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1 - Abreu, Francisco A. G. de – Sobre os "Musseles" no Quanza Sul (achegas para o seu estudo etnográfico). Novo 
Redondo, s/d, 120;[7] folhas, com 99 fotos originais, 26 cm. Encadernação inteira de sintético, muito bom estado. 
 
Estudo inédito, com fotos originais, nunca antes publicado. 
Esta monografia foi apresentada para o Concurso de Administrador de Concelho do Quadro Administrativo da Província de Angola. 
 
«No decurso deste trabalho procuraremos, primeiro, fazer uma descrição sucinta do meio geográfico, logo seguido de uma resenha 
histórica, para depois realçarmos os aspectos de cultura material e da organização social do povo “MUSSELE”. 
Focamos, a seguir, a actividade económica com os seus animais domésticos, industrias, caça, pesca e agricultura e, por último, o 
“Direito”. 
Este trabalho acompanha-se de um documentário fotográfico destinado a uma melhor objectivação das actividades e da vida do povo 
“MUSSELE”» 
2000€ 
 
 

  
 
2- Albuquerque, Mousinho de – Mousinho de Albuquerque: Livro das campanhas. Moçambique: 1896-1898. Lisboa, 
Agência Geral das Colónias, 1934-1935, 2 volumes, volume I: 441;[3] p., volume II: 462;LXII;[3] p., muito  ilustrado, vários 
mapas desdobráveis, 23 cm. Encadernação inteira de sintético, com capas de brochura, bom estado. 
 
«O trabalho que hoje publico acêrca da minha administração em Moçambique não está fadado a causar sensação; falta-lhe para isso 
todos os dados. Primor de estilo, descrições empolgantes, (…) conto o que vi, exponho o que penso, justifico o que fiz sem 
preocupações de redacção e com a ambição única de ser claro, conciso e absolutamente verdadeiro.» 
100€ 
 



atempo 
livraria antiquário 

 

 3 

 

 
 

 
 
3- Almeida, António de – Alguns velhos e novos 
conceitos sobre os povos não Bantos de Angola. 
Lisboa, Universidade Técnica de Lisboa, 1964, 35;[1] p., 
ilustrado com fotos, 24 cm. Com dedicatória do autor. 
Capa brochada, com alguns picos de humidade, bom 
estado. 
 
«Será principalmente dos Bosquímanos, Hotentotes e dos povos 
pré-bantos actuais de Angola que me ocuparei agora.» 
15€ 
 

 
4 - Almeida, Bello de – Meio século de lutas no Ultramar: 
subsídios para a história das campanhas do exército 
português de terra e mar no seu império colonial. Lisboa, 
Sociedade de Geografia de Lisboa, 1937, 270;[1] p., 26 cm. 
Capa brochada, bom estado. 
 
«Mencionam-se neste trabalho, não só a acção dos militares do 
nosso exército de terra e mar nos domínios ultramarinos, no período 
que vai de 1868 a 1918, como também o nome dos oficiais que 
delas fizeram parte e bem assim o nome dos oficiais, praças e civis 
que nelas se distinguiram e foram citados com louvor.» 
65€ 
 

 

 
 

 
5 - Amaral, Francisco Keil do (coord.) – Arquitectura popular em 
Portugal. Lisboa, Ordem dos Arquitectos, 2004, esta publicação 
apresenta o resultado do «Inquérito à Arquitectura Regional Portuguesa», 
conduzido pelo Sindicato Nacional dos Arquitectos, entre 1955 e 1960, 2 
volumes, 1º volume: Zona 1 - Minho; Zona 2 - Trás-os-Montes; Zona 3 - 
Beiras - XXV, 352 p., - 2º volume: Zona 4 - Estremadura; Zona 5 - 
Alentejo; Zona 6 - Algarve - 440 p., muito ilustrado com fotos, mapas e 
plantas a preto e branco, 29 cm. Capa original do editor, com sobre capa 
e caixa própria, como novo. 
 
«Investigação sistemática dos elementos arquitectónicos tradicionais nas 
diversas regiões do país.» 
100€ 
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6 - Ameal, João – História de Portugal: das origens até 
1940. Porto, Livraria Tavares Martins, 1949, XV;748;[2] p., 
ilustrado, com gravuras desdobráveis, 24 cm. 
Encadernação inteira de pele da época, com ferros 
especiais, bom estado. 
 
«Em 1941, obteve o Prémio Alexandre Herculano pela sua 
História de Portugal, compilação em que o autor revela a sua 
concepção da História como ética e arte.» 
80€ 
 

 
 
7 - Andrade, António Alberto Banha de – 
Mundos novos do mundo: panorama da difusão, 
pela Europa, de notícias dos descobrimentos 
geográficos portugueses. Lisboa, Junta de 
Investigação do Ultramar, 1972, 2 volumes, 
L;1034,[5] p., 102 páginas ilustradas com 
reproduções fac-similadas, 25 cm. Capa brochada, 
bom estado. 
 
«O que mais nos importa é trazer à colação, em visão panorâmica, os responsáveis pela informação 
dos conhecimentos geográficos do fim do século XV e primeira metade do século XVI.» 
75€ 

 
 

 

    
 
8 - Andrade, Manoel Carlos de – Luz da liberal, e nobre arte da cavallaria, offerecida ao Senhor D. João Principe do 
Brazil. Brasil, Aero Ldª, 1986, XXVI;454 p.,[86] estampas, sendo algumas desdobráveis, com muita qualidade gráfica, 32 
cm. Encadernação ½ pele, bom estado. 
 
Edição fac-similada da edição de 1790, impressa no Brasil em papel Vergé, com excelente qualidade gráfica. 
300€ 
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9 - Areva [Vera, Alberto] – Origenes e historial de las 
ganaderias bravas. Madrid, Artes Gráficas E.M.A., 1958, 
prólogo de Jose Mª de Cossio, 382;[1] p, muito ilustrado, 
com fotos e desenhos dos ferros, 20 cm. Capa brochada, 
muito bom estado. 
50€ 
 

 
 
 
10- Arriaga, Kaúlza de – A luta de Moçambique: 1970-
1973. Braga, Intervenção, [1978], 79;[1] p., ilustrado, 21 cm. 
Capa brochada, muito bom estado. 
15€ 
 

 

 
 

 
 
11 - Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo 
Mangalarga Marchador – História do cavalo 
Mangalarga Marchador. Brasil, Nova Fronteira, 1991, 
89;[1] p, muito ilustrado, 32 cm. Capa original do editor, 
com sobre capa, bom estado. 
 
«A raça Mangalarga reúne um plantel numeroso e expressivo, 
ocupando um lugar de indíscutivel destaque entre os cavalos 
marchadores nacionais.» 
40€ 
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12 - Associação Portuguesa de Criadores do Cavalo Puro-
Sangue Lusitano – Festival Internacional do Puro Sangue 
Lusitano 2006. Lisboa, APSL, 2006, revista anual, texto 
bilingue: português e inglês, 77;[18] p., muito ilustrada, 30 cm. 
Capa brochada, como novo.  
25€ 
 
 
 
 

 
 

    
 
13 - Baião, António; Cidade, Hernani; Múrias, Manuel (dir.) – História da expansão portuguesa no mundo. Lisboa, 
Ática, 1937-1939-1940, 3 volumes, direcção artística de Luiz de Montalvôr, volume I: 391;[1] p., volume II: 381;[1] p., volume 
III: 519;[1] p., ilustrado com inúmeras gravuras e mapas, alguns deles desdobráveis, 32 cm. Encadernação original do editor 
em tela, muito bom estado. 
350€ 
 

 
  
 
14- Barreto, Alberto Tavares – Cavalos Veiga: tradição e 
actualidade. Lisboa, Inapa, 1999, [8];155;[2] p., muito ilustrado, 
32 cm. Encadernação original do editor, com sobre capa, como 
novo. 
 
«Como padrão de raça o cavalo Veiga impõe-se como um caso 
particular, específico, que perdura em consequência de duas 
constantes da sua criação: a qualidade e a continuidade.» 
50€ 
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15 - Belchior, Manuel – Grandeza africana: lendas da 
Guiné portuguesa. Lisboa, Oficinas de S. José, [1963], capa 
e ilustrações de José Antunes, 125;[1] p., muito ilustrado a 
cores, no texto e extra texto, 23 cm. Com dedicatória do autor. 
Capa brochada, bom estado. 
 
«As primeiras lendas (…) têm o seu cenário longe das fronteiras da 
nossa Guiné, no velho Mandem (foco original dos mandigas) ou no 
reino fula de Maciná, e os personagens nelas referidos viveram, 
segundo a cronologia estabelecida por escritores e viajantes árabes, 
nos séculos XIII; XIV; e XV. Quanto às últimas já se passaram no 
nosso território ou nas regiões vizinhas e narram factos ocorridos no 
século passado.»   
30€ 
 

 

 

 
16 - Blüchel, Hurt G. - La caza. Francia, Könemann, 
2000, 656 p., muito ilustrado, com fotos e papel de 
excelente qualidade, 31 cm. Encadernação original 
do editor, com sobrecapa, como novo. 
 
«A presente obra permite fazer uma ideia das diferenças, 
mas também dos pontos comuns, entre os caçadores 
europeus e seus respectivos métodos de caça» 
«La presente obra permite hacerse una idea de las 
diferencias, pero también de los puntos que tienen en común los cazadores europeos y sus 
respectivos métodos de caza.» 
120€ 

 
 

 

 
 
 
17 - Boléo, Oliveira – Moçambique: pequena monografia. 
Lisboa, Agência Geral das Colónias, 1961, 178;[1] p.,  
ilustrado, com mapa desdobrável, 22 cm. Capa brochada, 
bom estado. 
30€ 
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18 - Bommier, R. –  Notre sauvagine et sa chasse: chasse, 
classification, description de tous les oiseaux de marais, de 
rivière et de mer susceptibles d'être rencontrés en France, en 
Belgique, en Angleterre, en Suisse. Pas-de-Calais,  Château de 
Wardrecques, Chez l'Auteur, 1920, 272 p., 268 photogravures, 
 muito ilustrado, mapa desdobrável com "tableaux synoptiques", 29 
cm. Encadernação original do editor em tela, com notas do 
possuidor, bom estado. 
120€ 
 

 
 

19 - Botelho, José Justino Teixeira – História militar e política dos 
portugueses em Moçambique de 1833 aos nossos dias. Coimbra, Imprensa da 
Universidade, 1921, 1ª edição, XI;576 p., ilustrado, 22 cm. Encadernação inteira de 
sintético, bom estado. 
 
«A primeira parte estuda os recursos militares da colónia, repartindo-se em oito capítulos; a 
segunda trata das numerosas campanhas militares de que a província foi teatro até à 
pacificação da Zambézia em 1888; a terceira ocupa-se dos limites da Província e das 
negociações diplomáticas de que êles foram objecto, findando no tratado com a Inglaterra 
em 1891; a quarta e última parte, é a exposição sumária das lutas pelo domínio efectivo, 
desde a revolta de Lourenço Marques e campanha de Gaza até à ocupação do distrito de 
Moçambique, levada a efeito em 1906 e anos seguintes.» 
95€ 

 
 

 
20 - Bragança, D. Diogo de (Lafões) – Arte 
equestre: picaria antiga, equitação moderna. 
Lisboa, Inapa, 1997, 205;[3] p., muito ilustrado, 
31 cm. Encadernação original do editor, com 
sobre capa, como novo. 
 
«Daqui concluímos que a equitação de escola tem 
dois aspectos a considerar: o científico e o artístico. O 
primeiro é um conhecimento que se obtêm pelo 
estudo e pela prática, podendo qualquer cavaleiro de tacto normal adquiri-lo. O segundo é 
praticamente inexplicável, e só o alcança o cavaleiro de veia, de sentido artístico elevado.» 
50€ 
 

  



atempo 
livraria antiquário 

 

 9 

 

 

 
21 - Brito, Raquel Soeiro; Tenreiro, Francisco; Matos, 
Luís de; Rego, António da Silva; Barata, Óscar Soares; 
Carvalho, A. de Lima; Almeida, António de; Dias, 
Jorge; Coissoró, Narana; Carvalho, Henrique Martins 
de; Gaspar, José Maria; Gonçalves, José Júlio; Neto, 
João Batista Nunes Pereira; Pereira, Alberto Feliciano; 
Freitas, João da Costa; Sousa, Alfredo de; Orey, José; 
Beleza, Pizarro; Fortuna, Vasco – Angola: curso de 
extensão universitária, ano lectivo de 1963-1964. 
Lisboa, Instituto Superior de Ciências Sociais e Política 
Ultramarina, 1964, 520 p., [11] folhas desdobráveis, 
ilustrado, 24 cm. Capa brochada, cansada. 
35€ 
 

 
 
 
22 - Brodbeck, Emile – Pistes et empreintes d'animaux. 
Suisse, A La Baconniere, 1962, Illustré de 60 croquis et 36 
photos de l'auteur, 80 p., ilustrado, 17 cm. Capa brochada, 
bom estado. 
 
«Les traces d’animaux reproduites dans cet ouvrage sont le résultat 
dês observations que nous avons faites au cours d’un demi-siècle.» 
20€ 
 

 

  
 

 
  
 
23 - Bucher, Ruth; Laffont, Robert (dir.) – Noblesse de la 
chasse. Suisse, Editions C. J. Bucher, 1973, 318 p., muito 
ilustrado, com vários mapas desdobráveis, 32 cm. Encadernação 
original do editor, bom estado. 
 
História da caça, armas de caça antigas, técnicas de caça, protecção à 
fauna. 
120€ 
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24 - Cadernos de caça: antologia de temas cinegéticos de 
todo o mundo. Lisboa, Editorial Estampa, 1966, nº 1, 60 p, 
ilustrado, 21 cm. Capa brochada, bom estado. 
 
Periódico que pretende dar continuidade à “Caça em Portugal”, 
também publicado pela Editorial Estampa. 
25€ 
 

 

 
 

 
 

25 - Camões, Luís de – Os Lusíadas. Lisboa, Imprensa Nacional 
de Lisboa, 1939, reprodução fac-similada da 1ª edição de 1572. 
Edição feita por iniciativa de Afonso Lopes Vieira, revista pelo 
mestre canonista Dr. José Maria Rodrigues, prefácio de Carolina 
Michaëlis de Vasconcelos, XXXVIII;375;CCLXIV;[2] p., ilustrada com 
gravura do poeta, 3 mapas com rota de Gama, reprodução do 
Alvará de El-Rei e parecer do Censor, 17 cm. Encadernação inteira 
de pele, com gravações especiais a ouro, muito bom estado. 
80€ 
 
 

 
 

 
26 - Cardoso, Óscar – A carabina de caça grossa em Portugal: 
espingardas, balística e algumas histórias. Edição do Autor, 
2006, 176 p., texto a 2 colunas, muito ilustrado, 32 cm. 
Encadernação original do editor, com sobre capa, como novo. 
 
«Depois do êxito da “Caça em Portugal”, tínhamos o dever de ir ao 
encontro do interesse que nos foi manifestado por tantos, no sentido de 
não interrompermos a nossa actividade editorial no campo da cinegética.» 
60€ 
 

 
 
  
 

 
27 - Cardoso, Óscar – A espingarda de caça em Portugal: 
grandes marcas, balística e outras artes. Lisboa, Inapa, 1996, 
159;[2] p., texto a 2 colunas, muito ilustrado, 32 cm.  Encadernação 
original do editor, com sobre capa, como novo. 
 
«Muito do que aqui digo é baseado na experiência pessoal de cerca de 50 
anos. É também fruto da troca de impressões e contacto com grandes 
mestres espingardeiros, caçadores, atiradores e armeiros deste mundo de 
Cristo» 
45€ 
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28 - Casti, João Baptista – Os Animaes Fallantes: poema épico. Lisboa, 
Typografia Lisbonense, 1835-1836, 2 volumes, 1º volume: 378 p., 2º volume: 
369 p., 19 cm. Encadernação ½ pele da época, bom estado. 
 
«Casti, possuidor de um thesouro inexhaurivel de riquezas moraes, devida ás suas 
longas e constantes observações, achava-se em Vienna, ao lado de D. José II, 
quando em 1794, resolveu por em execução o plano que, muito havia, occupado a sua 
idéa, e era o plano dos “Animaes Fallantes”, (…) a importância da novidade do 
assumpto, e o raro talento desenvolvido em sua execução, farão que este Poema, 
único, alcance a mais remota posteridade.» 
50€ 
 

 
 
29 - Castro, Jerónimo de Melo Osório de – Nomenclatura 
portuguesa do pescado. Lisboa, Gabinete de Estudos das 
Pescas, 1967, 288;[7] p., 30 cm. Capa brochada, com alguns 
restauros na lombada, bom estado geral. 
 
«As espécies cujos nomes iremos apresentar são consideradas 
pescados, “senso lato”, e estão compreendidas nos grupos de 
Crustáceos, Moluscos, Equinodermes, Ciclóstomos, Peixes, Répteis 
e Mamíferos, que se indicam em primeiro lugar, pela designação 
zoológica. (…) São referenciados pelo seu nome científico (…) e é 
seguido da sinonímia mais comum.» 
35€ 
 

 

 

 

  
 

 
 
30 - Castro, Luís de Albuquerque e – Monumentos 
megalíticos de Chão Redondo. Porto, Edições Marànus, 
1960, separata Estudos, Notas e Trabalhos Serviço de 
Fomento Mineiro, 34 p., muito ilustrado, com VII estampas 
extra texto, 25 cm. Capa brochada, bom estado.  
12€ 
 

.  
 
 
31 - Castro, Soares de – Os Achirimas: ensaio 
etnográfico. Lourenço Marques, Imprensa Nacional de 
Moçambique, 1941, 89 p., muito ilustrado, com fotos, 22 cm. 
Capa brochada, bom estado. 
25€ 
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32 - Castro, Soares de – Os Lómuès do Larde: 
elementos para uma monografia histórica-etnográfica. 
Lourenço Marques, Sociedade de Estudos da Província de 
Moçambique, 1952, separata do Boletim, 35;[11] p., 
ilustrado com fotos, 21 cm. Capa brochada, com algumas 
manchas de humidade, bom estado. 
18€ 
 

 
 
33 - Cid, Pedro P. Salter – Hipologia: o exterior do cavalo. 
Alcobaça, MG Editores, 1999, prefácio de João Costa 
Ferreira, 139 p., ilustrado com fotos e desenhos, 27 cm. 
Encadernação do editor, com sobrecapa, como novo. 
 
«A Hipologia dá todos os conhecimentos àcerca das qualidades e 
da melhor utilização do cavalo apenas pela judiciosa análise não só 
do conjunto, mas também de cada uma das partes em que 
exteriormente se divide.» 
25€ 

 
 

 

 
 

 
34 - Chenevière, Adolphe (Préface) – La chasse moderne: encyclopédie du chasseur. Paris, Librairie Larousse, [1920], 
682;[6] p., 438 gravuras e 7 mapas cinegéticos, 13 folhas com pautas musicais, 21 cm. Encadernação original do editor, 
lombada ligeiramente cansada, bom estado. 
 
Importante livro sobre caça, com a colaboração de: H. Adelon, G. Benoist, P. Bert, Vicomte E. de la Besge, G. Canet, Comte J. Clary, J. 
de Coninck, Cunisset-Carnot, Baron de Dorlodot, T. Duclos, C. Fricaud, P. Gastinne-Renette, H. Journu, R. Laurent, Leddet, P. Mégnin, 
Michel-Carré, E. Passerat, Vicomte E. de Poncins, R. Pouret, L. Ridet, M. Rondet-Saint, P. Sire, G. Vasse, Dr Verchère, G. Voulquin. 
65€ 
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35 - Corrêa, Francisco António – Aproximação económica 
entre Portugal e Brasil. Lisboa, Secção de Publicidade do 
Museu Comercial, 1923, 39 p., 22 cm. Capa brochada, com 
pequenos restauros nos cantos, bom estado. 
 
«Conferência realizada na Associação Comercial do Rio de 
Janeiro.» 
12€ 
 

 

 
 

 
  
36 - Correia, Armando Pinto – Timor de lés a lés. Lisboa, 
Agência Geral das Colónias, 1944, 370;[1] p., muito 
ilustrado, com fotos extra texto, mapa desdobrável, 22 cm. 
Capa brochada, bom estado. 
 
«Timor é de tôdas as nossas Colónias, a mais ignorada. Paira 
sobre ela um silêncio profundo e um mistério impenetrável. 
A ignorância que envolve Timor é tão espessa, que não há mapa 
da Colónia, editado na Metrópole, que não esteja errado.» 
50€ 

 
 
 
 
37 - Correia, Morão – Florbela Espanca: breves 
considerações sobre a sua obra. Luanda, Edição do Autor, 
[1967], 36 p., 23 cm. Capa brochada, bom estado. 
 
«A matéria publicada neste opúsculo constituiu assunto de 4 
palestras da rubrica “Temas Literários” que tenho a meu cargo na 
Emissora Oficial de Angola» 
18€ 
 

 

 
 

 
 
38 - Corrochano, Gregorio – ¿Qué es torear?: 
introduccion a la tauromaquia de Joselito. Madrid, 
Imprenta Góngora, 1953, ilustraciones de Martínez de 
León, 298;[1] p, muito ilustrado, 22 cm. Capa brochada, 
bom estado. 
50€ 
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39 - Cortes de Lisboa dos annos de 1697 e 1698: 
congresso da nobreza. Lisboa, Typografia da Academia 
Real das Sciências, 1824, V;124 p., 28 cm. Encadernação 
inteira de pele da época, bom estado. 
 
«Tendo sido encarregada a Academia Real das Sciencias de 
Lisboa de publicar huma Collecção completa das Cortes de 
Portugal nos diversos Reinados até as ultimas de 1697. (…) 
Obra de longo hálito, e vindo a formar huma série dilatada de 
volumes (…) entre todas se lançou das de 1697, por serem as 
ultimas que se celebrarão, e mostrão o novíssimo formulário, 
assaz differente do que teve uso nos primeiros Reinados.»  
80€ 
 

 
40 - Cortesão, Armando – O mistério de Vasco da 
Gama. Lisboa, Junta de Investigação do Ultramar, 1973, 
195;[3] p., ilustrado, 26 cm. Encadernação original do 
editor, bom estado. 
 
«Se eu não fosse avesso a longos títulos, este livro poder-se-
ia chamar ”Como o significado de descobrimento, o estudo da 
política de segredo e a análise dos preliminares do Tratado de 
Tordesilhas sob a orientação de D. João II poderão ajudar a 
desvendar o mistério de Vasco da Gama”.» 
45€ 

 
 
 
41 - Costa, Júlio Dias da – Camilo e Cipriano Jardim: duas 
questões e uma pendência sem duelo: notícia 
documentada. Lisboa, Livraria Morais Editora, 1937, prefácio 
de Júlio Brandão, XIII;47;[1] p., 23 cm. Capa brochada, bom 
estado. 
 
«O opúsculo Camilo e Cipriano Jardim refere-se, como se 
depreende do título, às questões que, com o futuro visconde de 
Monte-São teve em 1879 Camilo Castelo Branco.» 
15€ 
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42 - Costa, Maria Velho da – Corpo verde. Lisboa, Contexto, 1979, 1ª edição, desenhos de Júlio Pomar, 45;[1] p., 22 X 15 
cm. Capa brochada, bom estado. 
25€ 
 
 
43 - Couto, João; Santos, Reinaldo dos; Lopes, Adriano 
de Sousa (org.) – Exposição de os primitivos portugueses 
1450-1550: comemorações nacionais de 1940: catálogo-
guia. Lisboa, Bertrand Irmãos Ldª, 1940, 53 p., ilustrada com 
LXXVII estampas, 28 cm. Capa brochada, bom estado. 
 
«Ao núcleo de pintura portuguesa, reunidos nos nossos Museus do 
Estado, vieram juntar-se muitos painéis que se guardavam nas 
igrejas, em instituições de diversa natureza e em casa de 
particulares.» 
40€ 
 

 

  
 

 44 - Cros, João Du – O livro do Armeiro-Mor. Lisboa, Inapa, 2000, 
edição fac-similada, estudo de José Calvão Borges, 
LXXXV;[2];128;[1] p., 129 páginas com ilustrações, 32 cm. Capa 
original do editor, com sobre capa, como novo. 
 
«Caberia pois a esta edição a designação de “fac-símile tratado”, uma vez 
que se trata do fac-símile do fac-símile da edição de 1956 da Academia 
Portuguesa de História, na parte iconográfica, o que de modo algum lhe 
retira o valor documental e muito menos a qualidade artistica e sobretudo 
permite tornar acessivel, tanto aos investigadores como ao publico em 
geral, um dos conjuntos mais importantes e mais belos da iluminura 
heráldica portuguesa do século XVI.» 

                                             50€ 
 
 
 
 
 
45 - Duarte, Francisco – A caça às espécies aquáticas. 
Coimbra, Atlântida, 1979, 132 p., muito ilustrado, 21 cm. Capa 
brochada, bom estado. 
25€ 
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46 - Duarte, Vítor – Recordar Alfredo Marceneiro. Venda 
Nova, Sistema J - Editora Portuguesa de Livros, 1995, 207 
p., muito ilustrado, 29x25 cm. Capa original do editor, bom 
estado. 
 
«Escreve como quem transmite o testemunho numa estafeta 
sem fim. Tudo quanto a sua lembrança guarda de muitas 
jornadas e serões com o Avô, ele fixa em letra de forma para a 
posteridade.» 
40€  
 

  

 
 

 

   

 
47 - Eblé, Jean – La caza en Europa: I- piezas de caza 
forestales. Barcelona, Hispano Americana, 1956, 280;[3] 
p., ilustrado no texto com mapas e extra texto com 
desenhos, 20 cm. Capa original do editor, bom estado. 
 
«He querido tratar en gran manera de la vida, la vida del animal 
viviente y no del naturalizado, la del animal libre, la de cuando 
no es cazado. Y por eso a ello he adjuntado algunas nociones 
históricas y folklóricas.» 
35€ 
 

 
 
48 - Edwards, Ralph – English chairs. London, Victoria & 
Albert Museum, 1951, 30 p., 120 photos separately from the text, 
22 cm. Capa brochada, bom estado. 
 
«This history of the English Chairs has been prepared by Mr. Ralph 
Edward, Keeper of the Department of Woodwork, and is illustrated by 
more than a hundred examples from the Museum collections, covering 
the collection from about 1500 to the end of Georgian period.» 
15€ 
 
 
  

 
 
 
49 - Elman, Robert – La chasse. Paris, Hatier, 1981, 318;[2] p., 
muito ilustrado, com fotos e desenhos a cores e a preto e 
branco, 30 cm. Encadernação original do editor, com sobrecapa, 
como novo. 
50€ 
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50 - Estermann, Carlos – Etnografia de Angola (sudoeste e centro): colectânea de artigos dispersos. Lisboa, Instituto 
Investigação Científica Tropical, 1983, 2 volumes, coligidos por Geraldes Pereira, apresentação de Manuel Viegas 
Guerreiro, 1º volume: XIII;483;[2] p., [34] folhas ilustradas, 2º volume: XVI;523;[1] p., [20] folhas ilustradas, 25 cm. 
Encadernação original do editor, bom estado. 
 
«A obra que agora se publica, tão importante para o conhecimento da História do sul de Angola, como para a etnografia em geral, pela 
riqueza de informações e universalidade de seus conceitos.»  
80€ 
 
 

51 - Fado: vozes e sombras. Lisboa, Instituto Camões, 
1994, 243 p., muito ilustrado, com fotos de Luís Pavão, 28 
cm. Capa brochada, como novo. 
 
«Como figura mítica da cultura portuguesa, o fado permanece, 
ainda hoje, um problema controverso. A sua origem nebulosa, que 
a imaginação romântica se apressou a filiar nos cantos dolentes 
de filiação árabe ou nas cadências do tão brasileiro lundum, 
ajudou a fixar a lenda, mas foi a paradoxal apropriação social do 
fado que lhe marcou o destino.»  

                                                40€ 
 
  
 

    
 
52 - Faria, Serrão de – O solar do cavalo/ The Capital of the Horse. Alcobaça, Grafilipe, 2004, edição bilingue: português 
e inglês, tradução de Diana Miyake, prefácio de José Veiga Maltez, desenhos do autor, 153; [5] p., muito ilustrado, com 
desenhos a cores e a preto e branco, 23 cm. Encadernação do editor, como novo. 
 
Livro de rara beleza, onde os desenhos deixam transparecer a nostalgia do campo e das vilas portuguesas. 
30€ 
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53 - Ferrão, Bernardo – Exposição de 
cerâmica das fábricas do distrito: duzentos 
anos de labor artístico. Viana do Castelo, 
Câmara Municipal de Viana do Castelo, 1970-
71, exposição realizada nos antigos paços do 
concelho em 20-12-1970 a 10-1-1971, 145;[3] 
p., muito ilustrado, com 21 estampas extra 
texto, sendo algumas a cores, 21 cm. Tiragem 
de apenas 750 exemplares numerados e 
rubricados pelo autor, n.º 395. Encadernação inteira de pele, bom estado. 
 
Exposição realizada nos antigos paços do concelho de 20-12-1970 a 10-1-1971. Esta exposição 

baseou-se numa ideia original de Rúben Andresen Leitão. 
40€ 
  
 

 
 

 
54 - Ferreira, A. Rita – Bibliografia etnológica de 
Moçambique: (das origens a 1954). Lisboa, Junta de 
Investigações do Ultramar, 1961, XIII;254 p., 26 cm. Capa 
brochada, bom estado. 
 
«Esta selecção, baseada em conhecimento da quase totalidade, 
conduziu-nos a sacrificar certo número de escritos de simples 
vulgarização e de nulo valor científico (…) e com preocupações 
predominantemente jornalísticas.» 
35€ 
 

 
  
 
55 - Ferreira, António Lúcio – Ganaderias de toiros de lide 
existentes em Portugal: castas espanhola e portuguesa: 
seus ferros, côr da divisa, data de fundação e origem. Vila 
Franca de Xira, “A Persistente”, 1955, 122;[2] p., ilustrado, 17 
cm. Capa brochada, bom estado. 
25€ 
 
 
 

 
 
56 - Ferreira, Diogo Fernandes – Arte da caça de altaneria. 
Lisboa, Livros Horizonte, 2006, edição fac-similada de 
Escriptorio, Diogo Fernandes Ferreira, 1899, apresentação de 
Natália Correia Guedes, ilustrações de Carlos Crespo, 168 p., 
ilustrado, 25 cm. Capa original do editor, como novo. 
10€ 
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57 - Foe, Daniel de – Vida e aventuras de Robinson 
Crusoë. Lisboa, Empreza Litteraria Fluminense, [1903], 
versão livre da edição completa inglêsa por Agostinho 
Barbosa de Sottomayor, edição enriquecida com muitas 
gravuras originaes de Alberto de Souza em extra texto e 
no texto, 589;[2] p., muito ilustrado, 27 cm. Encadernação 
inteira de sintético a imitar pergaminho, papel amarelecido, 
bom estado. 
60€ 
 

 
 
 
58 - Fonseca, Joaquim Manuel da – Comissão em Timor: 
nótulas geográficas e humanas. Guarda, Tipografia Véritas, 
1976, 166;[2] p., ilustrado, 21 cm. Capa brochada, bom 
estado. 
 
Interessante relato de quem viveu os acontecimentos que vieram a 
desencadear a guerra em Timor e a invasão da Indonésia. 
25€ 
 

 

 
 

 
59 - Frutuoso, Gaspar – Saudades da terra. Ponta Delgada, 
Instituto Cultural de Ponta Delgada, 8 volumes (completo, 
diferentes edições), prefácio de Rodrigues João Bernardo de 
Oliveira, Livro primeiro: 1984, CLXXII;[1]; ilustrado,  
desdobrável com árvore genealógica da família Frutuoso, 354 
p., 21 cm, Livro segundo: 1979, XXIII;473;[2] p., 21 cm, Livro 
terceiro: 1971, CLXXVIII;300;[1], 23 cm, Livro quarto: volume I 
- 1977, XXI;378;[1] p., 23 cm, volume II - 1981, 397;[1] p., 23 
cm, volume III - 1987, 461 p., 21 cm, Livro quinto: 1984, LX; 
210;[7] p., 23 cm, Livro sexto: 1978, XLVII;432;[3] P, 23 cm, 
todos os volumes têm uma gravura fac-similada do manuscrito 

original. Capa brochada, bom estado. 
 
«O manuscrito original da “Saudades da Terra” é um códice de 571 folhas. Está dividido em seis livros: Livro I – versa sobre as ilhas das 
Canárias e de Cabo Verde; Livro II – trata das Ilhas da Madeira e Porto Santo; Livro III – refere-se à ilha de Santa Maria; Livro IV – diz 
respeito à ilha de S. Miguel; Livro V ou História de dois amigos, é uma pequena novela de cavalaria; Livro VI – noticias sobre as 
restantes ilhas dos Açores. 
São, pois, as “Saudades da Terra” um monumento literário (…) grande sob o ponto de vista nacional e única sob o ponto de vista 
açoriano.» 
180€ 
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60 - Galvão, Enrique; Cabral, Teodosio; Pratas, Abel – 
La vida y la muerte en la selva: costumbres de 
animales salvajes: la caza mayor y su técnica. Madrid, 
Paraninfo, 1967, 593;[5] p., muito ilustrado, com fotos e 
desenhos, 28 cm. Capa original do editor, bom estado. 
 
«La obra que presentamos, versión española de la original 
portuguesa en cinco tomos “A vida e a morte dos bichos”, es, al mismo tiempo, un libro científico y ameno, 
donde el lector hallará innumerables datos inéditos sobre la vida de los animales salvajes, relatados en la 

forma más sugestiva. Es además un valioso libro cinegético, en el que se incluye toda la técnica de su caza.» 
120€ 
 
 
 
 
 
61 - Garrett, J. B. de Almeida – Theatro IV: Philippa de 
Vilhena/ Tio Simplício/ Fallar verdade a mentir. Lisboa, 
1846, 1ª edição, 271 p., 16 cm. Encadernação ½ tela da 
época, bom estado. 
40€ 
 

 

 
 

 

    
 
62 - Ghira, J. J. Carvalho – Os vinhos da Estremadura. Lisboa, Chaves Ferreira, 2004, fotografias de Raúl Empis 
Constâncio, 183;[1] p., muito ilustrado, 33 cm. Capa original do editor, com sobre capa, como novo. 
50€ 
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63 - Grbasic, Z.; Vuksic, V. – The 
History of Cavalry. New York, Facts On 
File, 1989, 280 p., muito ilustrado, 31 cm. 
Capa original do editor, com sobre capa, 
como novo. 
 
«The History of Cavalry is a major source of 
information for anyone who wants to know 
more about the history, structures and 
significance of cavalry as a fighting force at the 
pinnacle of its usage.» 

                                            50€ 
 
 
 

  
 

 
 
64 - Henrich, Pedro J. – Caza mayor: jabalí, ciervo, 
corzo, gamo, rebeco, cabra montés, aves de montaña. 
Barcelona, Sintes, [1960], 276 p., com 144 ilustrações, 22 
cm. Capa original do editor, bom estado. 
 
«Tratando un tema tan vasto como el de la caza, conviene que 
cada especie sea estudiada con cierto detalle, con sus 
caracteres, sus costumbres, sus cazas particulares, sus 
dificuldades y su prática sobre el terreno.» 
65€ 
 

 
65 - Homenagem da Marinha a D. Luiz marinheiro e rei. Lisboa, Instituto Hidrográfico, 1989, fac-similar do original 
existente no Palácio Nacional da Ajuda, [11] p., [58] folhas fac-similadas, muito ilustrado com aguarelas, desenhos e foto do 
rei D. Luiz, 32 cm. Encadernação original inteira de sintético, bom estado. 
 
«A rude vida do mar é, comprovadamente, uma das melhores escolas para a formação de homens. Quem a viveu intensamente, 
sofrendo privações e incómodos, sentidos os seus desafios, jamais deixará de ser marinheiro. É como uma marca indelével que 
influenciará para sempre, a sua própria vida. 
A vida do rei D. Luiz é disso perfeitamente paradigma.» 
30€ 
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66 - Junod, Henrique A. – Usos e costumes dos Bantos: a vida duma tribo Sul-Africana. Lourenço Marques, Imprensa 
Nacional de Moçambique, 1944-1946, 2 volumes, 1º volume: Vida social - 532 p., 2º volume: Vida mental - 608 p., 
ilustrados, 24 cm. Encadernação inteira de sintético, bom estado. 
 
«O material que reuni entre os Rongas da Baia da Lagoa foi publicado primeiro em 1898, no meu livro “Os Ba-Ronga”. (…) Desde essa 
época, continuei os meus estudos entre os clans setentrionais dos Tongas do Transval.» 
95€ 
 

    
 

 

 

 
67 - Keller, Werner – História do Povo Judeu: da 
destruição do Templo ao Novo Estado de Israel. 
Alfragide, Edições Acrópole, 1966, tradução de Brito 
Roma, 527 p., ilustrado, com fotos, mapas e fac-similes, 
23 cm. Encadernação original do editor, bom estado. 
 
«Sem dúvida, a história pós-bíblica dos judeus permanece 
desconhecida da grande massa do público. Entre o final do 
Antigo Testamento e os trágicos acontecimentos do passado 
mais recente, há uma lacuna no conhecimento geral. Dois 
milénios de vida do povo judeu ficaram em branco até aos 
nossos dias, inclusivamente para os europeus cultos.» 
40€ 
 

 
 
 
68 - Kneipp, Seb. – Cuidados para com as crianças: no 
estado de saude e no estado de doença ou conselhos 
sobre a hygiene e medicina da infancia. Lisboa, Livraria 
Escholar Editora, 1897, versão portugueza annotada por 
Delfim Neves, 286 p., 18 cm. Encadernação inteira de pele da 
época, papel amarelecido, bom estado geral. 
65€ 
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69 - Lima, Saraiva – Iniciação tauromáquica. 
Lisboa, Inquérito, 1945, 120 p., 16 folhas 
ilustrado com fotos extra texto, 19 cm. 
Encadernação inteira de sintético, bom estado. 
 
«Assim, procuramos expor, com a largueza que 
julgamos necessária, aquilo que os novos adeptos 
da Festa Brava devem saber para poderem perscrutar os seus mais comezinhos pormenores.» 
25€ 
 

 
 

 

     
 
70 - Lisboa, Frei Cristóvão de – História dos animais e árvores do Maranhão. Lisboa, Arquivo Histórico Ultramarino, 
1967, estudo e notas de Jaime Walter, prefácio de Alberto Iria, XII;158;[7] p.,  e 194 folhas fac-similadas, com desenhos 
representando a fauna e a flora, 32 cm. JUNTO COM: Comentário zoológico relativo à história dos animais e árvores 
do Maranhão (1625-1631). Lisboa, Arquivo Histórico Ultramarino, [1966], 8;[4] p., ilustrado, 30 cm. Encadernação inteira de 
pano, bom estado. 
 
Fac-similar de um códice do século XVII, in-fólio de 194 folhas, com a descrição minuciosa dos exemplares desenhado, da autoria de 
Frei Cristóvão de Lisboa, fundador da Custódia do Maranhão. 
«Obra de excepcional importância para o esclarecimento da parte portuguesa no estudo da história natural do Brasil» 
120€ 
 

 
71 - Lobato, Alexandre – Fundamentos da presença de Portugal na Índia. Lisboa, 
Comissariado Nacional Mocidade Portuguesa, 1954, Esmeraldo: política e humanismo, nº 3, 
144;[1] p., 23 cm. Com dedicatória do autor. Capa brochada, com ligeiros picos de humidade, 
bom estado. 
 
«E porque ia Portugal para a África e para o Atlântico? 
O problema tem apaixonado historiadores, e já no século XV Azurara se lhe referiu, para situar a gesta 
do Infante, promotor e chefe da arrancada, nos domínios, então primordiais, do proselitismo religioso 
aliado à natural curiosidade do saber.» 
25€ 
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72 - Lobo, José Bernardo de Faria – Distrito de 
Moçambique: circunscrição de Erati. Lisboa, Agência Geral 
do Ultramar, 1962, 161 p., 23 cm. Capa brochada, bom 
estado. 
30€ 
 

 

 
 

 

    
 

73 - Lopes, Ana Maria Simões da Silva – O vocabulário marítimo português e o problema dos mediterraneísmos. 
Coimbra, Faculdade de Letras da Universidade, 1975, 383 p., ilustrado, com mapa desdobrável, 23 cm. Capa brochada, 
bom estado. 
 
Interessante estudo sobre a terminologia utilizada no processo da pesca, embarcações e seus utensílios, nas várias regiões do litoral 
português. Acompanhado de um glossário.  
40€ 
 
 

 
 

 
74 - Luiz, Pépe – Ao estribo: impressões 
tauromáquicas. Lisboa, Paleta d'Ouro, 1926, 1ª edição, 
211;[1] p., ilustrações de Alvaro Duarte d' Almeida, 19 cm. 
Com dedicatória do autor. Capa brochada, com alguns 
picos de humidade, bom estado. 
 
«Portugal tem sabido conservar a tradição dos melhores 
cavaleiros, para o que tem concorrido não pouco a tauromaquia, 
com os seus Marialvas e Vimiosos.» 
35€ 
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75 - Machado, José Pedro; Campos, Viriato – Vasco da 
Gama e a sua viagem de descobrimento: com a edição 
crítica e leitura actualizada do relato anónimo da viagem. 
Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, 1969, XIII;271 p., muito 
ilustrado, 24 cm. Capa brochada, ligeiramente amarelecida, 
bom estado. 
 
«Na realidade só uma criatura da têmpera de Vasco da Gama, 
destro, implacável na aplicação da justiça, cheio de fé, com elevado 
espírito de renúncia de bem-estar e rigorosa noção do cumprimento 
do dever, poderia levar a bom termo o mais longo e demorado 
descobrimento marítimo do século XV.» 
30€ 
 

 

  

 
76 - Maqueda, A. Martín – Sabe ver uma corrida de 
touros? Porto, Porto Editora, 1956, revisão de Artur de 
Magalhães Basto, prefácio de Rogério Pérez, 338;[1] p., muito 
ilustrado com desenhos no texto, 19 cm. Encadernação inteira 
de sintético, bom estado. 
 
«Este livro pretende mostrar ao público que vai aos touros o que é 
esse espectáculo, já que, sem alguns conhecimentos básicos, ele 
nunca sentirá a esplendorosa beleza das touradas e – o que é pior 
ainda – não as compreenderá.»   
 45€ 
 

 

   
 

 

 
 

 
77 - Marques, Maria Zulmira Albuquerque Furtado – 
Por terras dos antigos coutos de Alcobaça: história, 
arte e tradição. Alcobaça, Tip. Alcobacense, 2010, 232;[1] 
p., muito ilustrado, 24 cm. Capa brochada, bom estado. 
 
«Obra dividida em três partes: a primeira, abrange o Espaço ou 
seja os limites geomorfológicos e hidrográficos dos Coutos de 
Alcobaça; a segunda parte, dá-nos a conhecer o centro; a 
terceira parte, a periferia.» 
12€ 
 

 

  
 

 
 
 
78 - Martins, Oliveira – Os filhos de D. João I. Lisboa, 
Antonio Maria Pereira, 1936, 6ª edição, 490;[4] p., 
ilustrado,  25 cm. Encadernação original do editor em ½ 
pele, bom estado. 
65€ 
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79 - Martins, Rocha – A Paixão de Camilo: (Ana Plácido). 
Lisboa, Edição do Autor, [1925], 1º milhar, 357 p., muito 
ilustrado com estampas e fotos, 25 cm. Encadernação ½ pele, 
capa brochada com desenho de Stuart, bom estado. 
 
Importante estudo sobre a vida de Camilo Castelo Branco. 
65€ 

 

  
 

 
80 - Mathias, Jorge – Portugal e os seus cavalos. Lisboa, 
António Ramos, 1980, fotografia de Carlos Gil e Jorge Barros, 
112;[1] p., muito ilustrado, 29 cm. Encadernação original do 
editor, com sobre capa, bom estado. 
 
«É desses cavalos, dos campos onde nascem e pastam nos 
primeiros tempos da sua vida, das feiras tão tradicionais onde são 
exibidos e comercializados, das arenas onde enfrentam 
corajosamente a morte, dos campos desportivos onde as suas 
incontestáveis qualidades de generosidade operam milagres, da 
equitação em Portugal, “velhinha” de oito séculos de História, é 
deste pequeno “Mundo Equestre” que as páginas seguintes vos 
falarão.» 
25€ 
 

 

  

 

 
 

 
 
81 - Melo, Francisco Manuel de – O fidalgo aprendiz. 
Porto, Domingos Barreira, [1954], 84 p., 19 cm. Capa 
brochada, bom estado. 
 
«D. Francisco Manuel de Melo, conhecedor profundo da 
sociedade onde actuava, delineou admiravelmente o carácter 
das personagens, principais e secundárias, não deixando perder 
nenhum dos dados fornecidos pelo conhecimento  das tradições 
populares.» 
12€ 
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82 - Milheiros, Mário – Anatomia social dos Maiacas. Luanda, "O Apostolado", 1956, 510;[1] p., muito ilustrado, com 
mapa, 26 cm. Encadernação ½ pele, bom estado. 
 
«No nosso método de recolha, não útilizamos uma só técnica, mas várias: fizemos inquéritos a homens, mulheres e crianças; 
participámos em muitas cerimónias para melhor observarmos certas fenómenos sociais; interrogamos sobre o mesmo assunto 
indivíduos diferentes; fomos coligindo elementos em sanzalas, postos e até circunscrições diferentes.» 
150€ 
 

        
 

 
 
 
 
83 - Minho, João do – Trovas d'amor. Porto, Companhia 
Portuguesa Editora, 1919, s/ paginação, 1000 trovas, 20 cm. 
Encadernação ½ pele, bom estado. 
 
Recolha de trovas populares de diferentes regiões, sobre o tema do 
amor. 
30€ 
 

 

  
 

 

 
 

 
84 - Montenegro, David – Caça e caçadas: espécies de 
arribação: espécies cinegéticas. Lisboa, Moderna 
Editora Lavores, 2004, 192 p., ilustrado, 21 cm. Capa 
original do editor, como novo. 
 
«Falo sobre as espécies cinegéticas no geral, desde a perdiz à 
lebre e a todas as espécies de arribação, quer as que se podem 
caçar, quer as que são proibidas, seus comportamentos, hábitos 
e métodos de caça, chumbos a utilizar, etc.» 
20€ 
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85 - Murie, Olaus J. – A Field Guide to 
Animal Tracks. Cambridge, Houghton 
Mifflin Company Boston, 1954, illustrated 
by the autor, 374;[1] p., muito ilustrado 
pelo autor, com 196 figuras, 19 cm. 
Encadernação original do editor, bom 
estado. 
 
«Dr. Murie’s drawings in this book have been 
made in the field, except where it was 
impossible; he was used material in 

museums and zoos only when field specimens were unobtainable.» 
35€ 
 
 
 
86 - Nobre, Eduardo – Amélia: Rainha de Portugal. Lisboa, 
Quimera, 2006, 195;[2] p., muito ilustrado, 32 cm. Com 
assinatura do autor. Capa original do editor, com sobre capa, 
como novo. 
 
«Nestes apontamentos biográficos são abordados não só os factos 
mais marcantes da sua permanência em Portugal, mas também o 
seu nascimento, a infãncia e os longos anos de exílio.» 
40€ 
 

 

   
 

 
87 - Oliveira, João Brás de – Os navios de Vasco da Gama. Lisboa, Agência Geral do Ultramar, 1971, 36 p., [3] folhas 
com gravuras, 31 cm. Capa brochada, bom estado. 
20€ 
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88 - Oliveira, M. Paulino d' – Aves da Península Ibérica e 
especialmente de Portugal. Coimbra, Imprensa da 
Universidade, 1928, 197;[4] p., 24 cm. Encadernação inteira 
de sintético, bom estado. 
 
«O presente trabalho divide-se: I – Lista de algumas obras de 
ornitologia consultadas; II – Captura e transporte de aves, ninhos e 
ovos; III – Explicação de alguns termos ornitológicos; IV – 
Indicações gerais relativas a cada uma das espécies citadas.» 
40€ 
 

 

  
 

 
 
89 - Oliveira, Octávio Roza de – Cabo de "Tsvimbo" ancestral de chefe tribal. Lourenço 
Marques, Sociedade de Estudos da Província de Moçambique, 1963, separata do Boletim da 
Sociedade de Estudos da Província de Moçambique, [1]; 30 a 32;[5] p., ilustrado, 21 cm. Capa 
brochada, bom estado. 
 
«Os povos Bantos prestam culto ao símbolo da fertilidade ou de força produtiva, herdado das primitivas 
religiões do mundo.» 
12€ 

 
 
 

 

   
 
90 - Peixoto, Afrânio – Viagens na minha terra: Portugal. Porto, Livraria Lello & Irmão, 1938, desenhos de Alberto de 
Sousa e inumeras fotos, 244 p., ilustrado, 21 cm. Capa brochada, bom estado. 
 
Brasileiro de nacionalidade, médico e romancista entre muitas outras actividade literárias. «Afrânio Peixoto procurou resumir na sua 
biografia o seu intenso labor intelectual exercido na cátedra e nas centenas de obras que publicou em dois versos: “Estudou e escreveu, 
nada mais lhe aconteceu”.» Descreve várias regiões de Porugal, a quando da sua visitou ao país, mencionando o fado, o vinho verde, 
Corrêa de Oliveira, etc. 
30€ 
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91 - Peres, Damião – História dos Descobrimentos 
Portugueses. Coimbra, Edição do Autor, 1960, 2ª edição 
actualizada, 591;[1] p., muito ilustrado no texto e extra texto, 
com vários mapas fac-similados, 25 cm. Encadernação 
original do autor em inteira de pele, bom estado. 
 
Desde a génese da expansão europeia, passando pelo 
reconhecimento da costa Africana, índia, descoberta do Brasil, 
Indonésia, Austrália, Nova Guiné, China, Japão, até à descoberta da 
América do Norte por João Álvares Fagundes, passando ainda por 
assuntos, como a politica de sigilo ou a colaboração portuguesa na 
ciência náutica, etc. 
70€ 
 

 

   

 
 

  

 
92 - Pimentel, Luís Serrão – Prática da arte de navegar. 
Lisboa, Agência Geral das Colónias, 1940, prefácio A. 
Fontoura da Costa, XI;194;[4] p., muito ilustrado, com XV 
estampas e desenhos, 23 cm. Capa brochada, bom 
estado. 
 
«Em 1673, um discípulo do cosmógrafo-mor Serrão Pimentel 
teve a feliz idéia de coligir as lições do ilustre mestre. (…) 
Intitulou-as: “Prática da arte de navegar”. 
O precioso Códice encontra-se hoje na Biblioteca Nacional de 
Lisboa. 
O ignorado aluno, excelente desenhador, ilustrou 
profundamente o seu trabalho com figuras e 15 estampas 
coloridas muito interessantes. 
Excelente inédito agora reproduzido.» 
60€ 

 
 

93 - Pinto, Joaquim de Almeida; Arruda, João de. 
Diccionario de botanica brasileira, ou compendio dos 
vegetaes do Brasil, tanto indigenas como acclimados. 
Contendo: uma descripção scientifica de cada família a 
que pertencem, e outra vulgar ao alcance de qualquer 
intelligencia, seu emprego e differentes denominações 
nas diversas províncias do Império, as propriedades 
medicas e venenosas, sua utilidade nas artes, industrias, 
economia domestica e na veterinária: coordenado e 
redigido em grande parte sobre os manuscriptos do Dr. 
Arruda Camara. Rio de Janeiro, Typographia Perseverança, 
1873, 433;[1] p., 27 cm. Encadernação ½ pele da época, bom 
estado. 
120€ 
 

 

  



atempo 
livraria antiquário 

 

 31 

 

  

 
94 - Portugal, José Blanc de – Nota sobre a simbólica 
dum tipo de escultura indígena dos arredores de 
Lourenço Marques. Lourenço Marques, Sociedade de 
Estudos da Província de Moçambique, 1960, separata do 
Boletim da sociedade de Estudos da Província de 
Moçambique, 5;[6] p., ilustrado, 22 cm. Capa brochada, 
bom estado. 
 
«Vitor Evaristo (1956) descreveu como frequente na escultura 
indígena dos arredores de Lourenço Marques o agrupamento de 
representações de uma cobra, mais ou menos enrolada num 
cepto, com uma ou mais aves colocadas lateralmente ou 
superiormente em relação à base das figuras animais.» 
12€ 
 

 
95 - Posser, Pedro M. – Maravilhas da creação ou Historia 
e descripção illustrada dos animaes comprehendendo 
mamiferos, aves, repteis e peixe: sua classificação 
scientifica, caracteres, habitos, usos e instintos, 
enriquecida na parte respectiva ao homem com as noções 
mais essenciais de anatomia e physiologia, compilação 
das obras dos mais notaveis naturalistas estrangeiros. 
Lisboa, Lallemant Fréres, 1879-80, 3 volumes, 1º volume: 382 
p., 2º volume: 380 p., 3º volume: 460 p., muito ilustrados no 
texto e extra texto, 27 cm. Encadernação inteira de sintético, 
bom estado. 
75€ 
 

 

   

 

  
 

 
 
 
96 - Préaudeau, Philippe Barbié – Le cheval árabe: des 
origines a nos jour. Paris, Jaguar, 1987, 218 p., muito 
ilustrado, 32 cm. Encadernação original do editor, com 
sobre capa, como novo. 
60€ 
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97 - Prestage, Edgar – Descobridores portugueses. Porto, 
Imprensa Portuguesa, 1943, 2ª edição, versão portuguesa de 
Francisco Eduardo Baptista, 446 p., ilustrado com vários mapas 
desdobráveis, 20 cm. Capa brochada, bom estado. 
 
«O meu livro descreve todas as viagens de descobrimento de que há 
registo até fim do século XV; todavia, daqui em diante e até meados do 
século XVI, época em que termina a narrativa, só refere as mais 
importantes.» 
35€ 

 
 
 
 
98 - Promoção social em Moçambique. Lisboa, Junta de 
Investigações do Ultramar, 1964, COLECÇÃO: Estudos de 
ciências políticas e sociais, nº 71, 147;[1] p., ilustrado, com 
vários mapas, 26 cm. Capa brochada, bom estado. 
 
Estudo sobre a situação social em Moçambique, no sentido de pôr 
em prática medidas que vissem estabilizar famílias completas. 
25€ 
 

 

 
 

 
99 - Régio, José – Cristo tal como os pintores, escultores e poetas portugueses O viram, sentiram e entenderam. 
Lisboa, Estúdios Cor, 1952, 1ª edição, 81;[1] p., poemas de vários autores como: D. Filipa de Vilhena, Luis Anrique, Gil 
Vicente, Luís de Camões, Diogo Bernardes, Agostinho da Cruz, P. Baltazar Estaço, Frei Rodrigo de Deus, Marquesa de 
Alorna, Bocage, Almeida Garrett, Alexandre Herculano, Soares de Passos, João de Deus, Antero de Quental, Gomes Leal, 
Augusto Gil, José Régio, Alberto Serpa, Miguel Torga, Pedro Homem de Mello, Sebastião da Gama, com 68 páginas 
ilustradas por Jorge Barradas, Gaspar Vaz, Josefa de Óbidos, Domingos António de Sequeira, Frei Carlos, Manuel Lapa, 
Miguel Lupi, Henrique Franco, Cristóvão Figueiredo, Mestre do Sardoal, Costa Mota (Sobrinho), Columbano, Almada 
Negreiros, Francisco Vieira Portuense, Escola Portuguesa, em folhas extra texto, 26 cm. Encadernação original do editor, 
bom estado. 

 
«A figura e a paixão de Cristo, “tema eterno” no dizer de Daniel-Rops, tem seduzido os Artistas e os Poetas de todo o mundo. O volume 
que agora se publica procura reunir aquilo que de mais notável a Arte e a Poesia portuguesa produziram sobre tão apaixonante tema.» 
65€ 
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100 - Rigaud, Lucas – Cozinheiro moderno, ou nova arte 
de cozinha, onde se ensina pelo methodo mais facil, e 
mais breve o modo de se prepararem varios manjares, 
tanto de carne, como de peixe; mariscos, legumes, ovos, 
lacticinios: Varias qualidades de massas para pães, 
empadas, tortas, timbales, pasteis, bolos, e outros pratos 
de entremeio: Varias receitas de caldos para differentes 
sopas: Caldos para doentes, e um caldo portativo para 
viagens longas. Com huma observação sobre algumas 
frutas; o tempo de se colherem, tanto para se comerem na 
sobre mesa, como para doces, e se conservarem para o 
Inverno. Obra muito util, e necessaria a todas as pessoas 
de qualquer qualidade que sejaõ, e principalmente aos 
Professores desta Arte; aos Conserveiros, e a todos os 
que se achaõ encarregados do governo das casas. Lisboa, 
na Typografia Lacerdina, 1826, 5ª edição, 459 p, 15 cm. 
Encadernação inteira de pele da época, bom estado. 
100€ 
 

 

  

 

   
 

 
 
101 - Rodero, José Maria – Diccionario de caza. 
Barcelona, Editorial Juventud, 1955, 1ª edição, prologo de 
Juan Cazador, 511;[1] p., muito ilustrado, 22 cm. 
Encadernação original do editor, bom estado. 
 
«¿Necesita este libro de un prólogo? Yo creo que no. (…) 
tratándose de un libro cuyo título se mete por los ojos y no se 
presta a la menor duda.» 
65€ 

 
 

 
  
 
102 - Rodrigues, Jorge – Perdigueiro português: o 
cão de parar. Lisboa, Inapa, 1993, [10];209;[4] p., 
muito ilustrado, 28x28 cm. Encadernação original do 
editor, com sobre capa, como novo. 
 
«Estamos perante uma raça dotada de grande tipicismo na 
morfologia, carácter e função, com uma cabeça inconfundível, em que a meiguice, a polivalência, a 
adptabilidade,  a resistência e a eficácia na caça são por demais conhecidas.» 
45€ 
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103 - Rosa, Manuel José Cortes – Aspectos da poesia 
de Fernando Pessoa. Caldas da Saúde, O Nosso 
Colégio, 1954, 24 p., ilustrado, 19 cm. Capa brochada, 
bom estado. 
 
«Não é a mais justa, embora seja a mais cómoda, a atitude dos 
que se limitam a relegá-la para o campo do inverosímil, por nela 
verificarem o uso insistente do artifício. 
Como o próprio Fernando Pessoa diz, 

É hoje que sinto 
Aquilo que fui, 
Minha vida flui, 

Feita do que minto. 
há que integrar no todo a sua “mentira” artística, considerando-a 
parte integrante da sua personalidade.»  
12€ 
 

 
 
104 - Rosado, António Augusto Cascales – Caça miúda: a 
política da caça: apontamentos. Cruz Quebrada, Edição do 
autor, 2001, 289;[4] p., ilustrado, 23 cm. Com dedicatória do 
autor. Capa brochada, como novo. 
 
«Que a “Caça miúda: apontamentos” possa ser útil à formação 
técnico-científica, ética e cívica dos caçadores, conduzindo-os a 
proteger a natureza de tal forma que lhes permitam bem preservar o 
património faunístico, perpetuando a caça.» 
20€ 
 

 

 
 

 
105 - Sabugosa, Conde de – O Paço de Cintra. Sintra, Câmara Municipal de Sintra. Gabinete de Estudos Históricos e 
Documentais, 1990, desenhos de sua Magestade a Rainha a Senhora Dona Amélia, apontamentos históricos e 
archeologicos de Conde Sabugosa. Colaboração artística de E. Casanova e R. Lino. Reimpressão anastática da edição 
original, XII;[4];274 p., muito ilustrado, com desdobráveis: mapa da região, planta do palácio e tecto da sala dos brasões, 32 
cm. Encadernação do editor, como novo. 
 
«O Paço de Cintra, porém, atravessando no tempo todas as idades da nossa existência como nação, e abrigando entre as suas 
paredes muitos dos heroes que concorreram para a grandeza da pátria, regista, nas sucessivas construções com que cada geração o 
vai engrandecendo, a história de toda ela.» 
90€ 
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106 - Salvador, José A. – Os grandes vinhos 
portugueses. Lisboa, Edições Cotovia, 1997, 149;[2] p, 
ilustrado com fotos a cores, 31 cm. Capa original do editor, 
com sobre capa, como novo. 
 
«Há regiões e vinhos de uma beleza indesmentível. Espero que 
este livro lhes faça justiça. É uma obra para ler e também para 
olhar.» 
60€ 
 

 
107 - Santos, Nuno Beja Valdez Thomaz dos – O desconhecido Niassa. Lisboa, Junta de Investigação do Ultramar, 
1964, 240 p., muito ilustrado, com fotos, desenhos e inúmeros mapas desdobráveis, 26 cm. Capa brochada, bom estado. 
 
Interessante monografia sobre esta região que trata de assuntos como a estrutura geológica, a bacia hidrográfica, a climatologia, a 
divisão administrativa, a população, a etnografia, a economia e o comércio. 
85€ 

 

    
 

 

   
 

108 - Santos, Reinaldo dos – A escultura em Portugal. Lisboa, Academia Nacional de Belas Artes, 1948-1950, 2 
volumes, 1º volume: Séculos XII a XV. - 66;[154] p., 2º volume: Séculos XVI a XVIII. - 74;VII;[158] p., muito ilustrado no 
texto e com CLXVI estampas extra texto no 1º volume e CLXXIX estampas extra texto no 2º volume, fotos de Mário Novais, 
desenhos de Eduardo Malta e Raul Lino, 36 cm. Encadernação ½ pele, com capas de brochura, bom estado. 
 
«Este estudo, fundado na análise de mais de 1.500 esculturas, levou-nos à conclusão de que a Escultura foi, entre nós, uma das mais 
castiças expressões de sensibilidade nacional, talvez a de mais constante unidade de sentimento através dos múltiplos ciclos da sua 
evolução.» 
350€ 
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109 - Silva, Eduardo Norte Santos – Caça e cavalo em crónicas e contos: sensações, evocações, saudades. Lisboa, 
Dislivro, 2004, 270;[1] p., muito ilustrado, 22 cm. Encadernação original do editor, como novo. 
 
«Livro de um sibarita, que alia a ética e a poética da caça, com as suas regras de prática, de experiência, de convívio e de esforço, aos 
paladares da comida e da bebida, ao conforto dos ambientes, a um certo sentido patrício.» 
25€ 
 
 
110 - Simões, João Gaspar – Eça de Queiroz: o homem e 
o artista. Lisboa, Edições Dois Mundos, 1945, 1ª edição, 
668;[2] p., [10] folhas ilustradas, 24 cm. Encadernação ½ pele, 
com capa de brochura, bom estado. 
 
«(…) quantos mais documentos se reúnem sobre um homem de 
génio, mais completo se torna o trabalho crítico sôbre a sua 
individualidade e sôbre a sua obra. (…) Para alargar e completar o 
conhecimento dos grandes homens, publicam-se-lhe as cartas, 
todos os papéis íntimos – até as contas do alfaiate.» - Eça de 
Queiróz 
60€ 
 

 

  
 

 
  

 
111 - Simões, João Gaspar – Vida e obra de Fernando Pessoa: 
história de uma geração. Lisboa, Livraria Bertrand, s/d, 1ª edição, 2 
volumes, 1º volume: Infância e adolescência. - 310 p. . - 2º volume: 
Maturidade e morte. - 390 p., muito ilustrado, 24 cm. Capa brochada, 
com pequenas manchas de humidade, bom estado. 
 
Inclui ainda, à parte, inúmeros recortes de jornais, a noticiar vários 
acontecimentos da vida de Fernando Pessoa, com fotos em diferentes épocas, 
desde a infância junto da família, até ao ano da sua morte. 
«Quem era o obscuro autor desse “drama de gente” que permitiu a Fernando Pessoa atravessar a vida 

quase anónimo, semi-oculto sob a máscara discreta dos seus heterónimos?» 
Notável biografia.  
65€ 
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112 - Simões, Landerset – Babel negra: etnografia, arte e cultura dos indígenas da Guiné. Porto, Edição do autor, 
[1935], prefácio de Norton de Mattos, 151;[83] p., muito ilustrado, com desenhos e com fotos do autor, de Manuel J. Pires e 
Amândio Lopes, gravuras extra texto, 24 cm. Capa brochada, com lombada um pouco danificada e colada, bom estado 
geral. 
 
O autor «é um estudioso, porque nos apresenta a vida do grande número de pequenos povos que habitam a Guiné Portuguesa, não 
com simples narração, mas com dados colhidos à luz das mais modernas conquistas da etnografia.» 
90€ 
 
 

 

 
113 - Sousa, A. Gomes e – As ilhas Quirimbas. 
Lourenço Marques, Sociedade de Estudos da Província de 
Moçambique, 1960, separata do Boletim da Sociedade de 
Estudos da Província de Moçambique, [1];128 a 147;[8] p., 
ilustrado com fotos e mapa, 22 cm. Capa brochada, bom 
estado. 
 
«As minhas excursões de estudo da dendrologia de 
Moçambique levaram-me (…) às ilhas Quirimbas, as quais 
oferecem, sob este aspecto, alto interesse científico pela grande 
diversidade das suas espécies lenhosas.» 
12€ 
 

 
114 - Sousa, Neves e – Angola a branco e preto. Luanda, Oficinas Gráficas Machado, [19--], texto em português, francês, 
inglês e alemão, [131] folhas, muito ilustrado, com 122 desenhos, 25 cm. Capa brochada, bom estado. 
 
«Creio que você vai fazer algo definitivo e extremamente valioso no sentido do conhecimento de Angola. (…) pois você pode fazê-lo, e o 
fará certamente, com matéria prima do amor» - Jorge Amado 
40€ 
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115 - Sousa, Neves e – ... Da minha África e do Brasil que eu vi... Luanda, Oficinas Gráficas Machado, [19--], edição em 
português, francês, inglês e alemão, [132] folhas, muito ilustrado com 124 desenhos, 26 cm. Capa brochada, bom estado. 
 
«(…) é um documentário sugestivo e precioso de duas regiões imensas que o Português revelou ao mundo. Dispensável valorizar a 
evidência dessa exposição vibrante e verídica, impressionante de naturalidade, de movimentação, irradiante de comunicante simpatia 
no plano da informação cultural.»  
40€ 
 

 
116 - Thorn, C.Jordan – Handbook of Old 
Pottery and Porcelain Marks: Nearly 4000 
Marks. New York, Tudor Publishing Company, 
1965, foreword by John Meredith Graham II, 
xiii;176 p., muito ilustrado, 44 fotos em folhas 
separadas, cerca de 4000 desenhos, 24 cm. 
Capa original do editor, com sobre capa, bom 
estado. 
 
«A concise and authoritative reference work on the 
marks, signatures and monograms of all the important manufactures of Pottery, 

Porcelain, Majolica, Fayence, Delft and other earthenware in America, England, France, Germany and other countries of Europe and in 
China.» 
20€ 
 
 
117 - Toscano, Francisco; Quintinha, Julião – A derrocada 
do Império Vátua e Mousinho de Albuquerque. Lisboa, 
Editora Portugal, 1930, 1ª edição, 473;[2] p., ilustrado, 18 cm. 
Encadernação inteira de sintético, com capa de brochura, 
assinatura na folha de rosto, bom estado. 
 
«A época tumultuária da política colonial desenrolada entre 1890 e 
1898 já fica distante; e dos que hoje contemplam o formidável país 
que se está criando na Província de Moçambique, nem todos sabem 
quantas vergonhas se calcaram, quantas afrontas se receberam, 
quantos esforços e heroísmos duma minoria de homens foram 
necessários para enfrentar o golpe e deter as aguçadas garras que 
ameaçavam esta terra portuguesa.»  
50€ 
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118 - Trigueiros, Miguel – Auto das dez presenças: 
virtude e glória da mulher em Portugal. Lisboa, 
Mocidade Portuguesa Feminina e Fundação da Casa de 
Bragança, 1953, 1ª edição, 33;[2] p., ilustrado, 25 cm. 
Com dedicatória do autor. Capa brochada, com algumas 
manchas de humidade, bom estado. 
25€ 
 

 
 
119 - Veiga, Adalberto (adapt.) – Pintura photographica. 
Lisboa, Livraria Clássica, 1906, 238 p., 18 cm. Capa 
brochada, com algumas manchas de humidade, papel 
amarelecido, bom estado geral.  
 
«Methodos empregados na pintura das photographias, isto é, dos 
positivos photographicos. Indicaremos neste livro os processos 
infalíveis que há para transformar as photographias monochromas 
em pinturas agradáveis.» 
30€ 
 

 

 
 

 
120 - Viegas, Luís António Carvalho – Guiné portuguesa. Lisboa, Severo, Freitas, Mega & Cª, 1936, XX;670;[6] p., 
ilustrado com fotos extra texto, mapas desdobráveis, 23 cm. Com dedicatória do autor. Encadernação inteira de sintético, 
com capa de brochura, bom estado. 
 
O autor foi Governador da Colónia da Guiné entre 1933 a 1941. 
Assuntos tratados neste livro: descrição histórica, descrição geográfica, população indígena, administração geral, economia, 
organização agrícola, pecuária, obras públicas, portos, faróis, navegação, serviços de saúde, serviços militares. 
150€ 
 

    
 



atempo 
livraria antiquário 

 

 40 

 

  
 

 
121 - Villas, Gaspar do Couto Ribeiro – História 
colonial. Vila Nova de Famalicão, Minerva, 1937-1938, 2 
livros num único volume, 1º volume: 308 p., 2º volume: 
428;[3] p., 24 cm. Com dedicatória do autor. 
Encadernação inteira de sintético, dois livros num tomo, 
bom estado. 
 
«O presente volume destina-se a apresentar em síntese de 
vulgarização os factos essências, fundamentais, que assinalam, 
definem e explicam a marcha de acontecimentos vinda de longe 
e alcançando os nossos dias, acabando por constituir o 
Movimento de Expansão, que, no limite, criou o Problema 
Colonial no seu aspecto de hoje, de tam alto alcance na vida 
social moderna.» 
70€ 
 

 
122 - Wyss, [J. Rudolph] – Le Robinson suisse. Paris, 
Lavigne, Libraire-Éditeur, 1845, traduit de l'allemand par Elise 
Voiart, précédé d'une introdution de M. Charles Nodier, orné 
de 200 vignettes d'après les dessins de M. Ch. Lemercier, 
VII;580 p., 23 cm. Encadernação inteira de pele da época, 
papel com algumas manchas de humidade, bom estado. 
 
« Le Swiss Family Robinson est un roman de Johann David Wyss, 
tout d'abord publié en 1812, une famille Suisse fait naufrage dans 
les Indes orientales, en cours de route à Port Jackson en Australie.» 
80€ 
 

 

   
 

 

 

 
123 - Xenophon – De la cynégétique ou l'art de la 
chasse. Paris, Pierre Roger et C.ª, [1912], traduction de 
Cunisset-Carnot, illustré en deux tons, d'après l'antique, de 
reprodutions de frises par A._H. Gillot, VII;72;[1] p., 23 cm. 
Capa brochada, com alguns picos de humidade, bom 
estado. 
 
«C’est un esprit charmant sans banalité. Avisé sans pédantisme, 
toujours parfaitment clair, qui vraiment peut être considéré 
comme le type de ce qu’étaient ces Grecs intelligents.» 
30€ 
 

 
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! 


