rollandiana, 1843, 
tomo II (fal ta tomo I): 310 p., 14 cm. Encadernação inteira de 
pele da época, bom estado. 
 
«P. BERNARDO ANTONIO DE SOUSA, mais conhecido pelo nome 
poetico de Belmiro, pastor do Douro, com que publicou as suas 
poesias, nasceu na freguezia de Sancta Maria de Arrifana, comarca da 
Feira, no 1.º de Septembro de 1758. Depois de concluir os estudos 
proprios para o estado ecclesiastico a que se dedicou, tomou a ordem 
de presbytero em 11 de Junho de 1786. O bispo D. João Raphael de 
Mendonça o nomeou seu capellão e secretario, e vagando a abbadia 
da parochia da Sé do Porto, o nomeou abbade da mesma.» - Dicc. Bib. 
- Innoc. 
30 € 

 
 
10 - Baeta, Henrique Xavier – Saudação exhortativa por occasião do segundo anniversario da filha primogenita do illustissimo 
senhor Joaquim Pereira da Costa a quem é dedicada pelo amigo Henrique Xavier Baeta. 
Lisboa, Imprensa Nacional, 1848, 7 p., 23 cm. S/ capa, bom estado. 
 
Folheto com poema, trabalho inédito e inesperado neste autor. 
 
«Henrique Xavier Baeta, Bacharel na Faculdade de Filosofia pela Universidade de Coimbra, e Doutor em 
Medicina pela de Edimburgo, onde tomou o grau em 1800, tendo para aí emigrado em 1797, receoso da 
perseguição que em Coimbra se movia contra ele, e outros estudantes, acusados de partilharem as 
doutrinas da Revolução Francesa. Em Setembro de 1800 veio para Lisboa onde começou a dar-se ao 
exercício da sua profissão. Sobrevindo a Revolução de 1820 foi eleito Deputado às Cortes, e nelas se 
distinguiu por suas opiniões liberais. Em 1827 abandonou de todo a clínica, e foi viver na freguesia dos 
Olivais. Isso não obstou a que em 1831 aí fosse procurado, preso e metido na cadeia, onde esteve até o 
dia 24 de Julho de 1833. Sendo eleito Deputado no ano seguinte, obteve por esse tempo um lugar de 
Recebedor de Fazenda que serviu até 1836, em que foi exonerado pela mudança do governo. Viveu o 
resto dos seus dias retirado de todos os negócios públicos. Tinha nascido em Salvaterra em 1776, e 
morreu em 1854.» - Dicc. Bibl.-  Innoc. 
 
Tem ainda várias obras médicas públicas, entre elas "Memoria sobre a febre epidemica contagiosa, que grassou em Lisboa desde Outubro de 1810 
até Agosto de 1811". 
25 € 
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11 - Balbi, Adr. – Tractado de geographia universal, physica, historica e politica, redigido segundo hum novo plano e 
conforme aos últimos tractados de paz, precedido dos princípios geraes de geographia astronomica, physica e politica; 
coligido principalmente do tractado de geographia. Com addicionamentos tirados dos melhores geographos, particularmente 
de Malte-Brun e Brué, e das relações dos descobrimentos e viagens mais recentes; Sendo inteiramente originaes os artigos 
de Portugal e seus dominios, e Imperio do Brazil por Huma Sociedade de Litteratos Portuguezes. Tomo Primeiro, contendo a 
Europa e Tomo Segundo, contendo a Asia, Africa, America e Oceania. Paris, J. P. Aillaud, 1838, 2 v olumes, tomo I: 699,[1] p., 
tomo II: 714 p., ilustrado com inúmeros quadros estatísticos, 21 cm. Encadernação inteira de pele, corte das folhas com desenhos 
marmoreados, bom estado. 
 
«Adriano Balbi geógrafo italiano, nasceu em Veneza 1782. Em 1820 visitou demoradamente Portugal, onde recolheu informações que depois 
utilizaria numa das suas principais obras. Ainda em resultado da sua viagem a Portugal, publicou a obra “Variétés politiques et statistiques de la 
monarchie portugaise”, com notícias sobre a evolução histórica e económica de Portugal desde os tempos da romanização da Península Ibérica.» 
220 € 
 
 

   
 
12 - Beliz, J. Malato; N. de Basto Folque – Novas formas cultivadas de aveia: classificação e descrição sumária. Elvas, Casa 
Ibérica, 1951, separata de Melhoramento, vol. IV, [3];68 a 73 p., ilustrado com VII estampas em folhas ex tra tex to, 23 cm. Capa 
brochada, bom estado. 
 
«Decorrida uma vintena de anos sobre o estudo taxonómico das aveias cultivadas em Portugal, se impõe uma revisão geral do esquema então 
seguido, com a finalidade de o actualizar pela análise dos conceitos expostos em estudos posteriores de destacado interesse.» 
12 € 
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13 - Bezout, Monsieur – Curso de mathematicas para uso dos guardas-bandeiras, e guardas-marinha: parte segunda, onde se 
contém os elementos de geometria, a trigonometria rectilinea, e esférica. Lisboa, Regia Officina Ty pografica, 1800, parte segunda 
(com falta da primeira parte): [12];275 p., ilustrado com VII estampas em folhas desdobráv eis, 16 cm. Encadernação inteira de pele da 
época, bom estado.  
 
«Étienne Bezout matemático francês, nasceu em 1730. Em 1758 foi eleito adjunto em mecânica na Académie des Sciences. Criou o teorema 
aritmético de Bezout-Bachet. Em Portugal no curso da Companhia de Guardas-Marinhas, criado em 1782 eram utilizados os livros de Bezout. Foi 
ainda membro da Academia Real das Ciências, e da Marinha, examinador dos Guardas Bandeiras, dos praticantes e candidatos ao Real Corpo da 
Academia.» 
80 € 
 
 
 
 
14 - Boileau [Nicole Desprèaux] – Oeuvres choisies de 
Boileau. Paris, Imprimerie et Librairie Classiques de Jules Delalain 
Et Cie., 1836, av ec des notes historiques de N. A. Dubois, 
deux ième édition, 396;[1] p., 13 cm. Encadernação ½ pele da 
época, bom estado.  
 
«Avec dês Notes historiques et critiques, auxquelles on a joint les 
passages imités et traduits des Auteurs latin, et des rapprochemens avec 
les Poétiques d’Aristotes et dé Vida.» 
 
«Nicolas Boileau-Despréaux era mais conhecido apenas por Boileau, 
nasce em Paris a 1636 e morre também em Paris a 1711, foi crítico e 
poeta, publicou o seu primeiro volume de sátiras em 1666 e é 
apresentado na corte, em 1669, após a publicação de seu Discurso sobre 
a sátira. Cresceu apenas com uma paixão que lhe movia os actos: "o 
desprezo pelos livros estúpidos". Cursou direito e depois de um breve 
período na carreira das leis, decidiu abandoná-la com desgosto, 
queixando-se amargamente do meio judicial. O seu pai morreu em 1657, 
deixando-lhe uma pequena fortuna, de forma que se pôde dedicar às 
letras.» 
50 € 
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15 - Boletim do Gabinete de S. A. R. Duque de Bragança. 
Lisboa, Editorial Império, 1978, ano 1, nº 1, Dez. 78/Jan. 79, 16 
p., ilustrado com fotos, 21 cm. Capa brochada, com alguns picos 
de humidade, bom estado. 
 
Único número publicado. 
8 € VENDIDO 
 

 
 
 
16 - Brandão, Carlos Cal – Funo: guerra em Timor. Porto, 
Edições AOU, 1946, 2 ª edição, prefácio de Pina de Morais, 200 
p., ilustrado com o busto do autor desenhado por Abel Salazar, 20 
cm. Capa brochada, bom estado. 
 
Importante livro, testemunho vivo das crueldades cometidas contra os 
portugueses em Timor. O autor estava á longos anos deportado neste 
território onde a violência da guerra o foi encontrar. 
30 € 
 

 

 
 

 
 
17 - Brun, André – A visinha do lado: comédia em quatro actos. Lisboa, Libanio da Silv a, 
1922, 38;[2] p., tex to a 2 colunas, ilustrado com caricatura do autor por Francisco Valênças, 25 
cm. Capa brochada, bom estado. 
 
«O escritor e dramaturgo de ascendência francesa, André Brun, nasceu em Lisboa em 1881, onde o pai 
dirigia uma oficina de luvaria, no Chiado e morreu nesta cidade no ano de 1926. 
Naturalizou-se português com o intuito de concorrer à Escola Naval. Gorado este plano e, por morte do 
pai, acabou por entrar para a Escola do Exército, arma de Infantaria, tendo combatido na Grande 
Guerra, em França e alcançado o posto de major e várias condecorações, entre elas a Cruz de Guerra. 
Ainda bastante jovem, fundou com vários amigos em 1899, o Águia, jornal onde publicou os seus 
primeiros trabalhos. Colaborou também em vários outros órgãos de informação. 
A sua produção literária compõe de contos, crónicas, peças, versos, etc. 
A par da sua obra literária obteve no teatro os mais destacados êxitos.» 
25 € 
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18 - Caldas, Eugénio de Castro; Manuel dos Santos Loureiro – Níveis de desenvolvimento agrícola no Continente Português. 
Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian; Centro de Estudos de Economia Agrária, 1963, 383;[1] p., muito ilustrado com mapas, gráficos 
e tabelas sendo algumas desdobráv eis, 26 cm. Encadernação original do editor, bom estado. 
 
«O presente estudo é o resultado de um trabalho em que se pretendeu congregar na mesma finalidade de prospecção a óptica do Agrónomo e a do 
Economista. Foi este o princípio a que obedeceu o aproveitamento de todas as informações obtidas graças ao auxílio prestado por um grupo de 
especialistas, o mais completo que foi possível reunir e coordenar.» 
30 € VENDIDO 
 
 

   
 
19 - Camões, Luis de – Os Lusíadas. Lisboa, Imprensa Nacional, 1971, reprodução fac-similada da 1ª edição de 1572, edição feita  
por iniciativ a de Afonso Lopes Vieira, rev ista pelo mestre canonista Dr. José Maria Rodrigues, prefácio de Carolina Michaëlis de 
Vasconcelos, XXXVIII;375;CCLXIV;[2] p., ilustrada com grav ura do poeta, 3 mapas com rota de Gama, reprodução do Alv ará de El-  
Rei e parecer do Censor, 17 cm. Encadernação original do editor, como novo. 
 
«A meu ver, o que segura ao poema de “Os Lusíadas” lugar à parte na literatura universal é a sua qualidade de livro nacional, apesar de obra 
consciente de um literato tardio. Além disso acho dignos de reparo dois traços muito característicos: o apreço que o próprio poeta dá à verdade pura 
dos assuntos de que trata; e o carinhoso patriotismo que a longa ausência de Portugal desentranhou da sua alma, arrancando-lhe continuamente 
expressões de afeituosa saudade.» - Carolina Michaëlis de Vasconcelos. 
80 €  
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20 - Castro, D. João de – Jornadas no Minho: impressões, 
aventuras e travessuras de dois excursionistas meridionaes. 
Lisboa, Liv raria Ferreira, 1909, 2ª edição, 364;[3] p., 20 cm. 
Encadernação inteira de tela, bom estado. 
 
«O livro é uma preciosidade literária não só pela ortografia da época, 
mas pela linguagem e estilo, riqueza de vocabulário e modo de 
tratamento da descrição de gentes e de terras. Há no livro uma memória 
documentada de património, de usos e costumes, de modas e 
tendências, de história das ideias: com referências históricas, regresso a 
lendas, evocação de personalidades, citação de autores, memória esta 
que é entretecida com uma narrativa de amores, afectos, paixões e 
estados de alma.» 
20 € VENDIDO  
 

 

 
 

 

    
 
 

21 - Chuquet, Nicolas – Le triparty en la science des nombres: publié d'après le 
manuscrit fond français nº 1346 de la Bibliothèque Nationale de Paris; précédé d'une 
notice par M. Aristide Marre. Rome, Imprimerie des Sciences Mathématiques et 
Physiques, 1881, 1ª edição, 229 p., 30 cm. Encadernação ½ pele da época, cansada, 
miolo em muito bom estado, papel muito limpo. 
 
Matemático francês, viveu entre 1445 e 1488, embora existam duvidas sobre as datas exactas. 
Considerado o primeiro matemático a reconhecer o zero e números negativos. Em 1484 escreveu 
um artigo inédito sobre a ciência dos números, que só em 1881 foi publicado pelo estudioso Aristide 
Marre. 
LIVRO RARO. 
2000 € 
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22 - Conceição, Fr. Cláudio da – Gabinete historico que a Sua 
Magestade fidelissima o Senhor Rei D. João VI, em o dia de seus 
felicissimos annos. Lisboa, Na impressão Regia, 1829, tomo XII: 
Desde 31 Julho de 1750 até ao fim do anno de 1754, LIX;371 p., 
(obra incompleta são 17 volumes, dos quais só há um), 15 cm. 
Encadernação inteira de pele, com grav ações a ouro na lombada e 
pasta, folhas por aparar, bom estado. 
 
«FR. CLAUDIO DA CONCEIÇÃO, Franciscano da Provincia da Arrabida, 
Pregador Regio, Examinador Synodal do Patriarchado, e Chronista mór do 
Reino, nomeado por decreto do senhor D. João VI de 3 de Julho de 1823, e 
serviu até 1833. - N. no logar de Bemfica, termo de Lisboa, a 17 de Abril de 
1772.» - Dicc. Bibl. - Innoc. 
30 € 
 
 
 

 
 
23 - Constâncio, Francisco Solano – Novo diccionário crítico e etymológico da língua portugueza... : precedido de huma 
introducção grammatical. Paris, Angelo Francisco Carneiro, 1844, 2ª edição, LII;976 p., 28 cm. Encadernação inteira de pele da 
época, bom estado. 
 
Comprehendendo:  
Todos os vocábulos da língua usual, dos quaes muitos se 
não encontrão em Bluteau e Moraes, com a definição 
clara e concisa de cada hum e suas diversas accepções, 
justificadas por citações dos autores clássicos quando o 
caso o pede; - 2 º os termos os mais usados de sciencias, 
artes e officios; - 3º os mais notáveis termos antigos e 
obsoletos cujo conhecimento he indispensável para a 
intelligencia dos documentos antigos; - 4º a synonimia, 
com reflexões críticas; - 5º a etymologia analytica de 
todos os termos radicaes, expondo o sentido rigoroso das 
raízes primitivas latinas, gregas, etc.; -  6º os prefixos, 
suffixos, desinências ou terminações analysadas e 
explicadas; - 7º observações sobre a orthographia e 
pronuncia dos vocábulos; precedida de huma introducção 
grammatica. 
 
«FRANCISCO SOLANO CONSTANCIO, Doutor em 
Medicina pela Universidade de Edimburgo, nomeado 
Encarregado dos Negocios de Portugal nos Estados 
Unidos da America em 1822, e eleito Deputado ás Côrtes 
Constituintes de 1837, nas quaes todavia nunca tomou 
assento. N. em Lisboa, ao que se julga, pelos annos de 
1772, e foi filho de Manuel Constancio, celebre professor de Anatomia, e irmão mais velho de Pedro José Constancio, distincto poeta. Tendo vindo 
para Portugal, já com o curso medico, pelos annos de 1800, ou ainda antes, diz-se que emigrára d'aqui em 1808, para evitar a perseguição que 
temia, tendo-se mostrado acerrimo partidario dos francezes. Depois de percorrer quasi toda a Europa, e a America do Norte, assentou por fim a sua 
residencia em París, onde passado tempo casou com Maria Julia Basillie, e n'essa mesma cidade faleceu a, 21 de Dezembro de 1846.» - dicc. Bibl- 
- Innoc. 
120 € 
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24 - Cordeiro, António Xavier Rodrigues; João de Lemos (dir.) – 
O trovador: collecção de poesias contemporaneas redigida por 
uma sociedade d'academicos. Coimbra, Imprensa de E. Trov ão, 
1848, 1ª edição, [8];400 p., 20 cm. Encadernação ½ pele da época, 
bom estado. 
 
Com a colaboração de: A. Cabral Couceiro, A. Gonçalves Dias, A. Maria do 
Couto Monteiro, A. Pereira da Cunha, A. de Serpa, A. X. R. Cordeiro, A. 
Lima, Ayres de Sá Pereira e Castro, Evaristo Basto, F. de Castro Freyre, F. 
Palla, H. O’ Neill, J. A., J. da Costa Cascaes, J. Freyre de Serpa, J. 
Fructuoso, D. João de Azevedo, J. de Lemos, J. M. Borges, J. A. 
Palmeirim, L. Correia Caldeira, L. da Costa Pereira, L. da Silva Mousinho d’ 
Albuquerque, Nuno Maria de Sousa Moura.  
«Para muitos dos quais a colaboração nas páginas da revista serviu de 
trampolim para a recolha dos seus poemas em livro.» 
 
«É um livro que não há-de morrer. A sua collecção será um dia precioso 
thesouro para os que tiverem que formar a historia litteraria do nosso 
século.» 

 
"ANTONIO XAVIER RODRIGUES CORDEIRO, Bacharel formado em Direito pela Univ. de Coimbra, tendo sido no curso respectivo honrado por 
duas vezes com o primeiro premio da dita faculdade; Deputado ás Cortes nas legislaturas de 1851 e 1857 pelo circulo de Leiria, sua patria. - Nasceu 
a 23 de Dezembro de 1819. 
Durante a sua estada em Coimbra, isto é, em 1844, fundou e levou ao cabo a publicação do Trovador, que se imprimiu n'aquella cidade na Impr. de 
Trovão & C.a, especie de jornal poetico, em que se estrearam muitos talentos, que depois se têem distinguido na republica litteraria, e que abriu a 
porta, ou foi o percursor das differentes collecções lyricas, que depois têem vindo á luz, tanto em Coimbra, como no Porto." - Dic. Bibl. Inocc. 
500 € 

  
 

  
 
25 - Costa, Emília Celestino da; Pedro Yglésias de Oliveira – Escola Portuguesa d'Arte Equestre / Portuguese School of 
Equestrian Art. Queluz, E.P.A.E., 2011, edição bilingue em português e inglês, 64 p., muito ilustrado com fotos a cores, 17 x 24 cm. 
Capa brochada, como nov o. 
 
«Desde tempos imemoriais que em Portugal se cultiva um gosto especial pelo cavalo e pela sua utilização. Foi publicado no século XV, o primeiro 
tratado de equitação, da Península Ibérica partiram os primeiros mestres que iriam difundir na Itália renascentista os princípios da Arte Equestre. 
Ao longo dos séculos, não obstante vicissitudes várias, Portugal tem sabido perseverar a sua tradição equestre, que importa proteger e divulgar, 
pois faz parte inequívoca do seu Património Cultural.» 
20 € 
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26 - Courdemanche, A. de – Du danger de prêter sur hypothèque, 
et d'acquerir des immeubles, ou, Vues d'amélioration du regime 
hypothécaire et du cadastre combinés entre eux: ouvrage orné de 
plans et de tableaux; publie dans un concours ouvert par 
l'honorable M. Casimir Perier. Paris, Chez Mme. V.C. Bechet, 1830, 
troisième edition, corrigée et augmentèe, XII;460;[22] p., ilustrado com 
9 plantas e tabelas desdobráv eis, 22 cm. Encadernação ½ pele da 
época, folhas marmoreadas no corte, com assinatura de posse, bom 
estado. 

 
Alphonse Decourdemanche nasceu e morreu em Paris 1797-1871, foi advogado e jornalista, autor de diversas publicações de carácter politico-
social, organiza a documentação referente ao tratado de paz entre França e a Alemanha do Norte, colaborou nos jornais "Le Globe" e "La Presse". 
180 € 
 
 

 
 
 
27 - Coutinho, António Xavier Pereira – Flora de Portugal 
(plantas vasculares) disposta em chaves dicotómicas. 
Lisboa, Bertrand Irmãos Ldª, 1939, 2ª edição, dirigida pelo Dr.  
Ruy  Telles Palhinha, 938 p., 25 cm. Encadernação inteira de 
pele, com gravações a ouro na lombada e pasta, 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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28 - D. R. B. [D. Rafael Bluteau] – Instrucçao sobre a cultura das amoreiras, e criação dos bichos de seda: dirigida á 
conservação, e augmento das manufacturas da seda, estabelecidas por Elrey Dom Pedro II, e com novos privilegios 
concedidos por El-Rey Dom Jozé I. Lisboa, Na Offic. de Antonio de Souza da Silv a, 1752, 88 p., 20 cm. Encadernação inteira de 
pele da época, papel amarelecido, com assinatura na folha de rosto, bom estado. 
 
«Rafael Bluteau clérigo regular teatino, nasceu em Londres, 1638 e morre em Lisboa, 1734, filho de pais franceses, veio para Portugal em 1668. 
Estudou Humanidades no célebre Colégio de La Flèche, em Paris e, posteriormente, no Colégio dos jesuítas de Clermont. Ainda muito jovem, 
frequenta sucessivamente as Universidades de Verona, Roma e Paris. Os traços da sua biografia acreditam-no como um intelectual de curiosidade 
intensa e de saber enciclopédico, nutrido pelas suas permanentes deslocações aos grandes centros culturais da Europa do seu tempo. 
O teatino não nos legou propriamente um sistema de pensamento, deixando-nos antes a riqueza de uma efervescência intelectual que o fez 
participar nos alvores do iluminismo em Portugal. 
Não permaneceu insensível às preocupações de carácter económico, voltadas para a reforma da vida do homem em sociedade. Disso nos deixou 
testemunho na Instrução sobre a cultura das Amoreiras e Criação dos Bichos da Seda, onde, sobre um pano de fundo mercantilista, aspira ao 
fomento de uma verdadeira indústria nacional.» 
 
«A mais nobre, e a mais lucrativa, e a mais mysteriosa, he a arte da seda. 
A nobreza desta arte serve de estimulo à altiva inclinaçaõ dos Povos; o lucro que della se tira, alenta as esperanças dos mercadores, e os mysterios 
que nella se descobrem, despertaõ admiracaõ dos Sábios.» 
«A criação do bicho-da-seda e a correlativa industria da tecelagem, em Trás-os-Montes. 
A decadência das sirgarias transmontanas data dos anos seguintes a 1868, ano em que Pasteur descobriu no sirgo português o germe das suas 
doenças, doenças que se acentuou sobretudo depois de 1875. "Foi – escreveu Rocha Peixoto – o início da ruína da província: à moléstia do sirgo 
sucedeu o mal dos castanheiros, depois o mal da vinha, em seguida o mal da oliveira, por fim o êxodo: era a ruína da região…" 
Em várias terras e localidades de Além-Tua a indústria da preparação e tessitura da seda natural constituía uma verdadeira fonte de riqueza. Além 
da cidade de Bragança, onde nos meados do séc. XVIII, havia uma reputada fábrica de tecidos de seda, contavam-se outras tecelagens de renome, 
em Moncorvo, Mogadouro, Freixo e Chacim. 
Em Bragança, na Rua Almirante Reis (antiga Rua dos Oleiros), existiu uma grande fábrica de seda, das maiores da época pombalina.» 
200 € 
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29 - Diccionario de hygiene e medicina ao alcance de todos: abrangendo cuidados especiais para com as crianças e as mães, 
hygiene curativa, profissional e preventiva, hygiene da vista, da voz, do ouvido, causas, symptomas e tratamento de todas as 
doenças, medicina para casos urgentes, accidentes, envenenamentos, etc. Plantas uteis e medicinaes, águas minerais, 
regimen, etc., etc.; obra illustrada e elaborada segundo os mais notáveis e recentes trabalhos de Galtier-Boissiére, Dubois, 
Labarthe, Liitré, Chernoviz e outros auctores especialistas modernos. Lisboa, João Romano Torres & C.ª - Editores, 1908-1910, 4 
v olumes, tex to a 2 colunas, 1º volume: 875;[1] p., 2º volume: 909;[1] p., 3º volume: 783;[1] p., 4º volume: 739;[1] p., muito ilustrado no 
tex to, 28 cm. Encadernação ½ pele, bom estado. 
80 € 
 
 
 
 
 
 
30 - Dicionários de algibeira inglês-português e português-
inglês. Lisboa, Minerva, s/d, [196-], 220 p., 12 cm. Encadernação 
original do editor, bom estado. 
20 € 
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31 - Duarte, I. de Sousa (compil.) – Codigo de policia municipal e 
administrativa ou colleção methodica das leis e regulamentos policiaes 
em vigor. Lisboa, Liv raria Portugueza e Franceza, s/d, [1880], 387;[1] p., 19 
cm. Encadernação inteira de pele da época, com assinatura na folha de rosto, 
bom estado. 
 
«Innocencio de Sousa Duarte nasceu em Porto de Mós a 28 de Julho de 1819, faleceu 
em Lisboa a 21 de Agosto de 1884. Foi subdelegado do procurador régio, lugar que 
desempenhou com tanta distinção que da presidência da Relação de Lisboa, e pelas 
boas informações do juiz da comarca, lhe foi mandado o diploma de advogado 
provisional, que por muitos anos exerceu na terra da sua naturalidade, e depois no 
Concelho de Mafra, onde veio a estabelecer-se definitivamente. Foi vereador e 
presidente da Câmara Municipal de Porto de Mós e de Mafra, procurador à Junta 
Geral do Distrito e administrador do Concelho. Vindo a Lisboa, faleceu com uma 
congestão cerebral. Autor de inúmeras publicações de direito.» 
 
«Na sua alta e vastíssima esphera, significa o cuidado incessante da auctoridade e 

seus agentes pela execução fiel das leis – pela manutenção da ordem – pela segurança da liberdade, da propriedade e da tranquilidade de todos os 
cidadãos.» 
 
Aplicação das leis, desde crimes em geral, até mendicidade, caça e caçadores, pesca e pescadores, emigração, escolas, confrarias e irmandades, 
expostos, prostituição, vadiagem, vadios, rifas, lotarias, bazares, boticas e drogaria, armas, águas, açouges e matadores, casas publicas de comida, 
cemitérios, bebidas, jogo, etc. – Interessante visão social da época. 
85 € VENDIDO 
 
 

     
 
32 - Encyclopédia pela imagem . Porto, Liv raria Chardron de Lello & Irmão, s/d, 4 volumes, [512] p. (cada volume), muito ilustrados, 
24 cm. Encadernação original do editor, bom estado. 
 
Enciclopédia temática: I volume - As Raças Humanas, Joanna d'Arc, Os Animaes, A Revolução Franceza, Os Motores, História da Arte, A T.S.F. 
(Telegraphia sem fios), O Mar; II  volume - A Mythologia, Lisboa, Paris, Castellos Portuguezes, A Electricidade, Napoleão, Historia do Trajo em 
Portugal, o Céo; III volume - As Aves, A Aviação, Historia Sagrada, A Italia, O Cinema. Coimbra, Luctas Liberais, Palacios e Solares Portuguezes; IV 
volume - A Inquisição, O nosso Mobiliário, Caravelas, Naus e Galés de Portugal, O Marquês de Pombal, O Exército Português, Guerra do Paraguay, 
Os Portugueses na Grande Guerra, Pôrto. 
Com a colaboração de vários autores. 
100 € 
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33 - Faria, A. de – Notas para a genealogia da família Possollo: 
de origem genovesa. Leorne, Ty pographia Raphael Giust, 1906, 
IX;120 p., 24 cm. Capa brochada, lombada cansada, pequenos 
restauros na capa, bom estado geral. 
 
«Publico, pois, os Apontamentos que poude, até hoje, apurar, visando 
com isto prestar um serviço aos diversos ramos d’esta numerosa família 
(da qual existem descendentes na Índia, no Uruguay, na Republica 
Argentina, no Brazil etc. etc.).» 
45 € 
 

 

 
 

 
 
 
 
34 - Farinha, Bento Joze de Souza; Luys Pereyra – Elegiada de 
Luys Pereyra dirigida ao Serenissimo Senhor Cardeal Alberto, 
archiduqued'Austria, e governador dos reynos de Portugal; 
fielmente copiada da ediçam de Manoel de Lyra anno 1588 por 
Bento José de Souza Farinha. Lisboa, Na Of. de Joze da Silv a 
Nazareth, 1785, 431 p., 15 cm. Encadernação inteira de pele da 
época, bom estado. 
 
«“Elegia” não é fenómeno exclusivo dos tempos modernos, pois já Luís 
Pereira, em 1588, dedicou à batalha de Alcácer-Quibir uma Elegíada em 
dezoito cantos de oitava rima, assim promovendo a fusão genérica entre o 
épico e o elegíaco.» - Rui Lage 
80 € 
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35 - Faton, P. – Traité 
d'arthmétique théorique et 
pratique: terminé par une petite 
table de logarithmes disposée 
comme les tables de callet. Paris, 
Mallet-Bachellie, 1857, seconde 
édition rev ue et corrigée, VIII;330;[6] 
p., ilustrado, 19 cm. Encadernação 
½ pele da época, bom estado. 
60 €  
 
 
 
 
 
 

 

   
 
36 - Fazenda, Pedro – A ourivesaria portuguesa contemporanea e os metaes e as pedras preciosas. Lisboa, Emprêsa do 
Anuário Comercial, 1927, 1ª edição, 222;[2] ,muito  ilustrado com LXXII fotos em folhas ex tra tex to da autoria de A. Gambeta, 25 cm. 
Capa brochada, com alguns picos de humidade, bom estado. 
 
«O brilho fascinante do ouro cria na alma rudimentar dos homens das épocas recuadas o sentimento da hierarquia. Desde este momento principia a 
sua história. 
Prestigiosa por natureza, foi-lhe fácil disseminar-se como nenhuma outra indústria artística. 
A sua evolução segue a marcha da civilização, no conjunto; parcialmente, está sujeita às alterações do meio.» 
60 € 
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37 - Fenelon, Fr. Salignac de la Mothe – Les aventures de Télémaque fils d' Ulysse: nouvelle edition, augmentée des 
Aventures d'Aristonoüs. Tour, A Mame et Cie, Imprimeurs-Libraire, 1861, 283 p., ilustrado com numerosas gravuras, 17 cm. 
Encadernação inteira de pele da época, bom estado. 
 
«François Fénelon, pseudônimo de François de Salignac de La Mothe-Fénelon (6 de Agosto de 1651 - 7 de Janeiro de 1715), foi um teólogo 
católico, poeta e escritor francês, cujas ideias liberais sobre política e educação, esbarravam contra o "statu quo" da Igreja e do Estado dessa 
época. Pertenceu à Academia Francesa de Letras.» 
35 € VENDIDO 
 
 

   
 
38 - Fenelon, Francisco Salignac de la Mothe – Aventuras de Telemaco, filho de Ulysses. Paris, Livraria 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, papel 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 € 
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39 - Fénelon – Les aventures de Télémaque suivies des 
aventures d' Aristonous: nouvelle édition, contenant; un choix 
de variantes inédites les passages dês auteurs gregs, latins et 
français imites dans le Télémaque, dês notes géographiques 
et une notice sur Fénelon. Paris, Librarie Hachette, 1907, 
XV;458;[4] p., 15 cm. Encadernação original do editor, cansada. 
25 € 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
40 - Figueiredo, A. Cardoso Borges de – Logares selectos 
dos classicos portuguezes, nos principais generos de 
discurso prosaico, para uso das escholas. Coimbra, Imprensa 
da Univ ersidade, 1854, 295 p., 21 cm. Encadernação ½ pele da 
época, bom estado. 
 
«Muito tempo, há que nas escholas portuguezas se desejava uma 
collecção de Logares selectos dos nossos clássicos; d’esses eminentes 
escriptores, que, acabando de fixar e polir as formas do pátrio idioma, o 
falaram com singular pureza.» 
40 € 
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41 - Figueiredo, Cândido de – Combates sem sangue: em favor da língua portuguesa. Lisboa, Liv raria Clássica Editora de A. M. 
Teix eira, 1925, 1ª edição, 296 p., 19 cm. Encadernação ½ pele, bom estado. 
 
«Umas vezes espontaneamente, outras chamado á balha ou provocado na imprensa periódica, a revezes tenho pugnado em defesa dos meus 
conceitos, no interesse da língua portuguesa. 
Curioso é notar-se que, em tal campo, os supostos antagonistas que me defrontam não são de minha terra, mas de terra brasileira.» 
25 € 
 
42 - Figueiredo, Cândido de – Novas reflexões sobre a língua portuguesa. Lisboa, Liv raria Clássica Editora de A. M. Teix eira, 
1923, 304 p., 19 cm. Encadernação ½ pele, bom estado. 
 
«Extinta a brilhante e numerosa plêiade dos nossos letrados quinhentistas, a língua portuguesa, como se reflectisse a nossa decadência política e 
social, começou a enfermar gravemente: ao contacto do gongorismo, perverteu-se o gosto literário; a pureza e a correcção da linguagem sofreram 
as naturais consequências da inércia pública, do desprezo dos bons modelos, da escassez do patriotismo e do desamor ao estudo,» 
25 € 
 
43 - Figueiredo, Cândido de – O problema da colocação de pronomes: suplemento às gramáticas portuguesas. Lisboa, Liv raria 
Clássica Editora de A. M. Teix eira, 1928, com um juízo crítico de A. R. Gonçalv es Viana, 407 p., 19 cm. Encadernação ½ pele, bom 
estado. 
 
«Excelente a todos os respeitos, de sã doutrina, cuidadosa redacção, argumentação sincera e rigorosa, exemplificação constante e perfeitamente 
adequada, merece este livro ser lido e meditado por todos quantos se empenham em que se ilustre o estudo da nossa língua.» 
25 € VENDIDO 
 
44 - Figueiredo, Cândido de – Vade - mecum dos estudiosos da língua: sumário alfabético e remissivo das doutrinas 
difundidas em todas as publicações linguísticas de Cândido de Figueiredo. Lisboa, Liv raria Clássica Editora de A. M. Teix eira, 
1924, 2ª edição, muito aumentada, 316 p., 19 cm. Encadernação ½ pele, bom estado. 
 
«O presente manual equivale a uma síntese doutrinária e constitui, modéstia à parte, um copioso subsídio, um resumido “vade-me-cum”, para todos 
os estudiosos da nossa opulenta e formosa língua.» 
25 € 
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45 - Figueiredo, Filippe Eduardo de Almeida – A terra: 
apontamentos de geologia agrícola. Lisboa, A. M. Teix eira & Cª., 
1924, 2ª edição, rev ista, 711;[1] p., 23 cm. Encadernação ½ tela da 
época, bom estado. 
 
«De facto, em uma obra desta índole, o que importa sobretudo, no estudo 
das rochas e dos minerais que as constituem, são as suas funcções na 
formação do solo agrícola. Por igual particularidade, nos interessa também 
os phenomenos geológicos, que modificam as formas exteriores ou a 
estructura interna da crusta do globo, de que o solo agrícola não é senão a 
parte mais superficial. 
Aqui só tive por mira a terra arável, a terra que faz do lavrador o verdadeiro 
sustentáculo da pátria e da família.» 
40 € VENDIDO 
 

 
 
 
46 - Folque, Nuno A. P. de Basto – Subsídio para o estudo do 
género Trifolium L. em Portugal. Elv as, Casa Ibérica, 1949, 
separata de Melhoramento -  v ol. I - tomo II, 120;[2] p., com XXIII 
estampas em folhas ex tra tex to, 23 cm. Capa brochada, bom 
estado. 
 
«O género Trifolium L, da família das Leguminosae, sub-família das 
Papilionatae, tribu da Trifoliae, é um género vasto, abrangendo cerca de 
300 espécies das regiões temperadas e sub-tropicais, das quais estão 
representadas em Portugal cerca de 40.» 
18 € 

 

  
 

 

    
 
47 - Galvão, Henrique – Outras terras, outras gentes: viagens em África. Porto, Empresa do Jornal de Noticias, s/d, [1940], 2 
v olumes, 609;[33] p., muito ilustrados com desenhos e fotos, no tex to e em folhas ex tra tex to, com ilustrações de José Américo Pires 
de Moura, Eduardo Malta, Fausto Sampaio, Nev es e Sousa, Martins Barata, António Ay res e Rui Filipe, fotografias de Elmano da 
Cunha e Costa, 31 cm. Encadernação ½ tela, bom estado. 
 
Importante livro para o conhecimento dos povos desta região e seus costumes. 
175 € 
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48 - Garrett, J. B. de Almeida – Theatro: III – Frei 
Luiz de Sousa. Lisboa, Imprensa Nacional, 1844, 1ª 
edição, VIII;236 p., 16 cm. Encadernação ½ pele da 
época, bom estado. 
 
«Não havia a mínima tenção de intregar nunca á scena 
Frei Luiz de Sousa, nem tam cedo á imprensa, quando se 
acabou de compor nos fins do hynverno passado. 
Resolveu porêm o auctor appresentá-lo ao Conservatório, 
com a memória que adiante vai transcripta, em 
testemunho de consideração por aquelle estabelecimento 
que fundára.» 
60 € VENDIDO 
  
 

 
 

  
 

 
49 - Genlis, Madame de [Stéphanie Felicité du Crest de Saint Aubin] – Contes 
Moraux: Delphine. Le Chaudronnier. Églantine. Eugénie et Léonce. Pamela. 
Michel et Jacqueline. Reconnaissance et probité. Zuma. Paris, Librairie  
Hachette et Cie., 1853, av ec 8 grav ures, 224;[2];4 p., ilustrado, 17 cm. 
Encadernação original do editor, dourado no corte das folhas, bom estado. 
 
Com uma vasta obra publicada, Madame de Gentis, compôs prosa e verso. Tornou-se 
especialmente conhecida nos seus livros para crianças, utilizando o método de Rousseau. 
No entanto, o público ficou encantado com o seu conceito educacional, considerando-o 
inovador. 
80 € 
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50 - História e desenvolvimento da ciência em Portugal no séc. XX. Lisboa, Academia de Ciências de Lisboa, 1992, 4 volumes, 
publicações do II Centenário  da Academia de Ciências de Lisboa, 1º v olume: 675;[1] p., 2º v olume: [10];692-1380;[1] p., [33] folhas 
ex tra tex to ilustradas, 3º v olume: [9];1394-1948;[1] p., 4º v olume: 396;[36]; XXIV p., ilustrado no tex to e com 40 estampas em folhas 
ex tra tex to, 26 cm. Capa brochada, com ligeiros picos de humidade, folhas ainda por abrir, bom estado. 
 
Com a colaboração de vários autores. 
 
Realizou-se um colóquio de 13 a 17 Novembro de 1989 sobre a História e desenvolvimento da ciência em Portugal no séc. XX. 
«O conjunto das comunicações apresentadas constitui o objectivo desta publicação da Academia, que se julga poder representar uma contribuição 
valiosa para a historiografia portuguesa do século presente e para um conhecimento mais aprofundado das intuições científicas em Portugal.» 
150 € 
 
 

    
 
51 - Horas da Semana Santa, Empregadas na Lição e Meditação dos Principais Officios e Sagrados Mysterios deste Santo 
Tempo. Traduzidos, e expostos na Língua Portuguesa, com varias Illustrações Historicas, opportunas Reflexões Moraes, e 
differentes Práticas de Piedade, para melhor intelligencia, devoto exercicio, e espiritual proveito dos Fiéis Christãos, nestes 
grandes solemnes dias. Setima Impressão mais accrscentada, por seu author Fr. Francisco de Jesus Maria Sarmento. Lisboa, 
Na Regia Officina Ty pografica, 1786, 570;[6] p., ilustrado em folhas ex tra tex to, 13 cm. Encadernação inteira de pele da época, com 
dourados na lombada, pasta e no corte das folhas, restauros nalgumas folhas, bom estado. 
250 € VENDIDO 
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52 – [Charles Victor Hugo] – Victor Hugo en Zelanda. Paris, 
Michel Lévy Freres, Libraires Éditeurs, 1868, 257 p., 18 cm. 
Encadernação ½ pele da época, bom estado. 
 
O autor é filho de Victor Hugo 
“Il y a six móis, quelques journaux ont annoncé la présence de Victor 
Hugo à Paris; derniérment, le télègraphe annonçait son arrivée à Genéve. 
La vérité est qu’il n’est allé ni a Paris ni a Genève, et qu’il a passe son été 
en Belgique et dans la jolie vallée de Chaudfontaine, aprés avoir fait en 
Zéland, avec ses deux fils, une promenade de plaisir et d’art…” 
 
«Exila-se após o golpe de Estado de 2 de Dezembro de 1851, que 
condena vigorosamente por razões morais em "Histoire d'un crime". 
Durante o Segundo Império, em oposição a Napoléon III, vive em exílio 
em Jersey, Guernsey e Bruxelas. É um dos únicos proscritos a recusar a 
anistia decidida algum tempo depois: «Et s'il n'en reste qu'un, je serai 
celui-là » ("e se sobra apenas um, serei eu"). 
Durante o seu exílio visita o Luxemburgo por curtos períodos de um ou 
dois dias nos anos de 1862, 1863 e 1865; em 1871 reside em Vianden 
por um período de dois meses e meio como refugiado político.» 
50 € 
 

 
 

 

 
 
53 - Huxley, Th. – Premières notions sur les sciences. Paris, Germer Baillière, s/d, [1881], traduit de l' anglais par Henry  Grav ez, 
troisième édition, 192 p., 15 cm. Encadernação inteira de pele, bom estado. 
 

«Thomas Henry Huxley nasceu em Ealing, Middlesex, 4 de Maio de 1825 
e morre em Eastbourne, Sussex, 29 de Junho de 1895, foi um biólogo 
britânico que ficou conhecido como "O Buldogue de Darwin", por ser o 
principal defensor público da teoria da evolução de Charles Darwin e um 
dos principais cientistas ingleses do século XIX. 
Aos 21 anos, alistou-se na Marinha Inglesa e teve a oportunidade de 
servir como assistente de cirurgião a bordo do H.M.S. Rattlesnake, que 
partia com a missão de cartografar a costa da Austrália e Nova Guiné. 
Durante a viagem, teve a oportunidade de encontrar, descrever e enviar 
à Inglaterra grande quantidade de novos espécimes animais.  
T. H. Huxley foi um dos poucos confidentes a quem Charles Darwin 
expôs suas ideias evolucionistas antes da publicação de “A Origem das 
Espécies” e um dos principais responsáveis pelo sucesso da sua 
publicação. Como Darwin nunca foi um grande orador e preferiu morar 
no interior da Inglaterra, longe dos debates e repercussões da sua teoria, 
coube à Thomas Huxley o papel de principal defensor da Evolução.  
Durante 31 anos, Huxley ocupou a cadeira de História Natural na School 
of Mines, onde se ocupou de pesquisas em Paleontologia.» 
25 € 
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54 - Isalita – Doces e cozinhados: receitas escolhidas.  Lisboa, Liv raria Sá da costa, 1972, 24ª edição inteiramente refundida e 
ampliada, 414;[1]p., ilustrado, 21 cm. Encadernação original do editor, bom estado.  
 
«O livro ficou a dever-se à colaboração de duas amigas, que publicaram os seus conhecimentos culinários: Maria Isabel de Sousa Campos 
Henriques e Angela Carvajal y Pinto Leite Telles da Silva (Angelita). O nome «Isalita» resultou da abreviação de “Isabel” e “Angelita”.» 
 
«A primeira edição saiu em 1925 e foi publicada pelo Centro Tipográfico Colonial, a que se seguiu a publicação pelas Livrarias Aillaud e Bertrand, 
sem data ou número de edição. A 4ª edição, de 1935, já foi feita pela Livraria Bertrand, que manteve a publicação desta obra até 1951. A partir 
desta data foi a Livraria Sá da Costa que o passou a editar e vai agora na 28ª edição que saiu em 2006.» - Ana Marques Pereira 
25 € VENDIDO 
 
 

   
 
55 - Kelman, Janet Harvey – Histórias de Chaucer. Lisboa, Edições Europa, s/d, colecção: Obras-Primas Contadas às Crianças, 
dirigida por Teresa Leitão de Barros, 140 p., ilustrações de W. Healt Robinson, 15 cm. Capa brochada, bom estado. 
  
Livro para crianças. 
10 € 
 



    atempo 
livraria antiquário 

 

 27 

 
 
 
56 - L' imitation de Jésus-Christ. Bruges, Société de St-Augustin, 
s/d, [1884], traduite en v ers français par Pierre Corneille, 
XXXIV;[6];369;[1] p., 14 cm. Encadernação, ½ pele, bom estado. 
 
«La traduction faite par Pierre Corneille (1656) se révéla un extraordinaire 
succès de librairie avec 2 300 éditions et près de 2,4 millions 
d'exemplaires en circulation à la fin du XVIII siècle, ce qui en fait à cette 
époque le livre le plus souvent imprimé après la Bible» 
65 € 
 

 

  
 

 
 
 
57 - L' imitation de Jésus-Christ. Limoges, Eugène Ardant & C., 1942, 
traduction de L’Abbé F. de Lamennais, 320 p., 13 cm. Encadernação inteira de 
pele, com grav ações a ouro na lombada, na pasta, charneiras e no corte das 
folhas, bom estado. 
 
«A imitação de Cristo atribuído a Thomas de Kempis é um livro devocional cristão, 
escrito em latim no final do século XIV, constituído por quatro partes, no qual apela a 
uma vida seguida no exemplo de Cristo, valorizando a comunhão como forma de reforçar 
a fé, é um guia espiritual.» 
70 € 
 
 
 

 
 
 
 
 
58 - Laboulaye, Eduardo – O partido liberal seu programa e 
futuro. Maranhão, San'Luiz do Maranhão, 1869, traduzido por um 
cidadão maranhense, VIII;238;[1] p., 17 cm. Encadernação ½ pele 
da época, com restauro na folha de rosto, bom estado. 
 
«Édouard René de Laboulaye Lefèvre nasceu e morre em Paris 1811-
1883, foi um jurista, poeta, autor e maçon. Em 1875 foi eleito senador, e 
em 1876 é nomeado administrador do Collège de France, retomando o 
seu discurso sobre legislação comparativa em 1877. Laboulaye foi 
também presidente da Sociedade Francesa Anti-Slavery.» 
60 € 
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59 - Lalande, Jérôme –  Abrégé d'astronomie. Paris, Firmin Didot, 1795, directeur de l'Observatoire de l'Ecole Militaire et Inspecteur 
du Collège de France, seconde édition, augmentée, XXX;417 p., ilustrado com XVI grav uras em folhas desdobráv eis, 20 cm.  
COMPLETO. Encadernação inteira de pele da época, com assinatura de posse na folha de rosto, bom estado. 
 
«Jérôme Lalande 1732-1807 foi um astrónomo francês. Consagrou-se no estudo dos planetas do sistema solar, publicando em 1759 uma edição 
corrigida das tabelas de Edmond Halley (1656-1742), onde adiciona uma história do cometa de Halley que foi observável aquele ano.  
Apresentou cerca de 250 artigos sobre astronomia, contribuindo enormemente para a divulgação e popularização desta matéria. 
Jérôme Lalande é um dos 72 nomes na Torre Eiffel.» 
120 € 
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60 - Lima, José Joaquim da Costa – O vinho do Porto. Porto, Instituto do Vinho do Porto, 1937, 2ª edição, 29;[2] p., ilustrado com 
fotos em folhas ex tra tex to sendo uma desdobráv eis, desenhos no tex to, 24 cm.  Capa brochada, com alguns restauros, bom estado 
geral. 
 
«Quem tiver um sentimento artístico suficientemente cultivado e uma vez provar o Vinho do Pôrto na sua genuína pureza e excelência, será desse 
dia em durante um seu admirador certo e mais um arauto da sua fama sem rival!...» 
20 € 
 
 

  
 
61 - Lobo, Roque Ferreira – Historia da feliz acclamação do Senhor Rei D. João o Quarto, com huma serie chronologica dos 
senhores reis de Portugal: épocas do seu nascimento; pátria; idade em que começarão a reinar; casamentos; filhos; lugar 
onde falecêrão; onde jazem; e as suas acções mais gloriosas. Lisboa, Na Officina de Simão Thaddeo Ferreira, 1803, 384 p., 18 
cm. Encadernação ½ pele, bom estado. 
 
Roque Ferreira Lobo nasceu na freguesia de S. Pedro da Villa em Torres Vedras a 1743 e morre em Lisboa a 1828 Trabalhou na administração do 
Correio geral, foi depois Official na secretaria do Senado da Câmara de Lisboa, e mais tarde é graduado como Oficial maior da mesma secretaria. 
50 € 
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62 - Lorca, Federico García – Obras completas. Madrid, Aguilar, 1965, recopilacion y  notas de Arturo Del  Hoy o, prologo de Jorge 
Guillen, epilogo de Vincente Aleix andre, com ilustrações a cores de Federico García Lorca, reprodução de fotos biograficas do autor, 
apêndice com desenhos do autor e pautas musicais das canções, 2018 p., ilustrado, 18 cm. Encadernação original do editor inteira de 
pele, bom estado. 
 
«Es esta la primera y única edición, en un solo tomo, de las Obras completas de FEDERICO GARCÍA LORCA.  
(…) Así, pues, para estas Obras completas que ahora editamos, se ha hecho una delicada labor de corrección en los textos – como podrá advertirse 
en las notas que van puestas en las páginas finales de este tomo.» 
45 € VENDIDO 
 
 

   
 
63 - Marshall, H. E. – Histórias de Rolando. Lisboa, Edições Europa, s/d, colecção: Obras-Primas Contadas às Crianças, dirigida por 
Teresa Leitão de Barros, 155 p., ilustrado por Albert, tradução de Maria Teresa de Vasconcelos, 15 cm. Capa brochada, bom estado. 
 
Livro para crianças. 
10 € 
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64 - Martins, Rocha – Maria da Fonte: romance histórico. Lisboa, João Romano Torre, s/d, [1903], 1º v olume: 799;[4] p., 2º v olume: 
875;[4] p., muito ilustrado em folhas ex tra tex to, 24 cm. Encadernação ½ pele da época, bom estado. 
 
«Entre a sua abundante obra, onde avultaram o romance histórico e a história narrativa e biográfica, podem citar-se títulos como " Maria da Fonte".» 
 
«Maria da Fonte, ou Revolta do Minho, é o nome dado à revolta popular ocorrida na primavera de 1846 contra o governo cartista presidido por 
António Bernardo da Costa Cabral. 
A revolta resultou das tensões sociais remanescentes das guerras liberais, exacerbadas pelo grande descontentamento popular gerado pelas novas 
leis de recrutamento militar que se lhe seguiram, por alterações fiscais e pela proibição de realizar enterros dentro de igrejas. 
A instigadora dos motins iniciais terá sido uma mulher do povo chamada Maria, natural da freguesia de Fontarcada, que por isso ficaria conhecida 
pela alcunha de Maria da Fonte. Como a fase inicial do movimento insurreccional teve uma forte componente feminina, acabou por ser esse o nome 
dado à revolta.» 
70 € VENDIDO 
 
 
 
 
65 - Merelim, Pedro de – Os hebraicos na Ilha Terceira. Angra 
do Heroísmo; Braga, Barbosa & Xavier Ldª, 1995, 2ª edição rev ista 
e aumentada, 300;[1] p., ilustrado, 21 cm. Capa brochada, como 
nov o. 
 
«”Os Hebraicos na Ilha Terceira” é um valiosíssimo trabalho que ao lado 
do de Mendes Remédio, de Alexandre Herculano e de António Baião 
ficarão como monumentos para a História dos Hebraicos em Portugal.» - 
Moses Bensabat Amzalak 
25 € VENDIDO 
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66 - Miranda, Francisco de Sá de – Obras do Doctor Francisco de Sá de Miranda: nova 
edição correcta, emendada e augmentada com as suas comedias. Lisboa, Na Typografia 
Rollandiana, 1784, 3ª edição, v olume II: (falta  o tomo I)  293;[1] p., 16 cm. Sem capa, folhas 
ainda por abrir e aparar, mantém as margens originais, papel muito limpo, muito bom estado. 
 
Índice: Poesias várias; Comédias: Os Estrangeiros. Os Vilhalpandos 
 
«A poesia de Sá de Miranda levou para Portugal uma maneira nova de se escrever e um gosto poético 
mais refinado. Adoptou certas formas poéticas fixas, sujeitas a determinadas regras. Os poetas 
passaram a se sentir mais preparados intelectualmente se comparados aos poetas medievais. Sá de 
Miranda desenvolveu vários temas poéticos, atingindo a reflexão moral, a filosofia, a política, como 
também o lirismo amoroso.» 
100 € VENDIDO 
 

 
 

  
 
67 - Moraes, Paulo de – Manual prático de agricultura: dedicado aos agricultores do reino, ilhas e colónias.  Lisboa, Livraria de 
António Maria Pereira, 1896, tomo I (falta o tomo II): XIV;817 p., muito ilustrado no tex to e em folhas ex tra tex to, 26 cm. Encadernação 
½ pele da época, ligeiramente cansada, bom estado geral. 
 
Índice: Princípios geral. Cultura arvenses. Horticultura. 
Viticultura, vinificação e distillação. Plantas dos paizes 
quentes. Árvores fructiferas. Árvores silvestres. Plantas 
industres e económicas. Doenças das plantas. 
 
«Publicando a presente obra, tivemos em vista dois fins 
diversos: remodelar e refundir o que escrevemos n’outra de 
egual titulo, e, correspondendo a instâncias reiteradas de 
alguns leitores nossos residentes em paizes intertropicaes, 
occupar-nos da agricultura que é especial a essas 
regiões.» 
70 € VENDIDO 

 



    atempo 
livraria antiquário 

 

 33 

 
 
 
68 - Morais, Mário Coelho – Classificação das lãs nacionais. 
Lisboa, Junta Nacional dos Produtos Pecuários, 1947, 35;[3] p., 
ilustrado com 28 grav uras e 2 quadros em folhas desdobráveis, 24 
cm. Capa brochada, bom estado. 
 
«Necessidade de se fixarem e oficializarem os tipos padrões 
fundamentais, definindo-se as respectivas características têxteis.» 
25 € VENDIDO 
 
 

 

  
 

 

 
 

 
 
 
69 - 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 € 
 

 
 
70 - O poder d'amor: Lyra. Lisboa, Na Nova Impressão Da Viuv a 
Nev es e Filhos, 1821, 7 p., 21 cm. S./capa, folhas ligeiramente 
ratadas na parte superior, papel com alguns picos de humidade, 
bom estado geral. 
 
Poema lírico de amor à natureza em especial às flores e insectos que as 
fecundam, partilhando a magia da reprodução. Extensa consideração, 
em notas de rodapé, sobre os estudos científicos existentes, versando a 
metamorfose das borboletas e a polinização das flores. 
38 € 
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71 - P. J. Lourenço O. P. – Festas e vida dos santos do 
calendário romano. Lisboa, Imprensa Lucas e Cª., 1931, 416 p., 
19 cm. Encadernação inteira de tela da época, bom estado. 
 
«Isto é, dando uma notícia das Festas e Vida dos Santos, cujas Missas 
estão indicadas no Calendário litúrgico, que o Clero segue na reza do 
Ofício divino e da Santa Missa.» 
30 € 
 

 

  
 
72 - Parisot, Magdelaine – Portugal: notices géographiques, historiques et archéologiques. Paris, Librarie Hachette, 1957, 
presentation de Gilber t Renault, photographies de Antonio de Castelo Branco e Antonio Santos d 'Almeida Jr., tex to em francês, 
126;[2] p., muito ilustrado com 60 fotos em folhas ex tra tex to, 22 cm. Encadernação original do editor, bom estado. 
 
Portugal visto por uma estrangeira. 
25 € 
 



    atempo 
livraria antiquário 

 

 35 

 

 
 
73 - Pessoa, Fernando – Mensagem . Lisboa, Agência Geral das Colónias, 1941, 2ª edição, 103;[4] p., 20 cm. Capa brochada, com 
manchas de humidade, lombada cansada, bom estado geral. 
 
Desta edição, a segunda que se publica da "Mensagem", em que foram corrigidos e datados alguns poemas, conforme um exemplar da primeira 
edição revisto pelo autor. 
Tiragem de apenas 500 exemplares. 
RARA 
500 € VENDIDO 
 
 
 
 
 
74 - Portela Filho, Artur – Avenida de Roma: contos. Lisboa, 
Guimarães Editora, 1959, 1ª edição, 156;[2] p., 19 cm. Capa 
brochada, com alguns picos de humidade, bom estado. 
 
Jornalista, escritor de ficção, autor de livros de contos e de crónicas, a 
sua obra de forte intervenção politica, cultural e social é muitas vezes 
também, reveladora de grande sentido irónico. 
25 € 
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75 - Portela Filho, Artur – O código de Hamurabi: romance. 
Lisboa, Guimarães Editora, 1962, 1ª edição, 300;[1] p., 19 cm. 
Capa brochada, com alguns picos de humidade, bom estado. 
 
«Com uma força estilística de um estranho barroco expressionista, uma 
avassaladora violência, uma minuciosa crueldade (…) numa 
composição laminar, quebrando o rigoroso perfil das personagens, 
destruindo a palavra através de uma impiedosa análise.» 
20 € 
 

 

   
 
76 - Prego, João da Motta – Manteigas e queijos: Itália, Suissa, Dinamarca, Holanda, Bélgica, França, Portugal. Lisboa, Liv raria 
Ferin, 1906, 544 p., [4] folhas desdobráv eis com plantas das instalações fabris, ilustrações no tex to, 19 cm Encadernação ½ pele, bom 
estado.  
 
Interessante estudo sobre as diferentes técnicas, maquinaria necessária e instalações adequados à sua produção, em cada um dos diferentes 
países. 
45€ VENDIDO 
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77 - Puton, Alfred – L' aménagemet de forêts: traite pratique de la conduite de exploitations de forets en taillis et en futaie. 
Paris, J. Rothschild, Editeur, s/d, [1884], troisième édition ornée de v ignettes, XII;218;[21] p., ilustrado no tex to com gráficos, tabelas e 
mapas, 16 cm. Encadernação original do editor, bom estado. 
 
Alfred Puton «Inspecteur général dês Forêts, Directeur de l’ École forestière de Nancy.» 
25 € 
 
 

   
 
78 - Régio, José – Fado: versos. Coimbra, Arménio Amado, 1941, 1ª edição, 173;[2] p., ilustrado com desenhos de Júlio, 19 cm. S/ 
capa de brochura, bom estado. 
 
«"Fado", publicado pela primeira vez em 1941, além de poesia, encerra em si a descrição de Portugal e a resposta para a questão "o que é ser 
português?".  
Este é um livro que relata em verso realidades frias, cruas: as das prostitutas, do crime, da vida da noite, dos marinheiros, do amor desconhecido, 
da religião. A realidade das cidades portuguesas.» 
40 € VENDIDO 
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79 - Ribeiro, Manuel – A catedral: romance. Lisboa, Guimarães & C.ª Editores, s/d, 280 
p., 20 cm. Capa brochada, com picos de humidade, bom estado. 
 
«Poeta, romancista, jornalista, activista político e também um dos mais destacados militantes 
anarco-sindicalistas da Primeira República, foi um dos percursores do Neo-realismo e também um 
dos primeiros escritores a introduzir na literatura a linguagem e as vivências da cultura alentejana.» 
 
«Autor de largas dezenas de ensaios e romances, foi um dos mais importantes propagandistas 
operários portugueses do primeiro quartel do século XX e um exemplo acabado de como a 
conjuntura em que viveu marcou os activistas da época. A sua actividade, contudo, não se limitou à 
difusão do pensamento e da cultura social. Manuel Ribeiro foi um destacado agitador e 
propagandista operário. Todavia, o seu nome será sempre lembrado como fundador da Federação 
Maximalista Portuguesa.» 
15 € VENDIDO 
 

 
 
  

 
 

 
 
 
80 - Ribeiro, Manuel – O deserto: romance. Lisboa, Guimarães 
& C.ª Editores, s/d, 256 p., 20 cm. Capa brochada, com picos de 
humidade, bom estado. 
 
«Vamos encontrar (...) o espírito de um revolucionário que precisa de 
crescer interiormente, a ideia de uma revolução interior para atingir 
uma militância com valores morais mais altos: a religião. 
Propõe um homem novo, mais espiritual e à semelhança dos monges 
da Cartuxa de Miraflores, tal como os descreve em “O Deserto”. Trata-
se da busca de homens que, á imagem do primeiro apostolado, ajudem 
a construir uma nova sociedade, tal como São Pedro ou São Paulo o 
fizeram.» - José Alberto Ribeiro 
15 € VENDIDO 
 

 
 
81 - [Rigord, François Xavier] – Noticia da mytologia, onde se contém em forma de 
dialogo a história do panegirico, para a inteligencia dos antigos poetas, pinturas, 
e esculturas, &c.&c. Lisboa, Na Ty pografia 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 do livro 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 € 
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82 - Rodrigues, Urbano Tavares – As aves da madrugada: novelas. Lisboa, 
Liv raria Bertrand, 1959, 1ª edição, 196;[1] p., 19 cm. Capa brochada, como novo. 
 
«Urbano Augusto Tavares Rodrigues foi escritor e jornalista. Autor prolífico, figura como 
um dos mais prestigiados escritores da segunda metade do século XX em Portugal, 
sendo a sua obra marcada pelas suas convicções sociais e políticas. A influência das 
gentes do campo viria a marcar indelevelmente a sua obra, com efeito, Urbano, foi um 
dos mais destacados pensadores comunistas portugueses. 
Recebeu diversos galardões literários, como o Prémio Ricardo Malheiros, da Academia 
das Ciências de Lisboa. A 19 de Janeiro de 1994 foi agraciado com a Grã-Cruz da Ordem 
do Infante D. Henrique e a 6 de Junho de 2008 com a Grã-Cruz da Ordem Militar de 
Sant'Iago da Espada.» 
 
«Extraordinário artista da palavra, é também um escritor moral, pelo modo corajoso como 
enfrenta e denuncia quanto há de turvo no mundo contemporâneo. De tudo isto são 
exemplo as novelas deste livro –, nas quais, melhor que qualquer outro, a Beleza, a 
Verdade e o Bem se encontram ao mesmo nível nas suas preocupações de ficcionista.» 
25 € VENDIDO 

 
 

   
 
83 - Salgado, Plínio – Vida de Jesus. Lisboa, Ática, 1944, 2ª edição, [7];667;[1] p., com 7 desenhos de Lino António em folhas ex tra 
tex to, 26 cm. Encadernação inteira de pele, gravações a ouro na lombada e pasta, com capa de brochura, bom estado. 
 
«Plínio Salgado, que em “Vida de Jesus” se apresenta ao público português, é um autêntico escritor, com o testemunho de uma vasta obra 
realizada, de ampla significação, profunda contextura, de luminoso poder artístico. 
Político, sociólogo, historiador, homem de acção e de espírito, é, porém, no pensador e no artista, que mais flagrantemente a sua natureza se 
revela.» 
45 € 
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84 - Salgueiro, Emílio Eduardo Guerra – Jacob Rodrigues 
Pereira: homem de bem, judeu português do séc. XVIII; 
primeiro reeducador de crianças surdas e mudas em França. 
Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 2010, XIX;426;[1] p., [3] 
folhas desdobráv eis, ilustrado com 35 grav uras, 25 cm. Capa 
brochada, bom estado. 
 
«Procurei situar os factos aqui narrados nas épocas históricas 
respectivas, com algum detalhe dado aos acontecimentos políticos, 
sociais e culturais ocorridos em Portugal, em Espanha e em França, no 
fim do séc. XVII e ao longo do séc. XVIII. 
Procurei, ainda, descrever com o máximo de detalhes que consegui 
encontrar, o método reeducativo de Jacob Rodrigues Pereira para as 
crianças surdas e mudas,» 
25 € 
 

 

 
 

 

   
 
85 - Sanches, José Dias – Belém do passado e do presente. Lisboa, Da Associação dos Arqueólogos Portugueses; Sociedade de 
Geografia; Real Academia Galega, 1970, separata do jornal “Ecos de Belém”, 242;[1] p., 20 cm. Com dedicatória e rúbrica do autor,  
ex emplar numerado. Capa brochada, bom estado. 
 
Contém resenha genealógica de algumas famílias que viveram em Belém. 
 
«Quandas evocações do histórico sítio de Belém, ouvimos a nossos avós, aos serões, nas longas noites de inverno, por terem ali passado a melhor 
época da sua vida. Desde logo começámos por transportar ao papel essas recordações, esbatidas pelos anos, da antiga feira junto ao convento dos 
Jerónimos, das paradas militares nos vastos terreiros do hipódromo, ao Bom Sucesso, das corridas de cavalos ali realizadas, das procissões so 
Senhor dos Passos, de tão remotas tradições, de todos os festejos, que, ao tempo, punham em alvoroço os moradores daquele sítio.»  
25 € VENDIDO 
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86 - Seabra Junior, Joaquim Pedro; Augusto Cesar Barjona de Freitas – 
Codigo civil portuguez: aprovado por carta de lei de 1 de Julho de 
1867. Lisboa, Imprensa Nacional, 1870, terceira edição official, 378 p., 22 
cm. Encadernação ½ tela da época, bom estado. 
60 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 
87 - Segurado, João Emílio dos Santos – Betão armado. Lisboa, Liv raria Bertrand, s/d, colecção: Biblioteca de Instrução 
Profissional, 5ª edição, 662 p., 18 cm. Encadernação original do editor, bom estado. 
25 € 
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88 - [Juan Francisc de Molinas y Sicart] – 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 € 
 

 

 
 

 

   
 
89 - Silva, Carlos; Alberto Alarcão; António Poppe Lopes Cardoso – A região a oeste da serra dos Candeeiros: estudo 
económico-agrícola dos concelhos de Alcobaça, Nazaré, Caldas da Rainha, Óbidos e Peniche. Lisboa, Fundação Calouste 
Gulbenkian; Centro de Estudos de Economia Agrária, 1961, XV;767 p., muito ilustrado com fotos, gráficos e 51 mapas desdobráv eis, 
inclui ainda uma Carta Agrícola e Florestal de grande formato em bolsa na contra capa, 26 cm. Encadernação original do editor, bom 
estado. 
60 € 
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90 - Sousa, Maria Leonor Machado de (pref.); Judite Nozes (apresent., trad. e notas). O terramoto de 1755: testemunhos 
britânicos. The Lisbon Earthquake of 1755: British Accounts. Lisboa, The British Historical Society  of Portugal; Lisóptima, 1990, 
277;[3] p., tex to bilingue inglês e português a 2 colunas, muito ilustrado, 19 x 25 cm. Encadernação original do editor, com sobrecapa, 
como novo. 
 
«O Terramoto de 1755 foi um acontecimento determinante na história da mentalidade europeia. 
Agora reunidos pela primeira vez, os extraordinários relatos que figuram na presente obra são da autoria de cidadãos britânicos então residentes em 
Lisboa. 
A colectânea destes testemunhos constitui um documento único.» 
35 € VENDIDO 
 
 

   
 
91 - Sue, Eugénio – O judeo errante: romance. Lisboa, Typographia Lusitana, 1844-1845, 10 tomos encadernados em 5 volumes, 2ª 
edição, traduzida liv remente por António Feliciano de Castilho, com juízo crítico de José Maria da Silva Leal, tomo I: 320;[2] p., tomo II:  
301;[2] p., tomo III: 272;[2] p., tomo IV: VII;436;[2] p., tomo V: XVIII;160;[2] p., tomo VI: 280;{2] p., tomo VII: 158;[2] p., tomo XVIII:  
254;{2] p., tomo IX: 223 p., tomo X: 238;{2] p., 19 cm. Encadernação ½ pele da época, bom estado. 
 
«Este romance explora o tema do judeu errante, uma lenda que começou a se espalhar na Europa, no início do século XVII, contando o drama de 
um sapateiro judeu, Ahasverus, que recusou ajudar Cristo no momento da Paixão e por tal foi condenado à errância eterna. Foi escrito entre 1844 e 
1845.» 
 
«O mito do Judeu Errante talvez seja uma das narrativas mais surpreendentes que povoam o imaginário judaico-cristão.» 
 
«No entanto, é a geração dos escritores românticos europeus, principalmente os da primeira fase, que irá recuperar, em suas obras, a simbologia 
do Judeu Errante, agora não mais como apenas o arrenegado ou o amaldiçoado de Deus, mas, também, como o desenraizado marginal e rebelde, 
o cosmopolita revolucionário e livre: qualidades, aliás, muito caras para a estética romântica. David Hoffmann, Schiller, Victor Hugo, Goethe, Edgard 
Quinet, Eugène Sue, Schubart, todos eles, em algum momento de suas carreiras literárias, serão visitados por este personagem exilado e 
subversivo, em seu contínuo e absurdo movimento.»  
90 € 
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92 - Tardieu-Denesle, [Henri] – Nouvelle mythologie de la jeunesse: par demandes et par réponses, réduite à ce qui peut être 
enseigné aux jeunes gens des deux sexes. A Paris, Chez Tardieu-Denesle, 1816, 2 volumes, tomo I: IV;333 p., tomo II: IV;383 p., 
ilustrado com 83 gravuras em folhas ex tra tex to, 17 cm. Encadernação inteira de pele da época, muito bom estado. 
 
Divisée en quatre parties: Les Divinités supérieures; les Divinités du second ordre; les Divinités allégoriques; les demi-Dieux et Héros, et les 
principales Métamorphoses. 
 
Contenant en outre: Un Abrègé de la vie des Poetes qui ont le plus contribué à nous faire connaître la Mythologie. 
 
Les emblèmes des fleurs et des couleurrs; les symboles des animaux. 
 
Enfin, une Table gènérale en forme de Dictionnaire, de touts les Mythologies dont il est question dans cet Ouvrage. 
80 € 
 
 

 
93 - [Teresa de Mello Breyner, Condessa do Vimieiro] – Osmia: tragedia de assumpto 
portuguez em cinco actos coroada pela Academia Real das Sciencias de Lisboa em 13 de 
Maio de 1788. Lisboa, Academia Real das Sciencias, 1835, terceira edição, 89 p., 21 cm. S/ 
capa, papel muito limpo, bom estado. 
 
«Distinguiu-se esta senhora pelos dotes do espirito, ainda mais que pela nobreza do sangue. Cultivou com 
aproveitamento diversos ramos de sciencias e artes, e mais que todas a poesia, adquirindo notavel 
celebridade por suas composições; do que se encontram não poucos testemunhos em obras de auctores 
contemporaneos. 
Creio que em poder dos seus parentes se conservam muitas composições ineditas d'esta senhora. Em sua 
vida não sei que alguma se publicasse, e menos com o seu nome, excepção feita da tragedia Osmia, que 
apresentou anonyma á Academia Real das Sciencias, e que esta premiou em concurso, mandando-a 
imprimir. 
A primeira edição de 1788 tem 8 (innumeradas) 70 páginas. A segunda edição de 1795 é reproducção fiel 
da antecedente, e com igual número de páginas. 
A Osmia foi traduzida em castelhano, e sahiu impressa em Madrid, 1798.» Dicc. Bibliographico – 
Innocencio 

                                                           60€ 
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94 - Thomson, Prof. J. Arthur (org.) – Panorama da ciência contemporânea. Lisboa, Edições Cosmos, 1947-1949, 4 
v olumes, com a colaboração de eminentes cientistas ingleses entre os quais o Prof. Julian S. Hux ley (secretário geral da 
UNESCO), direcção do Prof. Bento de Jesus Caraça, I volume: 353;XXV;[2] p., ilustrado no tex to e com 56 estampas em 
folhas ex tra tex to, II v olume: 414;[1];XX;[1] p., ilustrado no tex to e com 56 
estampas em folhas ex tra tex to, III v olume: 396;[2];XXII;[1] p., ilustrado no 
tex to e com 56 estampas em folhas ex tra tex to, IV v olume: 396;[2];XXII p., 
ilustrado no tex to e com 40 estampas em folhas ex tra tex to, 24 cm. 
Encadernação ½ tela da época, bom estado. 

 
«O objectivo geral deste Panorama da Ciência Contemporânea é dar ao leitor uma 
ideia clara e concisa do que há de essencial na ciência moderna, de modo que ele 
possa acompanhar, compreendendo-os, os progressos modernos e participar 
activamente nas conquistas que o homem continuamente faz do domínio de que é senhor.» 
60 € 

 
 
 
95 - Tournefort, Julio de – O antichristo. Lisboa, Typographia de 
Lucas Ev angelista, 1849, vertido do francês por F. C. de 
Mendonça e Mello, 2 tomos num único v olume, tomo I: 282;[1] p., 
tomo II: 220;[1] p., 16 cm. Encadernação inteira de pele da época, 
bom estado. 
 
«O “Antichristo” romance que foi publicado em França para rebater os 
monstruosos desvarios d´um dos mais lidos romancistas da época d’ 
Eugénio Sue, que tão bem começou, e que infelizmente se deixou cegar 
por falsos vislumbres, Desejaria que o “Antichristo” passasse pelos olhos 
dos leitores do “Judeu Errante”, para que a verdade se confrontasse com 
o erro, e cada um de per si conhecesse como se póde abusar do talento 
e da liberdade de escrever.» 
60 € 
 

 

 
 



    atempo 
livraria antiquário 

 

 46 

 

   
 
96 - Usque, Samuel - Consolação às tribulações de Israel.   Lisboa,  Fundação Calouste Gulbenkian, 1989,  edição fac-similada de 
Ferrara,   Abraão Usque, 1553, com estudos introdutórios por Yosef Hay im Yerushalmi e José V. de Pina Martins, 1 v olume: 409;[1] p., 
2 v olume: s/ paginação, 24 cm. Encadernação original do editor, como nov o.  
 
«Esta edição da “Consolação às tribulações de Israel” tem, a enriquecê-la, um largo e documentado ensaio histórico-cultural da autoria de Yosef 
Hayim Yerushalmi, autor de uma vasta bibliografia científica.  
Entendeu-se que seria se não indispensável pelo menos desejável secundar o trabalho do ilustre crítico americano com uma nota interpretativa a 
cargo de um investigador português: este deveria pôr em evidência não só o conteúdo da mensagem textual mas também os méritos literários da 
língua e do estilo de Samuel Usque.» 
 
«O livro de Usque, diz o Sr. Dr. Mendes dos Remédios, a quem se deve uma excelente edição da Consolação, é, pelos subsídios históricos que 
fornece e pelo seu carácter linguístico e literário do mais alto valor, tendo inteiro jus a ser conhecido e divulgado. Não é uma obra de mero carácter 
regional que pudesse interessar somente aos que ainda hoje professam a crença judaica, não é também uma obra que venha satisfazer, apenas, 
qualquer exotismo ou curiosidade literária. Os entendidos poderão dizer se não encontram em muitas das suas páginas o sabor bucólico que fez a 
fortuna dos melhores trechos de Rodrigues Lobo. Nós, pelo menos, assim o pensamos, e porque de isso estamos convencidos, é que nos 
resolvemos a publicar esta nova edição.» 
45 € 
 
 

 
97 - Vasconcellos, João de Carvalho e – Plantas medicinais e aromáticas: 
elementos para o seu estudo. Lisboa, Direcção Geral dos Serv iços Agrícolas, 1949, 
colaboração de Francisco Maria Feio, ilustrações de Miguel Carlos Pereira Coutinho, 
200 p., [2] folhas desdobráv eis, com 
ilustrações no tex to, 22 cm. Capa 
brochada, bom estado. 
 
«São numerosas as plantas a que a 
tradição atribui propriedades curativas, 
mas neste presente trabalho apenas 
referimos quase exclusivamente às que 
figuram na “Farmacopeia Portuguesa” e 
apresentam considerável interesse. 
Nas listas apensas, dispostas as plantas 
por ordem alfabética dos nomes vulgares, 
indicamos também a designação 
científica, a família a que pertencem, a parte utilizável e época da colheita.» 
30 € VENDIDO 
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98 - Vasconcellos, João de Carvalho e – Vegetação natural do concelho de Cascais. 
Cascais, Câmara Municipal de Cascais, 1964, 61;[2] p., ilustrado, 26 cm. Capa brochada, 
bom estado. 
 
«A rica flora do concelho apresenta 
realmente muitos elementos apreciáveis, 
revestindo, quando da floração, os diversos 
solos de variadas naturezas, dum tapete 
matizado de diversas colorações, nos incultos 
e pousios,» 
 
Inclui ainda Elenco Florístico: nesta lista, a 
seguir à designação de cada planta, indica-se 
por números a sua distribuição geográfica 
15 € VENDIDO 

 
 
 
 
99 - Vida de S. António de Lisboa por uma filha de S. 
Francisco. Braga, Missões Franciscanas, 1934, 138;[3] p., 
ilustrado em folhas ex tra tex to, 19 cm. Capa brochada, com 
pequeno restauro e um pouco empoeirada, ligeiras manchas de 
água, bom estado. 
 
«António, tam conhecido, tam amado, foi um verdadeiro dom celestial 
para a humanidade, não só durante a sua vida de verdadeiro apóstolo de 
Cristo, conquistando tantas almas para o seu Criador, mas ainda depois 
da sua morte; na bemaventurada eternidade Nosso Senhor compraz-se 
em o fazer amar, concedendo por seu intermédio, inúmeras graças.» 
20 € VENDIDO 
 

 

  
 

 
 

 
100 - Vidal, Frederico de Sá Perry – O único filho de Fradique Mendes. Lisboa, Sociedade 
Industrial de Tipografia, 1950, com um prefácio de João Ameal, 92;[1] p., 20 cm. Capa 
brochada, bom estado. 
 
«O trabalho que se condensa neste estudo não tenta, nem por sombras, querer comparar-se ao genial 
volume que escreveu um dos expoentes máximos da literatura portuguesa do século XIX – Eça de 
Queirós – e intulou: “A correspondência de Fradique Mendes”. 
Foi sem dúvida ao ler essa peça literária que me veio à mente a ideia de algo escrever sobre o que seria 
um Fradique Mendes do tempo presente e por isso resolvi fantasiar, fazendo protagonista do meu escrito 
um espírito que embora actualisado, se parecesse com o homem que: “…numa sala com a sua casaca 
de Cook, uma pérola negra no explendor do peitilho, sorri às mulheres…” e para isso faço do meu herói 
um descendente do grande Fradique Mendes, rei da elegância, do luxo e da intelectualidade de então, 
interpretado com a maior felicidade por Eça de Queirós.» 
18 €  
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101 - Vieira, Padre António – Cartas. Lisboa, J.M.C. Seabra & T.Q. Antunes, 1855-1854, 2 tomos num único volume, (falta tomo III e  
IV), tomo I: 268 p., tomo II: 220 p., 23 cm. Encadernação ½ pele, papel com ligeiras manchas de água nas primeiras folhas, bom 
estado. 
35 € VENDIDO 
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