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1 - Alão, Manuel de Brito – Antiguidade da sagrada imagem 
de Nossa Senhora de Nazaré. Lisboa, Edições Colibri, 2001, 
prefácio de Manuel Clemente, colaboração da Confraria de 
Nossa Senhora, 194;[5] p., ilustrado, 24 cm. Capa brochada, 
bom estado. 
 
«Obra fundamental para o conhecimento das peregrinações e outras 
práticas religiosas da sociedade portuguesa do século XVII, e para o 
estudo da vivência quotidiana das populações, principalmente as da 
região circundante do santuário.» 
10€ 
 

 

 
 

 
 

   
 
2 - Albuquerque, Rolanda Maria – Peixes de Portugal e Ilhas Adjacentes: chaves para a sua determinação. Coimbra, 
1954-1956, com prefácio de Prof. Dr. J. A. Serra, XVI;1164;[3] p., ilustrado com 445 figuras, 24 cm. Encadernação inteira de 
tela, bom estado. 
 
«Vem a autora preencher uma lacuna que há muito se fazia sentir na nossa literatura científica, qual é a de se poderem classificar os 
Peixes da nossa fauna. (…) Havia entre nós já várias meritórias listas de peixes, (…) a valiosa obra de A. Nobre, mas nenhum permitindo a 
classificação dos Teleósteos nem englobando conjuntamente as Ilhas Adjacentes.» 
200€ 
 
 

 
3 - Allen, H. Warner – The wines of Portugal. New York, McGraw-Hill 
Book Company, 1963, 192;[3] p., com mapa, muito ilustrado, 27 cm. 
Encadernação do editor, com sobrecapa, picos de humidade nalgumas 
folhas, bom estado. 
 
Interessante estudo sobre os vinhos produzidos em Portugal e sua história visto 
por um conceituado escritor inglês. 
35€ 
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4 - Almeida, Jayme Duarte de – A festa brava. Lisboa, 
Empresa Contemporânea de Edições, s/d, [1946], 125;[2] 
p., ilustrado com desenhos de Alvaro Duarte de Almeida e 
fotos de Lucílio Figueiredo, Orduña, Vital, Baldonero e do 
autor, 18 cm. Encadernação inteira de sintético, bom 
estado. 
 
«Nas suas páginas se apresenta, sob a forma julgada mais 
conveniente, tudo quanto ao entusiasta incipiente convém saber, por forma a poder presenciar o 

espectáculo de toiros com o mínimo de conhecimentos capaz de servir de sólido alicerce à estrutura do verdadeiro aficionado 
tauromáquico.» 
30€ 
 
 

 
 
5 - Almeida, Jayme Duarte de – Enciclopédia 
tauromáquica. Lisboa, Editorial Estampa, 1962, 
700;[4] p., colaboração artística e hors-textes de 
Álvaro Duarte de Almeida, organizado 
alfabeticamente, muito ilustrado, 26 cm. Encadernação 
do editor em inteira de pele, bom estado. 
 
«Esta é a primeira Enciclopédia Tauromáquica que se apresenta ao público aficionado ou àquele que 
mero simpatizante, deseja conhecer, em pormenor, a técnica do toureiro e os vários nomes, datas e 

circunstâncias que a ele se ligam.»   
350€ 
 
 

  
 
6 - Almeida, Jayme Duarte de – Os mexicanos em 
Portugal. Lisboa, Edições Vic, [1944], 126 p., ilustrado 
com fotos, 19 cm. Encadernação inteira de sintético, 
bom estado. 
 
«Jamais se olvidará o sucesso dum toureiro como o realizado 
nas praças da península por magnas figuras de artistas de 
brônzea face, olhar vivo, arguto e com o peito de aço como 
tivesse a envolvê-lo uma cota impenetrável.» 
30€ 
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7 - Almeida, Lacerda e – Travessia da África: edição acrescida 
do Diário da Viagem de Moçambique para os rios de Sena e do 
diário do regresso a Sena pelo Padre Francisco João Pinto. 
Lisboa, Agência Geral das Colónias, 1936, introdução crítica de 
Manuel Múrias, 411;[4] p., [23] mapas desdobráveis (completa), 23 
cm. Encadernação inteira de sintético, bom estado. 
 
«Reúnem-se pela primeira vez num só volume, (…) os documentos 

fundamentais, que podem servir de ilustração à tentativa de travessia da África do Dr. Francisco José de Lacerda 
e Almeida, Governador dos Rios de Sena, em 1798.» 
85€ 
 
 
 
 
8 - Alves, Ângelo – O sistema filosófico de Leonardo 
Coimbra: Idealismo criacionista. Porto, Tavares Martins, 
1962, prefácio de Manuel Vieira de Madureira, 256;[1] p., 22 
cm. Capa brochada, com notas do possuidor, bom estado. 
 
«Procurar sinceramente uma melhor interpretação da vida ou tentar 
encontra uma nova, quando as conhecidas não satisfazem, só diz 
bem a favor de um homem.» 
25€ 
 

 

 
 

 

  

 
9 - Amaral, Augusto Ferreira do – Collecção dos brazões 
das famílias illustres de Portugal. Lisboa, A Nova 
Ecléctica; Livraria Olisipo, 2003, edição fac-similada, 
apresentação e estudo de Augusto Ferreira do Amaral, 75 
p., muito ilustrado, 32 cm. Tiragem de 500 exemplares 
numerados, nº 22. Encadernação do editor em sintético, 
bom estado. 
 
«A “Collecção” foi editada pela primeira vez no século XIX, num 
número de exemplares que se presume escasso, pois é hoje 
bastante rara, completa, no mercado de livros antigos.» 
60€ 
 

 
10 - Andrade, Eugénio de – As mãos e os frutos: os 
amantes sem dinheiro. Porto, Editorial Inova, 1973, prefácio 
de Jorge de Sena, 90 p., 25 cm. Capa brochada, bom estado. 
 
«As minhas raízes mergulhão desde a infância no mundo mais 
elemental. (…) Dessa infância trouxe também o desprezo pelo luxo, 
que nas suas múltiplas formas é sempre uma degradação.» 
25€ 
 

 

 
 



atempo 
livraria antiquário 

 

 5 

 

  

 
11 - Andrade, Eugénio de – Véspera da água. Porto, 
Editorial Inova, 1973, 1ª edição, 69;[12] p., ilustrado, 26 cm. 
Capa brochada, bom estado. 
 
«A terra e a água, a luz e o vento consubstanciaram-se para dar 
corpo a todo o amor de que a minha poesia é capaz. (…) A 
pureza, de que tanto se tem falado a propósito da minha poesia, é 
simplesmente paixão, uma paixão pelas coisas da terra, na sua 
forma mais ardente e ainda não consumada.» 
40€ 
 

 
12 - Andrade, Ferreira de – Cascais - Vila da Corte: oito séculos de história. 
Cascais, Câmara Municipal de Cascais, 1990, 2 volumes, fac-simile da edição 
de Cascais: Câmara Municipal, 1964, 496;CIII p., [62] folhas ilustradas, vários 
mapas e gravuras desdobráveis, 26 cm. Encadernação inteira de pele, 
gravações na pasta, bom estado.  
Encarnação, José da – Cascais - Vila da Corte: oito séculos de história: 
índices e suplemento. Cascais, Câmara Municipal de Cascais, 1975, 162 p., 
[17] páginas com fotografias, 26 cm. Encadernação inteira de pele, gravações na 
pasta, com caixa para os 2 volumes, bom estado. 
 
«A obra constitui um marco fundamental na historiografia de Cascais.»  
120€ 
 

  
 
13 - Baêna, Sanches de, Visconde de – Archivo heráldico-
genealógico. Braga, Barbosa & Xavier, 1991, fac-simile da edição de 
Lisboa, Typographia Universal, 1872, 2ª edição, 2 volumes, 1º 
volume: L;[1];686;[1] p., 2º volume: CCXXX;[3] p., 27 cm. Capa 
brochada, bom estado. JUNTO COM: Valdez, Rui Dique Travassos 
– Cartas de brazão modernas: 1872-1910: complemento do 
arquivo heráldico-genealógico do Visconde de Sanches de 
Baêna. Porto, Livraria Fernando Machado, 1992, Fac-simile da edição 
da Livraria Fernando Machado de 1935 ilustrações de Alfredo do Ó 
Martins, 78;[2] p., ilustrado, 26 cm. Capa brochada, bom estado. 
220€ 
 

 
   

14 - Baêna, Visconde de Sanches de – Famílias nobres do 
Algarve. Lisboa, Typ. A Liberal/ Typographia do Annuario Commercial, 
1900-1906, 1ª edição, 2 partes, I parte: 186 p., II parte: 125;[3] p., 2 
quadros genealógicos desdobráveis, ilustrado com foto do autor,  26 
cm. Encadernação ½ pele, com capa de brochura, 2 livros 
encadernados em um volume, bom estado. 
130€ 
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15 - Baião, António – Homenagem a Camilo no seu 
centenário (1825-1925): I – O sangue israelita de Camilo; II 
– Herculano e Camilo; III – O romance de Camilo «A freira 
que fazia chagas» e o respectivo processo inquisitorial. 
Coimbra, Imprensa da Universidade, 1952, 198 p., 18 cm. 
Capa brochada, bom estado. 
 
«Mas, queremos crer, nenhuma homenagem seria mais grata ao seu 
espírito do que a de lhe estudarem a obra, fazendo justiça ao mais 
vernáculo e mais abundante prosador de toda a literatura portuguesa. 
E é isso que tentamos fazer.» 
18€ 
 

 

 

 
 
16 - 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 astronómica, physica 
e politica; colligido principalmente do tractado de 
geographia. Paris, J. P. Aillaud, 1838, 2 volumes, 1º volume: 
699,[1] p., 2º volume: 714 p., ilustrados com inúmeros quadros 
informativos, 21 cm. Encadernação inteira de pele, com 
marmoreiros no corte das folhas, bom estado. 
 
Adriano Balbi, geógrafo italiano, visitou Portugal em 1820 para um trabalho de investigação donde resultou a 
publicação de dois livros sobre Portugal. 
220€ 

 
 
17 - Barbosa, L. A. Grandvaux – Carta fitogeográfica de 
Angola. Luanda, Instituto de Investigação Científica de Angola, 
1970, XII;[2],323,[1] p., muito ilustrado com fotos, desenhos e 
gráficos, com 3 mapas desdobráveis, sendo um deles de grande 
formato colocado em bolsa na capa, 25 cm. Encadernação 
inteira de sintético, bom estado. 
 
«Este trabalho é constituído, sobretudo, por uma carta fitogeográfica de 
Angola acompanhada da memória descritiva, contendo uma análise e 
interpretação da vegetação.» 
70€ 
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18 - Bessa-Luís, Agustina – A mãe de um rio. Lisboa, Contexto Editora, 1981, COLECÇÃO: Cábulas de navegação, 1ª 
edição, fotografias de Jorge Molder, 43;[4] p, ilustrado, 15X22 cm. Capa brochada, bom estado. 
25€ 
 
 
 
 
19 - Boletim da Academia Nacional de Belas-Artes: 
documentos relativos á ourivesaria francesa encomendada 
para Portugal. Lisboa, Academia Nacional de Belas-Artes, 
1935, 130 p., 28 cm. Capa brochada, bom estado. 
30€ 
 

 

 
 

 
20 - Bourgoin, Pierre – Animaux de chasse d' 
Afrique. Paris, La Toison d'Or, 1956, 255 p., ilustrado 
com desenhos de Pierre Dandelot, sendo alguns a 
cores, com mapas, 24 cm. Capa brochada, bom 
estado. 
 
«Il donne une liste complete dês principaux animaux sauvage 
qui l’habitent, les situe dans ce continent aux aspects três 
variés, permet de les identifier, donne un aperçu de leurs 
moeurs et même, dans certains cas, indique leurs rèactions 
les plus probables devant le chasseurs.» 
75€ 
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21 - Bragança, D. Carlos de – Aves de Portugal: catálogo 
illustrado das aves de Portugal (sedentárias, de arribação e 
accidentaes). Lisboa, Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1998, 
fac-simile da edição de Lisboa: Imprensa Nacional, 1903, 
FASCICULOS I: Estampas 1 a 20, FASCICULOS II: Estampas 21 a 
41, SUPLEMENTO, texto em português e francês, 404;[2] p., muito 
ilustrada, 32 cm. Encadernação do editor em pano, bom estado. 
 
«Não subsiste hoje quaisquer dúvidas de que as aguarelas originais 

destinadas ao Catálogo das aves de Portugal são da autoria de Enrique Casanova e não do Rei D. Carlos. 
Acontece que nas oficinas da Imprensa Nacional Casa da Moeda, quando, em 1983, se procedia aos trabalhos de reprodução dos 
fascículos I e II, foram encontradas mais 53 estampas, (…) a administração da INCM resolveu que fossem reproduzidas (…) como 
suplemento à referida edição fac-similada (…) e que constituem a presente edição.» 
100€ 
 
 
22 - Bragança, D. Diogo de (VIII Marquês de Marialva) – A 
equitação em dicionário picaresco: ilustrado e tudo. Edição 
do autor, 2007, inclui manuscrito inédito "As cores dos cavalos" 
e outros textos, 190;[2] p., muito ilustrado, com fotos, 
desenhos, reproduções de gravuras antigas, 28 cm. Capa 
brochada, como novo. 
 
«O deambular por este dicionário também me levou a contar coisa 
que vivi ou ouvi no meu passado de erradio, de vadiagem, de 
interessa pela sabedoria dos outros, interpretada com uma certa 
caturrice.» 
40€ 
 

 

 
 

 
 

 
23 - Brandão, Francisco Azevedo (dir.) – Espinho: 
boletim cultural: revista trimestral para publicação de 
estudos e documentos relativos ao concelho. Espinho, 
Câmara Municipal de Espinho, 1979-1981, 10 números, 
volume I – 1979, nº 1: 112 p., nº 2: 119p., nº 3: 96 p., volume 
II – 1980, nº 5 e 6, nº 7, nº 8: 445;[2] p., volume III – 1981, nº 
9, nº 10, nº 11 e 12: 458;[2] p., (com falta do nº4), muito 
ilustrados, 23 cm. Capa brochada, bom estado. 
60€ 
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24 - Brásio, António – História do Reino do Congo. Lisboa, 
Centro de Estudos Históricos Ultramarinos, 1969, 93 p., 23 cm. 
Capa brochada, bom estado. 
 
«O manuscrito 8080 da Biblioteca Nacional de Lisboa, revelado em 
1933 por Alfredo Felner, no seu livro Angola, com o extracto de 
alguns capítulos, alcançou logo uma audiência internacional 
insuspeitada, (…) julgamos acertado dar enfim publicidade integral ao 
texto do manuscrito.» 
25€ 
 

 

 
 

 
 
 
25 - Bravo, João Maria – Caça, coutos, caçadores. Edição 
do Autor, s/d, 147 p., ilustrado com desenhos, 24 cm. Capa 
brochada, bom estado. 
 
«Decorridos que são esses quatro anos, achei que devia reunir, 
numa única publicação, o que disperso, correspondia ao citado 
período de tempo.» 
25€ 
 

 

 
 

 

 

 
26 - Bravo, João Maria – Da caça: subsídios para uma 
futura lei. Lisboa, Tipografia Mourão, 1965, 155;[1] p., 23 
cm. Capa brochada, bom estado. 
 
«A sugestão de lei de Caça apresentada, oportunamente, à 
Câmara Corporativa tem a informá-la, como princípio genérico 
básico, o da liberdade de se poder caçar em todo o território 
nacional metropolitano, liberdade que aparte determinadas 
restrições especificas expressamente definidas pela lei, só é 
limitada pelas reservas de caça, particulares ou do estado.» 
Livro apreendido pela censura poucas horas depois de ser posto à 
venda. 
35€ 
 

 
 

 
 
27 - Bravo, João Maria; Baêna, Miguel Sanches de – Oito séculos de caça em Portugal. 
Lisboa, BPI, 1998, livro editado pelo Grupo BPI só para clientes, 395;[1] p., muito ilustrado 
com centenas de fotos, gravuras e desenhos, 35 cm. Com dedicatória do autor Miguel 
Sanches de Baêna. Encadernação do editor, com sobre capa, bom estado. 
120€ 
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28 - Cabral, Teodósio; Pratas, Abel; Galvão, Henrique – Da vida 
e da morte dos bichos: subsídios para o estudo da fauna de 
Angola e notas de caça. Lisboa, Livraria Popular de Francisco 
Franco, s/d, 5 volumes, 1º volume: Elefantes e rinocerontes. - 
202;[6] f., [26] f ilustradas, 2º volume: O hipopótamo, a girafa, o 
crocodilo, os javalis. - 222;[5] p., 3º volume: O leão. - 233;[6] p., 4º 
volume: Búfalos, gorila, leopardo, antílopes, etc. - 229;[5] p., 5º 
volume: Narrativas de caça grossa em África. - 252;[1] p., muito 
ilustrados, com mapa desdobrável, 25 cm. Encadernação ½ pele, 
com capas de brochura, estado razoável. 
100€ 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
29 - Cadamosto, Luís de – Navegações de Luís de 
Cadamosto. Lisboa, Instituto de Alta Cultura, 1944, Texto 
em Italiano e tradução portuguesa do Dr. Giuseppe Carlo 
Rossi, 87 p., texto a 2 colunas, 31 cm. Capa brochada, bom 
estado. 
 
«Desejaríamos, em obediência ao plano do nosso trabalho, 
coleccionar e colacionar os textos impressos e mss. das presentes 
Navegações e apresentá-las em edição critica. Carecidos, todavia 
de quase todos os elementos bibliográficos fundamentais para 
empreender com êxito tal trabalho, (…) tivemos de nos limitar a 
reimprimir o texto de R. Caddeo – o menos imperfeito e o mais 
acessível dos que pudemos consultar.» 
60€ 
 

 
30 - Cadamosto, Luís de; Sintra, Pedro de – Viagens de Luis de Cadamosto e de 
Pedro de Sintra. Lisboa, Academia Portuguesa da História, 1948, edição comemorativa 
do V centenário do descobrimento da Guiné elaborada e publicada a expensas do 
Ministério das Colónias, prefácio e notas de Damião Peres, XVIII;[1],208 p., [8] folhas 
ilustradas, 26 cm. Encadernação inteira de sintético, com capas de brochura, bom 
estado. 
 
«Como é comummente sabido, o veneziano Alvise da Cá da Mosto ou Luis de Cadamosto, 
aportuguesadamente – colaborou na expansão ultramarina de Portugal no tempo em que a dirigia 
o glorioso infante D. Henrique. 
De duas das suas viagens á costa africana, realizadas em 1455 e 1456 (…) escreveu minuciosa 

descrição, à qual acrescentou a dos descobrimentos realizados em 1460-1461.» 
50€ 
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31 - Cadernos vianenses: notícia do passado e do presente 
da região de Viana do Castelo. Viana do Castelo, Pelouro da 
Cultura da Câmara Municipal, 1978-1983, 5 volumes, nº I (Out. 
1978) - nº VII (1983), (com falta do nº IV e nº VI), volume I: 
1978, 195;[4] p., volume II: 1979, 239;[4] p., volume III: 1979, 
241;[5] p., volume V: 1981, 208;[1] p., volume VII: 1983, 255 p., 
muito ilustrados, 23 cm. Capa brochada, bom estado. 
50€ 
 

 

 
 

 

   
 
32 - Cadornega, António de Oliveira – História geral das guerras angolanas: 1680. Agência-Geral do Ultramar, 1972, 
reprodução fac-similada da edição de 1940, anotado e corrigido por José Matias Delgado, 3 volumes, tomo I: XX;629;[2] p., 
tomo II: [8];595;[2] p., tomo III: XI;509; [2] p., [28] folhas ilustradas, [2] folhas desdobráveis uma com mapa, outra com fac-
similar da dedicatória do autor, 22 cm. Encadernação ½ pele, bom estado. 
 
«Julgo ter contribuído com as minhas notas para esclarecer a história de Angola até 1680, que é até onde Cardonega chega.» 
75€ 
 
 
33 - Caeiro, Bento – Santo Aleixo da restauração: a aldeia 
heróica da restauração de Portugal. Moura, Junta de 
Freguesia de Santo Aleixo, 1940, [4];92;[1] p., ilustrado, 26 cm. 
Capa brochada, bom estado. 
 
«Assume proporções épicas a refrega de Agosto de 1644.  
Provoca pasmo o conhecimento das condições em que foi travada. 
Excita entusiasmo a leitura dos seus relatos. 
E não é lenda, é história.» 
25€ 
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34 - Calado, Mariano – Peniche na história e na lenda. 
Lisboa, Of. Gráf. da C.U.F., 1968, 2ª edição revista e 
aumentada, 431;[8] p., ilustrado, 125 cm. Com dedicatória 
do autor. Capa brochada, bom estado. 
 
«(…) devo dizer que (…) pesquisei, durante dias e noites de 
muitos meses, todos os arquivos públicos e particulares que me foi 
dado consultar e estudei, necessariamente, o ambiente local em 
todos os seus matizes, para, na sequência do trabalho, me ser 
possível delinear uma visão ampla e concreta da região.» 
40€ 
 

 
 
 
35 - Carmo, José Pedro do – Touros: arte portuguesa. Lisboa, Livraria Popular de 
Francisco Franco, [1927], 200 p., ilustrado com foto do autor, 19 cm. Encadernação 
inteira de sintético, bom estado. 
30€ 
 

 
 
 

 
 
 
36 - Carvalho, João Augusto de Noronha Dias de – Notas 
biográficas do General Henrique de Carvalho. Lisboa, Liga 
dos combatentes, 1975, 2ª edição, 30;[1] p., ilustrado com foto 
de Henrique de Carvalho, 23 cm. Com dedicatória do autor. 
Acompanhado de uma carta manuscrita pelo autor. Capa 
brochada, bom estado. 
 
Interessante biografia escrita pelo filho do General Henrique de 
Carvalho. Acompanhada, à parte, de uma carta manuscrita com 3 
páginas, referenciando preciosa informação sobre as suas tentativas 
de reeditar a obra do pai “Expedição portuguesa ao Muatiânvua.” 
60€ 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
37 - Carvalho, Rómulo de – História dos isótopos. 
Coimbra, Atlântida, 1962, 1ª edição, 290 p., 16 cm. Capa 
brochada de António Gedeão, algumas folhas com notas do 
possuidor, bom estado. 
15€ 
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38 - Castelo Branco, José Barbosa Canaes de Figueiredo – 
Árvores de costados de famílias ilustres de Portugal. 
Braga, Carvalhos de Basto, 1990, fac-simile da edição de 
Lisboa, Na impressão Regia, 1831, 2 volumes, 1º volume: 
Costados das famílias illustres de Portugal, Algarves, Ilhas, e 
Índias - XII;95;[6] p., 2º volume: Árvores de costados das 
famílias nobres dos reinos de Portugal, e Algarves, e domínios 
Ultramarinos - VIII;242;IX p., 26 cm. Capa brochada, bom 
estado. 
80€ 
 

 

 
 

 
 
 
39 - Castilho, Artur – Manual enciclopédico do agricultor 
português: fruticultura especial: fruteiras alimentares. 
Agricultura: cereais I: cerais II. Porto, Gazeta das Aldeia, 
1954, 4 volumes, 1º volume: 1165;[1] p., 2º volume: 752 p., 3º 
volume: 832;[8] p., 4º volume: 833 a 1871 p., muito ilustrados, 
24 cm. Encadernação inteira de sintético, com capas de 
brochura nos 2 volumes da Fruticultura, bom estado. 
200€ 
 
 

 
 
 
 
40 - Castro, Luís de Albuquerque e – A Arte megalítica e as 
escritas ideográficas. Lisboa, s/ed., 1943, separata do I 
Congresso Nacional de Arqueologia, 251 a 259 p., ilustrado, 25 
cm. Capa brochada, bom estado. 
10€ 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
41 - Cepa, A. Guerreiro (dir.) – Caminiana: revista de 
cultura histórica literária, artística, etnográfica e 
numismática. Caminha, Braga: Gráficas de Barbosa & 
Xavier, Lda, 1980-1982, 5 volumes, nº 2: 1980, 215;[1] p., nº 
3: 1980, 212;[1] p., nº 4: 1981, 179;[1] p., nº 5: 1981, 219;[1] 
p., nº 6:1982, 210;[1] p., (com falta do nº1), ilustrados, 27 
cm. Capa brochada, bom estado. 
50€ 
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42 - Chaves, Luís – Pelourinhos do ultramar português. 
Lisboa, Agência Geral das Colónias, 1948, 138;[15] p., 
ilustrado com fotos e desenhos, 2 reproduções de mapas 
antigos, 23 cm. Capa brochada, bom estado. 
25€ 
 

 

  
 

 
 
43 - Chicó, Mário Tavares; Gusmão, Artur Nobre de; França, José-Augusto 
(dirs.) – Dicionário da pintura universal. Dicionário de pintura portuguesa. 
Lisboa, Estúdios Cor, 1962-1965-1973, 3 volumes, 1º volume de A a L: 447;[3] p., 
2 º volume de M a Z: 422;[3] p., 3º volume: Dicionário de pintura portuguesa, 
435;[12] p., muito ilustrados a cores e a preto e branco, 28 cm. Acrescido com 
recorte de jornal a noticiar a história da sua publicação por José-Augusto França. 
Encadernação do editor em inteira de pele, bom estado. 
 
O 3º volume dedicado à arte portuguesa levou 8 anos a ser publicado em vez de 14 
meses como era o plano da obra, pela dificuldade em obter artigos e pela morte de 

alguns dos seus colaboradores como foi o caso de Mário Chico.  
220€ 
  
 

 

 
44 - Correia, Joaquim Manuel – Memórias sôbre o 
concelho do Sabugal. Sabugal, Câmara Municipal do 
Sabugal, 1997, fac-simile da edição de Lisboa: Federação 
dos Municípios da Beira-Serra, 1946, XIII;367;[34] p., muito 
ilustrada, 25 cm. Capa brochada, bom estado. 
 
«A verdade é que a sua obra – mais parecendo o resultado da 
investigação de um etnólogo profissional, que não era! – se 
transformou na referência fundamental para todos quantos, 
actualmente, queiram prosseguir na busca de elementos históricos 
ou etnográficos relativos à nossa região.» 
15€ 
 

 
 
 
45 - Correia, Natália – O anjo do ocidente à entrada do 
ferro. Lisboa, Edições Ágora, 1973, 1ª edição, seis desenhos 
originais de Lino, 138;[3] p., ilustrado a colores, 22 cm. Capa 
original do editor, com sobre capa, bom estado. 
40€ 
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46 - Cortesão, Jaime – Os descobrimentos portugueses. Lisboa, Arcádia, [194-], 1º volume: 556 p., 46 ilustrações em extra 
texto, 2º volume: 443;[1] p., 26 ilustrações em extra texto,  muito ilustrado, com inúmeros mapas de página inteira, 31 cm. 
Encadernação ½ pele, bom estado. 
 
«Escrever uma obra, marcada o mais possível pelo carácter científico, mas relacioná-la a cada passo com o drama e a afirmação épica da 
consciência humana em luta com as novas realidades, foi o nosso desígnio.» 
200€ 
 

 
 
47 - Costa, Aleixo Rodrigues da – África: homens e 
animais bravios. Edição do Autor, 1999, 400 p. a 2 colunas, 
[8] páginas com mapas, muito ilustrada com fotos sendo 
algumas a cores, 26 cm. Capa brochada, bom estado. 
 
«Ao longo de todos ou quase todos os capítulos, ao fazer referência 
a este ou àquele animal, a descrição de caçadas surge de um modo 
espontâneo por entre os temas abordados ou para um melhor 
esclarecimento deles.»  
65€ 

  
 
 
 
48 - Costa, Francisco – Cântico em tom maior: em busca 
do amor perdido. Lisboa, Livraria Bertrand, [195-], 1ª edição, 
390 p., 19 cm. Capa brochada, bom estado. 
25€ 
 

 

 
 



atempo 
livraria antiquário 

 

 16 

 

 
 

 
 
 
49 - Costa, Maria Velho da – Casas pardas. Lisboa, 
Moraes Editores, 1977, 1ª edição, capa de Luiz Duran, 
394;[4] p., 20 cm. Capa brochada, bom estado. 
20€ 
 

 
 
 
 
50 - 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 sintético, bom estado. 
 
«Entre as espécies enumeradas incluo não só todas as espontâneas de que tenho 
conhecimento, como ainda as subespontâneas e algumas cultivadas.» 
120€ 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
51 - Cruz, Maria Antonieta de Lima – História da música 
portuguesa. Lisboa, Editorial Dois Continentes, 1ª edição, 
266;[5] p., ilustrado, 25 cm. Exemplar numerado e rubricado 
pela autora. Capa dura do editor, bom estado. 
15€ 
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52 - Dalgado, D. G. – Flora de Goa e Savantvadi: catálogo 
methodico das plantas medicinaes, alimentares e 
industriaes. Lisboa, Imprensa Nacional, 1898, 1ª edição, 
XVI;[1],288,[3] p., 26 cm. Encadernação inteira de sintético, 
com capa de brochura, bom estado. 
 
«O único trabalho em portuguez que se conhece n’este género, foi 
elaborado em 1780 por Manoel Galvão da Silva, commissionado pelo 
governo de Portugal para estudar a história natural de Goa. (…) 
N’estas circunstâncias, julguei que seria de alguma utilidade prática 
dar à publicidade este meu trabalho, planeado há mais de sete 
annos.» 
100€ 
 
 

 

  
 

 

  

 
53 - Dante, Alighieri – Divina comedia: inferno, 
purgatório, paraíso. Rio de Janeiro, Jacintho Ribeiro dos 
Santos, 1916-1918, 2 ª edição cuidadosamente revista, 
accrescida com setenta e cinco estampas de Gustavo Doré, 
enriquecida com um autographo do traductor e 
acompanhada de um completo Rimario organisado pelo filho 
do traductor, Xavier Pinheiro (J. A.) Traducção brasileira de 
José Pedro Xavier Pinheiro, prefácio de J. A. Xavier 
Pinheiro, 3 volumes, I volume: Inferno - 448;[1] p., II volume: 
Purgatório - 452 a 791;[1] p., III volume: Paraíso - 796 a 
1152;[1] p., Rimário: 280 p., muito ilustrados, 24 cm. Capa 
brochada, bom estado. 
120€ 
 

 
 
54 - Dante, Alighieri – La divina commedia. Firenze, G. Barbèra Editore, 
1879, 604 p., ilustrado com gravura do autor, 10 cm. Encadernação inteira 
de pele da época com dourados especiais, com estado. 
Petrarca, Francesco – Le rime. Firenze, G. Barbèra Editore, 1877, 511 p., 
ilustrado com gravura do autor, 10 cm. Encadernação inteira de pele da 
época com dourados especiais, com estado. 
Tasso, Torquato – La Gerusalemme liberata. Firenze, G. Barbèra Editore, 
1869, 659 p., ilustrado com gravura do autor, 10 cm. Encadernação inteira 
de pele da época com dourados especiais, com estado. 
Omero – L' iliade.  Firenze, G. Barbèra Editore, 1973, tradotta da Vincenzo 
Monti, 792 p., ilustrado com gravura do autor, 10 cm. Encadernação inteira 
de pele da época com dourados especiais, com estado. 
 
Colecção de clássicos em livros miniatura. 
200€ (4 volumes) 
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55 - Delgado, Ralph – História de Angola. Lisboa, Banco 
de Angola, s/d, 4 volumes, 1º volume: Primeiro período e 
parte do segundo 1482 a 1607 - 442 p., 2º volume: 
Continuação do segundo período de 1607 a 1648 - 427;[21] 
p., 3º volume: Terceiro período, 1648 a 1836 - 403 p., 4º 
volume: Terceiro período, 1648 a 1836 - 406 p., muito 
ilustrados, com mapa desdobrável, 23 cm. Capa brochada, 
bom estado. 
 
«(…) ensaio histórico sobre Angola. Síntese catalogada (…) 
fundindo a narrativa e a explicação com profundeza, tenta 
preencher, no entanto, lacunas fundamentais da cronologia das 
diversas etapas da evolução territorial e da interpretação dos 
respectivos acontecimentos.»  
160€ 

 
 

 
 
56 - Diana: revista de caça, hipismo e pesca. Bravo, João Maria (dir.); Ferraz, José (dir. 2ª série); Seiça, Vitor (dir. 3ª 
série). Lisboa, Sociedade Astória, 1ª SÉRIE: Bimensal - Ano I, nº 1, Novembro-Dezembro de 1948 ao Ano XXVI, nº 256, 
Novembro-Janeiro de 1974-1975, 2ª SÉRIE: periodicidade mensal - nº 1, Agosto de 1979 a nº 23, Fevereiro de 1982, 3ª 
SÉRIE: periodicidade mensal - Ano 1, nº 0, Maio de 1985 ao Ano 5, nº 62, Dezembro de 1990. Encadernação do editor em 
inteira de pele (1ª série), encadernação ½ pele (2ª série), encadernação inteira de pano (3ª série), com todas as capas de 
brochura nas três séries, muito bom estado.  
 
Inclui ainda, à parte, uma carta dactilografada e assinada pelo director da revista Vitor João Seiça, datada de 9 de Fevereiro de 1989, 
falando das mudanças e alterações que a revista iria ter.  
2300€ 
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57 - Dias, Carlos Malheiro (dir. e coord. lit); 
Vasconcelos, Ernesto de (cartogr.); Gameiro, 
Alfredo Roque (dir. artística) – História da 
colonização portuguesa do Brasil. Porto, 
Litografia Nacional, 1921-1924, 3 volumes, 
edição monumental comemorativa do primeiro 
centenário da Independência do Brasil, ilustrada 
com centenas de gravuras no texto e extra texto, 
reproduções fac-similar, mapas, aguarelas e 
desenhos. Primeira parte: O Descobrimento; 
volume 1º: Os precursores de Cabral. - 1921, CXXXI [18] 275 p; volume 

2º: A Epopeia dos Litorais. Segunda parte: A Colonização - 1923. - 462 p.; volume 3: A Idade Média Brasileira (1521-1580). - 
[8], LXII, 395 p., 38 cm. Encadernação ½ pele, bom estado. 
250€ 
 
   
 

58 - Dias, J. A. Travassos Santos – Abecedário dos mamíferos 
selvagens de Moçambique. Lourenço Marques, Ano da 
Independência, 1975, 1ª edição, 239;[1] p., muito ilustrado com fotos e 
desenhos no texto e extra texto, sendo alguns a cores, 21 cm. Com 
dedicatória do autor, com 4 cartas, à parte, do autor dactilografadas e 
assinadas, com 4 páginas de recortes de jornais , à parte, a noticiar o 
trabalho do escritor. Capa brochada, bom estado. 
 
«Moçambique foi sempre e é-o, ainda hoje, bem conhecido pela grande 
riqueza que representa a sua fauna silvestre – senão traduzida pela 
multiplicidade de espécies que a integram, pelo menos através da larga 
representatividade de algumas daquelas.» 
80€ 

 
 
 
 
 
59 - Dias, Pedro; Pereira, João Victor G. da Silva – 
Cantanhede: a terra e as suas gentes. Cantanhede, Câmara 
Municipal de Cantanhede, 1983, 94 p., muito ilustrado com 
inúmeras fotos, 24 cm. Capa brochada, bom estado. 
 
Interessante monografia desta região. 
8€ 
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60 - Esaguy, José de – A vida do Infante Santo. Lisboa, Edições Europa, 1936, ilustrações de Martins Barata, 213;[3] p., [44] 
folhas ilustradas, arranjo gráfico de grande beleza e qualidade, 27 cm. Encadernação ½ pele, com capa de brochura, bom 
estado. 
 
«Seguiremos as pisadas do Infante em Marrocos, guiando-nos pela sua própria Fé ao tentarmos esboçar o perfil da sua vida, como os 
artistas das clássicas estátuas gregas.» 
80€ 
 
 
61 - Essências florestais da Guiné portuguesa: nº 1 ao nº 16. Lisboa, Ministério do Ultramar. Jardim e Museu Agrícola do 
Ultramar, 1956 – 1959, Com a colaboração do Laboratório de Histologia e Tecnologia de madeiras da Junta das Missões 
Geográficas e de Investigação do Ultramar e do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, nº 1 ao nº 16, nº 1- 15 p., nº2- 15;[1] 
p., nº 3- 13;[1] p., nº 4- 15;[1] p., nº 5- 15;[1] p., nº 6- 13;[2] p., nº 7- 15,[1] p., nº 8- 15,[1] p., nº 9- 13;[2] p., nº 10- 13;[2] p., nº 
11- 13;[2] p., nº 12- 13;[2] p., nº 13- 13;[2] p., nº 14- 13;[2] p., nº 16- 15,[1] p., muito ilustrado com fotos e desenhos alguns a 
cores, 25 cm. JUNTO COM: Essências florestais do Maiombe português, Angola: nº 1 a nº 2. Lisboa, Ministério do 
Ultramar. Jardim e Museu Agrícola do Ultramar, 1963, nº 1- 23;[1] p., com mapa estatístico desdobrável, nº 2- 21;[2] p., 
ilustrados com fotos e desenhos alguns a cores, 25 cm. Encadernação inteira de sintético, bom estado. 
120€ 
 

     

 
 

62 - Estermann, Carlos – Álbum de penteados do sudoeste 
de Angola. Lisboa, Junto de Investigação do Ultramar, 1960, 37 
p., texto bilingue: português e francês, com 54 estampas, muito 
ilustrado, 23 cm. Capa brochada, folhas ainda por abrir, bom 
estado. 
 
«O presente estudo pertence ao número daqueles que raras vezes se 
tentaram em Angola, devido certamente ao elevado custo de 
publicações deste género.» 
80€ 
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63 - Estermann Carlos – Etnografia do sudoeste de Angola. Lisboa, Junta de Investigações do Ultramar, 1956-1957-1961, 
1ª edição, 3 volumes, volume 1: Os povos não -bantos e o grupo étnico dos Ambós- 265;[1] p., 91 fotos, ilustrado com 
desenhos, mapa desdobrável, 27 cm, volume 2: Grupo étnico Nhaneca-humbe- 299 p.,151 fotos, ilustrado com desenhos, 
mapa desdobrável, 27 cm, volume 3: O grupo étnico Herero- 251;[1] p., 67 fotos, ilustrado com desenhos, 27 cm. 
Encadernação inteira de sintético, com capas de brochura, bom estado. 
 
«Dos nove anos que estive colocado nas missões da Mupa e Omupanda, no Cuanhama, foi-me possível colher muitos elementos de 
observação etnográfica. Transferido em seguida para as Missões de Huíla, pude continuar as investigações, especialmente no grupo étnico 
nhaneca-humbi, sem por isso perder o contacto com a região de além-Cunene.» 
300€ 
 
 

 

 
64 - Estermann, Carlos – Penteados adornos e trabalhos 
das Muílas. Lisboa, Junta de Investigações do Ultramar, 
1970, 57 p., texto impresso em quatro línguas: português, 
inglês, francês e alemão, 48 páginas com fotos a cores, 
muito ilustrado, 23 cm. Capa brochada, bom estado. 
 
Continuação do trabalho já começado no “Álbum de penteados do 
sudoeste de Angola”, agora com um valioso enquadramento 
etnográfico para o estudo do folclore angolano e em particular da 
tribo Muila. 
60€ 
 

 
65 - Fénykövi, José – Angola no visor da máquina 
fotográfica e da carabina. Lisboa, Edições Diana, 1958, 
prefácio de Manuel Ferreira de Lima, ilustrações de 
Manoel Lapa, 431;[4] p., muito ilustrada com fotos e 
desenhos, 26 cm. Encadernação ½ pele, com capa de 
brochura, bom estado. 
 
«É uma estrada longa e difícil essa ascensão na técnica da 
caça e que consiste numa procura incessante de dificuldades 
que mantenham o permanente equilíbrio da luta. Estrada longa, 
que no decorrer dos anos e com a frescura dos factos narrados 

logo que sucedidos, sem posteriores e deformadoras correcções, ressalta 
na narração de José Fénykövi.» 
150€ 
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66 - Ferreira, António J. de Liz; Athayde, Alfredo; 
Magalhães, Hugo – Gorilas do Maiombe português. Lisboa, 
Imprensa Nacional de Lisboa, prefácio de A. A. Mendes 
Corrêa, VIII;155;[IV], p., muito ilustrado com fotos e desenhos,  
XXXII estampas, com mapa desdobrável, 26 cm. 
Encadernação inteira de sintético, com capa de brochura, bom 
estado. 
 
«Enfim, este estudo dos Gorilas do Maiombe aparece à estampa (…) 
com o objectivo do melhor conhecimento da história natural das 
nossas colónias (…) para o avanço da historia natural dos Primatas 
e, possivelmente, do estudo das conexões entre o homem.» 
60€ 
 

 

  

 

  
 

 
67 - Ferreira, Diogo Fernandes – Arte da caça de 
altaneria. Lisboa, Escriptorio, 1899, 2 livros encadernados 
em um volume, volume I: 148 p., volume II: 142;VI p., 19 cm. 
Encadernação ½ pele, com capa de brochura no II volume, 
bom estado. 
 
Obra repartida em seis partes: a primeira trata da criação dos 
gaviões e sua caça; a segunda dos açores e sua caça; a terceira 
dos falcões e sua caça; a quarta de suas doenças e mezinhas; a 
quinta das armadilhas e a sexta da passagem e peregrinação das 
aves. 
200€ 
 

 
68 - Ferreira, José Joaquim – Recordações da expedição 
da Zambezia em 1869. Elvas, Typographia Progresso, 1891, 
2ª edição consideravelmente augmentada precedida d'uma 
carta de Augusto de Castilho, 142;[2] p., ilustrada, com 2 
mapas desdobráveis, 23 cm. Encadernação inteira de pano, 
com assinatura na folha de rosto, bom estado. 
 
«Uma história tão luctuosa, tão cheia de vergonha e tão 
intencionalmente occultada e desfigurada aos olhos do povo 
portuguez, nos seus mais revoltantes, sinistros e trágicos pormenores, carecia de ser apresentada, sem 
rebuço nem excitações, pela mão firme de uma testemunha presencial, com a inexorável severidade do 
historiador desapaixonado.» 
70€ 
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69 - Figueiredo, Cândido de – Problemas da linguagem. 
Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1910-1921-1913, 3 
volumes, volume I: 1910- 368 p., volume II: 1921- 332 p., 
volume III: 1913- 327 p., 20 cm. Capa brochada, bom 
estado. 
 
«No último quartel, e já durante o terceiro, rarearam os estudos 
práticos da língua, e pode dizer-se que o ensinamento desta ficou 
reduzido às Gramáticas escolares.» 
40€ 
 

 
 
70 - Figueiredo, J. Mousinho de – Introdução ao estudo da 
indústria baleeira insular. Lisboa, Direcção Geral dos 
Serviços Pecuários, 1946, 222 p., ilustrado com várias fotos, 
desenhos e mapa desdobrável, 26 cm. Capa brochada, bom 
estado. 
 
O presente estudo está dividido em três parte: I parte - História 
natural do cachalote; II parte – A caça; III parte – Produtos da 
industria baleeira e respectivas práticas industriais. 
30€  
 

 

  
 

 
  

 
71 - Fowler, Henry W. – The marine fishes of west Africa based 
on the collection of the American Museum Congo Expedition, 
1909-1915. Part I-II. New York, Ethel J. Timonier, 1936, 2 volumes, 
Part I- VII;605 p., Part II- 607 a 1493 p., com 567 ilustrações, 24 cm 
(completo). Encadernação ½ pele, bom estado. 
 
«In this work I have attempted a comprehensive, descriptive account of the 
fishlike vertebrates known from the coast of western tropical Africa. (…) For 
completeness the outlying island, as Madeiras, Canaries, and Cape Verde group and even the distant Azores, Ascension 

Island, and St. Helena, are also included.» 
140€ 
 
 

72 - Freitas, M. Clara P. Graça de – Estudo das madeiras de Timor: I contribuição: II 
contribuição. Lisboa, Junta de Investigações do Ultramar 
1955, 2 livros encadernados em um volume, volume I: 74 p., 
volume II: 89 p., muito ilustrados, 25 cm. Encadernação 
inteira de sintético, bom estado. 
 
«O ultramar português, dotado nas diversas províncias de 
extraordinárias possibilidades florestais, sentia, há muito, a 
urgência de ver estudadas, em base científicas, as suas madeiras, 
de forma que o consumo e exportação pudessem realizar-se com o 
conhecimento exacto das suas características.» 
60€  
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73 - Freitas, Maria Clara P. Graça de – Madeiras de S. 
Tomé: características anatómicas e físicas. Lisboa, 
Instituto de Investigação Científica Tropical, s/d, 119 p., [18] 
folhas com fotos, 26 cm. JUNTO COM: Madeiras de 
Moçambique: características anatómicas, físicas e 
mecânica. Lisboa, Instituto de Investigação Científica 
Tropical, s/d, 52 p., ilustrado, 26 cm. JUNTO COM: 
Madeiras da Índia portuguesa. Lisboa, Instituto de 
Investigação Científica Tropical, 1963, 94 p., ilustrado, 26 
cm. JUNTO COM: Estudo das madeiras de Timor: II 
contribuição. Lisboa, Instituto de Investigação Científica 
Tropical, 1958, 89 p., ilustrado, 26 cm. Encadernação inteira 
de sintético, 4 livros encadernados em um volume, bom 
estado. 
120€ 
 

 
74 - Galvão, Henrique; Montês, 
António; Cruz, José Arantes de 
Freitas – A caça no império 
português. Porto, Primeiro de Janeiro, 
1943-1945, 2 volumes, 628;[1] p., carta 
turística e cinegética de Angola, carta 
turística e cinegética de Moçambique e 
carta cinegética da Guiné portuguesa, 
muito ilustrados no texto e extra texto a 
cores e a preto e branco, 32 cm. 
Encadernação do editor em tela, bom 

estado. 
350€ 
   
 

  
 

 
75 - Galvão, Henrique – Antropófagos. Lisboa, Jornal de 
Notícias, 1947, ilustrações de José de Moura, 330;[1] p., 
muito ilustrado no texto e extra texto, com fotos e desenhos, 
sendo alguns a cores, 24 cm. Encadernação ½ pele, com 
capa de brochura, bom estado.  
 
«E assim a expressão, digamos, exterior, da antropofagia é a mais 
conhecida, na acumulação dos casos, ritos, cerimónias, etc., que 
os viajantes revelam – do que a sua expressão interior, ainda mal 
esboçada através de tímidas hipóteses.» 
80€ 
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76 - Galvão, Henrique 
– Ronda de África: 
(outras terras, outras 
gentes: viagens em 
Moçambique). Lisboa, 
Editorial Jornal de 
Notícias, 2 volumes, 
[1948], 609;[31] p., 
muito ilustrados com 
desenhos e fotos, no 
texto e extra texto, com ilustrações de José Américo Pires de Moura 

e Fortunato Anjos, 31 cm. Encadernação ½ pele, com capa de brochura, bom estado. 
300€ 

 
   

 

  
 
77 - Gama, Maria Manuela da – Mamíferos de Portugal. Coimbra, Coimbra Editora, 1957, 246;[1] p., ilustrada com 
desenhos, 26 cm. JUNTO COM: Themido, António Armando – Aves de Portugal: chaves para a sua determinação. 
Coimbra, Coimbra Editora, 1952, 241;[2] p., ilustrado, 26 cm. JUNTO COM: Junior, J. A. Reis – As águias de Portugal. 
Coimbra, Coimbra Editora, 1926, 20 p., 26 cm. Junto com: Junior, J. A. Reis – Aves de Portugal: passeriformes: 
motacillidae. Coimbra, Coimbra Editora, 1927, 50 p., 26 cm. JUNTO COM: Ladeiro, João Miguel – Répteis de Portugal: 
notas para a sua classificação. Coimbra, Coimbra Editora, 1956, 44 p., ilustrada, 26 cm. JUNTO COM: Ladeiro, João 
Miguel – Anfíbios de Portugal: (notas para a sua clarificação). Coimbra, Coimbra Editora, 1956, 31;[4] p., ilustrada, 26 cm. 
Encadernação inteira de sintético, 6 livros encadernados em um volume, bom estado. 
200€ 
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78 - Gamito A. C. P. – O Muata Cazembe: e os povos maraves, chevas, muizas, muembas, lundas e outros da África 
austral: diário da expedição portuguesa comandada pelo major Monteiro e dirigida àquele imperador nos anos de 
1831 e 1832. Lisboa, Agência-Geral das Colónias, 1937, 2 volumes, volume I: 401;[2] p., volume II: 200;[3] p.,muito ilustrados, 
com mapa desdobrável do país observado entre Tete e Lunda, 22 cm. Encadernação inteira de sintético, com capas de 
brochura, bom estado. 
 
Inclui ainda no volume II, apêndice com “Vocabulário de alguns termos da língua cafrial do distrito da Villa de Tete, que é entendida nos 
territórios Marave e Cheva”. 
100€ 
 
 
79 - 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, avec 8 gravures, 224;[2];4 p., 
ilustrado, 17 cm. Encadernação em tela com ornamentos a 
ouro na pasta, dourado por folhas, bom estado. 
 
Com uma vasta obra publicada, Madame de Genlis, compôs prosa e 
verso. Tornou-se especialmente conhecida através dos 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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80 - Hipócrates; Laurenziani, Lorenzo; Bogard, Jacques; Galen – Ippokratous kooi prognostikon biblioi G/ 
Prognosticorum Hippocratis coi libri tres, cum Claudij Galeni tribus in eosdem commentariis, Laurentio Laurentiano 
interprete prodit à nobis Latina haec interpretatio ita emendata, ut planè reformata uideatur: idq[ue] facta ubique cum 
Graeco exemplari collatione. Parisiis, apud Iacobum Bogardum, 1543, [8];87 p., [1] p. em branco, 17 cm. Encadernação da 
época em pergaminho, com falta do canto inferior direito, algumas manchas de água nas primeiras folhas, com várias 
assinaturas de posse, sendo algumas de médicos, outra da Congregação dos Beneditinos, apresentando sucessivas datas, 
bom estado geral.  
 
Livro de medicina do século XVI. RARO. 
2000€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
81 - Individuação da apotheose festiva nas Caldas de 
Vizella consagrada ao décano do liceu central de Braga, 
professor Pereira Caldas, no seu octogésimo anniversário 
natalício em 26 de Janeiro de 1898. Braga, Imprensa 
Gratidão, 1898, 80 p., 24 cm. Capa brochada, cansada. 
10€ 
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82 - L'Évêque, Henry – Portuguese costumes. Lisboa: Inapa, 1993, fac-similada da edição de London: 1814, introdução de 
Martim de Albuquerque, bilingue: francês e inglês, [130] p., 50 folhas ilustradas com gravuras, 33 cm. Capa original do editor 
com sobre capa, bom estado. 
 
Interessante obra para o estudo da cultura portuguesa, onde se relata a vida quotidiana e as profissões tradicionais da população no século 
XIX. 
100€ 
 
 
 
 
83 - Lancastre, Manuel de – A aventura da caça. Lisboa, 
Edições Asa, 1993, 238 p., ilustrada com fotos e aguarelas, de 
excelente qualidade gráfica, 30 cm. Com dedicatória do autor. 
Encadernação do editor, com sobre capa, bom estado. 
60€ 
 

 

 
 

 

 
 

 
84 - Lancastre, Manuel de – Memórias de caça em África. 
Lisboa, Chaves Ferreira – Publicações, 1997, 64 p., muito 
ilustrada, com fotos de excelente qualidade, 34 cm. 
Encadernação do editor, com sobre capa, como novo. 
 
«É que para além de tudo o mais, este livro tem ainda o raro 
condão de, mediante um pequeno esforço de imaginação, garantir 
a sempre desejada participação na aventura da caça…mesmo em 
tempo de defeso!...» 
40€ 
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85 - Langhans, F. P. de Almeida – Heráldica: ciência de temas vivos. Lisboa, Fundação Nacional para Alegria no Trabalho, 
1966, 2 volumes, volume I: XXV;512;[3] p., volume II: 137;[3] p., muito ilustrados, 25 cm. Encadernação do editor em tela 
vermelha, bom estado. 
200€ 
 

   
 
 
 

  

 
86 - Langhans, F. P. de Almeida – Manual de heráldica 
corporativa. Lisboa, Gabinete de Divulgação da Fundação 
Nacional para a Alegria no Trabalho, 1956, 327;[1] p., muito 
ilustrado, 18 cm. Capa brochada, com alguns picos de 
humidade, bom estado. 
 
«Ao integrar a Simbologia Corporativa nas formas clássicas da 
heráldica, não se fez mais do que seguir na corrente do 
renascimento da arte de brasonar já manifesta, entre nós, nos 
labores de pioneiros de um Santos Ferreira e, sobretudo, de um 
Afonso de Ornelas, o criador e impulsionador da nossa heráldica 
municipal moderna.» 
40€ 
 

 
 
87 - Lapa, Albino – Dicionário de calão. Lisboa, Sociedade 
Gráfica Nacional, 1959, 1ª edição, prefácio de Aquilino Ribeiro, 
XXXII;217;[14] p., 4 folhas ilustradas com a linguagem dos 
mendigos, com gravura do autor, visto por Dr. José Videira, 
foto de H. Novais, 22 cm. Capa brochada, bom estado. 
 
«(…) eu lhe digo francamente, nada me extasia mais que uma 
dessas frases irreverentes condenadas pela gramática, se não pela 
moral, em nome dos bons costumes.» - Aquilino Ribeiro  
40€ 
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88 - Lapie, M. – Atlas complet du précis de la géographie universelle de M. Malte-Brun; dressé conformément au texte 
de cet ouvrage et sous les yeux de l'auteur par M. Lapie, capitaine ingénieur géographe. Paris, Chez François Buisson, 
1812, [4];11;[1]; 75 mapas traçados a cores, ornados de figuras, (completo), 35 cm. Encadernação ½ pele da época, muito 
bom estado. 
 
Pierre M. Lapie (1779-1850), famoso cartógrafo francês, produziu vários mapas e atlas de enorme beleza e detalhe, com a sua gravura 
precisa e densidade informacional, influenciando fortemente a primeira metade do século XIX. 
1000€ 
 
 

  
 
89 - Leighton, Robert – Cassell's new book of dogs: a comprehensive natural history of British dogs and their foreign 
relatives, with chapters on law, breeding, kennel management, and veterinary treatment. London, The Waverley Book 
Company, s/d, [1907], illustrated with twenty-one coloured plates and numerous photographic portraits of famous dogs, 4 livros 
encadernados em um volume, volume I: XV;151 p., volume II: IV;152-314 p., volume III: VI;315-466 p., volume IV: VIII;467-624 
p., muito ilustrados com fotos e desenhos a cores e a preto e branco, no texto e extra texto, com modelo anatómico removível 
no volume I: Plate I – Parts of the body, Plate II – The skeleton, Plate III – Circulatory system, Plate IV – Muscles, Plate V – The 
intestines and partial transverse section of the body, (completo),  27 cm. Encadernação ½ pele, bom estado. 
 
«Each of the more prominent varieties has been carefully and sufficiently dealt with by a writer acknowledged authority, without whose 
assistance the work could not have been satisfactorily performed.» 
250€ 
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90 - Lemos, Armando Augusto Chaves de – O cavallo. 
Porto, Livraria Chardron, 1903, 637;[2] p., ilustrado, 21 cm. 
Encadernação inteira de sintético, com capa de brochura, bom 
estado. 
 
«Motivo e razão de ser para este nosso trabalho modestíssimo há 
apenas um: - fornecer ao leitor normas de conducta, incital-o a 
formar, por sua conta e risco, juízos certos ou aproximados em que 
funde as suas decisões sobre casos e coisa hippicas, divorciando-se 
quanto possível, d’essa “chusma-alcateia” de entendidos 
(curandeiros ou não).» 
120€ 
 

 

  
 

 
 
 
91 - Livingstone; Stanley - Du Zambèze au Tanganyiaka 1858-1872: edition établie par 
Alain Gheerbrant d'après narrative of an expedition to the Zambesi and its tributaries par 
David Livingstone et Charles Livingstone 1865 et how I found Livingstone par Henry 
Morton Stanley 1872. Paris, Club des Libraires de France, 1959, 477;[16] p., com 22 gravuras 
e mapas desdobráveis, 20 cm. Encadernação do editor em pano, bom estado. 
40€ 
 

 
 
 
 

 
92 - Machado, José Pedro – Dicionário etimológico da 
língua portuguesa: com a mais antiga documentação 
escrita e conhecida de muitos dos vocábulos estudados. 
Lisboa, Confluência, 1967, 2ª edição revista e aumentada, 3 
volumes, 1º volume: A-C - 743 p., 2º volume: D-M - 751-1629 
p., 3º volume: N-Z - 1639-2351 p., 26 cm. Encadernação do 
editor, bom estado. 
 
«Esgotou-se em cerca de 3 anos a primeira edição deste dicionário 
etimológico, acontecimento raríssimo em livros especializados e 
caros, mesmo nos meios onde o problema de colocar livros oferece 
menos dificuldade aos editores.» 
190€ 
 

 

  

 

  
 

 
 
93 - Maqueda, A. Martín – Ganaderias portuguesas. 
Madrid, Pandora, 1957, 156;[4] p., ilustrada, 20 cm. Capa 
brochada, bom estado. 
 
Resenha histórica das ganadarias portuguesas e dos seus ferros, 
organizada alfabeticamente segundo os apelidos. 
25€ 
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94 - Martins, Ferreira General – História do exército português. Lisboa: Editorial Inquérito, 1945, 576 p., muito ilustrado no 
texto e extra texto, incluindo vários mapas e figuras desdobráveis, 30 cm. Encadernação do editor em ½ pele, bom estado. 
 
«(…) os dois fins que me propus e que orientam todo o meu trabalho: exaltar com a devida justiça, o valor do soldado português, e 
acompanhar ao mesmo tempo a evolução do exército nas diferentes épocas da história de Portugal.» 
250€ 
 

  
 
 
95 - Martins, Manuel Oliveira – Malamala: vida e sonho de 
um caçador. Lisboa: Roma Editora, 2004, 271;[1] p., muito 
ilustrado com inúmeras fotos e mapas, 21 cm. Capa brochada, 
como novo. 
 
«O autor que viveu mais de 50 anos em Moçambique, deixa-nos 
neste seu livro de memórias, a imagem de uma época, através da 
descrição da sua vivência – os momentos bons e de esperança mas 
também os de desilusão – com rigor, ternura e nostalgia que nos faz 
percorrer várias décadas de intensas e interessantes aventuras.» 
70€ 
 

 

 

 
   
 
 
96 - Martins, Rocha – D. Carlos: história do seu reinado. 
Estoril, Oficinas do ABC, 1926, [8];603 p., muito ilustrado 
com centenas de gravuras no texto e extra texto, a cores e a 
preto e branco, 39 cm.. Encadernação do editor em tela azul, 
bom estado. 
150€ 
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97 - Martins, Rocha – D. Manuel II: história do seu reinado 
e da implantação da república. Lisboa, Oficinas do "ABC", 
1931, 674 p., ilustrado com centenas de gravuras no texto e 
extra texto, a cores e a preto e branco, 39 cm. Encadernação 
inteira de pele com gravações a ouro na pasta, bom estado. 
220€ 
 

 

  
 

 
98 - Mattos, Armando de – Manual de heráldica 
portuguesa. Lisboa, Copipronto, 1999, edição fac-similada de 
Barcelos, Companhia Editora do Minho, 1941, organização de 
Manuel Gomes, 264;[5] p., ilustrado, 22 cm. Exemplar nº 96 de 
uma tiragem de 250. Encadernação do editor, bom estado. 
 
«Apenas a simplicidade própria do manual, do livro indicado para a 
divulgação, destinado aqueles que nada sabem desta nobre e útil 
ciência. 
No final do trabalho, darei uma nota bibliográfica, para auxílio de 
quem quiser embrenhar-se mais detidamente nestes estudos afins da 
história.» 
40€ 
 

 

 

 

  
 

 
99 - Mendóça, Filipe Folque de – Brasonário da nobreza 
de Portugal: manuscrito anónimo do séc. XVII. Lisboa, 
Moreira & Almeida, 1999, introdução de José Teixeira da 
Mota, transcrição de Filipe Folque de Mendoça, 1ª edição, 
XXVI;819 p., muito ilustrado, 25 cm. Capa brochada, bom 
estado. 
 
«(…) o grande interesse que este Brasonário apresenta, ao 
mostrar as Armas da Nobreza de famílias não titulares e portanto 
menos conhecidas, que por vezes será a primeira vez que foram 
apresentadas em livro.» 
125€ 
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100 - Mendonça, Virgínia Lopes de – Aventuras do 
mosquito Zigue-zague. Lisboa, Edições Europa, ilustrações 
de Vasco Lopes de Mendonça, [1936], [1 fl.];73 p., muito 
ilustrado no texto e extra texto a cores e a preto e branco, 25 
cm. Encadernação do editor, bom estado. 
 
Livro para crianças, ilustrado. 
25€ 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
101 - Migueis, José Rodrigues; Monteiro, Domingos; Redol, Alves; Ferreira, José Gomes; Jorge, Sena de; Ferreira, 
David Mourão;  Rodrigues, Urbano Tavares; Nóbrega, Isabel da; Andersen, Sophia de Mello Breyner; Nunes, Natália; 
Augusto, Abelaira; Fonseca, Manuel - Histórias de Natal. Lisboa, Estudios Cor, 1970, COLECÇÃO:  Ronda, 227;[4] p., 
muito ilustrado por: Bernardo Marques, Manuel Lapa, Luís Filipe de Abreu, Júlio Pomar, Paulo-Guilherme, António Pimentel, 
Cipriano Dourado, Manuel Lapa, Sá Nogueira, Limas Freitas, Maria Keil, Maria da Luz Lino, 26 cm. Edição numerada, 
exemplar nº 1368. Capa original do editor, bom estado. 
 
«Aí ficam pois as Histórias de Natal que doze escritores portugueses nos contaram, cada um por sua vez e no tempo que escolheram. É 
com alegria profunda que os reunimos a todos no mesmo livro e no mesmo reconhecimento.» 
50€ 
 
 

 
 

 
 
102 - Milheiros, Mário – Etnografia angolana: esboço 
para um estudo etnográfico das tribos de Angola. 
Angola, Mensário Administrativo, s/d, 223 p., ilustrado com 
várias fotos, pautas de música, 20 cm. Capa brochada, com 
alguns picos de humidade, bom estado. 
 
«Simples esboço como o que apresentamos em resultado da 
observação pessoal e directa das tribos angolanas.» 
35€ 
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103 - Moniz, Júlio Botelho (pref.) – Forças Armadas Portuguesas. Lisboa, Empresa tipográfica Casa Portuguesa, 1961, 
125 p., [36] folhas com ilustrações de uniformes, muito ilustrado, com mapa desdobrável em bolsa na capa, 28 cm. 
Encadernação do editor em pano, bom estado. 
 
«A monografia ilustrada das Forças Armadas Portuguesas destina-se a divulgar, copiosamente, a conjuntura política-militar da Nação, de 
uma forma singela e atraente, matizada com ligeira coloração geopolítica. (…) Unindo no mesmo abraço o território, as raças, as 
populações, a história e (…) tradições de nobreza do esforço português através dos séculos, a antologia e cronologia militares portuguesas, 
a acção no Ultramar, as descobertas e as conquistas, a arte, a cultura.» 
65€ 
 
 
 
 
104 - Moore, Thomas – The epicurean, a tale. London, 
Longman, Rees, Orme, Brown & Green, 1835, Seventh Edition, 
viii;332 p., 17 cm. Encadernação ½ pele da época, algumas 
folhas com picos de humidade, bom estado. 
40€ 
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105 - Nobre, Augusto – Fauna marinha de Portugal: vertebrados, mamíferos, repteis e peixes. Porto, Companhia Editora 
do Minho, 1935, 1ª edição, LXXXIV;12;5;574;[6] p., ilustrado com 77 estampas e fotogravuras, sendo algumas desdobráveis, 
muito ilustrado no texto, 23 cm. Encadernação ½ pele, bom estado. 
 
«Pioneiro do estudo da Biologia Marinha em Portugal, Augusto Nobre sempre defendeu uma forte componente de prática laboratorial no 
ensino da Zoologia, razão pela qual se empenhou na criação de um "laboratório marítimo". Esse processo acabaria por dar origem à 
Estação de Zoologia Marítima ("Aquário da Foz") e ao Museu de Zoologia, integrado actualmente no Museu de História Natural da 
Universidade do Porto.»  
200€ 
 

   
 

 

  

 
106- Nunes, Adão A. – Peixes da Madeira. Funchal, Junta 
Geral do Distrito Autónomo do Funchal, 1953, 1ª edição, 
274;[12] p., XXV páginas ilustradas a cores, 23 cm. Capa 
brochada, bom estado. 
 
«Além das determinações e descrições dos peixes aqui 
enunciados, processos de os pescar, sua alimentação predilecta, 
iscas mais apropriadas ou deles preferidas e aparelhos mais 
adequado à sua captura, procurei registar tudo quanto, 
praticamente, vi e aprendi como amador do desporto da pesca.» 
60€ 
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107 - Oliveira, Domingos Augusto Alves 
da Costa – Raças cavallares e marcas a 
ferro que usam nas suas coudelarias os 
criadores e productores portuguezes e 
hespanhoes/. Lisboa, Livraria Feran, 1906, 
1ª edição, 286 p., ilustrados com as marcas 
dos ferros, inclui 5 mapas desdobráveis 
com: Genealogia do cavallo Rumboso, 
Principaes mercados de gado Portuguezes, 
Mercados Portuguezes menos importantes, 
Principaes mercados de gado Hespanholes, 
Mappa indicativo das localidades onde 
existem coudelarias cujos ferros são 
conhecidos, 25 cm. JUNTO COM: Appendice ao livro raças cavallares e marcas a ferro. 

Lisboa, Livraria Feran, 1907, 110;[1] p., 25 cm. Encadernação inteira de sintético, com capas de brochura, 2 livros 
encadernados em um volume, bom estado. 
 
«Mas o livro não é apenas um simples registo de ferros, de cuja existência logrou obter conhecimento com maior ou menor trabalho, é, 
conjuntamente, um livro de ensino, porque descreve as principaes raças cavallares e noticia como, no nosso país, o exército alimenta estes 
animaes.»  
No Appendice notícia das raças cavallares da África, América, Ásia e Oceânia e dos vários paizes da Europa. 
300€ 
  

 

 

 
108 - Oliveira, A. N. Ramires de (coord.) - História do 
exército português: 1910-1945. Lisboa, Estado-Maior do 
Exército, 1993-1994-1995, 4 volumes, volume I: LX;320;[1] 
p., volume II: 477 p., volume III: 638 p., volume IV: 770 p., 
muito ilustrados com inúmeros mapas a cores e gravuras 
desdobráveis, 24 cm. Capa brochada, como novo. 
 
«A história do exército é fundamentalmente uma história da 
instituição. (…) A abordagem simples e facilmente perceptiva da 
evolução geral do exército e das suas estruturas de 1910 a 1945 
(…) permitindo obter uma perspectiva global ainda não conseguida 
até hoje.» 
150€ 
 

 
 
109 - Ordens religiosas masculinas em Portugal. Lisboa, 
Secretariado Permanente da C.N.I.R., 1964, 241 p., ilustrado 
com 58 fotos, 22 cm. Capa brochada, bom estado. 
 
«Este volume apresenta-nos por um lado a realidade presente dos 
institutos religiosos masculinos em Portugal e as suas actividades; e 
por outro lado, abre-nos um pouco o futuro, (…) para o que são as 
casas de formação onde se preparam os futuros religiosos e 
missionários.» 
30€ 
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110 - Pardal, J. C. – Cambaco I: caça grossa em 
Moçambique. Cambaco II: memórias dum caçador. 
Lisboa, Meribérica, 1996, 2 volumes, I volume: 235;[4] p., II 
volume: 255 p., muito ilustrados a cores e a preto e branco, 
28 cm. Ambos os volumes com dedicatória do autor. Capa 
brochada, bom estado. 
 
«O livro do J. Pardal faz ainda reviver, nos tempos actuais, o 
ambiente e a tradição já extinta duma época áurea de caça em 
África.» 
180€ 
 

 
111 - Pereira, Eduardo C. N. – Ilhas de Zargo. Funchal, Câmara Municipal do Funchal, 1956-1957, 2ª edição, 2 volumes, 
volume I: 609;[6] p., volume II: p. 625 a 1393;[3] p., muito ilustrados, com mapa desdobrável,  25 cm. Encadernação inteira de 
sintético, com capas de brochura, bom estado.  
Gonçalves, Ângela Borges; Nunes, Rui Sotero – Adenda: ilhas de Zargo. Funchal, Câmara Municipal do Funchal, 1990, 
505 p., muito ilustrado, com mapa desdobrável, 23 cm. Encadernação inteira de sintético, com capa de brochura, bom estado. 
 
«Em tudo quanto esta edição diverge da primeira, não faça dúvida no espírito do leitor, pois não é mais que devida correcção ou imperioso 
acréscimo para maior clareza do assunto e demonstração da verdade real ou histórica.» 
100€ 
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112 - Peres, Damião (dir.); Nogueira, Franco (act.) – História de Portugal: edição monumental comemorativa do 8º 
centenário da fundação da nacionalidade: profusamente ilustrada e colaborada pelos mais eminentes historiadores e 
artistas portugueses. Barcelos, Portucalense Editora, 1928-1981, 10 volumes, direcção artística de Eleutério Cerdeira, inclui 
as actualizações, volumes 9 e 10, feitas por Franco Nogueira, muito ilustrados no texto e extra texto, 30 cm. Encadernação do 
editor em sintético, bom estado. 
200€ 
 
 

  
 

 
 
113 - Pinto, Albano da Silveira – Resenha das famílias 
titulares e grandes de Portugal. Lisboa, Empresa Editora 
de Francisco Arthur da Silva, 1991, fac-simile da edição de 
Lisboa: Empresa Editora de Francisco Arthur da Silva, 1883, 
2ª edição, I volume - XLVII;693;[5] p., II volume – IV;786;[9] 
p., muito ilustrados, 26 cm. Tiragem de 520 exemplares, 
numerados e assinados pelo editor, nº 369. Capa brochada, 
bom estado. 
200€ 
 

 
 
 
114 - Ramos, Accurcio Garcia – Noticia do archipelago dos 
Açores e do que ha mais importante. Angra do Heroísmo, 
Typ. Terceirense, 1869, 150;[1] p., 19 cm. Com dedicatória do 
autor. Encadernação ½ pele da época, com alguns parágrafos 
sublinhados a tinta, bom estado. 
40€ 
 

 

 
 



atempo 
livraria antiquário 

 

 40 

 

 
 

 
 
115 - Redinha, José – Etnossociologia do nordeste de 
Angola. Braga, Pax, 1966, prémio Frei João dos Santos: 
1956, XXIV;191;[1] p., ilustrado com mapa, 21 cm. Capa 
brochada, bom estado. 
 
«A história, a demografia, o indivíduo, as instituições, os costumes, 
o trabalho e o conceito nativo que o acompanha, a economia de 
subsistência, a cultura, o recreio, o êxodo rural, a assimilação e a 
evolução como o africano as entende foram assuntos focados.(…) 
Cuidou-se também das figuras nativas mais importantes, 
procurando definir-lhes o carácter e a função.» 
30€ 
 

 
116 - Reyes, Antonio Diaz de los – Africa safari. 
Editorial Olivo, 1990, 733, ilustrado com inúmeras fotos e 
mapas a cores, 29 cm. Encadernação do editor com 
sobre capa, como novo. 
 
«El presente trabajo recoge a todas las especies y subespecies 
de gran fauna africana de caza mayor.»  
100€ 
 
  
 
 

 
 
 
117 - Ribeiro, Freitas; Lagoa, Visconde de – Grandes 
viagens portuguesas de descobrimento e expansão. I 
parte: antecedentes históricos, sinopse e esquematização 
cartográfica. II parte: Abrange a intervenção portuguesa 
nas Canárias e as viagens marítimas reputadas, com mais 
ou menos propriedade, de descobrimento Lisboa, Ministério 
do Ultramar, 1951, 1ª parte: 105 p., 2ª parte: 112 a 282;[1] p., 
ilustrados com vários mapas desdobráveis, 34 cm. Completa. 
Encadernação a imitar pergaminho, com capa de brochura, 
bom estado. 
 
Investigação referente à história da geografia dos descobrimentos 
marítimos e explorações terrestres dos portugueses. 
150€ 
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118 - Rodrigues, António dos Reis – Apologia do exército. 
Lisboa, Academia Militar, 1959, 24 p., 23 cm. Capa brochada, 
bom estado. 
12€ 
 

 

 
 

 

  
 

 
119 - Roure,  Georges – Faune et chasse en Afrique 
occidentale française: guide du tourisme de la nature 
vivante. Dakar, Editions G. I: A., 1956, Croquis de Lucien 
Blancou, 412;[1] p., ilustrado com fotos, desenhos e mapas, 
25 cm . Capa brochada, bom estado. 
 
«Ces notes, qui n’ ont aucune prètention à l’ originalité, tendent à 
faire le point de la situation de la faune de chasse de l’ A.O.F., de 
sa protetion et des possibilités de tourisme cynégétique.» 
45€ 
 

 
120 - Sarmento, Alberto Artur; Noronha, Adolfo César de – 
Vertebrados da Madeira. Funchal, Junta Geral do Distrito 
Autónomo do Funchal, 1948, 2ª edição, 2 livros encadernados 
em um volume, 1º volume: Mamíferos, aves, répteis, 
batráquios- [10];317 p., 2º volume: Peixes - [10];181 p., 23 cm. 
Encadernação inteira de sintético, bom estado. 
 
«Separadamente foram publicadas as monografias: “Os peixes da 
madeira”, 1934; “As aves do arquipélago da Madeira”, 1936; 
“Mamiferos do arquipélago da Madeira”, 1936; “Répteis e batráquios 
do arquipélago da Madeira”, 1940. 
Procedendo agora a uma 2ª edição, (…) ficam reunidos aqueles 
trabalhos sob o titulo “Vertebrados da Madeira”.» 
100€ 
 

 

 

 
 
 
121 - Seia, Hugo – Caçadores africanos. Edição do Autor, 2004. 475 p., muito ilustrado com 
fotos e reproduções a óleo do autor, 32 cm. Exemplar nº 213 de uma tiragem de mil, com 
assinatura do autor. Encadernação do editor com sobre capa, como novo. 
 
«”Caçadores Africanos” é, pois, uma colectânea de relatos emocionais de caçadores, uns mais experientes 
do que outros, como é óbvio, mas todos deixando extravasar nas suas descrições o amor pela caça e por 
tudo o que envolve tão nobre prática.» 
130€ 
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122 - Serrão, Joel – Dicionário de História de Portugal. 
Lisboa, Iniciativas Editoriais, 1971, 4 volumes, 1º volume: A a D- 
XVI;858;[5] p., 2º volume: E a MA- VIII;985;[5] P., 3º volume: M a 
SIN- VIII;897;[5] P.,  4º volume: SIS a ZURARA e Adenda- 
VI;743;[3] p., muito ilustrados, com alguma gravuras e mapas a 
cores e extra texto, 26 cm. Capa original do editor, com sobre 
capa, edição com qualidade gráfica, bom estado. 
 
«(…) tivemos sempre em mira dois desígnios paralelos, um objectivo 
que se diria duplo: por um lado fornecer ao leitor um instrumento de 
informação digno de confiança; por outro, abrir vias de investigação 
necessárias a novas sínteses sobre aspectos e problemas da história 

de Portugal pouco ou mal estudados.» 
250€ 
  
 

 
 

 
 
 
123 - Silva, António de Mattos e – Anuário da nobreza de 
Portugal: ano III, tomos III e IV. Lisboa, Dislivro, 2006, 2 
volumes, tomo III: 1615 p., tomo IV: 1501 p., ilustrado, 21 
cm. Encadernação do editor em inteira de sintético, bom 
estado. 
140€ 
 

 
124 - Silva, A. A. Baldaque da – Estado actual das pescas em Portugal. Lisboa, Banco de Fomento e Exterior, 1991, 3 
volumes, edição fac-similar de Lisboa da Imprensa Nacional 1891, 1º volume:[10];XXXIV;280;[10] p., 2º volume: XX;281 -  
519;[1] p. com mapa desdobrável, 3º volume: 5 cartas e planos hidrográficos em bolsa, muito ilustrado, 28 cm. Encadernação 
do editor, com caixa, bom estado. 
 
«(…)constitui o primeiro estudo sistemático sobre as pescas em Portugal. (…) produto da observação e estudo directo realizado pelo autor 
durante dez anos, em toda a costa do continente português.» 
200€ 
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125 - Silva, João Augusto – Animais selvagens: contribuição para o estudo da fauna de Moçambique. Lourenço 
Marques, Imprensa Nacional de Moçambique, 1956, 266 p., muito ilustrado com desenhos e fotografias do autor, 30 cm. 
Acompanhado com uma carta, à parte, manuscrita do autor. Encadernação ½ pele, com capa de brochura, bom estado. 
 
«No trabalho agora apresentado, dá-se a circunstância de ser a mesma pessoa a que observa, descreve e documenta graficamente. 
Estudei e colhi apontamentos dos animais no seu próprio meio. Procurei observá-los, surpreender-lhes os segredos. Analisei 
cuidadosamente o aspecto físico de cada espécie, o seu carácter individual, a vida colectiva, as afinidades de raça, os hábitos, as 
predilecções, as suas reacções perante o homem.» 
200€ 
 
 
126 - Soares, Maria Micaela R. T.; Santos, Francisco 
Hermínio Pires dos (coords.) – O trabalho e as tradições 
religiosas no distrito de Lisboa: exposição de etnografia. 
Lisboa, Governo Civil, 1991, 464;[34] p., muito ilustrada, com 
568 gravuras, 27 cm. Capa brochada, bom estado. 
 
Distrito de Lisboa que queríamos poder retratar em corpo inteiro, mas 
não era possível, (…) tivemos que procurar captá-lo, apenas em duas 
das suas fascinantes dimensões: a do trabalho, que é a dimensão da 
existência, do quotidiano, e a das tradições religiosas.» 
75€ 
 

 

  
 

 

  

 
127 - Thomaz de Mello (Tom) – Feitiço. Lisboa, Oficinas da 
Casa Portuguesa, 1966, introdução de António Lopes 
Ribeiro, 78 p., muito ilustrado (basicamente ilustrações), 
texto em português, francês e inglês, 33 cm. Exemplar 
numerado e rubricado pelo autor, nº 474. Capa original do 
editor, com sobre capa, bom estado. 
 
«Tom fez mais do que “ver” Angola: “adivinhou” Angola, com o seu 
espírito penetrante. E dela nos deu, para prestígio da arte 
portuguesa, imagens de incomparável feitiço, que a todos enlevam 
os olhos. Mas àqueles que conhecem e amam Angola fazem mais 
do que isso: tocam-lhes o coração.» 
40€ 
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128 - Torres, João Carlos e Visconde Sanches Baena – 
Memórias histórico-geneologicas dos duques portugueses 
do século XIX. Lisboa, Academia Real das Sciencias de 
Lisboa, 1883, 807 p., inclui 2 mapas com árvores genealógicas 
em formato desdobrável, 25 cm. Encadernação ½ pele, com 
capa de brochura, bom estado. 
200€ 
 

 

  
 

 

 
 

 
 
 
129 - Valdez, Ruy Dique Travassos – Subsídios para a 
heráldica tumular moderna olisiponense – Porto, Livraria 
Esquina, 1994, fac-simile da edição de Lisboa, 1948-1950, 
2ª edição, prefácio de Gonçalo de Vasconcelos e Sousa, I 
parte: 9;[1];123 p., II parte: 193;[1] p.,muito ilustrados, 25 cm. 
Capa brochada, bom estado. 
40€ 
 

 
 
 
130 - Valdez, Ruy Dique Travassos – Subsídios para a 
heráldica tumular moderna olisiponense. Lisboa, Ramos, 
Afonso & Moita, 1º volume (com falta do 2º volume), 1ª edição, 
123;[1] p., muito ilustrado, 25 cm. Com dedicatória do autor. 
Encadernação inteira de sintético, com capa de brochura, bom 
estado. 
40€ 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
131 - Vidal, Frederico Gavazzo Perry – Descendência d' 
El-Rei D. João VI. Lisboa, Inapa, 1996, fac-simile da edição 
de Lisboa, Guimarães & Cª, 1923, 2ª edição, com introdução 
e actualização de Frederico Perry Vidal, 
[16];37;[12];XII;[4];212;[5] p., [86] folhas com ilustrações, 25 
cm. Capa brochada, bom estado. 
25€ 
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132 - Vignhola, Giacomo – Regras das cinco ordens de architectura: segundo os principios de Vignola, com um ensaio 
sobre as mesmas ordens feito sobre o sentimento dos mais celebres architectos. Lisboa, Typographia Universal, 1876, 
VII;154 p., 90 estampas abertas em cobre, sendo algumas desdobráveis, impressa em papel de muita qualidade, 21 cm. 
Encadernação ½ pele, com dourados especiais, bom estado. 
 
A clareza e facilidade de utilização tornou-o no livro mais publicado em toda a história da arquitectura. A primeira edição data de 1562, 
ensinando um sistema prático para construir colunas nas cinco ordens clássicas: Ordem Toscana, Ordem Doria, Ordem Iónica, Ordem 
Coríntia e Ordem composta. 
300€ 
 

   
 

 
 
 
133 - Zammarano, Vittorio Tedesco – Fauna e caccia. 
Roma, Ministero Delle Colonie, 1930, 1ª edição, 222 p., muito 
ilustrado com fotos e mapas, 22 cm. Capa brochada, bom 
estado. 
65€ 
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134 - Zúquete, Afonso Eduardo Martins (dir., coord. e compil.) – Nobreza de Portugal e do Brasil: bibliografia, 
biografia, cronologia, filatelia, genealogia, heráldica, história, nobiliarquia, numismática/. Armorial Lusitano: 
genealogia e heráldica. Lisboa; Rio de Janeiro, Editorial Enciclopédia, 1960-1961, 4 volumes, 1º volume: 766p., 2º 
volume:766 p., 3º volume: 766 p., 4º volume: Armorial Lusitano, 733 p., muito ilustrado no texto e extra texto por João Carlos e 
J. Ricardo da Silva, 25 cm. Encadernação do editor inteira de pele, com gravações a ouro na pasta, bom estado. 
450€ 
 

 
Como encomendar: 

 
livraria.antiquario@sapo.pt 

 
(00 351) 93 616 89 39 

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

Obrigado pela sua preferência! 
 


