
 

LIVRARIA CASTRO E SILVA 
 

LIVROS ANTIGOS  RARE BOOKS 

 

CATÁLOGO 162 
 

 

Setembro de 2021 
 
 

 

-  
 

 362 
 

 https://www.castroesilva.com  livraria@castroesilva.com 

https://www.castroesilva.com/
mailto:livraria@castroesilva.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clique no título de qualquer obra para aceder à sua descrição no nosso site. 

Click on the title of any given book to access its description in our website. 

 



________________________________________________________________________________________ 

1. ADHÉMAR. (J.) COURS DE MATHÉMATIQUES [ATLAS] a l’usage des Architectes, Ingénieurs Civils, etc. Par … 

Applications de Géometrie Descriptive. Coupe des Pierres. Septième édition. Paris. Armand Colin et Cie Éditeurs. 1873. In 

fólio. De 41x30 cm. com 86 folhas. Brochado. Ilustrado. Exemplar preserva as capas de brochura originais, deve ser 

encadernado. Magnífico atlas de geometria descritiva, com desenhos de grande nitidez e precisão. Trata-se apenas do atlas 

da obra e não apresenta o volume de texto. Rara 7ª edição de uma obra que saiu pela primeira vez em 1853, toda 

constituída por litografias que representam desenhos geométricos de Adhémar e gravados por Delaplace. Muitas das 

folhas são desdobráveis e algumas têm grandes dimensões. As dezanove gravuras finais são dedicadas ao corte das pedras 

para pontes em que o eixo longitudinal não é perpendicular aos eixos dos apoios. A geometria descritiva tem por fim 

descrever e executar os corpos. A descrição é feita através de desenhos que representam os objectos da maneira mais 

exacta possível e não como nós os vemos, com o recurso a convenções próprias da disciplina. Joseph Alphonse Adhémar 

(1797-1862), professor de matemática desde 1833, é autor de numerosas obras teóricas e práticas sobre matemática e 

também sobre arte. 

  €500 

________________________________________________________________________________________ 

2. ALBUM FOTOGRAFIAS MOÇAMBIQUE - MOCIDADE PORTUGUESA, COMEMORAÇÃO DO DIA 1º DE DEZEMBRO DE 

1973 EM LOURENÇO MARQUES. De 33,6x28,8 cm. Com 11 folhas seguras por argolas metálicas douradas. Álbum em 

percalina com ferros a ouro na pasta anterior a formar esquadria, com as armas da MP no centro e o título por baixo. A 

primeira folha em papel branco, tem colado um convite para as cerimónias registadas nas fotografias, com o respectivo 

programa de eventos que decorreram no dia 25 de Novembro e nos dias 30 de Novembro, 1 e 2 de Dezembro. As restantes 

10 folhas de cartolina grossa com protecção em plástico contêm 26 fotografias a preto e branco, sendo 12 no formato de 

18x23,8 cm., 2 no formato de 12x17,8 cm. e 12 no formato de 12x17,8 cm. Estão coladas nas folhas por uma ordem que 

não segue a dos eventos que integraram as comemorações. As fotografias documentam os seguintes eventos: no dia 30, 

Prova de corta-mato junto ao aterro da Maxaquene (fotografias 12, 13 e 14) Guarda de honra ao Monumento a Mouzinho 

de Albuquerque, vendo-se a bandeira da MP (fotografias 1, 10 e 22) e o Sarau Cultural na Fortaleza de Nossa Senhora da 

Conceição (fotografias 19, 20 e 21). No dia 1 de Dezembro: Missa Campal (foto 11), Desfile em direcção ao Governo-Geral e 

depois até à Câmara Municipal (foto 18 e 25); Apresentação de cumprimentos ao Governador-Geral, Engenheiro Manuel 

Pimentel dos Santos e à sua mulher Maria Fernanda Pimentel dos Santos (fotografias 2 a 9) em que as fotografias 3, 5 e 6 

mostram aspectos do conjunto dos filiados e filiadas na MP, as fotografias 4 e 9 documentam o momento da entrega de 

um ramo de flores a Maria Fernanda Pimentel dos Santos, a fotografia 7 mostra o Governador-Geral no uso da palavra e as 

fotografias 2 e 8 documentam o Governador-Geral e a sua mulher a falar com pessoas presentes e com uma filiada da MPF. 

Ainda no mesmo dia: diversas actividades no Acampamento do Parque José Cabral: montagem de tendas, cuidados de 

enfermagem, o terno de clarins e tambores (fotografias 15 a 17) e cerimónia do acender da Chama da Mocidade no 

referido Acampamento (fotografias 23, 24 e 26). Documento raro não referido nas fontes disponíveis e muito importante 

para o estudo do período final da administração portuguesa de Moçambique, das relações sociais e de raça na época, e 

para o estudo das organizações de juventude do Estado Novo. A Mocidade Portuguesa foi criada pelo Decreto-Lei n.º 26 

611, de 19 de Maio de 1936, em cumprimento do disposto na Base XI da Lei n.º 1941, de 19 de Abril de 1936. Devia 

abranger toda a juventude, escolar ou não, e destinava-se a «estimular o desenvolvimento integral da sua capacidade 

física, a formação do carácter e a devoção à Pátria, no sentimento da ordem, no gosto da disciplina e no culto do dever 

militar.». As presentes comemorações foram efectuadas de acordo com o previsto no regulamento da MP, aprovado em 4 

de Dezembro de 1936, pelo Decreto n.º 27 301 e no regulamento da Mocidade Portuguesa Feminina aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 28 262, de 8 de dezembro de 1937, que determinavam - «A MP adopta o dia Primeiro de Dezembro como 

data das suas comemorações próprias». Pelo Decreto n.º 29 453, de 17 de Fevereiro de 1939, a Organização foi alargada «à 

mocidade portuguesa das colónias, de origem europeia, e à juventude indígena assimilada». A Mocidade Portuguesa 

Feminina só se estendeu a Moçambique em 1960, conforme as disposições do Decreto -Lei n.º 43271 de 26 de Outubro de 

1960. A Mocidade Portuguesa da Província de Moçambique contava em 1951 com 26 centros e mais de dez mil filiados. 

Manuel Pimentel Pereira dos Santos (Porto 1919 - 2006). Licenciado em engenharia civil foi um alto funcionário público, 

administrador de empresas e Procurador à Câmara Corporativa por designação do Conselho Corporativo, entre 1965 e 

1973. Desenvolveu grande parte da sua actividade profissional em Moçambique começando por ser Engenheiro dos 

Serviços de Obras Públicas e Transportes daquela colónia onde exerceu muitas outras funções assim como em Angola onde 

foi Secretário Provincial de Obras Públicas e Comunicações e Presidente do Conselho de Administração da Companhia 

https://www.castroesilva.com/store/viewItem.asp?idProduct=23271
https://www.castroesilva.com/store/viewItem.asp?idProduct=56622
https://www.castroesilva.com/store/viewItem.asp?idProduct=56622


Mineira do Lobito. A sua carreira no Ministério do Ultramar culminou com o exercício das funções de Inspector Superior e 

Director-Geral de Obras Públicas do Ultramar e quando desempenhava esses relevantes cargos foi nomeado pelo Ministro 

do Ultramar, Silva Cunha, para Governador-Geral de Moçambique tendo tomado posse em 19 de Novembro de 1971. 

Desempenhou estas funções até 26 de Abril de 1974. 

  €400 

________________________________________________________________________________________ 

3. BARBOSA DU BOCAGE. (Manuel Maria de) [RIMAS / POESIAS / OBRAS POÉTICAS. 1806-1842]. RIMAS DE MANOEL 

MARIA DE BARBOSA DU BOCAGE. [RIMAS / POESIAS / OBRAS POÉTICAS. 1806-1842]. TOMO I. Terceira Edição. Lisboa. 

M.DCCCVI. Na Of. De Simão Thaddeo Ferreira. Com licença da Meza do Desembargo do Paço. Vende-se na mesma Officina, 

na rua da Atalaia ao Bairro Alto. In 8º de 14,7x10 cm. com [iv], 351 págs. Junto com: RIMAS DE MANOEL MARIA DE 

BARBOSA DU BOCAGE. TOMO II. Terceira Edição, Correcta pelo Author. Lisboa. M.DCCCXIII. Na Of. De Simão Thaddeo 

Ferreira. Com licença da Meza do Desembargo do Paço. Vende-se na mesma Officina, na rua da Atalaia ao Bairro Alto. In 8º 

de 14,7x10 cm. com [viii], 368 págs. Junto com: POESIAS DEDICADAS À ILL.MA, E EX.MA SENHORA CONDESSA DE 

OYENHAUSEN, POR MANOEL MARIA DE BARBOSA DU BOCAGE TOMO III. LISBOA. M. DCCCVI. (1806) Na Of. De Simão 

Thaddeo Ferreira. Com licença da Meza do Desembargo do Paço. Vende-se na mesma Officina, na rua da Atalaia ao Bairro 

Alto. In 8º de 14,7x10 cm. com 303, [v] págs. Junto com: VERDADEIRAS INEDITAS, OBRAS POETICAS DE MANOEL MARIA 

DE BARBOSA DU BOCAGE.TOMO IV E 1º das suas Obras Posthumas. LISBOA: NA IMPRESSÃO REGIA. Anno 1813. Com 

Licença da Meza do Desembargo do Paço. In 8º de 14,7x10 cm. com x, 284 págs. Junto com: OBRAS POETICAS DE MANOEL 

MARIA DE BARBOSA DU BOCAGE. Segunda Edição muito mais correcta. TOMO V. LISBOA: NA TYPOGRAPHIA DE DESIDERIO 

MARQUES LEÃO: 1822. Vende-se na mesma oficina no Largo do Calhariz Nº 12. In 8º de 14,7x10 cm. com vi, 142, 61 a 130, 

[ii], 65, [i] págs. Junto com: OBRAS POETICAS DE MANOEL MARIA DE BARBOSA DU BOCAGE, Precedidas de hum discurso 

sobre a Vida, e Escriptos deste Poeta; Ornada com o seu Retrato. Por José Maria da Costa e Silva. Tomo VI. LISBOA. Na Typ. 

de Desiderio Marques Leão. 1842. Vendem-se os seis tomos desta Obra, na mesma Typografia, na Rua do Jardim do 

Regedor nº 13, contiguo ao Rocio. In 8º (de 14,7x10 cm) com [II], vi, 308 págs. Encadernações da época, inteiras de pele, 

com ferros a ouro e títulos em rótulos verdes nas lombadas. Cortes das folhas marmoreados com os mesmos tons das 

folhas de guarda. Folhas de rosto com as marcas dos impressores. Exemplar adornado com um retrato adicional de Bocage 

(não pertencente à obra) gravado a partir de chapa de aço por S. no Estabelecimento da Academia Real de Bellas Artes, em 

Lisboa. Conjunto de 6 volumes com exemplares da 3ª edição do I e do II volume, da 2ª edição do III volume, da 1ª edição 

das Verdadeiras inéditas IV volume, da 2ª edição do V volume e da 1ª edição do VI volume. Conjunto completo das poesias 

de Bocage, muito importante para o estudo da versão original das poesias de Bocage e das variantes posteriores.. O 1º 

volume contém «Ao Leitor» de Bocage; o 2º volume contém uma epístola dedicatória, em verso, ao Senhor António José 

Alves e «Ao Leitor» de Bocage; o 3º volume, último coordenado e revisto pelo autor, inclui dedicatória à Condessa de 

Oyenhausen, título que usava nesta época, pelo casamento, a Marquesa de Alorna, em duas estrofes de versos brancos e 

«Ao Leitor», igual ao da 1ª edição, onde o poeta afirma que cuidou especialmente que as poesias contidas neste volume 

fossem publicadas sem erros. Os restantes volumes incluem prefácios e notas dos editores. Os volumes contêm todos os 

géneros de poesias cultivados pelo autor, um dos maiores poetas portugueses, célebre pela sua brilhante metrificação e 

domínio da expressão poética, como sonetos, odes, elogios, dramas, epístolas, elegias, epigramas, madrigais, apólogos, 

quadras, glosas e também traduções de autores do mundo clássico e de autores franceses e italianos contemporâneos que 

são muitas delas modelos supremos de tradução poética. Inocêncio VI, 49 números 1003, 1008 e 50-51, números 1020, 

1030, 1031 e 1049. 

  €600 
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________________________________________________________________________________________ 

4. BARBOSA. (D. José) ARCHIATHENAEUM LUSITANUM SIVE REGALE COLLEGIUM COLLIMBRIENSE. D. O. C 

[ILLUSTRISSIMO, ET EXCELENTISSIMO DOMINO NONIO ALVARES PEREIRA DE MELLO JAMII CADAVALLENSIUM DUCIS FILIO 

Optimae spei adolescenti et] D. JOSEPHUS BARBOSA. ULYSSIPPONE OCCIDENTALI, Ex Praelo JOSEPHI ANTONII A’ SYLVA, 

Regia Academiae Typographi. M. DCC. XXXIII. (1733) In-4º De 22,5x17,2 cm. Com [xxxiv], 280, [ii] págs. Encadernação da 

época inteira de pele, um pouco cansada, com nervos e ferros a ouro na lombada. Impressão muito nítida com caracteres 

redondos muito esmaltados, ilustrada com cabeções alegóricos com cenas alusivas ao saber e à fundação da Universidade 

de Coimbra, vinhetas, florões de remate e capitulares decoradas, tudo desenhado e gravado a buril em chapas de metal 

por Debrie. Exemplar com restauros rudimentares nas páginas 159-160 e anotações coevas manuscritas na página 157. D. 

José Barbosa é um dos mais importantes escritores do século XVIII, uma época pouco estudada, tendo desenvolvido a sua 

actividade no âmbito da Academia Real da História, durante o reinado de D. João V. Entre os numerosos trabalhos de 

história que publicou encontram-se as «Memórias do Colégio Real de S. Paulo da Universidade de Coimbra, Lisboa. 1727». 

Os materiais reunidos para a elaboração desta obra, serviram-lhe de base para a composição deste poema latino, em 4036 

hexâmetros, em que, com uma brilhante e fluída versificação, exalta a história do Colégio de S. Paulo da Universidade de 

Coimbra a que deu o título de Archiathenaeum que se poderia traduzir por ' O grande colégio '. As páginas preliminares 

contêm a dedicatória em dísticos latinos, as censuras em latim do P. António dos Reis, do P. Luís Álvares, do conde de 

Vimioso, D. José Miguel João de Portugal, as licenças em português e «Ao leitor» em dísticos latinos. Da página 1 à 148 

decorre a obra poética em latim: da 149 à 201, notas biográficas e bibliográficas dos alunos do Colégio impressas a duas 

colunas; da 203 à 265 índice das funções e profissões exercidas pelos que pertenceram ao colégio; da 267 à 280 índice 

alfabético dos alunos do colégio. As duas páginas sem numeração no fim contêm adenda às notas biográficas dos alunos. 

Muito importante para o estudo da poesia novilatina em Portugal, da história da Universidade de Coimbra, da família dos 

duques do Cadaval e do ambiente cultural e artístico no reinado de D. João V. Azevedo e Samodães 294 Barbosa Machado, 

II, 829. ”D. IOZÉ BARBOSA filho do Capitaõ Ioaõ Barbosa Machado, e D. Catherina Barbosa meu Irmaõ Aprendeo a 

Gramatica Latina, e os preceitos da Poezia, e Rhetorica em o Collegio de Santo Antaõ dos PP. Jesuitas donde quando ainda 

naõ contava completos quatorze annos, e meyo abraçou o sagrado instituto de Clerigo Regular Theatino em a Caza de 

Nossa Senhora da Divina Providencia desta Corte. As obras Concionatorias, Historicas, e Poeticas, que tem publicado, saõ 

as seguintes… Archiatheneum Lusitanum… Consta de 4036. Versos heroicos.” Inocêncio IV 259-260. D. JOSÉ BARBOSA, 

Clerigo regular Theatino, cujo instituto abraçou quando contava d'edade pouco mais de quatorze annos; foi Chronista da 

Casa de Bragança, Examinador do Patriarchado e das Ordens militares, Academico da Academia Real de Historia 

Portugueza e famoso prégador no seu tempo. [Lisboa 23 de Novembro de 1674 - 6 d’Abril de 1750]. Teve por irmãos mais 

novos o abbade Diogo Barbosa Machado, e Ignacio Barbosa Machado, ambos devidamente commemorados n’este 

Diccionario. Foi este escriptor um dos que nas suas numerosas e variadas obras mais se approximaram em correcção e 

pureza de linguagem dos nossos mais distinctos classicos, merecendo por isso os louvores insuspeitos dos criticos de 

melhor nota. «Juntou a mais rara e copiosa livraria que até o seu tempo se conheceu, sobre assumptos de historia 

portugueza, com uma curiosidade incansavel. Inocêncio XII 252. 2755) (C) Memorias do Collegio Real de S. Paulo da 

Universidade de Coimbra, e dos seus collegiaes e porcionistas. Lisboa, na Offic. de José Antonio da Silva 1727. fol. Como 

additamento ao n.º 2755 mencione-se como obra interessantissima a relativa ao mesmo assumpto, apesar de latina, o 

Archi-Atheneum, do dito Barbosa, que trata da historia do collegio de S. Paulo, dos varões illustres que n'elle foram 

collegiaes, e traz no fim muitas notas bibliographicas a este relativas. 

  €900 

________________________________________________________________________________________ 

5. BERJEAU. (J. Ph.) LE SECOND VOYAGE DE VASCO DA GAMA A CALICUT. Relation flamande éditée ver MDIV 

reproduite avec une traduction et une introduction par ... Charavay Frères Editeurs. Paris. 1881. De 17x13 cm. Com 71 

págs. Desencadernado, preservas as capas de brochura originais. Tiragem numerada de 272/136 exemplares. Ilustrado com 

um fac-simile do mapa de África de Ptolomeu, impresso em Lyon em 1541, e com a marca tipográfica da edição de 1504, 

existente no British Museum. 

  €300 
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________________________________________________________________________________________ 

6. BOSSUET. (Jacques Benigne) INSTRUCTION SUR LES ESTATS D' ORAISON. Où sont exposées les erreurs des faux 

mystiques de nos jours: Avec les actes de leur condannation. Par Messire Jacques Benigne Bossuet Evesque de Meaux, 

Conseiller du Roy en ses Conseils, cy-devant Precepteur de Monseigneur le Dauphin. Seconde Edition. A PARIS, Chez Jean 

Anisson Directeur de l' Imprimerie Royale, ruë de la Harpe, à la Fleur-de-Lis de Florence. M. DC. XCVII. [1697]. Avec Privilege 

du Roy. In 8º de [lvi], 504, cxxx, [xxviii] págs. Magnífica encadernação da época inteira de pele com nervos, ferros a ouro e 

rótulo na lombada, com esquadrias e superlibris armoriado gravados a ouro nas pastas e com ferros a ouro nas seixas. 

Apresenta algum desgaste na lombada e nas charneiras. Folhas de guarda em papel de fantasia da época. Cortes de folhas 

carminado. Impressão muito nítida e bela com caracteres redondos e itálicos e ornamentada com um florão na folha de 

rosto, cabeções xilográficos, um cabeção gravado na página 1 e um florão de remate na página 504. Contém prefácio, 

índice dos capítulos, das adições e correcções, dos documentos de condenação do quietismo, aprovações do Arcebispo de 

Paris, do Bispo de Chartres, carta do autor ao Papa Inocêncio XII, um Breve deste pontífice, a «Instruction» dividida em dez 

capítulos, com adições e correcções, e nas páginas sem numeração a transcrição dos documentos relativos à condenação 

das doutrinas defendidas pelos Quietistas, um índice de assuntos e um resumo do privilégio real, datado de 25 de Maio de 

1697. Exemplar muito raro de uma variante (na antepenúltima linha da página 261 tem convents em lugar de couvents) da 

2ª edição, que foi publicada no mesmo ano da 1ª edição. Nesta obra o autor descreve os erros de certos cristãos que 

defendiam uma fé sem obras e a possibilidade de uma união com Deus sem meditação e oração, tendências difusas que 

sempre existiram e que no século XVI e XVII ficaram conhecidas por Quietismo e foram defendidas por Miguel de Molinos. 

Na corte francesa foram defendidas por Madame de Guyon, que obteve diversos apoios incluindo o do Arcebispo de 

Cambrai, François de Fenelon. A defesa enérgica da ortodoxia católica sobre estas questões feita por Bossuet levou à 

condenação, como erradas, destas opiniões e conduziu Fenelon a aceitar as decisões do Papa, que confirmou os escritos de 

Bossuet. Jacques Benigne Bossuet (Dijon, 1627 – Paris, 1704) foi bispo de Meaux e notabilizou-se como um defensor da 

doutrina católica, entrou em diversas polémicas com protestantes, quietistas e outros, tendo condenado os excessos de 

luxo e abusos de poder da corte francesa. Por outro lado é um grande escritor, que escreveu todas as suas obras num estilo 

rico e com uma prosa sumptuosa e ritmada que veio a influenciar escritores e poetas do século XX. J. A. G. Tans. Bossuet en 

Hollande. Maastricht, 1949. «Quelles richesses profondes se trouvent amassées dans son oeuvre, quel travailleur inlassable 

se récèle derrière la pompe épiscopale.» FRBNF 45331533.  In 8º with [lvi], 504, cxxx, [xxviii] pp. Binding: Magnificent 

contemporary full calf with raised bands, gilt tools and label on spine. Gilt coat of arms framed by gilt tools on boards. 

Contemporary decorative endpapers. Red edges. Worn out spine. Very sharp and beautiful print with round and italic 

characters, decorated with a fleuron on the title page, woodcut engraved head bands, a headband engraved on page 1 and 

a tail fleuron on page 504. It includes preface; index of chapters, additions and corrections, and of the documents 

condemning the Quietism; approvals of the Archbishop of Paris and of the Bishop of Chartres; letter of the author to Pope 

Innocent XII; a Brief of this pope; the «Instruction» divided into tem chapters with additions and corrections; and on the 

unnumbered pages the transcription of the documents concerning the condemnation of the principles advocated by the 

Quietism; an index of subjects, and a summary of the royal privilege dated May 25, 1697. Very rare copy of a variant (on 

the third to last line of page i tis written convents instead of couvents) of the second edition that was published on the 

same year of the first.. In this work, the author describes the mistakes of certain Christians who defended a faith with no 

works and the possibility of a union with God with no meditation or prayer, a trend that have always existed and that in the 

16th and 17th centuries became known as Quietism and were uphold by Miguel de Molinos. In the French court they were 

defended by Madame de Guyon, who had several supporters including the Archbishop of Cambrai, François de Fenelon. 

Bossuet’s active support of the Catholic orthodoxy on these issues led to the condemnation of these opinions as wrong and 

led Fenelon to accept de Pope’s decisions, who confirmed the writings of Bossuet. Jacques Benigne Bossuet (Dijon, 1627 – 

Paris, 1704) was Bishop of Meaux and became famous as an advocate of the Catholic Doctrine. He got involved in 

arguments with Protestant and Quietists, among others, having also condemned the excess of luxury and power abuses of 

the French court. He was also a great writer who did all his works in a rich style, with a sumptuous and rhythmic prose that 

came to influence writers and poets of the 20th century. 

  €800 
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________________________________________________________________________________________ 

7. CAETANO DE BEM, D. Tomás. CASTREIDOS LIBROS V. (ILLUSTRISSIMO AC PRAECLARISSIMO DOMINO NONIO 

ALVARES PEREIRA DE MELO) D. V. C. THOMAS CAIETANUS DE BEM Clericus Regularis. (Vinheta) ULYSSIPONE OCCIDENTALI, 

Excudebat ANTONIUS ISIDORUS DA FONSECA, Ducis Cadavalensis Typograp. M. DCC. XXXIX. (1739). Cum facultate 

Superiorum. In 8º grande. De 21,5x16,7 cm. Com [xliv], 112, [ii] págs. Encadernação da época inteira de pele, com nervos 

na lombada, título gravado a ouro sobre rótulo vermelho e casas profusamente decoradas com motivos vegetalistas 

gravados a ouro. Corte das folhas carminado. Com leves danos na lombada junto das coifas. Folhas preliminares sem 

numeração incluem: Dedicatória impressa em itálico, Lectori (ao leitor) censuras e aprovações de D. Caetano Gouveia, Pe 

José Troiano, Fr. José Pereira de Santa Ana, Diogo Barbosa Machado (a única em português) e licenças. As 112 páginas 

numeradas contém o poema latino em hexâmetros dividido em cinco livros cada um com argumentos em prosa. As duas 

páginas finais sem numeração contêm erratas e uma página em branco com arabesco manuscrito em tinta coeva. Texto 

impresso em belos e nítidos caracteres redondos sobre papel de excelente qualidade muito sonante. Exemplar com 

Ex-libris de Fernando Barros, com o nº 1411, colado no interior da pasta anterior e assinatura de posse na folha de rosto: 

«Miguel Osorio. Lisboa». Primeira e única edição, raríssima, não tendo aparecido à venda nenhum exemplar desde há 

muitos anos. Não incluída nos principais catálogos de livrarias e leilões. Azevedo e Samodães e Inocêncio têm a colação 

errada. Cabral do Nascimento no seu estudo e antologia «Poemas narrativos portugueses» não refere esta obra. Poema 

épico em latim narrando o célebre feito da vitória alcançada no socorro e levantamento do cerco à cidade de Diu na Índia, 

em 1546, pelo Vice-Rei D. João de Castro. Esta grande vitória militar garantiu a estabilidade das possessões portuguesas na 

Índia até 1961 e tornou-se um feito mítico narrado e celebrado por inúmeros poetas e escritores entre eles Diogo de Teive, 

Damião de Góis, Jacinto Freire de Andrade ou D. José Barbosa. D. João de Castro foi uma das mais notáveis figuras do 

Século XVI em Portugal, distinguindo-se como cientista, navegador, combatente, vice-rei da Índia e escritor. Valiosa peça 

bibliográfica pela grande raridade, beleza da impressão, qualidade dos materiais, importância histórica do feito cantado 

pelo poeta e pela qualidade literária. Seria desejável um estudo e tradução de obra poética tão importante e relevante.  

In 8º (big) Dim.: 21.5x16.7 cm. [xliv], 112, [ii] pps Binding: Contemporary full calf, raised bands on spine, gilt title on red 

label and rich gilt nature motives on spine. Red edges. Slight damage of spine near the headbands. The first unnumbered 

pages include: Dedication printed in italic font, Lectori [to the reader], censorship and approvals by D. Caetano Gouveia, Fr. 

José Troiano, Fr. José Pereira de Santa Ana, Diogo Barbosa Machado [the only in Portuguese] and licenses. The 112 

numbered pages contain the Latin poem, written in hexameter [a metrical line of verse consisting of six feet], divided in five 

books, each with a summary in prose. The two final pages, also unnumbered, contain errata and a blank page with a 

handwritten arabesque in contemporary ink. Text printed in a very clear and beautiful font on excellent sound paper. Copy 

with an Ex-libris of Fernando Barros, numbered 1411, glued inside the front board and ownership title on the front page: 

«Miguel Osorio. Lisboa». First and only edition, very rare, that it isn’t seen on the market for many years. It is not included 

in the catalogues of bookshops or auction houses. Azevedo, Samodães and Inocêncio have the wrong collation. Cabral do 

Nascimento in his study and anthology “Poemas narrativos portugueses” doesn’t mention this work. Latin epic poem, 

telling the story of the victory at Diu in India in 1546 by the Vice-Roy D. João de Castro. This huge military victory assured 

the stability of the Portuguese possessions in India until 1061 and it became a mythical achievement, celebrated by several 

poets and writers, among them Diogo de Teive, Damião de Góis, Jacinto Freire de Andrade or D. José Barbosa. D. João de 

Castro was one of the most famous figures of the 16th century in Portugal, renown as scientist, navigator, fighter, India’s 

vice-Roy, and writer. A valuable bibliographic piece for its rarity, beautiful printing, quality of the materials, historical 

importance of the theme, and literary quality. This important and relevant poetic work should be studied and translated. 

References: J-B Aquarone. D. João, de Castro, página 727 e 742. Azevedo Samodães 361. Inocêncio. VII, 340. Em latim 

imprimiu D. Thomás Caetano de Bem um poema Castreidos, lib. v, Lisboa, 1739, por Antonio Isidoro da Fonseca, 4.º de XLII 

(innumeradas) 112 pag., cujo assumpto é a victoria ganhada por D. João de Castro sobre as tropas do rei de Cambaia, que 

sitiavam a fortaleza de Diu: poema que, na opinião de Stockler, não é inferior ás melhores producções poeticas da maior 

parte dos nossos humanistas latinos. 

  €1.800 
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________________________________________________________________________________________ 

8. COELHO. (Jerónimo) DISCURSOS PREDICAVEIS, [de Sto. António] SOBRE A VIDA, VIRTVDES, E MILAGRES DO 

GIGANTE DOS MENORES, Hercules Portugues, Diuino Athlante. S. ANTONIO. DIVIDIDOS EM DUAS PARTES: do tempo da 

sua meninice, até se exercitar no Officio de Mestre. OVTRA DO TEMPO EM QVE O MININO Deos se lhe pos em os braços, 

atè que na Eternidade se lhe manifestou glorioso. OBRA POSTHVMA DO LICENCIADO HIERONIMO COELHO, Theologo, 

natural de Barcellos, & Reytor da Igreja de S. Torcato, junto a Guimarães. PARTE I: DO NASCIMENTO, CRIAC,AM, E 

PROGRESSOS da Vida de Santo António, até exercitar o Officio de Prègador, & Mestre. LISBOA. Com todas as licenças 

necessárias. Na Officina de Henrique Valente de Oliueira, Impressor delRey. Anno de 1663. [Seguido de]: SEGVNDA PARTE 

DOS DISCVRSOS Predicaveis sobre a Vida, Virtudes, & Milagres de S. ANTONIO. Dedicados ao Illustrissimo Senhor D. 

FRANCISCO BARRETO, DO CONSELHO DE S. Magestade, & géral do S. Officio, Conego na Santa Sê de Lisboa, Bispo nomeado 

do Reyno do Algarve. Anno [vinheta com Sto. António] 1669. […] EM LISBOA. Com as licenças necessárias, Na Officina de 

DOMINGOS CARNEIRO. [1669]. Obra em 2 partes encadernadas em 1 volume. In 8º (de 18,5x13 cm) com [20], 393, [32] + 

[16], 328, [35] págs. Encadernação do século XIX (ao estilo seiscentista) inteira de pele de carneira com nervos e ferros a 

ouro na lombada. Ilustrado com uma estampa de Sto. António na folha de rosto da segunda parte. A primeira parte 

apresenta quadrilongos tipográficos decorativos na folha de rosto e o texto com capitulares decorativas xilografadas e 

vinhetas de remate. Texto e índices impressos a duas colunas. Exemplar aparado à cabeça e no pé sem perda de texto, com 

notas bibliográficas coevas a tinta na folha de guarda em anterrosto; na folha de rosto apresenta dois títulos de posse (do 

séc. XVII/XVIII) manuscritos no anverso e reverso: «Do uso do M[estr]e Christovão de Santa Maria» e «Do do M[estr]e 

Christovão de S[anta] M[aria] professo do Convento de Bellem»; e ainda um ex-libris de A. Moreira Cabral do século XIX/XX 

na guarda anterior. Relativamente às notas bibliográficas, as mesmas são coevas e pertinentes: a primeira nota cita 

Inocêncio e a segunda nota, manuscrita por A. Moreira Cabral, acrescenta relativamente a outras variantes: «Vi uma 

segunda parte desta obra, com igual data e lugar, de impressão, mas em vez de ter, em meio do rosto, a estampa de Sto. 

António, tinha um brazão de armas, que talvez sejam as de D. Francisco Barreto, bispo do Algarve, a quem fora dedicada a 

dita 2ª parte, que é onde há essa oferença, pois na 1ª parte não se nota alteração alguma». Obra com comentários e 

adaptações dos discursos de Santo António para as homilias seiscentistas.  Work in two parts bound in one. Dim.: In 8º 

(18.5x13 cm) with [20], 393, [32] + [16], 328, [35] pp. Binding: 19th century (1600’s style) full calf with raised bands and gilt 

tools on spine. Illustrated with an engraving of St. Anthony on the title page of the second part. The first part presents a 

decorated frame on the title page and is illustrated with decorated woodcut engraved capital letters and tail vignettes. Text 

and indexes printed in two columns. Copy with top and bottom edges trimmed with no text loss. It contains contemporary 

bibliographic notes in ink on the front loose endpaper (half-title); two ownership titles (17th and 18th centuries) 

handwritten on the obverse and reverse: «Do uso do M[estr]e Christovão de Santa Maria» e «Do do M[estr]e Christovão de 

S[anta] M[aria] professo do Convento de Bellem»; and also an ex-libris of A. Moreira Cabral (19th/20th century) on the 

paste down endpaper. The bibliographic notes are contemporary and relevant: the first note quotes Inocêncio, and the 

second note, handwritten by A. Moreira Cabral, refers in connection to other variants: «I saw a second part of this work, 

with same date and place of print, but instead of having the engraving of St. Anthony, it had a coat of arms that may belong 

to D. Francisco Barreto, Bishop of Algarve, to whom it was dedicated this second part, where that offer is, since that on the 

first part there is no visible change ». Work with the comments and adaptation of St. Anthony’s speeches for the 1400’s 

homilies. Referências/References: Inocêncio III, 259-260: «P. JERONYMO COELHO, Presbytero secular, e Reitor da egreja de 

S. Torquato, junto a Guimarães. Foi natural de Barcellos, e morreu com 63 annos no de 1653. [...] Sahiram posthumos. 

Cuido que estes livros são mui pouco vulgares, porque ainda não pude encontrar algum exemplar. O titulo dá bem a 

entender qual será o seu estylo». Barbosa Machado II, 493 e 452; Cat. IV centenário Univ. Évora 341-342: Arouca 467-468; 

Pinto de Matos, 506 «não é vulgar este livro». Samodães não refere / not mentioned by Samodães. 

  €1.800 
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________________________________________________________________________________________ 

9. CONTARINO, Luigi. IL VAGO, E DILETTEUOLE GIARDINO OVE SI LEGGONO Gli infelici fini di molti Huomini Illustri. I 

uarij, & mirabili esmpi di uirtù, & uitij de gli Huomini. I fatti, & la morte de´ Profeti. Il nome, & l´opere delle dieci Sibille. Il 

discorso delle Muse. l´Origine, & l´imprese delle Amazone. I merauigliosi essempi delle Donne. Gli Inuentori di tutte le 

Scienze, & Arti. L´Origine delle Religioni, & de´ Cauallieri. L´eccellenza, & uirtù di molti Naturali. Alcune Ordinationi de´ Santi 

Pontefici. Le bele, & uaghe Pitture delle Gratie, d´Amore, & del uero Amico. Le sette Merauiglie del Mondo. Raccolto dal R. 

P. Luigi Contarino Crocifero. Et in questa quarta editione da ogni errore emendato. In Vicenza, Per Gio. Pietro Gioannini. 

MDCII. [1602] Con Licenza de´ Svperiori. JUNTO COM: AGGIUNTA Al vago, & diletteuole GIARDINO DEL R. P. LVIGI 

CONTARINI CROCIFERO, Dal´ istesso nuouamente composta. Nella quale si leggono Il computo de gli Anni del Mondo. 

Essempi di virtù, e vitii de gli Huomini. Alcuni Prencipi, i quali amarono molto i virtuosi. Alcuni Rè, & Imperatori Rom. Vccisi. 

Li trenta Tiranni, che furono al tempo di gallieno, & Valeriano Imperatori. Essempi d´Huomini felici, & infelici. Fauoriti di 

virtù, & vitiJ delle Donne. Essempi di felicità delle Donne. Le dodeci persecutioni fatte da gli Hebrei contra Christiani. Li 

Generali, & Prouinciali Concilij. Li Corpi de " Santi Martirì, che sono in Roma, & in Venetia. Alcune guerre fatte da Venetiani 

cauate dal´ Historie. Descrittione d´alcuni Regni, & Prouintie. Alcuni Scrittori Nobili Venetiani, & altri Virtuosi. Antichi 

incestuosi scelerati, & puniti. Alcuni essempi di Donne finalmente aggiunti. Al´ Illvstriss. Sig. Thomaso Contarini dignissimo 

Podestàm di Vicemza. In Vicenza, Per Gio. Pietro Gioannini. MDCII. [1602] Con Licenza de´ Svperiori. In 8º de 20x14,6 cm. 

com [xii], 468, [xlii]; [viii], 232, [xvi] págs. Encadernação do Século XIX com reforço na lombada. Impressão em belíssimos e 

pequenos carateres itálicos em todo o texto, que está adornado por cabeções, iniciais decoradas e florões de remate. Nos 

índices, com o texto disposto a duas colunas, são usados carateres romanos. As páginas preliminares do 1º volume contêm 

a dedicatória do autor ao P. Lauro Badoaro, Pregador e Vigário Geral dos Cruciferos, 12 poesias em louvor do autor, e aos 

leitores de Vespasiano Zugliano que faz um elogio das qualidades do autor. As páginas preliminares do 2º volume contêm 

dedicatória dos herdeiros do livreiro Perin a Thomaso Contarini, Podestá de Vicenza e 4 poesias em louvor do autor. As 

páginas finais dos dois volumes contêm índice onomástico e índice de assuntos dividido em duas secções uma relativa aos 

homens e outra às mulheres. Trata-se da 4º edição de Il Vago e dilettevole giardino, 1ª edição em 1586, 2ª edição em 1589 

e 3ª edição em 1597, posteriormente foi publicado em 1607, 1616 e 1619. A Aggiunta foi publicada pela primeira vez em 

1590, 2ª edição em 1596 e esta edição de 1602 que é a terceira. Obra muito popular na passagem do Século XVI para o 

XVII, que é uma enciclopédia portátil que reune grande quantidade de informações sobre os mais variados tópicos de 

história, religião, literatura e grande número de notas biográficas. Luigi Contarino de nobres famílias entrou aos 10 anos na 

Ordem dos Cruciferos e distinguiu-se como historiador e poeta. Em 1553 publicou poesias e posteriormente outras obras 

sobre a história de Nápoles, sobre as Antiguidades de Roma. USTC Universal Short Title Catalogue 4036351 Il Vago e 

dilettevole giardino USTC Universal Short Title Catalogue 4031234 Aggiunta 

  €400 

________________________________________________________________________________________ 

10. DELORME COLAÇO. (José Maria) GALLERIA DOS VICE-REIS, E GOVERNADORES DA INDIA PORTUGUEZA. Dedicada 

aos illustres descendentes de taes heroes por... Cavaleiro da Ordem Militar de S. Fernando de 1ª Classe, da americana de 

Isabel a Catholica, e Capitam de infantaria ajudante d´ordens do Exmo. Barão do Candal, Governador Geral dos Estados da 

India. Em 1839 e 1840. Typographia de A. S. Coelho. Lisboa. 1841. In fólio de 27x18 cm. Encadernação com lombada e 

cantos em pele, lavrada com finos ferros a ouro. Ilustrado com 18 litografias, impressas na Litografia de Nossa Senhora dos 

Mártires, em Lisboa. Exemplar apenas aparado à cabeça (com este corte carminado) e com ex-libris armoriado de Eugénio 

de Andrea da Cunha e Freitas. Esta Galeria, segundo o autor refere em cólofon, é formada pela cópia exacta e minuciosa 

dos grandes quadros com 8 pés de alto e 4 pés de largo, que existem nas salas do Palácio do Governo em Panguim, na 

Índia, acompanhada de um resumo histórico em rodapé sobre os factos mais notáveis de cada vice-rei e governador. 

Inocêncio V, 33 e XIII, 93: José Maria Delorme Colaço, nasceu pelos annos de 1815, parte activa por elle tomada nas luctas 

politicas do paiz, mormente na de 1846 e 1847, em que serviu sob as bandeiras da Junta do Porto, foi de grande prejuizo 

para o seu accesso na carreira militar, e influiu talvez para o estado ruinoso de saude, que lhe impediu qualquer 

ressarcimento de futuro. Accommettido de molestia mental. Morreu a 25 de maio de 1863, com quarenta e oito annos de 

idade. GALERIA DOS VICE-REIS, E GOVERNADORES: são os retratos lithographados, coloridos, copiados dos quadros ou 

paineis que se conservam na India, e acompanhados de um brevissimo resumo historico impresso dos factos mais notaveis, 

que dizem respeito a taes personagens. A publicação ficou suspensa em o n.º 16, por motivo de nova partida do auctor 

para Goa. Na Revista Universal de 9 de Novembro de 1843 appareceu um annuncio, promettendo a continuação, porém 

não me consta que ella tivesse logar. Os existentes começam no de D. Francisco de Almeida, e findam com o de D. Affonso 

https://www.castroesilva.com/store/viewItem.asp?idProduct=25489
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de Noronha. A Galeria comprehende 18 retratos. N " um leilão realisado em 1872 obteve 1$500 réis. No catalogo do 

livreiro o sr. João Pereira da Silva tem o preço de 2$600 réis “. Este exemplar apresenta um ex-libris e encontra-se anotado 

pelo seu antigo possuidor com a seguinte nota bibliográfica: " É raro completo com os 18 retratos. Na livraria do Cor. 

Henrique de Campos Ferreira Lima tinha mais 73 retratos coloridos inéditos. Retrato de António Teles de Meneses em 

última página".  GALLERY OF THE VICE-ROYS AND GOVERNORS OF THE PORTUGUESE INDIA. Dim.: In folio; 27x18 cm. 

Binding: Half calf with gilt tools on spine and corner borders and red label with title also on spine. Boards coated with 

decorative marbled paper. Illustrated with 18 lithographs printed in the Lithography of Nossa Senhora dos Mártires, in 

Lisbon. Trimmed top red edges and armoured ex-libris of Eugénio de Andrea da Cunha e Freitas. This Gallery, according to 

the statement of the author in the colophon, is composed of the exact and detailed copy of the big 8 feet tall and 4 feet 

wide paintings existing in the rooms of the Government Palace in Panguim, India. Bellow each one, at the bottom of the 

page, there is a historical summary of the most notable actions of each vice-Roy and governor. 

  €300 

________________________________________________________________________________________ 

11. DISCURSO ACERCA DO MODO DE FOMENTAR A INDUSTRIA DO POVO; PUBLICADO EM HESPANHA POR ORDEM DE 

S. MAGESTADE CATHOLICA, E DO SEU CONCELHO. E TRADUZIDO EM PORTUGUEZ POR ***. Lisboa, Na Typografia 

Rollandiana. MDCCLXXVIII. [1776]. Com licença da Real Meza Censoria. De 14,9x10,5 cm. Com [xviii], 222, [viii] págs. 

Encadernação da época inteira de pele, com nervos, rótulo vermelho, título e ferros a ouro gravados na lombada com 

decorações vegetalistas nas casas. Folhas preliminares iniciais incluem: Prologo do editor e Advertencia do author. As 

folhas inumeradas finais contêm: Catalogo dos livros impressos á custa de Francisco Rolland, Impressor-Livreiro em Lisboa, 

na esquina da Rua do Norte. Exemplar com assinatura ilegível de posse no rosto e marcas de posse de José Joaquim 

Lampreia, consistindo numa etiqueta impressa colada no alto da página 1 e assinatura na página 216. A tradução é, 

segundo Inocêncio, da autoria do Capitão Manuel de Sousa (Lisboa 1737-1785?) um literato e poeta que traduziu 

numerosas obras do francês e castelhano. A publicação desta tradução marca o início da colaboração de Sousa com a 

Tipografia Rollandiana, que veio a editar vários trabalhos deste escritor, muitas deles póstumos. Obra, relativa à realidade 

social e económica de Espanha, imbuída de conceitos do Iluminismo, como a crença no progresso e no desenvolvimento 

continuado por indústria dos homens, propugnando grande número de medidas, como por exemplo: o desenvolvimento da 

agricultura e da indústria, a arregimentação de todas as pessoas em actividades imediatamente produtivas, a diminuição 

radical dos feriados religiosos (o autor aponta como exemplo negativo a Diocese de Toledo que, além dos domingos, tinha 

43 feriados religiosos) e a exploração do trabalho dos presos. Estas ideias potenciadas pela Revolução Industrial, levaram 

aos abusos sobre os trabalhadores que caracterizaram os Séculos XIX e XX e que provocaram reacções violentas como o 

movimento Comunista. Interessante fonte para estudar e conhecer o ambiente mental da segunda metade do Século XVIII. 

Inocêncio VI, 112-113. MANUEL DE SOUSA, Capitão de infantaria, com exercicio de Engenheiro, Socio da Arcadia 

Ulyssiponense [...] 1330) Discurso ácerca do modo de fomentar a industria do povo: traduzido do hespanhol. Lisboa, 1778.  

  €300 
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________________________________________________________________________________________ 

12. EVANGELISTA. (D. João) HISTORIA CHRONOLOGICA DOS PAPAS EMPERADORES, E REYS, Que tem reynado na 

Europa, do Nascimento de Christo até o fim do anno de 1730. TRADUZIDA DO IDIOMA Francez, correcta em muytas partes, 

e em outras acrescentada, especialmente nos Reys de Portugal, Pelo P. DAMIÃO GONETO E SILVA Presbytero Lisbonense. 

LEVA NO PRINCIPIO HUMA Noticia dos Imperios, e Reynos, para intelligecia da Historia: e no fim hua serie alfabética, para 

se achar o nome de qualquer Soberano; a orde da sua sucessão; a era, em q entrou a reynar; e os anos de seu governo. 

LISBOA: Na Officina de Antonio Vicente da Silva. Anno de MDCCLIX. [1759]. Com todas as licenças necessárias. In 12º de 

14,2x8,2 cm. Com xii, 516 págs. Encadernação da época inteira de pele, com nervos, ferros a ouro e título a ouro sobre 

rótulo vermelho. Cortes das folhas carminados. Exemplar com desgastes superficiais na lombada em especial nas 

charneiras e com perda do lado esquerdo do rótulo. Com um minúsculo pico de traça junto ao festo que atravessa todo o 

volume e outro no pé das folhas desde página 217 até ao fim. Apresenta as páginas preliminares contêm: Prólogo ao Leitor 

e Licenças. Texto impresso sobre papel de linho de excelente qualidade, ornamentado com cabeções, iniciais decoradas e 

belos florões de remate. Rara 3º edição da História Cronológica, que foi editada pela primeira vez em 1731 e depois em 

1737. D. João Evangelista (Lisboa 1685 – 1748) foi cónego da Congregação de S. João Evangelista (professou no Convento 

de S. Vicente, em 6 de Agosto de 1703) doutor em teologia, pregador de renome e reitor do Colégio de Coimbra desta 

ordem. Foi muito célebre no seu tempo, publicou os seus sermões e deixou em manuscrito a continuação do suplemento e 

outras obras teológicas e históricas. Inocêncio III, 365. Tem o número de páginas errado (513) ou viu uma variante sem 

índice. Barbosa Machado II, 654-655. 

  €300 

________________________________________________________________________________________ 

13. FÉNELON. (François de Saliagnc de La Mothe) AVENTURAS DE TELEMACO, FILHO DE ULYSSES, Por Francisco de 

Salignac da Motha Fenelon, Arcebispo, e Duque de Cambraia, &c. Traduzidas do francez em portuguez. Com hum Discurso 

sobre a Poesia Épica, e Excellencia do Poema de Telemaco; e Notas Geograficas, e Mythologicas para a intelligencia do 

mesmo Poema. LISBOA, Na Typografia Rollandiana. 1785. Com licença da Real Meza Censoria. In 8.º de 18,5x12 cm. Com 

453, [viii] págs. Encadernação da época inteira de pele, com nervos e ferros a ouro em casas fechadas na lombada. Corte 

das folhas levemente carminado. Ilustrado com um retrato do autor em face da folha de rosto e com vinhetas ao longo do 

texto. Impresso sobre papel avergoado. Exemplar com danos ligeiros na lombada, que apresenta pequenas falhas de pele, 

e com anotações e assinatura, em letra coeva, na folha de guarda anterior. Tem uma leve mancha de humidade na margem 

inferior, junto ao festo, perceptível desde a primeira página até à 32. A obra constitui uma grande representação da criação 

literária setecentista, resgatando personagens e mitos da antiguidade greco-romana para difundir valores morais e cívicos, 

também apresentando críticas ao contexto político e social de França e Portugal. Constituía um espelho para príncipes, 

visto que foi redigida para instruir o Duque de Borgonha, que estava sob tutela de Fénelon. As «Aventuras de Telémaco» 

desenvolvem-se como uma espécie de continuação do Livro IV da Odisseia, poema épico atribuído a Homero. A narrativa 

em prosa acompanha a busca de Telémaco por seu pai Ulisses (ou Odisseu), rei de Ítaca, que havia partido para a guerra de 

Tróia. 

  €300 

________________________________________________________________________________________ 

14. FERNANDES TOMÁS. (Manuel) REPERTORIO GERAL, OU INDICE ALPHABETICO DAS LEIS EXTRAVAGANTES DO 

REINO DE PORTUGAL, Publicadas depois das Ordenações, compreendendo também algumas anteriores, que se achão em 

observância: ordenado pelo Desembargador MANOEL FERNANDES THOMAZ, Actual Provedor de Coimbra. TOMO 

PRIMEIRO: A – I [+ TOMO SEGUNDO: L – Z]. «COIMBRA: NA REAL IMPRENSA DA UNIVERSIDADE. 1815 e 1819. Obra em 2 

volumes, encadernados em 1. In fólio [4º gr.] de 28,5x20 cm. Com xv, 560 (aliás 571), [i] + [iv], 569, vii págs. Encadernação 

da época, inteira de pele, com nervos e ferros a ouro na lombada. Cortes das folhas carminados. Texto impresso a duas 

colunas, com entradas numeradas ao estilo enciclopédico. Belo exemplar de uma obra monumental e de grande utilidade 

para a consulta do corpo jurídico português, antes das grandes reformas liberais do início do século XIX. Obra muito 

apreciada pela particular relevância para o conhecimento das leis, decretos, assentos, alvarás e toda a jurisprudência em 

vigor à data do Império Luso-Brasileiro. Trata-se de uma base de dados jurídica, sintetizada e organizada pelo autor ao 

longo de muitos anos de trabalho, tal como é referido no privilégio real. No caso do Ultramar, e do Brasil em particular, 

encontram-se as leis promulgadas em Portugal e no Rio de Janeiro como por exemplo (pág. 124, entrada 390) «O comercio 

delle [Brasil] foi aberto a todas as Nações, pagando por entrada vinte e quatro por cento, à excepção dos géneros 
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estancados. C. R. 28 de Janeiro de 1808», e outras leis e regulamentos mais antigos referentes ao Brasil, como por exemplo 

a lei de 1 de Abril de 1680 «do crime de cativar índios do Brasil» (pág. 47, entrada 724). O investigador antigo e o 

investigador actual encontram aqui todas as pistas, que podem ser consultadas por ordem alfabética e correlacionadas 

através de uma tabela remissiva (colocada nas últimas 140 páginas do 2º volume) e da qual o autor fornece uma 

«Explicação da Tabela Remissiva dos lugares paralelos, que se encontram neste repertório» (págs. 427-428 do 2º volume), 

com o funcionamento da mesma através de um exemplo concreto (a palavra Cabido), podendo assim encontrar-se um 

artigo da Legislação através de uma ou mais palavras. Em resumo, esta obra é um directório de todas as referências da 

jurisprudência portuguesa continental e do Império Colonial, descendo a leis de pormenor sobre as actividades civis, das 

ordens religiosas (autorizações ao funcionamento dos conventos e padroados), organização das tutelas de diferentes 

assuntos comerciais, como os seguros marítimos, e ainda a organização quotidiana da marinha e os assuntos da guerra (por 

ex. ordens sobre o método de serviço andando à vela e o método de repartir uma guarnição na ocasião de combate (vide 

pág. 87, entrada 80, 1º tomo), etc. etc.  Work in two volumes bound in one Dim.: In folio [4º gr.] (28.5x20 cm) with xv, 

560 (i.e. 571), [i] + [iv], 569, vii pp. Binding: contemporary full calf with raised bands and gilt tools on spine. Red edges. Text 

printed in two columns, with numbered entries as in an encyclopaedia. A beautiful copy of a monumental work, very useful 

for consulting the Portuguese legal body before the liberal reforms at the beginning of the 19th century. Much appreciated 

work due to its relevance for the knowledge of laws, decrees, certificates, licenses, and all jurisprudence in force at the 

time of the Luso-Brazilian Empire. This is a legal data base, summarized and organised by the author throughout many 

years of work, as mentioned in the Royal Privilege. In short, this work is a directory of all references of Portuguese 

jurisprudence, both in the mainland and the colonial empire, going as far as showing the detailed laws about civilian 

activities; of the religious orders (authorisations for the operation of convents and patronages); organisation of the 

tutelage of different trade affairs, like marine insurances; and also the daily organisation of the navy and war issues. 

Referências/References: Samodães I, 331 (1192) no ano de 1922: «Obra apreciada e pouco comum no mercado». Inocêncio 

II, 421 – 521: «Manuel Fernandes Tomás, natural da vila da Figueira, sita na foz do Mondego, e nascido em 1771. Foi 

despachado Juiz de fora da vila de Arganil em 1801, e em 1805 nomeado Superintendente das Alfândegas e dos Tabacos 

nas comarcas de Aveiro, Coimbra e Leiria. Comissario do Exército até 10 de Fevereiro de 1812, data em que foi restituído á 

Provedoria, com predicamento de Desembargador da Relação do Porto. Entrando como efetivo nesta Relação em fins de 

1817, fundou na mesma cidade em Janeiro seguinte, com José Ferreira Borges e José da Silva Carvalho, o Sinédrio, ou 

associação política que preparou, dirigiu e consumou a revolução de 24 de Agosto de 1820, como se pode ver das 

Revelações e Memórias para a história da dita revolução, escritas pelo consócio José Maria Xavier de Araújo. Foi Membro 

da Junta provisional do Supremo Governo do Reino, e Deputado às Côrtes constituintes congregadas em 26 de Janeiro de 

1821, em cujos trabalhos teve parte muito activa e conspícua, até o encerramento delas em 4 de Novembro de 1822» 

  €1.200 

________________________________________________________________________________________ 

15. FERNANDES. (Manuel) LIVRO DE TRAÇAS DE CARPINTARIA com todos os modelos e medidas para fazerem toda a 

navegação, assy de alto bordo como de remo traçado por Manuel Fernandes oficcial do mesmo officio na era de 1616. 

[Fac-simile colorido do manuscrito original existente na Biblioteca do Palácio Nacional da Ajuda] Nota de apresentação de 

Rogério S. G. Oliveira. Programa Nacional de Edições Comemorativas dos Descobrimentos Portugueses. Impresso na 

Litografia Tejo, com a tiragem de 2000/156 exemplares em papel vergê especialmente fabricado para esta Edição pela 

Companhia do Papel de Porto de Cavaleiros, S. A. Encadernação de Paulino Ferreira & Filhos, Lda. Lisboa 1989. De 

47x37cm. 140 págs. numeradas apenas pela frente. Da 71 em diante com pranchas com desenhos de modelos, algumas 

desdobráveis outras de página dupla. Encadernação original inteira de pele com ferros a seco nas pastas. É o principal 

tratado português de construção naval conhecido e verdadeiro repositório das técnicas de construção e arquitectura naval 

da época dos Descobrimentos. Obs.: Esta obra pesa 5kg. Está sujeita a portes extra.  This work weighs 5kg. It is subject 

to shipping extra charges. 

  €600 
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________________________________________________________________________________________ 

16. FONTENELLE. (Bernard le Bovier de) ENTRETIENS SUR LA PLURALITÉ DES MONDES, AUGMENTÉS DES DIALOGUES 

DES MORTS. Par M. de Fontenelle, de l'Académie Françoise. NOUVELLE ÉDITION. A MARSEILLE, Chez Jean Mossy, 

Imprimeur du Roi, de la Marine, & Libraire, au Parc. M. DCC. LXXX. [1780]. Avec Permission. In 8º de 16,8x10,5 cm. Com x, 

[ii], 434 págs. Encadernação de inícios do século XIX, com ferros a ouro e rótulo na lombada. Cortes das folhas carminados. 

Ilustrado, em extratexto, com uma gravura desdobrável que representa o sistema solar, com o Sol, Mercúrio, Vénus, Terra, 

Marte, Júpiter e Saturno. A obra diálogo dos mortos começa na página 165 e tem folha de rosto própria com pé de 

imprensa igual ao da obra principal e com os seguintes títulos: Dialogues des morts anciens. Par M. de Fontenelle, des 

Académies, Françoise, des Sciences, des Belles-Lettres, de Londres, de Nancy, de Berlin & de Rome. Nouvelle édition. A 1ª 

edição dos Entretiens foi publicada em 1686 e conheceu nova edição em 1724. Obra sobre astronomia dividida em seis 

lições, que expõem de forma clara e simples as descobertas de Copérnico e de Descartes. Nos diálogos dos mortos o autor 

apresenta diálogos entre personagens da história, da literatura e da filosofia antigos e modernos, como, por exemplo 

Sócrates e Montaigne. Bernard Le Bouyer de Fontenelle (Rouen 1657 - Paris 1757) cientista, filósofo, escritor e dramaturgo 

francês, integrado no pensamento do iluminismo, que se distinguiu como divulgador das ideias de outros cientistas e 

filósofos. Sobrinho dos acadêmicos e dramaturgos franceses Pierre e Thomas Corneille, frequentou o Colégio dos Jesuítas, 

onde estudou Direito. Aos vinte anos foi contratado por seu tio Thomas como colaborador de sua revista Le Mercure 

Galant e escreveu libretos de ópera, tragédias e poemas, mas como em 1680 a sua tragédia Aspar, foi um fracasso. voltou a 

Rouen, onde publicou, entre 1682 e 1687, textos que o tornaram mais conhecido como filósofo e cientista. do que como 

poeta. Entre suas numerosas obras, as mais conhecidas são: La République des philosophes (A República dos Filósofos), 

romance utópico que exalta uma democracia radical, materialista e ateia; Les Dialogues des Morts (Diálogos dos Mortos), 

nos quais reproduz diálogos fictícios entre Sêneca e Scarron, Sócrates e Montaigne; um artigo irônico sobre a rivalidade 

entre as religiões judaica, católica e calvinista; De l'origine des fables (Da origem das fábulas), escreveu também sobre a 

história do teatro e reflexões sobre poesia. Em 1687 publicou uma de suas grandes obras, Histoire des Oracles, um ensaio 

no qual denuncia a crença em superstições, semeia dúvidas sobre aspectos sobrenaturais, examina alguns 

comportamentos irracionais, baseados em crenças, e suscita, reflexões pungentes a respeito do assunto, promovendo um 

ataque directo ao cristianismo. 

  €800 

________________________________________________________________________________________ 

17. GABRIEL SALDANHA. (M. J.) HISTÓRIA DE GOA (POLÍTICA E ARQUEOLÓGICA) Por Padre … Professor aposentado 

do Liceu Central de Nova-Goa, Sócio do Instituto de Coimbra, Antigo Vogal da Comissão Permanente de Arqueologia da 

índia Portuguesa. Com uma carta-prefácio por J. A. Ismael Gracias da Academia das Sciências de Lisboa. Segunda edição. 

Volume I – História política. [Volume II – História Arqueológica] Casa Editora Livraria Coelho. Nova Goa. 1925. 2 volumes, 

encadernados em 1, de 22,5x14,5 cm. Com xxviii, 419; [vi], 315, [i] págs. Encadernação da época inteira de pele. Exemplar 

com pequeno restauro grosseiro, sem afectar a mancha gráfica, no canto superior direito da folha de anterrosto, folha de 

rosto, palavras necessárias e da pág. I a XVI. Nova versão muito mais desenvolvida da obra do autor publicada em 1898: 

«Resumo da historia de Goa, pelo padre M. J. Gabriel de Saldanha, professor do lyceu nacional de Nova Goa. Com uma 

carta-prefacio por J. A. Ismael Gracias, etc. Bastorá, typ. «Rangel». 1898. 4.º peq. de XXVII, 340 pág.». Obra de grande 

importância para o estudo da história do território de Goa, que é hoje uma região autónoma da União Indiana. José 

António Ismael Gracias. (Salsete, Goa 1857 – Nova Goa 1919) foi um dos grandes eruditos e estudiosos de origem goesa 

que se dedicaram a estudar o passado da sua terra natal. Teve uma brilhante carreira no funcionalismo público, foi director 

da Bibiloteca Nacional de Goa, professor de economia política e de direito administrativo e secretário particular de alguns 

dos governadores da Índia. Publicou numerosos artigos em grande número de revistas e jornais da Índia, colectâneas 

comentadas de legislação e um estudo fundamental sobre a imprensa do Século XVI ao XVIII. Inocêncio XVII, 370. XIX, 382. 

Refere o Resumo de 1898. 

  €400 
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________________________________________________________________________________________ 

18. HEULHARD. (Arthur) VILLEGAGNON ROI D'AMÉRIQUE. Un Homme de Mer au XVIe Siècle. (1510-1572) Ernest 

Leroux, Éditeur. Paris. 1897. De 33x25,5 cm. Com vi, 364 págs. Encadernação com lombada e cantos em pele e nervos e 

ferros a ouro, muito cansada. Profusamente ilustrado com gravuras no texto. Exemplar conserva capas originais de 

brochura, restauradas Vice-almirante bretão conhecido por ter fundado uma colónia de nome França Antártida no Brasil no 

séc. XVI com a ajuda da população nativa. França Antártida foi erradicada pelos portugueses 15 anos após a sua fundação. 

  €600 

________________________________________________________________________________________ 

19. ITURZAETA (Don José Francisco de) ARTE DE ESCRIBIR LA LETRA BASTARDA ESPAÑOLA. Por D. José Francisco de 

Iturzaeta. Cuarta Edicion. MADRID. Imprenta de Don Victoriano Hernando, calle del Arenal, nº 11. Noviembre de 1845. 

[Rosto próprio na págs. 77-78]: ORDEN DE ENSEÑANZA O SEA METODO DE LA AMPLIADA COLECCION de Muestras DE 

LETRA ESPAÑOLA, ESCRITAS POR Don José Francisco de Iturzaeta, con arreglo al arte que antecede. [Madrid, 1845]. In 4º 

de 19x13 cm. Com 1 front., 98, [2] págs. Encadernação da época inteira de pele. Ilustrado com uma gravura desdobrável 

(de 28x40 cm) com os esquemas gráficos pautados para o desenho e correcta inclinação da letra e da ponta do aparo da 

caneta: «de la posicion y trazes de la pluma»; «formacion de palos», «cuadricula para la formacion de las curvas», 

«formacion de las mayusculas», «origem de las tres primeras radicales» e «composicion» Exemplar com guardas interiores 

em papel decorativo da época e título de posse manuscrito no verso das mesmas: «Propriedad de Isidro Casas y Masó». As 

páginas 25 a 31 apresentam picos de oxidação. O frontispício que precede a folha de rosto foi desenhado pelo autor para a 

primeira edição desta obra e aberto em chapa de metal por Vicente Pascual, com o título completo: ARTE DE ESCRIBIR La 

letra bastarda española [...] Madrid. 1827. Apresenta uma bela vinheta com os materiais de escrita da época: penas, 

compassos, tira-linhas, marcadores e raspadores. Após a página 76 encontra-se a referida gravura desdobrável e, de 

seguida, uma ampliação do texto original da obra, apresentando um rosto próprio e título: «ORDEN DE ENSEÑANZA O SEA 

METODO DE LA AMPLIADA COLECCION DE MUESTRAS DE LETRAS ESPAÑOLAS ESCRITAS POR Don José Francisco de 

Iturzaeta con arreglo al arte que antecede». A obra descreve como desenhar cada uma das letras e a forma de executar, 

até aos mais pequenos detalhes, os desenhos de cada uma. Muito importante para o estudo do ensino no século XIX, pois 

foi declarada, por uma Ordem Real, com outra do autor, de uso obrigatório em todos os colégios de Espanha. José 

Francisco Iturzaeta (Guetaria, Guipúzcoa, 1788 – Madrid, 1853). Célebre calígrafo espanhol que defendeu uma caligrafia 

mais simples e com menos ornamentos e é autor de cerca de uma dezena de obras. No ano de 1835 foi determinado por 

uma Ordem Real, que as suas obras, Arte de escribir la letra bastarda española y la Colección ampliada de la misma letra 

fossem de uso obrigatório em todos os colégios. Em 1836 desempenhou o cargo de inspector geral do ensino primário e 

em Dezembro do mesmo ano tornou-se director da Escuela Normal Central de Maestros.  Dim.: In 4º (19x13 cm) with1 

frontispiece, 98, [2] pp. Binding: Contemporary full calf. Illustrated with a folded engraving (28x40 cm) showing the graphic 

schemes for drawing, and the correct inclination of the letter and of the point of the nib of the pen: «de la posicion y trazes 

de la pluma»; «formacion de palos», «cuadricula para la formacion de las curvas», «formacion de las mayusculas», «origem 

de las tres primeras radicales» e «composicion» Copy with contemporary decorative endpapers and handwritten 

ownership title in the back: «Propriedad de Isidro Casas y Masó». Pages 25 to 31 have slight foxing. The frontispiece, before 

the title page, was drawn by the author for the first edition of this work and engraved on metal plate by Vicente Pascual, 

with the complete title: ARTE DE ESCRIBIR La letra bastarda española [...] Madrid. 1827. It has a beautiful vignette with the 

contemporary writing materials: Quills, compasses, holding devices, markers, and scrapers. After page 76 there is the 

above mentioned folded engraving and after an enlargement of the original text of the work, with its own title page and 

title: «ORDEN DE ENSEÑANZA O SEA METODO DE LA AMPLIADA COLECCION DE MUESTRAS DE LETRAS ESPAÑOLAS 

ESCRITAS POR Don José Francisco de Iturzaeta con arreglo al arte que antecede». The work describes how to draw each 

letter and how to do their drawings, down to the smallest detail. Very important for the study of teaching in the 19th 

century since, by Royal decree, its use was mandatory in all Spanish schools. José Francisco Iturzaeta (Guetaria, Guipúzcoa, 

1788 – Madrid, 1853) was a famous Spanish calligrapher who advocated a simpler and less ornamented calligraphy. Ref.: 

Palau Tomo VI, pag134 (122295). 

  €500 
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________________________________________________________________________________________ 

20. LAET. (Johannes de) PORTVGALLIA SIVE DE REGIS PORTVGALLIAE REGNIS ET OPIBUS COMMENTARIUS [2 OBRAS] 

Lvgd. Batavor. Ex Officina Elzeviriana CIC ICC XLI. [1641]. 2 Obras in 8º de 11,5x6,3 cm. Com [xvi], 460, [xii] págs. 

Encadernação da época inteira de pergaminho com o título manuscrito à pena à cabeça da lombada com tinta coeva. 

Ilustrado com belo frontispício gravado, com as armas de Portugal ao centro encimadas por uma cartela com o título da 

obra e com outra cartela por baixo com o pé de imprensa. Obra muito rara e importante para o estudo da divulgação da 

história de Portugal no mundo culto da época. Foi publicada por ocasião da Restauração da Monarquia Portuguesa, em 

1640. O autor tinha escrito em 1629 a obra Hispania Sive de Regis Hispaniae Regnis, com uma descrição geral de todo a 

Espanha, onde incluiu muitas referências a Portugal por causa do nosso país ter o mesmo rei que os restantes territórios da 

península. Como a revolução de 1 de Dezembro de 1640 tivesse devolvido Portugal ao governo de um Rei Português, Laet 

apressou-se a publicar uma obra exclusivamente dedicada à descrição de Portugal, plenamente consciente da alteração do 

jogo de forças que a Restauração da Monarquia Portuguesa e a consequente separação de Portugal dos restantes reinos da 

península, provocava, na Europa e nas possessões coloniais dos países europeus. A obra está dividida em catorze capítulos 

que tratam os seguintes assuntos: Descripção Geográfica e hidrográfica geral, descrição pormenorizada com a enumeração 

dos concelhos, descrição do clima e da agricultura, características dos seus habitantes, descripção das leis e regulamentos 

desde as Cortes de Lamego, sobre as cidades e províncias que Portugal Possuia na África e no Atlântico, acerca das cidades 

e fortalezas que Portugal Possuía na Ásia em especial na Índia, no Brasil, elenco dos reis de Portugal, a sucessão dos reis de 

Castela no reino de Portugal, as famílias nobres do país, a demografia e o rendimento anual do reino portuiguês, a divisão 

eclesiástica do reino e as ordens religiosas, as universidades e os escritores mais célebres. Contém ainda um apêndice com 

a tradução do Manifesto de D. João IV, e descripções de possessões portuguesas em África e na Ásia como Cananor e 

Malaca. O autor baseou-se em vários escritores portugueses e estrangeiros tais como: André de Resende, Damião de Góis, 

Duarte Nunes de Leão, Nicolau de Oliveira, Pedro de Mariz, Padre António de Vasconcelos, Jerónimo Conestágio e 

Caramuel Lubkovitz. Tem junto do mesmo autor: DE IMPERIO MAGNI MOGOLIS SIVE INDIA VERA COMMENTARIUS. E 

varijs auctoribus congestus. Cum Privilegio. Lvgdvni Batavorum, Ex Officina Elzeviriana. Anno CIC ICC XXXI. [1631]. Com [xii], 

299, [xvii], [iv] págs. Ilustrado com belo frontispício gravado desenhado por C. Cl. Duysend. As folhas preliminares contêm a 

dedicatória a Daniel Heinsio, Conselheiro e Historiador do Rei Gustavo Adolfo e professor, bibliotecário e secretário da 

Universidade de Lvgdvni Batavorum; prefácio ao leitor e índice dos capítulos. As folhas finais contêm o índice temático e as 

quatro últimas páginas estão em branco. Obra muito rara que descreve pormenorizadamente o Império do Grão-Mogol, 

com base nas obras do português Pedro Teixeira e nas obras de escritores ingleses e belgas, na obra do geógrafo Samuel 

Purchasio, do inglês Thomas Roeus e de Peter van den Broecke. Além deste assunto principal Laet trata também da história 

da Índia em geral e dos seus diversos reinos. Refe. PORTVGALLIA SIVE DE REGIS PORTVGALLIAE USTC 1027790 edição de 

Leiden Reis & Auvermann, 40, Travel and Exploration, Portugal and Spain. 1571 Avila Perez 6023. (não identifica o autor) DE 

IMPERIO MAGNI MOGOLIS Ameal, 779. Monteverde, 3017 

  €800 

________________________________________________________________________________________ 

21. LEMPRIERE. (Guilherme) VIAGENS DE GIBRALTAR A TANGERE, SALÉ, MOGADOR, Sta. CRUZ [do Cabo de Gué], 

TARUDANTE, MONTE ATLAS E MARROCOS, COMPOSTO EM INGLEZ POR GUILHERME LEMPRIERE, Cirurgião; Trasladadas 

em Vulgar e illustradas com Addições e Notas do Traductor Portugez: DEDICADAS AO ILLmo. E EXmo. SENHOR D. 

DOMINGOS DE LIMA, MARQUEZ DE NIZA, Do Conselho de Sua Magestade Fidelissima, Capitão de Mar e Guerra da Sua 

Armada Real, &c, &c. &c. Por MANOEL HENRIQUES DAS NEVES S. PAIO. LISBOA. M. DCC. LXXXXIV. [1794]. Na Of. de Simão 

Thadeo Ferreira. In 8º (de 16x9,5 cm) [12], 661, [1] págs. Encadernação da época, inteira, de pele, com nervos, ferros e 

título a ouro em rótulo vermelho na lombada. Ilustrado com um mapa desdobrável (de 25 x 30cm) do Norte de África (com 

Marrocos e o Saara, incluindo as cidades de Sugulmessa e Tafilete), intitulado Novo Correcto Mappa do Imperio de 

Marrocos, gravado por Lucius sculps. Olisip. 1795. Primeira e única edição em português da viagem realizada a Gibraltar e 

Tânger, publicada pela primeira vez em 1791 em Londres, sendo mais tarde ampliada e anotada nesta edição de Lisboa. 

Lemprière dá uma visão geral do país, juntamente com um relato de suas viagens a Tânger, Larache, Salé, Mogador (porto 

de Essaouira), Taroudant, às Montanhas Atlas e a Marraquexe. O autor fornece informações sobre as relações dos 

muçulmanos com os cristãos, os judeus, as mulheres, a peregrinação a Meca e o comércio com Timbuktu (Mali). O mapa 

desdobrável de Marrocos apresenta um abundante detalhe topográfico e é datado de 1795. William Lemprière 

(1751-1834) era filho de Thomas Lemprière de Jersey, cônsul britânico na cidade de Faro em Portugal, e Mary Garnaut, de 

Lisboa. Juntou-se à guarnição de Gibraltar como cirurgião. Em 1789, o sultão de Marrocos escreveu ao General O'Hara 
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solicitando um médico inglês para curar o seu filho com a promessa de uma recompensa e da libertação de dez 

marinheiros náufragos britânicos, Lemprière empreendeu a viagem de 600 milhas. Quando o príncipe melhorou, o sultão 

enviou-o em peregrinação a Meca (capítulo X) e simplesmente ignorou os pedidos de Lemprière para regressar a Gibraltar. 

Só após a esposa favorita do sultão ter sido envenenada foi Lemprière autorizado a sair com o pretexto de ir buscar um 

antídoto. Voltou a Gibraltar no início de 1790 e logo depois publicou o relato das suas aventuras.  First and only 

Portuguese edition of a tour from Gibraltar to Tangier first published in 1791 in London. Lempriere gives an overview of the 

country along with an account of his travels to Tangier, Larache, Salé, Mogador (Essaouira), Taroudant, the Atlas Mountains 

and Marrakesh, where he had dealings with the emperor. He also provides information about Muslim relations with 

Christians, Jews, and women, the pilgrimage to Mecca and trade with Timbuktu. The large folding map of Morocco, with 

abundant topographical detail, is dated 1795. William Lempriere (1751-1834) was the son of Thomas Lempriere of Jersey, 

British Consul at the city of Faro, Portugal, and Mary Garnaut of Lisbon. A short time after he joined the garrison of 

Gibraltar as a surgeon´s assistant in 1789, the sultan of Morocco wrote to General O´Hara requesting an English doctor to 

be sent to cure the sultan´s son, who was going blind. At the promise of a generous reward and the release of ten 

shipwrecked British sailors, Lempriere undertook the 600-mile journey. However, when the prince´s health improved his 

father the sultan sent him on pilgrimage to Mecca (Chapter X), and simply ignored Lempriere´s requests for permission to 

return to Gibraltar. Only after the sultan´s favourite wife was poisoned was Lempriere allowed to leave, on the pretence 

that he would fetch an antidote. He returned to Gibraltar in early 1790 and published the account of his adventures soon 

after. Innocêncio V, 446; XVI, 225. Palau 134871 

  €1.200 

________________________________________________________________________________________ 

22. LOPES DE LEÃO. (Miguel) ALLEGAÇÃO DE FACTO E DE DIREITO NA INSTANCIA DE REVISTA EM SUSTENTAÇÃO DO 

JULGADO NAS SENTENÇAS PROFERIDAS NO SENADO DA RELAÇÃO A FAVOR DE FRANCISCO MARIA ROSSI CONTRA 

FRANCISCO MALAQUIAS DA CUNHA E RAIMUNDO PINTO DE CARVALHO. COMPOSTA POR MIGUEL LOPES DE LEÃO, 

ADVOGADO DA CASA DA SUPPLICAÇÃO. LISBOA. NA OFFICINA DE SIMÃO THADDEO FERREIRA. ANNO M. DCC. XCI. (1791) 

Com Licença da Real Meza da Commissão Geral sobre o Exame, e Censura dos Livros. In fólio de 29x20,2 cm. com 64 págs. 

Brochado, com capas de papel marmoreado da época. Corte das folhas carminado. Corpo do texto impresso em caracteres 

redondos e itálicos sobre papel de linho encorpado, muito alvo e com grandes margens. Muito rara 1ª e única edição desta 

peça jurídica do litígio ocorrido, em 1787, entre homens de negócios da cidade de Lisboa sobre a compra de uma 

embarcação de origem italiana, da autoria do advogado de Francisco Maria Rossi. Lopes Leão, em defesa do seu cliente, 

demonstra com clareza que não deve ser aceite o pedido de revisão da sentença da Relação. Inclui uma narração da 

matéria de facto, minuciosas contestações às deliberações dos desembargadores que levaram à concessão da revisão da 

sentença da relação, transcreve a correspondência entre Rossi e o dono da embarcação e a escritura de venda. Não se 

conhecem dados biográficos de Lopes Leão, a não ser o que consta nas obras jurídicas da sua autoria. Publicou três peças 

como defensor dos réus na questão da denúncia do morgado de Pancas entre 1803 e 1806.  Dim.: In folio (29x20.2 cm) 

with 64 pp. Soft cover with contemporary decorative marbled paper on covers. Red edges. Text printed in round and italic 

characters on thick and very white linen paper, and with large margins. A very rare first (and only) edition of this legal piece 

by the lawyer of Francisco Maria Rossi, concerning the 1787 litigation between businessmen of Lisbon about the buying of 

a boat of Italian origin. Lopes Leão, defending his client, clearly shows that the request to review the sentence of the Court 

of Appeal should not be accepted. It includes a narration of the factual basis, detailed defence against the deliberation of 

the judges that allowed the review of the sentence. It also transcribes the correspondence between Rossi and the owner of 

the boat, and the deed of sale. Ref.: Inocêncio, VI. 242. MIGUEL LOPES DE LEÃO (2.º), provavelmente filho ou neto do 

antecedente, e tambem formado em Direito; Advogado da Casa da Supplicação de Lisboa, (1776) Allegação de facto e de 

direito, na instancia de revista, nas sentenças proferidas no Senado da Relação a favor de Francisco Maria Rossi, contra 

Francisco Malachias da Cunha e Raimundo Pinto de Carvalho. Lisboa, na Offic. de Simão Thaddeo Ferreira 1791. Fol. 

  €400 
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________________________________________________________________________________________ 

23. LYON. (George Francis) THE PRIVATE JOURNAL OF CAPTAIN LYON OF H. M. S. HECLA DURING THE RECENT VOYAGE 

OF DISCOVERY UNDER CAPTAIN PARRY. With a map and plates. London: John Murray, Albemarle-Street. 1824. In 8º gr. [de 

21x13 cm] com xi, 468 págs. Encadernação da época, inglesa, inteira de pele marroquim natural, estampada com finos 

ferros a seco e esquadrias das pastas e lombada roladas a ouro. Folhas de guarda em papel decorativo da época. Ilustrado 

com 7 gravuras e 1 mapa extratexto e ainda partituras musicais no texto. 1ª edição. Exemplar com cantos e charneiras das 

pastas cansados, apresentando oxidação devida a manuseamento e vestígios de tinta (pág. 93-98), oxidação de um 

marcador de papel (223-224), oxidação de manchas de humidade (351-354 e 435-436). A gravura em extratexto apresenta 

o navio HMS Hecla bloqueado pelos gelos do Ártico. O mapa (de 30x60 cm) representa a descoberta da Passagem do 

Noroeste pelos navios de Sua Majestade Britânica, Fury e Hecla: «General Chart shewing the track of H. M. Ships Fury and 

Hecla on a voyage for the Discovery of a North West Passage AD 1821-22-23»  Dim.: In 8º gr. (21x13 cm) with xi, 468 

pp. Binding: English contemporary full Morocco, gilt tools on spine and in frames on boards. Contemporary decorative 

endpapers. FIRST EDITION. Illustrated with 7 engraved similar plates after original drawings by the author. Lande 1291: 

«Lyon's drawings were also used to illustrate Parry's Second Voyage». Contains a folding map of the Artic with the voyages’ 

tracks. Copy with some foxing, thumbed, some ink spots. Contemporary binding: full calf tooled (with blind and gilt 

finishings) and slightly worn out at corners. George Francis Lyon (1795-1833) was a rare combination of Arctic and African 

explorer. He also was a competent British naval officer, commander, explorer, artist and socialite. While not having a 

particularly distinguished career, he is remembered for the entertaining journals he kept and for the watercolors paintings 

he completed in the Arctic. In 1821 he was promoted commander and appointed to the Hecla under the orders of Captain 

William Edward Parry in the Fury. The expedition, Parry's second in the search for the north-west passage, sailed on 8 May 

1821, entered the Arctic region through Hudson Strait, examined Repulse Bay and the neighboring coast of Melville 

peninsula, and wintered at a small island to the eastward of the Frozen Strait. The next summer they went further north 

and entered Fury and Hecla Strait, but the season being then far advanced they turned back, wintered at Igloolik (lat. 

69°21' N, long. 81°44' W), and came home in autumn 1823, as signs of scurvy among the crew made it inadvisable to stay. 

His Private Journal proved popular and there was a second edition the following year. He had a genuine interest in the " 

Natives " of the countries he visited. The information recorded about the Inuit tribes that he met proved valuable to later 

generations of anthropologists, who relied on his journals as a reference point for their own observations. Arctic 

Bibliography 10531: " Author's record of the second Parry expedition to Canadian Arctic waters in the Fury and Hecla, 

1821-23. " Field 961: " Almost the entire volume is devoted to the narration of the peculiarities of the Aborigines of the 

Arctic regions. " Sabin 42853: «8º, pp. xiii, (i), 468 págs. 7 plates […] The work is principally devoted to the narration of the 

peculiarities of the aborigines of the Artic regions. Captain Lyon’s curiosity led him to observe with great attention the 

habits of life and traits of character of the different tribes of Esquimaux, who were attracted by his human management of 

his winter quarters. Of Murrays first edition a few copies were printed on thick paper for presents containing three sets of 

the fine engravings by Finden, i. e. India proofs, etching and prints.» 

  €900 

________________________________________________________________________________________ 

24. MANUEL DE MELO. (D. Francisco) CARTAS FAMILIARES. [2.ª EDIÇÃO] DE D. FRANCISCO MANOEL, ESCRITAS A 

VARIAS PESSOAS sobre assumptos diversos; Recolhidas, e publicadas em cinco Centúrias Por ANTONIO LUIZ DE AZEVEDO 

Professor de Humanidades; OFFERECIDAS AO ILLUST. E VER. SENHOR JOAÕ DE MELLO PEREIRA DE SAMPAYO, Do Conselho 

de sua Majestade, Fidalgo de sua casa, Beneficiado da Igreja de Santiago de Torres-Novas, e Prelado da Santa Igreja 

Patriarcal de Lisboa, &c. POR LUIZ DE MORAES E CASTRO; e á sua custa impressas: mais corretas; e de novo ilustradas com 

seu Index proporcionado. LISBOA: Na Offic. dos Herd. de ANTONIO PEDROZO GALRAM: Anno M. DCC. LII. [1752]. In 4º de 

20,4x15,3 cm. Com [xxiv], 559 págs. Encadernação da época, inteira de pele, lombada com nervos, ferros a ouro e título em 

rótulo vermelho. Texto ornamentado com cabeções, florões de remate e iniciais decoradas. Exemplar com oxidação devido 

à qualidade do papel. As folhas preliminares contêm: Anterrosto, rosto, dedicatória impressa em itálico, Aos discretos, 

Licenças, Catálogo dos livros em papel que se vendem em casa de Luiz de Moraes mercador de livros, morador à Praça da 

Palha, e Carta do autor aos leitores. D. Francisco Manuel de Melo é um dos maiores escritores portugueses, autor de uma 

vasta obra em Português e Castelhano. As cartas familiares reúnem quase toda a sua correspondência assim como peças 

de crítica literária, dedicatórias, assuntos relativos à diplomacia, à política, ao estudo da história, sendo muito numerosas 

as cartas de cortesia e as de pêsames. Segunda edição rara, com variantes e acrescentos em relação à primeira edição, 

publicada em 1664. Importante obra clássica da literatura portuguesa, fundamental também como fonte para conhecer a 
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sociedade e a visão do mundo dos portugueses do século XVII.  Dim.: In 4º (20.4x15.3 cm) with [xxiv], 559 pp. Binding: 

Contemporary full calf with raised bands, red label and gilt tools on spine. Text decorated with head pieces, tail fleurons 

and decorated capital letters. Copy shows some foxing as usual. The preliminar pages contain: Half title; dedication printed 

in italic; “To the Discreet; Licences; Catalogue of the books in paper sold at the house of Luiz de Moraes, merchant of 

books, living in Praça da Palha; and Letter of the Author to the Readers. D. Francisco Manuel de Melo is one of the most 

important Portuguese writers and author of a large work both in Portuguese and Castilian. The “Familiar letters” gather 

most of his correspondence and also literary reviews; dedication letters; subjects related to diplomacy and politics; 

historical studies; with a large quantity of courtesy and condolences letters. A rare second edition with variants and 

add-ons to the first edition published in 1664. It is an important classic work of Portuguese literature and also fundamental 

as a source for the knowledge of the society and the vision of the world by the Portuguese of the 17th century. Ref.: 

Barbosa Machado II, 182-188. Inocêncio II, 437 e 442: " D. Francisco Manuel de Mello nasceu em 1611, de família mui 

nobre. Fez os seus estudos no colégio de Santo Antão com os jesuítas, e aí concluiu com grande distinção o curso de 

humanidades, tornando-se igualmente perito na filosofia e teologia. Aos 17 anos, por morte de seu pai, determinou seguir 

a vida militar, e passando a Castela fez varias campanhas navais e terrestres, chegando ao posto de Mestre de Campo, e 

servindo como tal nas guerras de Flandres e Catalunha. Culpado na morte de um indivíduo que apareceu assassinado, teve 

de jazer nove anos sucessivos nas prisões da torre de Belém, e da torre Velha. Não foram bastantes as diligências, que 

durante este tempo empregou para justificar-se do crime que lhe assacavam, chegando até a interessar em seu favor el-rei 

Luís XIII de França, que escreveu ao de Portugal uma carta, datada de 6 de Novembro de 1648, em termos assaz 

significativos, empenhando se pela liberdade do preso. A final depois de tão longos e penosos sofrimentos, foi-lhe ainda 

imposta a pena e degredo temporário para o Brasil, a qual cumpriu com paciente resignação. Voltando para a Europa, fez 

uma digressão á Itália, e assistiu em Roma durante alguns anos, começando aí em 1664 uma edição completa de suas 

obras, que por motivos ignorados não prosseguiu. Recolheu-se por último a Lisboa, onde faleceu em 1666. Há segunda 

edição das Cartas, feita em Lisboa 1752, 4.º Nela se fez substituir a carta última por outra mui curta, e destituída de todo 

interesse, com a qual se completou a centúria 5ª. Esta edição é feita em mau papel, e inferior em tudo à de Roma. Todavia, 

no mercado corre quase pelos mesmos preços, e eu paguei há anos por um exemplar 1:200 réis “. 

  €900 

________________________________________________________________________________________ 

25. MANUSCRITO - ELVAS - INSTRUMENTO DE DOTE E CASAMENTO - 1614. Instrumento de dote e casamento pelo 

qual Margarida Loba, viúva de António Pegado de Valadares, doa a António Lobo, seu irmão, e Margarida Pegada, sua 

enteada, por casamento deles, uma herdade de pão correspondente a 1/3 da herdade da Silveira, sita no termo de Elvas, a 

qual rende anualmente 2 moios e meio e 27 alqueires de trigo, 4 galinhas, 2 queijos e 566 réis em dinheiro. Elvas. 13 de 

Novembro de 1614. 4 fólios em papel [numerados 11 a 14]. De 29 x 21 cm. Manuscrito de 120 linhas, ocupando a frente e o 

verso dos dois primeiros fólios e o início do terceiro fólio. O último fólio em branco [fólio 14] serve de sobrescrito com o 

título de documento, infelizmente parcialmente obliterado por falha no papel. Escrito em português com caligrafia cursiva 

de tabelião da corte, terminando em sinal de assinatura cruciforme (formando este sinal uma rosa-dos-ventos). Palavras 

chave: Herdade da Silveira, Elvas. Herdade do Monte Branco, Vila de Juromenha. Olivença.  Manuscrito - Elvas – 

Document of Dowry and Marriage - 1614. Document of dowry and marriage through which Margarida Loba, widow of 

António Pegado de Valadares, donates to António Lobo, her brother, and Margarida Pegada, her stepdaughter, for their 

wedding a farmstead corresponding to 1/3 of the Estate of Silveira, located at the boundary of Elvas, which produces yearly 

150 animals and 27 bushels of wheat, 4 chickens, 2 cheeses, and 566 566 réis in cash. Elvas. 13 of November, 1614. 4 paper 

folios [numbered 11 to 14], measuring 29 x 21 cm. Manuscript with 120 lines, occupying obverse and verse of the two first 

folios and the beginning of the third. The last blank folio [folio 14] is used as an envelope with the title of the document, 

unfortunately partially cut due to a tear on the paper. It is written in Portuguese with cursive caligraphy used by the court 

notaries, ending with a cross-like signature (forming a compass rose). Transcrição: [fol. 11] Em nome de deos amen saybão 

quoantos este estromento || de dote e casamento virem que no anno do nassimento de || nosso senhor Jesus Xpo de mil 

e seisçemtos e qua||torze annos aos trese dias do mes de nouembro || do dito anno nesta cid[a]de delluas nas cas[a]s || 

de morada de antonio lobo de uascomçellos || fidallguo de gueração em presença de mim taba||lião e das testemunhas 

ao diamte nomeadas es||tamdo ay Presentes o dito antonio llobo mo||rador nesta dita cidade e bem assim estamdo 

pre||sente Marguarida loba dona veuua de antonio || pegado valladares que deos aya Moradora na || villa de oliuenca 

ora estamte nesta dita cida||de e loguo pella dita Marguarida loba || foy dito que pellas muitas obriguações alem do || 

paremte seo que tem com o dito antonio lobo || seu jrmão e pello muito amor que tem a maria pe||gada sua emteada 
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filha do dito antonio pe||gado seu Marido Pella auer criada desde Me||nina e por ser ffilha do dito antonyo Pegado seu || 

marido a quem ella tinha gramdes obrigua||ções por auer Resebido delle muitas e muy boas || obras dignas de muito 

gramde Remunerasam as || quais comffesa auer R[e]sebido tambem do || dito antonio llobo seu jrmão pellas quais || 

causas e Rasões dise ella dita Marguarida || lloba que sellebrandose e fazemdose o ma||trimonio na forma que mamda a 

sancta[fol. 11 v.] Madre igreja e comforme ao sagrado comsilio || tredemtino emtre os ditos antonio lobo e a || dita Maria 

Pegada ella dita marguarida || loba lhe da e dota por uia de dote e casa||mento e doasam Remuneratoria quall em || 

direito mais luguar aja hũ quinham de her||dade de Pão que ella tem e posue no termo || desta cidade que se chama da 

silluejra que he || o terso da dita herdade da silluejra o quall || quinham esta mistico e por partir com quinham || de dona 

anna de castello branquo Mora||dora nesta dita cidade que parte de hũ parte Com || herdade da travamqua que he de 

yoanna de || lemos e dos fra[a]des de sam dominguos desta cidade e da outra parte com herdade da cappella e com 

herdade do cabeso do || asinheiro que he de dona yoanna coutinha e com || outras comffromtasões com que parte e de 

direito deue partir o quall quinham Remde em cada || hũ anno hũ mojo e uimte seis allqueires || de triguo e de pitansas 

quatro gallinhas || e dous quejios e quinhentos e sessenta e seis || Reis e meio em dinheiro do quall quinham || de 

herdade f[a]semdose e sellebrandose || o dito casamento como dito he dise que || tiraua e Renunsiaua lloguo de sj toda 

|| a posse e senhorio direito e ausom Real e cor||porall e autuall e tudo cede e trespasa [fol. 12] no dito antonio lobo ao 

quall ha lloguo || pormetida de posse pasiffica Reall cor||porall e autual do dito quinham de her||dade com todas suas 

entradas e sajdas || direitos e Pertensas sememtios e llograsões || e promete de nunca em tempo allgum || ella nem 

outrem por ella em seu nome nem || herdejros jrem nem virem comtra este dote || em parte nem em todo amtes em 

todo e por || todo a cumprir e mamter como se nelle || comtem pera firmesa do qual dise eella || dita marguarida loba 

que se obrjgaua || por sj e todos seus bẽes Moues e de Raiz || auidos e por auer a sempre Cumprir e manter || todo o 

comtheudo neste estromento de dote || e que semdo caso que em allgũ tempo aya || allgũa pessoas ou pessoas que 

queirão jr ou || vir comtra este dote em parte ou em todo com || allgũa duujda ou embarguos a fim de || ser tirado o dito 

quinham de herdade ao dito || antonio llobo ou seus herdejros que em || espesiall dise que obriguaua e epotecaua || ao 

comprimento deste dote duas courellas || de teRa que tem no termo da uilla de juru||menha que partem com herdade do 

mon||te branquo e da outra partem com cou||tada da dita villa de jurumenha e com || outras comffromtasões e asim 

mais || ho quinham de herdade ou o que tiuer na mesma [fol. 12 v.] herdade do monte branquo comtanto que || a 

espesiall epoteca nam deRogue a gueral || obriguação de todos seus bẽis nem pello || comtraito e em testemunho de 

uerdade || asim ho outorgou e mamdou ser feito este || estromento e dote e casamento por ella ou||torguado e aseitado 

ho quall o dito antonio || llobo e a dita Maria pegada aseitarão || este dote por estarem presentes e eu taballiam || como 

pessoa publlica estipullante e aseitamte || o aseitey e estipullej em nome de quem com || direito deuo e aseitar poso e 

decllarou ella || dita Margarida lloba que o dito quinhão || de herdade Reinde Mais em cada hũ anno alem || do que dito 

he sinquo allqueires de triguo de || matasão que uem a ser Mojo e meio e hũ || alqueires [sic] de triguo e a tudo forão 

testemunhas pre||semtes ffellippe pirejra filho do Licenciado diogo || pirejra que deos aya que asinou pella dita || 

doadora Marguarida lloba a seu Roguo || e por testemunha por nam saber asinar || semdo mais testemunhas presentes 

antonio || barbosa criado do allcajde das saquas || e martim sardinha sapatejro e todos || Moradores nesta cidade 

delluas e eu ma||noel coruacho da gama taballiam que ho || escreuy // fillipe pirejra / de antonio + bar||boza / Martim 

sardinha / e eu ho sobredito manoell [fol. 13] coruacho da gama publlico taballião de || notas por el Rey nosso senhor 

nesta cida||de delluas e seu termo que este estromento de || dote em Meu lljvro de notas tomey e delle || ho treslladey e 

bem e fiellmente consertey || e por uerdade aquy meu publlico sinal || fiz que tall he = [sinal] Pagou nada Versão 

actualizada: [fol. 11] Em nome de Deus, Ámen Saibam quantos este instrumento de dote e casamento virem que no ano 

do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de 1614 anos, aos 13 dias do mês de Novembro do dito ano, nesta cidade de 

Elvas, nas casas de morada de António Lobo de Vasconcelos, fidalgo de geração, em presença de mim, tabelião, e das 

testemunhas ao diante nomeadas, estando aí presentes o dito António Lobo, morador nesta dita cidade, e bem assim 

estando presente Margarida Loba, dona viúva de António Pegado Valadares, que Deus haja, moradora na vila de Olivença, 

ora estante nesta dita cidade; E logo pela dita Margarida Loba foi dito que pelas muitas obrigações além do parente seu 

que tem com o dito António Lobo, seu irmão, e pelo muito amor que tem a Maria Pegada, sua enteada, filha do dito 

António Pegado, seu marido, pela haver criada desde menina e por ser filha do dito António Pegado, seu marido, a quem 

ela tinha grandes obrigações, por haver recebido dele muitas e mui boas obras dignas de muito grande remuneração, as 

quais confessa haver recebido também do dito António Lobo, seu irmão. Pelas quais causas e razões disse ela, dita 

Margarida Loba, que celebrando-se e fazendo-se o matrimónio na forma que manda a Santa [fol. 11 v.] Madre Igreja, 

conforme ao sagrado Concílio Tridentino, entre os ditos António Lobo e a dita Maria Pegada, ela, dita Margarida Loba, lhe 

dá e dota por via de dote e casamento, e doação remuneratória qual em direito mais lugar haja, um quinhão de herdade de 



pão que ela tem e possui no termo desta cidade que se chama da Silveira, que é o terço da dita herdade da Silveira, o qual 

quinhão está místico e por partir com quinhão de D. Ana de Castelo Branco, moradora nesta dita cidade, que parte de uma 

parte com herdade da Travanca, que é de Joana de Lemos e dos frades de S. Domingos desta cidade, e da outra parte com 

herdade da Capela e com herdade do Cabeço do Azinheiro, que é de D. Joana Coutinha, e com outras confrontações com 

que parte e de direito deve partir, o qual quinhão rende em cada um ano 1 moio e 26 alqueires de trigo, e de pitanças 4 

galinhas e 2 queijos, e 566 réis e meio em dinheiro. Do qual quinhão de herdade, fazendo-se e celebrando-se o dito 

casamento como dito é, disse que tirava e renunciava logo de si toda a posse e senhorio, direito e acção real e corporal, e 

actual, e tudo cede e trespassa[fol. 12] no dito António Lobo, ao qual há logo prometida de posse pacífica, real, corporal e 

actual do dito quinhão de herdade, com todas suas entradas e saítas, direitos e pertenças, sementios e lograções. E 

promete de nunca em tempo algum ela nem outrem por ela em seu nome, nem herdeiros, irem nem virem contra este 

dote, em parte nem em todo, antes em todo e por todo a cumprir e manter como se nele contém, para firmeza do qual 

disse ela, dita Margarida Loba, que se obrigava por si e todos seus bens móveis e de raiz, havidos e por haver, a sempre 

cumprir e manter todo o conteúdo neste instrumento de dote, e que sendo caso que em algum tempo haja alguma pessoa 

ou pessoas que queiram ir ou vir contra este dote, em parte ou em todo, com alguma dúvida ou embargos, a fim de ser 

tirado o dito quinhão de herdade ao dito António Lobo ou seus herdeiros, que em especial disse que obrigava e hipotecava 

ao cumprimento deste dote 2 courelas de terra que tem no termo da vila de Juromenha, que partem com herdade do 

Monte Branco, e da outra partem com coutada da dita vila de Juromenha e com outras confrontações, e assim mais o 

quinhão de herdade ou o que tiver na mesma [fol. 12 v.] herdade do Monte Branco, contanto que a especial hipoteca não 

derrogue a geral obrigação de todos seus bens, nem pelo contrário. E em testemunho de verdade assim o outorgou, e 

mandou ser feito este instrumento de dote e casamento por ela outorgado e aceitado, o qual o dito António Lobo e a dita 

Maria Pegada aceitaram este dote por estarem presentes, e eu tabelião, como pessoa pública, estipulante e aceitante, o 

aceitei e estipulei em nome de quem com direito devo e aceitar posso. E declarou ela, dita Margarida Loba, que o dito 

quinhão de herdade rende mais em cada um ano, além do que dito é, 5 alqueires de trigo de matação, que vem a ser moio 

e meio, e 1 alqueire de trigo. E a tudo foram testemunhas presentes Filipe Pereira, filho do licenciado Diogo Pereira, que 

Deus haja, que assinou pela dita doadora Margarida Loba a seu rogo e por testemunha, por não saber assinar, sendo mais 

testemunhas presentes António Barbosa, criado do alcaide das sacas, e Martim Sardinha, sapateiro, e todos moradores 

nesta cidade de Elvas, e eu Manuel Corvacho da Gama, tabelião, que o escrevi. Filipe Pereira de António + Barbosa Martim 

Sardinha e eu, o sobredito Manuel [fol. 13] Corvacho da Gama, público tabelião de notas por el-Rei Nosso Senhor nesta 

cidade de Elvas e seu termo, que este instrumento de dote em meu livro de notas tomei e dele o trasladei, e bem e 

fielmente consertei, e por verdade aqui meu público sinal fiz que tal é. [sinal] Pagou nada A transcrição diplomática do 

documento e a respectiva leitura actualizada, desdobrando-se a maior parte das abreviaturas, foram ambas gentilmente 

efectuadas pelo Sr. Dr. João Pedro Vieira. 

  €500 

________________________________________________________________________________________ 

26. MANUSCRITO CALIGRÁFICO – SÉC. XVIII – DOUTRINA JURÍDICA. INSTITUTIONUM IURIS CIUILIS. LIBER QUARTUS. 

De 21,5x16 cm com [3 br]; 39; [3 br] fólios. Encadernação da época em pergaminho rígido. Manuscrito a uma só mão muito 

firme, legível, homogénea e com bela execução caligráfica da época. Obra sem referências bibliográficas, sem autoria, e 

sem referências ao escriba. As matérias tratadas respeitam às Instituições do Direito Civil, nomeadamente as obrigações 

que surgem das ofensas; as penas por roubo e ferimentos; a doutrina sobre acções cíveis e criminais, delitos, penas e 

litigações do direito penal; a formação da culpa, actos ilícitos; acções que pertencem aos herdeiros; disputas sem 

penalidade; e ainda um capítulo sobre o ofício de jurista e outro sobre o julgamento público.  PENMASHIP 

MANUSCRIPT – 18TH CENTURY – LEGAL DOCTRINE. INSTITUTIONUM IURIS CIUILIS. LIBER QUARTUS. Dim.: 21.5 x 16cm. 

With [3 blank]; 39; [3 blank] folios. Contemporary hard parchment biding. Beautiful calligraphic work with no bibliographic 

references or to the author. The subject of this work is the Civil Law Institutions, mainly the penalties arising from offences; 

the sentences for theft and injuries; the doctrine about civil and criminal proceedings, crimes, sentences and litigations of 

criminal law; charges, illegal acts; actions belonging to the heirs; disputes with no penalties; and also a chapter about the 

job of a lawyer and another about public trials. Contém a seguinte sequência de títulos e de parágrafos da doutrina jurídica 

[it contains the following sequence of titles and paragraphs of the legal doctrine]: Titulus Primus: De Obligationib. que ex 

Delicto nascunt. Explicatio obligationibus descendentibus. […] § Furtum […] § Furtorum § Conceptum § Poena Furtum 

autem sit cum § Seqti. Â§ Sed et si credat § Interdum etiam § Aliquando § Interdum quoque § Hi qui § Finalis. Tit. II De Vi 

Bonorum Raprorum § Ita tamem § Finalis. Tit. III De lege Aquilia § Iniuria usq. Ad § Cap. tertio § Finalis. Tit. IV De Iniuriis § 
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Iniuria § Patitur usq. Ad § Pena autem § Pena autem cum § Seq. § Atrox § In Summa § Non Solum § Finalis Tit. V De 

Obligationib. que ex quasi delicto nascuntur § Item is cum § Seq. § Item Oxercitor § Finalis Tit. VI De Actionib. § Omnium § 

C’que’ § Sed ist cum § Seq. § Rursiis § Item si quis in fraudem § Item Seuiana § In personam cum § Seq. § Actiones Auto § 

Item si quis § Poenales § Preiudicialis § Sic itac § Appelamus § Sequens cum § Seqti. § Ex Maleficiis § Quedam § Omnes 

autem usq. ad Actionum § Actionum § Fuerat antea § In Bone fidei § Preterea § Curare § Sunt preterea cum oib §§ Seqbus. 

Tit. VII Quod cum es qui aliena potestate est Negocium gestum esse dicitur. § Sic igitur cum omnibus §§ Seqq. Tit. VIII De 

Hoxalibus Actionib. § Noxa usq. ad. § Finalem § Finalis Tit. IX Si Quadrupes Paupem fecisse dicatur § ec autem actio. § 

Finalis. Tit. X De iis p. agere possumus Tit. XI De Satisdationib. § Sed hodie cum omnibus §§ Seqq. Tit. XII De Perpetuis et 

Temporalib; Actionib, et que ad Heredes et heredes transeunte. § Non autem § Finalis Tit XIII De Exceptionibus § 

Verbigracia usq. ad § Item si § Item si § Hec Exemplicausa § Appellant aut. usq. ad § fin. § Finalis. Tit. XIV. De Replicationib. 

Tit. XV De Interdictis § Summa autem diuisio § Squens Diuirsio § Adispicendi § Retinende usq. ad Recupande § Recuperande 

§ Tertia Diuisio § Finalis Tit. XVI De Poena temere Litigantur. § Ecce enim Iusiurandum usq. ad. § fin § Finalis Tit. XVII De 

Officio Iudicis Tit. XVIII et Ultimus. De Publicis Iudiciis. § Publica cum omnibus §§ Seqq. [Colofón]: … pro Universa 

Institutioniis Juris Civilis Paraphrasi Dicta sint satis, qua quiiquid minus apte explicatus est fenuifati mer adscriptu volo. Si 

qui Bene, Deo óptimo máximo acceptu Gateamini, Cui Laus, et Honor. 

  €800 

________________________________________________________________________________________ 

27. MEDINA E VASCONCELOS, Francisco de. ZARGUEIDA, DESCOBRIMENTO DA ILHA DA MADEIRA, POEMA HEROICO, 

DEDICADO AO ILLUSTRISSIMO, E EXCELENTISSIMO SENHOR CONDE DE VILLA VERDE, Grão Cruz da Ordem de S. Tiago, 

Cavalleiro da Ordem do Tozão de Ouro, do Conselho de Estado do PRINCIPE REGENTE N. S. Ministro assistente do Despacho 

do Gabinete de S. A. R., Seu Gentil Homem de Camara, Presidente da Real Junta do Commercio, &c., &c., &c. POR SEU 

AUTHOR … [Florão] LISBOA. M. DCCCVI. [1806] (--) NA OF. DE SIMÃO THADDEO FERREIRA. (---) Com licença da Meza do 

Desembrago do Paço. In 8º de 15x10 cm. Com [ii] br., xii, [iv], 254, [ii] br. págs. Encadernação da época, inteira de pele, com 

ferros a ouro e rótulo vermelho na lombada, um pouco cansada. Exemplar com assinatura de posse rasurada na folha de 

rosto, que é provavelmente igual à assinatura na página v «Antonio Figueira de?»; outra assinatura de posse, na página i, 

de Henrique João Venâncio de Ornellas; e dedicatória de oferta a Lomelino de Freitas em 1886 no interior da pasta 

anterior. Na folha de guarda tem um texto em inglês: «Never shall I find anything worth living for in this life after having 

lost my Country». As páginas preliminares contêm dedicatória em tercetos ao Conde de Vila Verde, prólogo do autor e dois 

sonetos que enquadram o poema no ambiente literário da época: o autor, num soneto, pede a Bocage a apreciação da 

obra e a correcção dos seus erros, obtendo como resposta um soneto de Bocage louvando a suas qualidades e 

comparando-o a Camões e a Homero. Primeira e única edição deste famoso texto poético (considerado, por alguns críticos, 

a mais importante obra literária madeirense) composto por dez cantos, de versos decassílabos, em oitava rima, 

antecedidos de argumentos em verso. Descreve a descoberta da Madeira por D. João Gonçalves Zarco e contêm um 

episódio descrevendo os célebres amores lendários de Ana de Harfet e Roberto Machim, narrados por muitos outros 

escritores, como D. Francisco Manuel de Melo. A sua publicação foi propagandeada na época por um dos mais antigos 

cartazes publicitários que se conserva na BNP. O autor (Funchal, 20 de Novembro de 1768 – Praia, Cabo Verde, 1824) 

informa no prólogo que escreveu esta obra a pedido de D. João Manuel da Câmara, Governador e Capitão General da Ilha 

da Madeira, descendente do descobridor. Informa também que, como homenagem, inclui no seu poema versos de 

Camões, Gabriel Pereira de Castro, Dinis da Cruz e Silva e Bocage.  Dim.: In 8º (15x10 cm9 with [ii] br., xii, [iv], 254, [ii] 

br. pp. Binding: Contemporary full calf with red label and gilt tools on spine (slightly worn). Copy with erased handwritten 

ownership title on title page, probably the same as the one on page v «Antonio Figueira de?»; another ownership title on 

page i of Henrique João Venâncio de Ornellas; and a dedication to Lomelino de Freitas in 1886 on the back of the front 

board. On the end paper there is a sentence in English: «Never shall I find anything worth living for in this life after having 

lost my Country» The preliminary pages include: a dedication to the Count of Vila Verde in triplets; prologue of the author; 

and two sonnets that frame the poem within the literary scene of that time: the author asks Bocage to review his work and 

correct his mistakes, getting as answer a sonnet from Bocage praising his qualities and comparing him to Camões and 

Homer. First and only edition of this famous poetic text (considered by some critics the most important literary work of 

Madeira Island) that is composed of ten “chapters” in dactylic hexameter verses in ottava rima, preceded by arguments in 

verse. It describes the discovery of Madeira by D. João Gonçalves Zarco and includes an episode describing the legendary 

love affair of Ana de Harfet and Roberto Machim, narrated by many other writers like D. Francisco Manuel de Melo. Its 

publication was advertised at the time in one of the oldest advertising posters kept at BNP (National Library of Portugal). 
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The author (Funchal, November 20, 1768 – Praia, Cape Verde, 1824) states in the prologue that he wrote this work by 

demand of D. João Manuel da Câmara, Governor and Captain-General of Madeira Island, a descendant of the discoverer. It 

also informs that he included, as a tribute, poems by Camões, Gabriel Pereira de Castro, Dinis da Cruz e Silva, and Bocage. 

Ref.: Inocêncio III, 25: “Francisco de Paula Madina e Vasconcellos, natural da ilha da Madeira, e nascido ao que parece 

entre os annos de 1766 e 1770. Aos vinte de edade veiu para Portugal, com o intento de seguir não sei qual das faculdades 

em Coimbra: matriculou-se com effeito na Universidade, porém ao fim de dous annos foi preso, por accusações que lhe 

fizeram de crimes (diz elle) nem pensados! Depois de anno e meio o soltaram, impondo lhe a comminação de saír de 

Coimbra, e não mais voltar á Universidade. Regressou então para a sua patria, onde já estava em 1793; porém passados 

annos veiu novamente a Portugal, d´onde voltou outra vez, fazendo ainda depois novas viagens. Tinha sido provido em um 

officio de Tabellião publico de notas na cidade do Funchal, e ahi vivia casado, e com filhos, quando em 1823 foi preso e 

processado pela alçada enviada á ilha da Madeira, para conhecer das pessoas, que se haviam distinguido como partidarias 

do governo constitucional. Alguns soffreram diversas penas, e a Medina coube a de degredo para Cabo-Verde por oito 

annos (segundo me recordo de ter lido na sentença impressa). Partiu para o seu destino, mas chegando á ilha de S. Tiago, 

n´ella faleceu pouco depois em 1824. A sr.ª D. Antonia Pussich, que ali residia então com o seu pae, Governador e Capitão 

general d´aquellas ilhas, dedicou á memoria do infeliz desterrado o seguinte epitaphio, do qual provavelmente se não fez 

uso, mas que eu vi em um caderno de poesias autographas d´esta senhora, que um meu amigo possue: «Medina, cuja voz 

alta e sonora / D´heróes cantou os feitos sublimados, / Cumprindo as leis dos carrancudos fados / N " esta campa infeliz se 

esconde agora.» Este poeta gosou em vida de bastante celebridade; hoje está o seu nome quasi de todo esquecido, talvez 

com pouca razão; porque nas muitas composições que nos deixou impressas ha ainda que aproveitar, na opinião de bons 

entendedores. Como poeta lyrico pertenceu á eschola franceza; os seus versos são em geral sonoros e bem fabricados, e 

de certo lhe não faltava naturalidade. [...] 

  €900 

________________________________________________________________________________________ 

28. MEMORIA SOBRE A COMPANHIA GERAL DA AGRICULTURA DAS VINHAS DO ALTO DOURO Em confutação da 

Representação que alguns Feitores, e Negociantes Inglezes fizeram em Londres pedindo a sua extincção. PELO AUTHOR DA 

MEMORIA A FAVOR DA COMPANHIA DAS REAES PESCARIAS DO REINO DO ALGARVE. LISBOA: NA IMPRESSÃO REGIA. ANNO 

1814. Com licença. De 20,3x14,3 cm. com 91, [i] págs. Brochado. Impressão com belos caracteres redondos sobre papel de 

linho muito encorpado. Obra enquadrada na polémica sobre a utilidade e benefícios da existência da Companhia das 

Vinhas do Alto Douro, em que o autor anónimo defende a Companhia e a sua utilidade para o bem público, que se baseia 

no desenvolvimento da economia portuguesa, contra «o interesse ambicioso de alguns particulares e o livre arbítrio dos 

homens». Inocêncio VI, 195, nº 4. 

  €800 

________________________________________________________________________________________ 

29. MENDES DE CASTRO. (Manoel) REPERTORIO DAS ORDENAÇONS DO REYNO DE PORTVGAL NOVAMENTE 

RECOPILADAS. COM AS REMISSOENS DOS DOUTORES TODOS do Reyno, que as declaram, & concordia das Leys de partida 

de Castella. COMPOSTO PELO LICENCIADO MANOEL MENDES DE CASTRO, Lente, que foy de huma Condura de Leys na 

Universidade de Coimbra, por sua Magestade, & seu Procurador, & advogado nos Concelhos de Castella, & da Casa da 

Suplicaçam, com tença, e alvarà de lembrança do dito Senhor. E AGORA NOVAMENTE ACRESCENTANDO, E ADDICIONADO, 

NESTA quinta impressam pelo Licenciado Martim Alveres de Castro advogado da Casa da Suplicaçam filho do Autor. EM 

COIMBRA Com todas as licenças necessarias. Na Officina de ANTONIO SIMOENS Impressor da Universidade: Anno do 

Senhor de 1699. In folio 28x19 cm. Com [iv], 385, [iii] págs. Encadernação da época inteira de pele, com nervos e ferros a 

ouro. Folha de rosto enquadrada por esquadria, tendo ao meio o escudo das armas reais de Portugal. Impressão muito 

nítida em caracteres redondos no texto e itálicos nas chamadas marginais com as referências bibliográficas. Com florão de 

remate constituído por cesto com flores na página 385. Exemplar com assinaturas de posse de Gomes Ribeiro e registo do 

custo em letra coeva na frente da folha de guarda, acompanhada de traços de pena, e no pé da folha de rosto e com um 

ex-libris de Ernesto de Moura Coutinho colado na folha de guarda. Encadernação com desgastes que provocam perda de 

pele em especial à cabeça e no pé da lombada, que não tem rótulo, e com manchas maginais até à página 100 que 

causaram lacerações nas primeiras folhas. 5ª Edição muito rara que não é referida nem por Barbosa Machado nem por 

Inocêncio nem nos principais catálogos bibliográficos. A 1ª edição foi publicada em Lisboa, 1604 e depois seguiram-se 

edições em 1608, 1623, Coimbra, 1661, Coimbra, 1725, Coimbra 1743, Lisboa 1749 e Lisboa, 1769. As folhas preliminares 

contêm as licenças datadas de 4 de Junho de 1698 a 28 de Julho de 1699. As folhas finais incluem uma lista por ordem 
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alfabética dos cargos que têm regimento e uma última página em branco. Obra muito importante para a consulta e a 

pesquisa das leis contidas nas Ordenações do Reino de Portugal, pois consiste num índice alfabético muito pormenorizado 

de todos as matérias que são referidas no referido corpo de legislação que esteve em vigor até ao fim da Monarquia 

Absoluta, em 1834. As Ordenações do Reino eram o conjunto de quase toda as leis em vigor em Portugal incluindo tanto as 

matérias do direito civil coma as do direito penal. Neste último caso o presente repertório registas as penas previstas nas 

leis, correspondentes ao direito penal. Manuel Mendes de Castro (Lisboa - ) foi um dos mais célebres juristas e professores 

de direito de fins do século XVI e início do século XVII. Estudou na Universidade de Salamanca, onde obteve o grau de 

bacharel em direito civil. Em 2 de Outubro de 1587 entrou como professor na Universidade de Coimbra. A partir de 1591 

foi advogado em Madrid, a partir de 1604 passou a exercer a advocacia em Lisboa e foi Procurador da Casa da Suplicação. 

Além do Reportório das Ordenações do Reino é autor de mais três obras de direito escritas em Latim, com os seguintes 

títulos: De Annonis Civilibus, Salamanca, 1587, Ad celebrem Justiniani Constitutionem in Legem cum oportet C. de bonis, 

Salamanca, 1587, Practica Lusitana, Lisboa, 1619. Iberian Books C81004 (72126) USTC nº 5098669 Inocêncio VI, 59 a 60. 

Barbosa Machado III, 309-310. 

  €500 

________________________________________________________________________________________ 

30. MILTON. (John) PARAISO PERDIDO, POEMA HERÓICO DE J. MILTON; traduzido em vulgar pelo Padre JOSÉ AMARO 

DA SILVA, Presbitero Vimaranense. Com o Paraíso Restaurado, Poema do mesmo Autor; Notas Historicas, Mythologicas, 

&c. de M. Racine: e as Observações de M. Addisson sobre o Paraíso Perdido. TOMO I [TOMO II]. LISBOA, NA TYPOGRAFIA 

ROLLANDIANA. 1789. Com licença da Real Meza da Comissão Geral sobre o Exame, e Censura dos Livros. 2 volumes in 8.º 

de 15x10,5 cm. Com [ii], xix, [i em br.], 373, [iii]; [ii], 344 págs. Encadernações da época inteiras de pele com ferros a ouro e 

vestígios de rótulos na lombada. Impresso sobre papel de linho avergoado. Exemplar sem coifas e com as lombadas muito 

danificadas, tendo estas faltas de pele e rótulos. As pastas encontram-se esfaceladas e a anterior do primeiro volume tem 

anotações a tinta, assim como a respetiva folha de guarda. Este volume apresenta ainda picos de traça na margem das 

primeiras 18 folhas. O segundo volume também os apresenta, mas estes são de muito menores dimensões e apenas nas 

últimas 6 folhas. Ambos contêm leves manchas de humidade, apenas em algumas folhas preliminares e finais. Primeira 

edição da primeira tradução portuguesa da obra, acompanhada de um catálogo das obras impressas por Rolland na Rua do 

Norte ao Bairro Alto, colocado no final do primeiro volume. Foi reeditada em 1819 e 1830. Inocêncio por erro atribui a data 

de 1780 a esta edição. John Milton (Londres 1608 - 1674) considerado um dos maiores poetas de língua inglesa, 

principalmente pelos seus poemas épicos, Paraíso Perdido e Paraíso Restaurado, ficou célebre como polemista, defensor 

de ideias teológicas heterodoxas e participou de forma empenhada nas lutas civis que assolaram a Inglaterra durante o 

Século XVII, sendo vítima de várias perseguições. José Amaro da Silva (Guimarães ? - ?) traduziu além desta as seguintes 

obras: Compendio histórico de todas as sciencias e artes, traduzido em portuguez. Lisboa, 178? com segunda edição em 

1838; e Diccionario philosophico da religião, no qual se estabelecem todos os pontos da mesma, accommettidos pelos 

incredulos, e no qual se responde a todas as suas objecções. Pelo abbade Nonnotte. Traduzido em portuguez. Lisboa. 1820. 

8.º 4 volumes. Innocêncio IV, 220.  In 8. Two volumes of 15x10,5 cm. [ii], xix, [i], 373, [iii]; [ii], 344 pp. Binding: 

Contemporary full mottled skin, gilt at spine. First edition of the first English translation of this work - accompanied by a 

catalogue of titles printed by Rolland in Rua do Norte, Bairro Alto - placed at the end of the first volume. 

  €300 

________________________________________________________________________________________ 

31. MONTEIRO DA ROCHA. (José) TRATADO DE HYDRODYNAMICA POR M. BOSSUT DA ACADEMIA REAL DAS 

SCIENCIAS de Parîs, Examinador dos Ingenheiros &c. &c. TRADUZIDO E ABREVIADO do Francez. [Por…] COIMBRA NA REAL 

OFFICINA DA UNIVERSIDADE. M.DCC.LXXV. [1775]. In 8.º 20x13 cm. com xv, 320 págs. Encadernação da época, inteira de 

pele, com nervos e ferros a ouro na lombada. Corte de folhas carminado. Ilustrado com xiv gravuras desdobráveis com 

representação de experiências e de aparelhos científicos. Gravura com as armas reais portuguesas (D. José) na folha de 

rosto. Obra publicada à luz da reforma pombalina da Universidade de Coimbra e dos estudos em Portugal. Nas folhas 

iniciais constam um privilégio régio e respectivo alvará assinado pelo próprio Marquês de Pombal, retirando ao colégio dos 

Nobres as faculdades do ensino dos estudos e da impressão dos livros clássicos matemáticos, transferindo as mesmas em 

exclusivo para a Universidade de Coimbra. Obra rara. Primeira edição, desconhecida por Inocêncio que apenas refere 

edições oitocentistas. Inocêncio V, 75. ”José Monteiro da Rocha, do Conselho de Sua Majestade, Comendador da Ordem de 

Cristo, Cónego magistral da Sé de Leiria; primeiro Lente jubilado da Faculdade de Matemática, Director do Observatório 

astronómico, e Vice-reitor da Universidade de Coimbra; Mestre do Príncipe da Beira; Socio e Director de classe da 
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Academia Real das Ciências de Lisboa, etc. etc. - Nasceu em Canavezes, vila situada na margem direita do Tâmega, próxima 

de Amarante, a em 1734. Diz-se que sendo levado ainda na infância para o Brasil, cursara os estudos no colégio dos Jesuítas 

da Baía; que ali professára o instituto de Santo Inácio; e que por ocasião da expulsão destes regulares em 1759 ele preferira 

abandonar os seus consócios, deixando se ficar na mesma cidade, onde o governador que então era o encarregára da 

educação de seus filhos. Outros pretendem que, tendo entrado na ordem em Portugal, só depois da expulsão dela fosse 

parar á Bahia, d'onde voltou para o reino ao fim de alguns anos. Conta se como certo, que no tempo em que o Marquês de 

Pombal projectava a reforma da Universidade, o mandára chamar, em razão das informações que obtivera da sua 

capacidade e Ciência, achando se ele ainda então no Brasil, segundo uns e conforme outros em Coimbra, já de volta da 

Baía. Parece que não fôra sem grande receio que o ex-jesuíta comparecêra perante o ministro, o qual recebendo o com 

afabilidade lhe perguntou: «Qual das cadeiras da Universidade se julgava apto para reger?» - A isto respondeu 

modestamente o interrogado: «Aquela que os mais não quiserem.» Então o marquês, batendo lhe amigavelmente com a 

mão no ombro, lhe disse: «Sossegue, que há-de ser empregado!» Tratando-se para logo da reforma, foi-lhe incumbida, e 

por ele organizada e redigida a parte dos novos Estatutos da Universidade que diz respeito ás Ciências Naturais, e á 

Matemática. Traduziu e preparou depois alguns compêndios para uso das aulas respectivas, como abaixo se dirá. A sua 

fama de matemático insigne não ficou concentrada nos domínios portugueses; espalhou-se pela Europa, onde o seu nome 

é conhecido e mencionado com honra. D. João VI, quando príncipe regente, o chamou para a côrte, nomeando o Mestre do 

príncipe D. Pedro, e mais infantes, cargo que desempenhou até à saída da família real para o Brasil em 1807. Tendo 

comprado uma quinta no sítio de S. José de Ribamar, próximo de Lisboa, ali viveu. José Monteiro da Rocha legou por morte 

á Academia das Ciências todos os seus manuscritos, os quais foram mandados entregar a esta corporação pela Secretaria 

dos Negócios do Reino, contidos em um caixote, a cuja abertura se procedeu em o 1.° de Março de 1825. Tive ocasião de 

examinar o inventário que deles se formou, e que existe ainda arquivado na Academia. Versam pela maior parte sobre 

assumptos próprios das Ciências matemáticas, principalmente da astronomia, havendo entre eles várias memórias 

incompletas. Foi-lhe mandado conferir o grau de doutor por portarias do Marquês de Pombal, de 3 e 7 de Outubro de 

1772.”  In 8.º 20x13 cm. xv, 320 pp. Binding: Contemporary full calf with raised bands and gilt tools on spine. Illustrated 

with 14 folded engravings depicting scientific texts and devices. Engraving with Portuguese coat of arms of King D. José on 

title page. Work published under the scope of the Marquis of Pombal reform of the University of Coimbra and education in 

Portugal. The first pages contain a royal privilege and the respective licence signed by the Marquis of Pombal himself, 

removing from the College of Nobels the faculties of teaching the studies and printing of the classic math books, 

transferring those exclusively to the University of Coimbra. First edition of this rare work, unknown to Inocêncio who only 

mentions editions from the 1800’s. 

  €900 

________________________________________________________________________________________ 

32. MONTERROYO MASCARENHAS. (José Freire de) NOTICIA DO FATAL TERREMOTO SUCCEDIDO NO REYNO DE 

NAPOLES EM 29. DE NOVEMBRO DO ANNO DE 1732. Tirada de cartas fidedignas escritas de Italia. LISBOA OCCIDENTAL, 

NA OFFICINA DE PEDRO FERREYRA, Impressor da Augustissima Rainha Nossa Senhora. Anno M. DCC. XXXIII. [1733] Com 

todas as licenças necessarias, e Privilegio Real. In 8º 19x14 cm. Com 8 págs. Encadernação recente, em pergaminho rígido 

ao gosto da época. Obra publicada anónima e que é atribuída a Monterroyo Mascarenhas por Inocêncio, IV, 348. Muito 

importante para o estudo dos primórdios do jornalismo em Portugal e para o estudo da divulgação das notícias na Europa 

do Antigo Regime. Também interessante para os estudos de sismologia. José Freire de Monterroyo Mascarenhas (Lisboa, 

1670 - 1760). Foi membro de quase todas as Academias e associações literárias que no seu tempo floresceram em Portugal, 

tais como as dos Únicos, dos Canoros, dos Generosos, dos Anónimos, dos Aplicados, da Scalabitana e outras. Viajou 

durante dez anos (1693-1703) numa viajem de instrução por numerosos países europeus, Espanha, França, Bélgica, 

Holanda, Alemanha, Hungria, Itália e Inglaterra. De 1704 a 1710 serviu como Capitão de Cavalaria na Guerra da Sucessão de 

Espanha. Depois da paz dedicou-se totalmente ao jornalismo, fazendo ressurgir a Gazeta de Lisboa que editou durante 

quarenta anos, publicando durante o mesmo período mais e uma centena de pequenas relações e folhetos avulsos com a 

noticia de todos os sucessos, mais ou menos importantes, que excitavam o interesse e a curiosidade do público. Deixou 

grande número de obras manuscritas de grande interesse literário e histórico. Inocêncio IV; 343-353 

  €500 
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________________________________________________________________________________________ 

33. OLIVEIRA FREIRE. (António de) DESCRIPÇAM COROGRAFICA DO REYNO DE PORTUGAL, QUE CONTEM HUMA 

EXACTA RELAÇAM DE SUAS PROVINCIAS, Comarcas, Cidades, Villas, Freguezias, montes, rios, portos com a sua situação, 

extensão, e limites, a qualidade de cada paiz, as fortalezas, o numero, costumes, e commercio dos seus habitantes, as 

principaes dignidades Ecclesiasticas, os titulos honorificos de sua Nobreza, a serie, e acçõens mais famosas de seus Reys, e 

tudo o mais memoravel desta antiga, e illustre Monarchia. DEDICADA AO ILLUSTRISSIMO, E EXCELLENTISSIMO SENHOR 

DOM MANOEL DE LANCASTRO, Duque de Banhos &c. COMPOSTA POR ANTONIO DE OLIVEIRA FREIRE. LISBOA OCCIDENTAL. 

Na Officina de MIGUEL RODRIGUES, Impressor do Eminent. Senhor Card. Patriarcha. M.DCC. XXXIX. [1739]. Com todas as 

licenças necessarias. In 8º de 20,4x14,4 cm. com [xii], 168 págs. Encadernação da época, inteira de pele, com nervos, ferros 

a ouro e rótulo vermelho na lombada. A dimensão em altura das folhas é menor junto ao festo (20,1cm). Exemplar com 

assinatura de posse em letra coeva no pé da folha de rosto e com sublinhados, igualmente coevos, na dedicatória. 

Impressão muito nítida, com caracteres itálicos na dedicatória e caracteres redondos em quase todo o livro. Adornada com 

uma inicial decorada na dedicatória, cabeções no prólogo, nas licenças e no início do texto 1ª Edição muito rara. Foi 

publicada 2ª edição, em Lisboa 1755. Inocêncio apresenta a hipótese do o autor ser um pseudónimo do escritor espanhol 

D. Vicente Maria. Obra que é uma sinopse resumida da Corografia do P. António Carvalho da Costa e das obras do Padre 

António de Vasconcelos, Manuel de Faria, Gaspar Estaço, Luís Marinho de Azevedo, Cristóvão Rodrigues de Oliveira e D. 

Luís Caetano de Lima. Inocêncio I, 214-215. 

  €500 

________________________________________________________________________________________ 

34. OLIVEIRA. (Francisco Xavier de) ELOGIOS DO CONDESTABLE D. NUNO ALVARES PEREIRA, E AFFONSO 

D’ALBUQUERQUE, POR FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA, Professor Régio de Rhetorica, e Censor pela Meza do Desembargo 

do Paço. LISBOA. M. DCC. XCVIII. Na Offic. de JOÃO ANTONIO DA SILVA. Impressor de Sua Magestade. [Lisboa, 1798]. In 8º 

[de 14x10 cm] com 228, [1] págs. Encadernação da época, inteira de pele, com nervos e ferros a ouro na lombada. Corte de 

folhas carminado. Exemplar com leves trabalhos de traça na folha de rosto e uma pequena mancha ferro gálica nas págs. 

186/188. Obra em duas partes, elogiando aqueles que foram considerados na época os dois maiores heróis nacionais 

portugueses: o Condestável Nuno Álvares Pereira e o Almirante Afonso de Albuquerque. O elogio de Albuquerque começa 

na página 147.  Dim.: In 8º [14x10 cm] with 228, [1] pp. Binding: Contemporary full calf with raised bands and gilt tools 

on spine. Red edges. Copy with light wormholes on title page and a small iron gall stain on pages 186 to188. Work in two 

parts praising those who were considered at the time two of the most important Portuguese national heroes: the Army 

Commander Nuno Álvares Pereira and Admiral Afonso de Albuquerque. The praise of Albuquerque starts on page 147. Ref.: 

Inocêncio III, 93: «FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA (2.º), Professor Regio de Rhetorica e Poetica em Lisboa [falecido em 

Lisboa, cerca de 1825] pela resolução regia de 10 de Novembro de 1771, com exercicio no Collegio Real de Nobres, e 

depois no antigo estabelecimento d'estudos do bairro d'Alfama. Impossibilitado a final, por sua edade e molestias 

chronicas acompanhadas de cegueira, viveu assim alguns annos, morrendo (ao que parece) no de 1823, ou pouco depois. 

Ainda ignoro a sua naturalidade. E. 2014) Elogios do Condestable D. Nuno Alvares Pereira, e Affonso de Albuquerque. 

Lisboa, na Offic. de João Antonio da Silva 1798. 8.º de 228 pag. Foram pelo auctor apresentados á Academia Real das 

Sciencias, que comtudo os não julgou, ao que se vê, dignos de premio». 

  €500 
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________________________________________________________________________________________ 

35. PANCKOUCKE. (André-Joseph) LES AMUSEMENS MATHÉMATIQUES Precedés Des Eléments d´Arithmétique, 

d´Algébre & de Géometrie nécessaires pour l'Intelligence des Problêmes. Sapientem decet interdum Remittere aciem rebus 

agendis intendam. Aug. de Mus. A LILLE, Chez André-Joseph Panckoucke et se vend a Paris, Chez Tilliard, Libraire, Quai des 

Augustins, près le Pont Saint-Michel, à S. Paul. M. DCC. XLIX. [1749] Avec Approbation & Privilege du Roi. In 12º de 19x11,5 

cm. Com xxxiv, [ii], 417, [iii] págs. Cartonagem da época, revestida de papel marmoreado, sem lombada, com os cadernos e 

as costuras à vista, reforçada com tiras de pergaminho à cabeça e no pé aproveitadas de um manuscrito. Ilustrado no texto 

com representações gráficas de problemas e em extratexto com 8 gravuras desdobráveis colocadas entre as páginas 402 e 

403. As páginas preliminares contêm um extenso prefácio e as erratas. As páginas 402 a 417 contêm o índice e as páginas 

finais a aprovação e o Privilégio Real Exemplar com um pequeno furo de traça quase imperceptível desde a página 215 até 

ao fim, (nas páginas 409 até ao fim é maior sem afectar a leitura), que atinge as gravuras desdobráveis também sem afectar 

a leitura. Primeira e única edição desta obra publicada anónima e cuja autoria foi identificada por Barbier. Foi impressa na 

Imprimerie de Delaguette. André-Joseph Panckoucke (Lille, 1703 - 1753) foi livreiro, impressor escritor, jornalista e 

polígrafo. Filho dum negociante de tecidos de Lille. As suas actividades estão registadas entre 1728 e 1753 na Place de 

Rihour. A sua biblioteca foi vendida depois da sua morte, a partir de 5 Novembro de 1753, e dela conserva-se o catálogo 

impresso. FRBNF45887663 Barbier. I, 160. 

  €400 

________________________________________________________________________________________ 

36. PAYNO. (Manuel) EL FISTOL DEL DIABLO. Novela de costumbres mexicanas. Por... Miembro de la Sociedad de 

Geografía y Estadística de México, Presidente honorario de la Sociedad Universal de Artes é Industria de Londres, y 

miembro de la Sociedad de Geografía y Estadística de Nueva-York, Insituto Cooper, & & &. Tercera edición corregida y 

aumentada por el autor. Precedida de una introducción sobre la novela, la leyenda y los cuentos. Tomo I [II]. J. F. Párres y 

Comp.ª Editores. Barcelona. México. S.d. [189-?] 2 volumes de 23x17 cm. Com 952; 1054, [i] págs. Encadernações do editor 

com lombadas em pele e elaborados ferros a ouro. As pastas são revestidas em tela vermelha e profusamente 

ornamentadas. Apresentam folhas de guarda encorpadas e lustrosas. Ilustrados em extratexto, sobre papel mais 

encorpado, com 13 gravuras a cores protegidas por uma folha de papel vegetal, na sua maioria assinadas por Julian e 

executadas por M. Pujadas. Exemplar com leve desgaste nas encadernações. Ambos os volumes têm uma etiqueta de cota 

em branco na folha de guarda posterior, tendo o segundo uma outra, com o número 93, no pé da lombada. Tanto o corte 

das folhas como a margem de algumas páginas apresentam inícios de foxing. Manuel Payno (Cidade do México, 1810 - San 

Ángel, 1894) foi um escritor, militar, jornalista, político e diplomático mexicano. Combinou a sua actividade política com a 

escrita, elaborando artigos históricos, políticos, e financeiros. Colaborou com vários jornais mexicanos além de ter sido 

membro correspondente da Academia Real Espanhola. 

  €300 

________________________________________________________________________________________ 

37. PRÉVOST. (Antoine-François) HISTOIRE DE MANON LESCAUT ET DU CHEVALIER DES GRIEUX. Précédée d´une 

Préface Par Alexandre Dumas Fils de l'Académie Française. Collection de Galaup de Chasteuil Comprenant Tous les 

Chefs-D'Oeuvre de L'Esprit Humain. Librairie du XIXe Siècle. Glady Fréres, Éditeurs. Paris. M DCCC LXXV. [1875]. De 

21,9x14,7 cm. Com xlix, [ii], 372, [iii] págs. Encadernação inteira de pele com nervos, elaborados ferros a ouro na lombada, 

em casas fechadas e nas pastas formando esquadria de filete duplo. Assinada por Frederico de Almeida com assinatura 

com ferros a ouro na pasta posterior e etiqueta na pasta anterior. Com folhas de guarda em papel de creme. Cortes das 

folhas dourados à cabeça. Ilustrada com um retrato do autor por Léopold Flameng, frontispício gravado por E. Reiber, 

retrato de Dumas, filho por Jules, uma reprodução da folha de rosto da edição de Amsterdam, 1753, e dez gravuras 

desenhadas por Léopold Flameng protegidas por papel manteiga. Belissima edição impressa por Jules Claye, com 

caracteres elzeverianos sobre papel de elevada qualidade. Contém prefácio dos editores, prefácio de Alexandre Dumas 

filho, o Aviso ao Leitor da primeira edição, um estudo biográfico e bibliográfico por Anatole de Montaiglon e lista de 

variantes da edição de 1733. Manon Lescaut é um dos exemplos paradigmáticos da novela sentimental francesa do século 

XVIII, que espelhava as ideias filosóficas em voga na altura e que influenciaram fortemente a cultura europeia. Por outro 

lado o enredo tem um caracter parcialmente autobiográfico. Manon Lescaut goza de uma grande celebridade e 

popularidade tendo sido a base de óperas da autoria de Auber, Massenet e Puccini, assim como vários filmes e telenovelas. 

Antoine François Prévost (Hesdin 1697 - Oise 1763) escritor francês, que viveu exilado, em Inglaterra e na Holanda, entre 
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1728 e 1736. Com um caracter instável, uma personalidade cheia de contradições, pertenceu por duas vezes à Companhia 

de Jesus, alistou-se duas vezes no exército e tornou-se Monge Beneditino, em 1721, foi ordenado padre em 1726 e expulso 

da Ordem Beneditina em 1728. Refugiado na Inglaterra fugiu para a Holanda, donde se viu obrigado a fugir novamente 

para Inglaterra para escapar aos seus credores. Em Inglaterrra esteve preso acusado de falsificação. Publicou entre outras 

obras, um jornal literário com o título - Pour et Contre, e as Mémoires et aventures d'un homme de qualité qui s'est retiré 

du monde, conjunto de novelas de que faz parte Manon Lescaut. 

  €300 

________________________________________________________________________________________ 

38. REDINHA. (José) MÁSCARAS DE MADEIRA DA LUNDA E ALTO ZAMBEZE. Por… Conservador do Museu do Dundo 

(Angola). Subsídios para a História, Arqueologia e Etnografia dos Povos da Lunda. Publicações Culturais. Nº 31. Companhia 

de Diamantes de Angola (Diamang). Museu do Dundo. Serviços Culturais. Lisboa. 1956. De 32x24 cm. Com 70, [ii] págs. 

Brochado. Ilustrado no texto com um frontispício a cores, um cabeção decorativo e com 10 fotografias a preto e branco e 

em extratexto, entre as páginas 40 e 41, com 28 estampas coloridas montadas sobre cartolina e protegidas por folhas de 

papel vegetal reproduzindo desenhos etnográficos pintados pelo autor, entre 1947 e 1953 e na última página sem 

numeração, com a reprodução de uma fotografia a preto e branco da escultura: Cabeça de Tchirhongo, existente no Museu 

do Dundo. As páginas de texto estão impressas sobre papel couché. As primeiras 40 páginas contêm um estudo 

introdutório, em português, francês e inglês, em que são descritos os locais de produção das máscaras e o contexto 

etno-cultural que os caracteriza. De páginas 41 a 70 contém pormenorizadas descrições, em português, francês e inglês, 

das 28 máscaras reproduzidas pelo autor nas 28 estampas. Magnífica obra que junta uma apresentação gráfica muito bela, 

com grande riqueza de observação e registo da arte e da cultura dos povos da Lunda, Província do Nordeste de Angola e do 

Alto Zambeze.  Dim.: 32x24 cm with 70, [ii] pp. Paperback. Illustrated in text with a coloured frontispiece, a decorative 

headpiece, and with 10 black and white photos. Hors-text, between pages 40 and 41, it has 28 coloured prints mounted on 

cardboard and protected with sheets of tracing paper. These are ethnographic drawings painted by the author between 

1947 and 1953. On the last unnumbered page there is a black and white photo of the sculpture “Head of Tchirhongo” 

belonging to the collection of the Dundo Museum. The first 40 pages include an introductory study in Portuguese, French, 

and English, where the locations of the production of the masks are described, as well as the ethnographic and cultural 

context. From page 41 to 70 there are detailed descriptions, also trilingual, of the 28 masks depicted by the author on the 

28 prints. This is a magnificent work that gathers a very beautiful layout and the abundance of observations and records of 

the art and culture of the people of Lunda, a province in the Northeast of Angola and Alto Zambezi. 

  €300 

________________________________________________________________________________________ 

39. REIS. (Cristóvão) REFLEXÕES EXPERIMENTAES METHODICO-BOTANICAS, MUITO UTEIS, E NECESSARIAS PARA OS 

PROFESSORES DE MEDICINA, E ENFERMOS, DIVIDIDAS EM DUAS PARTES: SEU AUTHOR O Irm. Fr. CHRISTOVÃO DOS REIS, 

Carmelita Descalço, Pharmaceutico-Botanico, e Administrador da Botica de N. Senhora do Carmo de Braga. LISBOA NA 

REGIA OFFICINA TYPOGRAFICA. Anno M.DCC.LXXIX. [1779]. In 8º (de 14,5x10 cm) com [16], 352 págs. Encadernação da 

época inteira de pele, estilo raiz de nogueira, com nervos e ferros a ouro na lombada. Obra muito rara. Não existe 

referência a qualquer exemplar na BNP. Importante tratado farmacológico e medicinal sobre termalismo (com especial 

incidência no norte de Portugal), que descreve também muitas espécies botânicas, animais e minérios com interesse 

medicinal, referindo as suas localizações geográficas em Portugal.  Dim.: In 8º (14.5x10 cm) with [16], 352 pp. Binding: 

Contemporary full calf with raised bands and gilt tools on spine. Very rare work. It is not referenced at BNP (National 

Library of Portugal). It is an important pharmacological and medicinal treatise on balneology (especially in the North of 

Portugal) that also describes many botanic species, animals, and minerals with medicinal interest, mentioning their 

geographic locations in Portugal. Ref.: Inocêncio II, 71.'FR. CHRISTOVAM DOS REIS, Carmelita descalço e Administrador da 

botica do convento de N. S. do Carmo da cidade de Braga. Ignoro a sua naturalidade, e deveria nascer pelos annos de 1714, 

poisque elle no de 72 1779 affirma que fazia experiencias havia já cincoenta antros, o que inculca ter a esse tempo 65, 

quando menos, de edade. - E. 269) Reflexões experimentaes methodicobotanicas, muito useis e necessarias para os 

professores de medicina e enfermos. Lisboa, na Reg. Off. Typ. 1779. 8.º de XVI352 pág. Na primeira parte tracta das caldas, 

banhos e fontes medicinaes que ha nas provincias do Minho, Trazosmontes e Beira: na segunda dos animaes, vegetaes, e 

mineraes que se criam n'este reino.  

  €900 
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________________________________________________________________________________________ 

40. ROCHA MARTINS. (Francisco José da) OS GRANDES VULTOS DA RESTAURAÇÃO DE PORTUGAL. [Por]… da 

Academia das Ciências de Lisboa. Obra comemorativa do Tricentenário da Independência. Edição da Empresa Nacional de 

Publicidade. 1940. De 31x25 cm. Com 483 págs. Encadernação do editor inteira de pele com ferros decorativos, cansada. 

Profusamente ilustrado com reprodução de retratos da época da Restauração. Exemplar com picos e leves manchas de 

humidade nas pastas da encadernação; na folha de rosto; e nas primeiras 10 páginas de texto. 

  €300 

________________________________________________________________________________________ 

41. RODRIGUES NEVES. (António) MEMORIA DA EXPEDIÇÃO A CASSANGE COMMANDADA PELO MAJOR GRADUADO 

Francisco de Salles Ferreira. EM 1850. ESCRIPTA PELO CAPITÃO MOVEL D’AMBRIR … Na Imprensa Silviana. 1854. De 22x14 

cm com 129 págs. Encadernação com lombada e cantos em pele. Preserva as capas de brochura. Primeira e única edição 

muito rara. Inocêncio tem a data de edição errada. Fonte muito importante para o estudo da etnologia, antropologia, 

história de Angola e da presença dos portugueses neste território durante o século XIX. Relatório da expedição militar a 

Cassange, que partiu de Pungo-Andongo em 28 de Novembro de 1850 para restaurar os direitos de Portugal e punir a 

revolta do Jaga Cassange Pascoal Machado, que, entretanto, tinha assassinado o novo Jaga, imposto pelas autoridades 

portuguesas, e várias outras pessoas. A expedição voltou ao ponto de partida em 13 de Abril de 1851, tendo destruído 

acampamentos dos rebeldes, provocando numerosas baixas, apoiando a escolha de outro Jaga, fiel a Portugal, e 

aprisionando apoiantes e familiares do chefe rebelde, que, no entanto, conseguiu fugir e voltaria a provocar graves 

incidentes logo no ano seguinte. A obra inclui um prólogo em que o autor revela que a sua motivação para publicar o 

presente trabalho foi ter lido um artigo no Nº 2878 de " A Revolução de Setembro “, de 22 de Outubro de 1851, com 

grandes imprecisões, que julga ser seu dever corrigir. Segue-se a Memória propriamente dita até à página 67 e o Diário até 

à página 95, onde descreve a perseguição ao rebelde em fuga, executada pelo autor no comando da sua divisão que, para 

esse fim, se separou do corpo principal. Inclui uma história dos Cassanges, recolhida de tradições orais, minuciosas 

descrições dos seus costumes, das cerimónias pelo falecimento e eleição dos chefes e a cerimónia do baptizado do novo 

Jaga e dos seus nobres.  Dim.: 22x14 cm with 129 pp. Binding: Half calf. Keeps the paper covers. A very rare first and 

only edition. The bibliographer Inocencio has the wrong date of edition. A very important source for the study of Angola’s 

ethnology, anthropology, and history, as well as of the presence of the Portuguese in this territory during the 19th century. 

Report of the military expedition to Cassange, who left Pungo-Andongo on the 28th November 1850 to restore Portugal’s 

rights and punish the uprising of the Cassange Jaga [leader] Pascoal Machado, who had, meanwhile, murdered the new 

Jaga – imposed by the Portuguese authorities – and several other people. The expedition returned on April 13, 1851, after 

having destroyed the rebel campsites, causing numerous casualties. They supported the choice of a new Jaga, faithful to 

Portugal, and imprisoned the supporters and family of the rebel leader, who managed to escape and would cause serious 

incidents in the next year. The work includes a foreword in which the author states that his motivation to publish this work 

was the Reading of an article in nr. 2878 of " A Revolução de Setembro “, from Ocotber 22, 1851, that contained serious 

inaccuracies that he felt compelled to correct. Adter there is the Memory until page 67, and the Diary until page 95, where 

he describes the chase of the runaway rebel carried out by the author has commander of his division that was separated 

from the main corps. It includes a history of the Cassange people, collected from oral traditions, detailed descriptions of 

their costumes, of the ceremonies carried out when the chiefs died or were elected, as well as the baptism for the new Jaga 

and his nobles. Ref.: René Pélissier. História das Campanhas de Angola. Vol. 1, pág. 110, 111, 112 Inocêncio, I. 299. 

ANTONIO RODRIGUES NEVES, que no frontispício do opusculo seguinte se intitula Capitão móvel no presidio de Ambriz. - 

Nada mais sei de suas circumstancias individuaes. - E 3131) Memoria da expedição a Cassange, commandada pelo major 

graduado Francisco de Sales Ferreira em 1850. Lisboa, na Imp. Silviana 1851. 8.º gr. de 129 pág. 

  €600 
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________________________________________________________________________________________ 

42. ROMERO. (Jerónimo) MEMÓRIA ÀCERCA DE CABO DELGADO. Por Jeronymo Romero Segundo Tenente da 

Armada. Imprensa Nacional. Lisboa. 1856. De 24x16 cm. Com 40 págs. Encadernação com lombada em pele decorada com 

finos ferros a ouro. Ilustrado com um mapa desdobrável [de 65x28 cm] com a representação da “Costa Oriental da África 

desde Cabo Delgado até à Ilha de Moçambique”, mostrando todo o recorte do litoral, das suas ilhas e das suas baías 

situadas nessa rota, entre as quais a baía de Pemba. Obra com um levantamento inicial do território e da presença 

portuguesa efectuada pelo governador desta região situada entre 10º e 13º graus de latitude sul. Junto com: ROMERO. 

(Jerónimo) SUPLEMENTO À MEMÓRIA DESCRIPTIVA E ESTATÍSTICA DO DISTRICTO DE CABO DELGADO. Com uma notícia 

acerca do estabelecimento da Colónia de Pemba. Por Jeronymo Romero. Typographia Universal. Lisboa. 1860. De 23x14 

cm. Com viii-164 págs. Encadernação com lombada em pele decorada com finos ferros a ouro. Ilustrado com quadros de 

dados da exploração da colónia nos anos que mediaram desde a primeira Memória acerca de Cabo Delgado e contendo um 

mapa desdobrável com topografia da região “Carta da Baía e Território de Pemba”, encontrando-se primorosamente 

desenhados o território, as fortificações coloniais e a escuna Angra. Obras com o primeiro trabalho aprofundado sobre a 

colonização de Cabo Delgado (costa norte de Moçambique), iniciando-se com o diploma do ministro Marechal Sá da 

Bandeira sobre as disposições legais e condições fornecidas pelo Estado Português para a constituição da colónia em 1857. 

  €300 

________________________________________________________________________________________ 

43. SÃO DAMASO. (Frei Manuel de) e Fr. Luís de São Caetano. COROA SERAFICA TECIDA DE PURAS E FRAGRANTES 

FLORES, pelo ardente affecto dos Frades Menores da Provincia de Portugal. PARA Com suave melodia ser oferecida em 

Acçaõ de graças nos Coros Franciscanos, e nos das mais Religioens Sagradas, todas amantes da pureza Mariana. A MARIA 

SANTISSIMA, AURORA DA GRAÇA, NA AURORA DO DIA da sua Immaculada Conceição. Dedicada a mesma SENHORA POR 

MAÕ DO PADRE Fr. LUIZ DE SAÕ CAETANO. Prégador, e Vigario do Coro do Real Convento de S. Francisco da Cidade de 

Lisboa. LISBOA. Na Offic. Joaquiniana da Musica de D. Bernardo Fernandez Gayo, morador na rua das Mudas. M. DCC. XLIV. 

(1744). Com todas as licenças necessárias. In 4º De 19,7x14,4 cm. Com [xxxviii], 84 págs. Encadernação da época, inteira de 

pele, com ferros a ouro na lombada. Cortes das folhas carminados. Impressão em caracteres redondos e itálicos sobre 

papel de linho de excelente qualidade. Texto ornamentado com cabeções, iniciais decoradas e florões de remate. Exemplar 

com assinatura de posse coeva na folha de guarda anterior: "De António Leite Pinto Saldanha“. As folhas preliminares, sem 

numeração, incluem a dedicatória, prólogo ao leitor, aprovações de Fr. Pedro da Conceição, Fr. Manuel de São Caetano, Fr. 

Manuel do Rosário, Fr. António de Santa Maria, Fr. António Baptista, e licenças. Muito rara 1ªedição desta obra que 

estabelece o regulamento e ordem das cerimónias em louvor da Virgem Maria nos Conventos da Ordem dos Frades 

Menores, no dia 8 de Dezembro, em que se comemora a Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Inclui numerosas 

partituras dos hinos, antífonas e salmos cantados nessa ocasião solene. Muito importante fonte para a história da música 

em Portugal, para a história da comemoração desta festa religiosa que se mantém até aos nossos dias e para a história da 

Ordem de S. Francisco. Fr. Manuel de São Dâmaso (Guimarães 1688 – Lisboa 1767) foi cronista da ordem, historiador de 

mérito, académico da Academia Real da Historia e Bibliotecário do Convento de S. Francisco de Lisboa e, de acordo com 

Barbosa Machado, é o autor da parte escrita desta obra. Frei Luís de S. Caetano (Felgueiras 1717 - ) professou no Convento 

de S. Francisco de Guimarães a 10-12-1733 foi pregador, cantor, compositor e responsável pelo coro do convento de S. 

Francisco de Lisboa e é o autor das composições musicais que preenchem grande parte do livro. Barbosa Machado III, 67. 

Frei Luís de S. Caetano. Barbosa Machado III, 243. Frei Manuel de S. Dâmaso.  In 4º, 19.7x14.4 cm with [xxxviii], 84 pp. 

Binding: Contemporary full calf with gilt tools on spine. Red edges. Printed in round and italic characters on high quality 

linen paper. Text is decorated with head-pieces, decorated capital letters, tail-pieces. Copy with contemporary ownership 

title on the front endpaper: "De António Leite Pinto Saldanha". The first unnumbered pages include dedication; foreword 

to the reader; approvals of Fr. Pedro da Conceição, Fr. Manuel de São Caetano, Fr. Manuel do Rosário, Fr. António de Santa 

Maria, Fr. António Baptista; and licences. A very rare first edition of this work, that establishes the rules and sequence of 

the ceremonies praising the Virgin Mary at the Convents of the Order of Friars Minor, which took place on the 8th of 

December, when the Immaculate Conception of Our Lady is celebrated. It includes many scores of the hymns, antiphons, 

and psalms sang during that solemn occasion. This is a very important source for the history of music in Portugal, for the 

history of this religious event and for the history of the Order of St. Francis. 

  €900 
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________________________________________________________________________________________ 

44. SARMENTO. (Fr. Francisco de Jesus Maria) DIRECTORIO SACRO DAS ECCLESIASTICAS CEREMONIAS DA BENÇÃO, E 

PROCISSÃO DAS CANDEIAS: Da solemne imposição das Cinzas: da Benção, e Procissão dos Ramos: e de todos os Officios da 

Semana Santa, até Terça feira da Pascoa inclusive , conforme as Rubricas do Missal Romano, e Decretos da Sagrada 

Congregação dos Ritos, EXTRAHIDO, E ABBREVIADO DO DIRECTORIO ECCLESIASTICO DE Fr. VERISSIMO DOS MARTYRES, 

Religioso do Sagrada Ordem Terceira, Mestre que foi de Ceremonias no Convento de Nossa Senhora de jesus de Lisboa, e 

de outros Rubricistas modernos, COM TODO O CANTO-CHÃO, QUE NOS MESMOS DIAS se deve praticar: e com a explicação 

dos Psalmos, Lamentações, Lições, e Sagradas Ceremonias: e assim mesmo com varias Illustrações Historicas, e Reflexões 

Mysticas sobre os Mysterios occurrentes. Obra útil para todos os Ecclesiasticos, tanto Regulares, como Seculares: e para 

todas as mais pessoas, que quiserem instruir-se bem nestes grandes Mysterios da nossa Santa Religião. POR Fr. FRANCISCO 

DE JESUS MARIA SARMENTO, Religioso, e Commissario Visitador da Venerável Ordem Terceira do referido Convento. 

(Xilogravura com as armas de Portugal) LISBOA NA REGIA OFFICINA TYPOGRAFICA. ANNO MDCCLXXII. (1772). Com licença 

da Real Meza Censoria. De 20,3x15,2 cm. com [vi], 306 págs. Encadernação da época, inteira de pele mosqueada, com 

nervos na lombada, decorada com ferros a ouro e título gravado a ouro em rótulo vermelho. Exemplar com assinaturas de 

posse coevas na folha de rosto: «Este Caderno he do uso de Soror Maria da Luz e de Soror Maria da Conceição e de Soror 

Gertrudes Magna e para prova desta verdade o compramos a D. Maria da Conceição Costa». À cabeça da página iii tem 

outra assinatura de posse coeva de Soror Maria da Luz do Sacramento. Na mesma página tem assinatura ilegível, datada de 

7 de Abril de 1893, e assinatura de posse de Alfredo Francisco Gomes de 1903, que se repete no interior da pasta anterior. 

Apenas um exemplar registado na BNP. As folhas preliminares, sem numeração, incluem curta dedicatória do autor, em 

latim, a Deus Rei dos Séculos imortal e invisível, e o prólogo. Texto impresso a duas colunas e com numerosas partituras 

musicais de cantochão em texto corrido. Obra que expõe as regras para celebrar as cerimónias religiosas, definindo o tipo 

de ornamentação dos templos, as vestes dos eclesiásticos e o comportamento dos fiéis, com ilustrações históricas e 

reflexões morais. Descreve a festa das Candeias em Fevereiro e todas as cerimónias da Semana Santa, incluindo numerosas 

partituras musicais dos salmos, antífonas e responsórios nelas cantados. Fonte muito importante para o estudo da música 

e da liturgia da Igreja Católica, bem como da influência destas cerimónias religiosas sobre a sociedade em geral. Inocêncio. 

II, 395. 856) Directorio sacro das ecclesiasticas ceremonias da benção e procissão das candêas, da solemne imposição das 

cinzas; da benção e procissão dos ramos e de todos os officios da semana sancta até terça feira de paschoa inclusive. 

Extrahido e abbreviado do Directorio Ecclesiastico de Fr. Verissimo dos Martyres: Obra util para os ecclesiasticos, e mais 

pessoas que quizerem instruir se bem nestes grandes mysterios da nossa sancta religião. Lisboa, na Regia Offic. Typ. 1772. 

4.O de VI 350 pag. Ibi, na mesnia Offic. 1794. 4.º E talvez alguma edição mais moderna, que me parece ter visto.  Dim.: 

20.3x15.2 cm with [vi], 306 pp. Binding: Contemporary full mottled calf; raised bands, gilt tools and red label on spine. Copy 

with contemporary ownership titles on title page: “This book is to be used by Sister Maria da Luz and Sister Maria da 

Conceição and Sister Gertrudes Magna and as proof of this truth we bought it from D. Maria da Conceição Costa”. On the 

top of page iii there is another contemporary ownership title of Sister Maria da Luz do Sacramento. On the same page 

there is an unreadable signature dated the 7th of April 1893, and also the ownership signature of Alfredo Francisco Gomes 

dated 1903, that appears again on the back of the front cover. There is only one copy registered at the BNP [Portuguese 

National Library]. The first unnumbered pages include dedication of the author in Latin to God immortal and invisible King 

of the Centuries; and the foreword. Text printed in two columns and several plainsong scores in continuous text. This works 

states the rules to celebrate religious ceremonies, defining the types of decoration of the temples, the garments of the 

clergymen and the behaviour of the faithful, with historical illustrations and moral reflexions. It describes the Lantern 

Festival occurring in February and all the ceremonies taking place during the Holy Week, including many scores of Psalms, 

antiphons, and responses sang during that period. A very important source for the study of music and the liturgy of the 

Catholic Church, as well as of the influence of these religious ceremonies on the society. 

  €500 
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________________________________________________________________________________________ 

45. TRATADIO DE IKEBANA Japão. [Circa 18??] Com 37 fólios. De 17,5x12,3 cm. Brochado ao estilo japonês com 

lombada cosida com linha. Ilustrado com 57 desenhos de plantas e arranjos florais japoneses. Os fólios em papel de arroz, 

gravados em chapa e dobrados ao meio, apresentam a frente e o verso impressos. Autor, impressor e data ainda não 

identificados. Exemplar com uma muito leve mancha de humidade na folha de rosto. Este pequeno tratado japonês, 

impresso em folhas duplas de papel de arroz, consiste numa recolha gráfica sobre os princípios do Ikebana, ou arte floral 

japonesa: Assim, na primeira página do segundo fólio (depois da página de rosto ou título) surge-nos o mais simples e 

característico arranjo de Ikebana: um vaso oriental com sete folhas de cana-da-índia, cada uma com a sua própria posição 

inclinada. Dizem os mestres japoneses que em Ikebana a inclinação dos galhos ou dos caules é sempre uma representação 

simbólica das plantas sobre a acção primordial do vento que, nesta arte, é dado artificialmente de forma a produzir o 

encanto misterioso das linhas curvas aliado à profunda beleza das linhas rectas e à vibração delicada das cores. A maior 

parte dos arranjos, e exemplos descritos neste livro, são executados com folhas de cana-da-índia. No entanto aprecem 

muitos arranjos com as ditas folhas associada a crisântemos, associadas a flores e galhos de amendoeira, e ainda outras 

belas florações colocadas sobre bases (ditas Kensan e que simbolizam lagos, mares e ilhas) os quais por sua vez estão 

colocados sobre bases de madeira preta, ou sobre mesinhas de estilo oriental. Alguns arranjos estão colocados em copos, 

suportes, ou secções de cana de bambu; artisticamente cortados a meio das suas secções cilíndricas. Muitos outros 

arranjos deste livro apresentam ramos de pinheiro, de ácer japonês, amendoeira e outras árvores com galhos envelhecidos 

e/ou retorcidos artificialmente, de forma a reproduzir os antigos jardins japoneses nesta forma de um bonsai em natureza 

morta, mas significativamente viva nos símbolos que transmitem a profunda mitologia japonesa. 

  €800 

________________________________________________________________________________________ 

46. VIGIER, João. THESOURO APOLLINEO, GALENICO, CHIMICO, Chirurgico, Pharmaceutico, OU COMPENDIO DE 

REMEDIOS para ricos, e pobres. COTE’M A INDIVIDUAÇAM DOS REMEDIOS símplices, compostos, e Chimicos com as suas 

proporcionadas doses, postos em particulares classes pela distinçaõ de capítulos dos achaques, que costumaõ infestar o 

corpo humano. ACRESCENTA-SE HUMA BREVE RACIOCINAC,AM da Escola Moderna sobre as cousas eficientes: como, e 

quando se devem applicar certos remedios. Ultimamente formolas [fórmulas] de receitas preciosas para os Magnates, e de 

menos preço para os Plebéos. DIVIDESE EM DUSAS [DUAS] PARTES; A primeira contèm remedios para os achaques 

internos; a segunda para os externos. OFFERECIDO AO EXCELLENTISSIMO SENHOR D. NUNO ALVAREZ PEREYRA DE MELLO, 

Duque do Cadaval, Marquez de Ferreyra, Conde de Tentugal. &c. POR JOAM VIGIER Nacional do Reyno de França, e 

morador nesta Corte de Lisboa. COIMBRA: Na Officina de LUIS SECO FERREYRA, ano do Senhor de 1745. In 8º (20,5x15 cm) 

com [28], 518 págs. Encadernação da época inteira de pele com rótulo vermelho, nervos e ferros a ouro por casas fechadas 

na lombada. Exemplar com título de posse na folha de guarda: “Fr. Lourenço da Encarnação”. Com manchas de humidade 

nas orlas e dianteiras das folhas iniciais. Vestígios de trabalho de traça na lombada. Obra dividida em duas partes, a 

primeira com os medicamentos utilizados para uso interno e a segunda com a descrição dos medicamentos para uso 

externo. Apresenta formulários de elementos simples e compostos para fabrico desses medicamentos. Conforme o próprio 

autor declara no prólogo, uma das razões que o levou a escrever este livro foi o facto de, aparentemente, não haver 

disponível um compêndio médico escrito em português acessível a todas as classes. João Vigier põe de lado, 

expressamente, a opinião atribuída a Hipócrates de que os purgativos actuam atraindo a si o humor que lhes é semelhante. 

Do seu receituário fazem parte a bebida febrífuga de Crollius, o antihectico de Poterius, a água antiepiléptica e o elixir vitae 

de Quercetano, a tintura cephalica de Senerti, a água melancólica de N. Lémery e outras variadas preparações de muitos 

outros filósofos químicos modernos. João [Jean] Vigier (1662-1723), de origem francesa, mudou-se para Portugal no início 

do século XVIII e estabeleceu-se como médico (físico) e farmaceutico (droguista) em Lisboa. Além deste "Thesouro 

Apollineo, Galenico, Chimico, Chirurgico, Pharmaceutico “, publicou também a Histoire des plantes de l'Europe (1718), uma 

obra que revela os conhecimentos deste autor sobre as plantas nativas do Brasil, e aponta para o grau de disseminação das 

plantas e saberes encontrados nas matas e florestas da América portuguesa, apesar de não existirem indícios sobre a sua 

passagem por terras brasileiras.  In 8º (20.5x15 cm) with [28], 518 pp. Binding: Contemporary full calf, red label, raised 

bands and guilt tools on frames on spine. Ownership title on half title page: “Fr. Lourenço da Encarnação”. Damp stains 

around the edges of the initial folios. Slight book worming on spine. This work is divided in two parts, the first with all the 

medicines used externally and the second with those for internal use. It presents formulas of simple and composed 

elements to produce those medicines. As the author himself declares in the Prologue, one of the reasons that lead him to 

write this books was the fact that, apparently, a medical compendium written in Portuguese wasn't available for all social 

https://www.castroesilva.com/store/viewItem.asp?idProduct=66027
https://www.castroesilva.com/store/viewItem.asp?idProduct=22310


classes. João [Jean] Vigier (1662-1723), was born in France and moved to Portugal in the beginning of the 18th century, 

establishing himself as a physician and pharmaceutical in Lisbon. Besides this work, he also published the "Histoire des 

plantes de l'Europe (1718)", a work that reveals the knowledge of this author on the native plants of Brazil and it refers the 

spread of the plants in the woods and forests of the Portuguese America, although there is no information on him ever 

going to Brazil. Inocêncio IV, 52: “JOÃO VIGIER, de nação francês, e nessa qualidade excluído por Barbosa da Biblioteca 

Lusitana. Veio para Portugal nos princípios do século XVIII, e estabeleceu-se em Lisboa com casa de venda de drogas 

medicinais e preparações farmacêuticas. Naturalizando-se português, adquiriu suficiente conhecimento e prática da língua 

para nela compor as obras que publicou, com grande proveito da nação, segundo diz Mattos, na Bibl. Cirúrgica, discurso 2.º 

pág. 156. 

  €900 

________________________________________________________________________________________ 

47. VILLAS BOAS E SAMPAIO. (António de) NOBILIARCHIA PORTUGUEZA. TRATADO DA NOBREZA HEREDITARIA, E 

POLITICA, Autor ANTONIO VILLAS BOAS, E SAMPAYO da Villa de Barcellos, AGORA NOVAMENTE CORRECTA, emendada, e 

accrescentada cõ as Armas das Familias, e Cidades principaes deste Reyno, e outras cousas curiosas. Offerecida AO 

DOUTOR JOAÕ CALMON Chantre da Sè Metropolitana, e Cathedral da Cidade da Bahia, nos Estados do Brasil, Protonotario 

Apostolico de Sua Santidade, Dezembargador da Relação Ecclesiatica, Juis dos casamentos, Comissario do santo Officio, e 

da Bulla da Santa Cruzada, Visitador que foy duas vezes do mesmo Arcebispado, e nelle muitos annos Vigairo Gèral. LISBOA 

OCCIDENTAL. Na Officina FERREYRIANA. M. DCC. XXVII. [1727]. Com todas as licenças necessarias. In 8º de 20,4x16 cm. 

Com [x], 353, [xv] págs. Encadernação da época inteira de pele com nervos e rótulo vermelho. Folha de rosto impressa a 

preto e vermelho. Exemplar com encadernação muito desgastada e com reforços de data mais recente, em especial na 

lombada e com a coifa superior danificada. Com duas assinaturas de posse coevas, uma delas rasurada e com anotação 

igualmente coeva na folha de rosto. A última folha das páginas finais tem falta de papel junto ao festo e no pé, local onde 

atinge o texto com perda de algumas palavras das últimas linhas. A partir da página 210 o presente exemplar está muito 

enriquecido com grande número de anotações em letra coeva, nas margens, em folhas soltas, e em folhas intercaladas nas 

páginas 210 e 211, 230 e 231, 250 e 251, 264 e 265, 288 e 289, 300 e 301316 e 317, 326 e 327. Em muitos casos as 

anotações incluem desenhos esquemáticos de brasões. O índice dos capítulos tem os respectivos números de página 

acrescentados em letra mais recente. 3ª Edição muito acrescentada desta obra rara e procurada. A primeira edição foi 

publicada em 1676, a segunda em 1708 e posteriormente foi publicada uma quarta edição em 1728, pela Oficina 

Ferreiriana e uma 5ª edição em 1754. O Catálogo Azevedo e Samodães apresenta um elenco diferente de edições. A nossa 

lista segue a dos exemplares catalogados na Porbase. Trabalho de genealogia escrito num português muito correcto e claro 

ainda hoje imprescindível para os estudos de genealogia e heráldica. O rei de armas Francisco Coelho, contemporâneo do 

autor, escreveu várias correcções e aditamentos a esta obra que foram publicados no tomo VI das Provas da Historia 

Genealogica da Casa Real Portugueza de pág. 662 a 703 António de Vilas-Boas e Sampaio (Guimarães, 1629 - Barcelos, 

1701) Bacharel em Leis pela Universidade de Coimbra, foi Desembargador da Relação do Porto, depois de ter exercido 

vários outros cargos de magistratura. Além desta obra de genealogia, escreveu também traduções, obras poéticas e 

teatrais. Monteverde, 5594. Inocêncio I, 294. Barbosa Machado, I, 147. 

  €500 
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________________________________________________________________________________________ 

48. VIMARANIS MONVMENTA HISTORICA. A SAECVLO NONO POST CHRISTVM VSQUE AD VICESIMUM IVSSV 

VIMARANENSIS SENATVS EDITA. Partis I Editio Secunda Accurate Emendata. Pars II. Vimaranae. Ex Typis Antonii Ludovici 

da Silva Dantas. MDCCCCXXXI. (1931) e MCMXXIX. (1929) De 33x25cm. 2 Volumes encadernados em 1 com XII-530 págs. 

Numeração corrida que inclui um apêndice a seguir à página 76, numerado de 76a a 76e. Encadernação recente com 

nervos, lombada e cantos em pele. Texto a duas colunas. Segunda edição do primeiro volume (a primeira saiu em 1908) 

enriquecida com acrescentos e da primeira edição do segundo volume. Da preparação e publicação desta obra, foi 

encarregada a Sociedade Martins Sarmento que convidou para executar o trabalho João Gomes de Oliveira Guimarães, 

Abade de Tagilde, que subscreve o prefácio ao leitor datado de 1908. O apêndice contém novos documentos 

acrescentados na segunda edição por Alfredo Pimenta. Pela portaria de 8 de Novembro de 1847 foi determinado a todas as 

câmaras municipais o encargo de consignar em livro especial os factos mais importantes que se dessem nos respetivos 

concelhos. Os trabalhos foram iniciados na Câmara de Guimarães por proposta do vice-presidente Dr. Anthero de Campos 

aprovada em 6 de Abril de 1898. A obra em apreço edita 353 documentos desde o ano de 870 ao ano de 1381 em latim e 

português. Tem índices de documentos, de nomes próprios, de topónimos e numerosas erratas.  Dim.: 33x25cm. 2 

volumes bound in one with XII-530 pp. Continuous numbering, including an appendix after page 76, numbered from 76a to 

76e. Binding: Recent half calf with raised bands and gilt tools on spine. Boards coated with decorative marbled paper. Text 

in two columns. Second edition of the first volume (first one was published in 1908) enriched with add-ons and the first 

edition of the second volume. The Sociedade Martins Sarmento was responsible for the preparation and publication of this 

work and they invited João Gomes de Oliveira Guimarães, Abbot of Tagilde, to carry out the work. Oliveira Guimarães 

authors the foreword to the reader dated 1908. The appendix includes new documents added to the second edition by 

Alfredo Pimenta. By Decree of the 8th of November 1847 it was established that all city councils should report in a special 

book the most important facts occurring in their Districts. The works started in the Guimarães City Council by order of its 

vice-president Dr. Anthero de Campos approved on the 6th of April. This work publishes 353 documents from the year 870 

to 1381 in Latin and in Portuguese. It contains indexes of documents, first names, place names, and numerous errata. 

  €400 

________________________________________________________________________________________ 

49. VOLKMAR MACHADO. (Cyrillo) COLLECÇÃO DE MEMORIAS, RELATIVAS ÀS VIDAS DOS PINTORES, E ESCULTORES, 

ARCHITETOS, E GRAVADORES PORTUGUEZES, E dos Estrangeiros, que estiveram em Portugal, recolhidas, e ordenadas Por 

…, Pintor ao Serviço de S. Magestade. O SENHOR D: JOÃO VI. (Gravura com as armas de Portugal) LISBOA, Na Imp. De 

Victorino Rodrigues da Silva. ANNO DE 1823. Calçada do Collegio Nº 6. In 4º De 20,7x14,7 cm. Com [iv], 330, [ii] págs. 

Encadernação da época com a lombada em pele com ferros gravados a ouro. Ilustrado com retrato do autor, junto à folha 

de rosto, sobre papel muito encorpado, protegido por papel vegetal, pintado por M. Servam em 1791 e gravado por 

Queiroz em 1823. Exemplar com marca de posse de Fonseca Magalhães, carimbo branco ao alto da folha de rosto. Inclui: 

Aviso do editor, prefacio, as biografias dos artistas divididos em três categorias. A 1ª Pintores, a 2ª Arquitectos e pintores 

de arquitectura, ornatos e paisagens, a 3ª Escultores, gravadores, desenhadores e no fim uma autobiografia do autor. 

Termina com um índice alfabético de todos os artistas referidos no livro. Volkmar Machado foi um dos mais marcantes 

artistas portugueses da segunda metade do Século XVIII e o que deixou um maior legado de obras teóricas e históricas 

sobre pintura, ficando algumas delas inéditas até aos nossos dias só sendo editadas recentemente (Gulbenkian 2002). O 

artista, de acentuado gosto neoclássico, destacou-se por numerosas intervenções em interiores de residências nobres e 

Igrejas, em Lisboa, assim como pela pintura dos tectos do Convento de Mafra onde esteve desde 1796 a 1808. Edição 

póstuma feita por diligência do Cónego Luís Duarte Vilela da Silva. 1ª Edição de uma obra fundamental para o 

conhecimento da história das artes em Portugal e a primeira deste género que se publicou no nosso país. Inocêncio II, 

116-117. 

  €500 
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________________________________________________________________________________________ 

50. VRELANT. (Willem) FACSÍMILE DO MANUSCRITO ILUMINADO: LIVRO DE HORAS DA RAINHA D. LEONOR. Ca. 

1450-1475. [2007]. De 18,4x13,5 cm. Com [1], [164] fólios. Ilustrado com iniciais ornadas com fundo a ouro, cercaduras 

ornamentadas com motivos florais estilizados e grotescas figuras humanas, seis iluminuras de página inteira com cenas da 

vida de Cristo e da Virgem Maria e o Ofício dos Defuntos. Encadernação inteira de pele, com nervos e ferros a seco na 

lombada e nas pastas, reproduzindo o original em estilo mudéjar. Exemplar de uma tiragem especial de 500 exemplares, 

autenticada com acta notarial. Livro em latim de liturgia e ritual da Igreja Católica, manuscrito em letra gótica, produzido e 

iluminado na oficina de Willem Vrelant (?-1481), conhecida escola flamenga de Bruges, na técnica «grisaille» (cinzento, 

preto e ouro). Magnífica reprodução do livro pessoal da Rainha D. Leonor de Portugal, 1458-1525, do qual foram também 

possuidores a Ordem de Santa Clara e o Convento da Madre de Deus (Lisboa). Actualmente o original encontra-se na 

Biblioteca Nacional de Lisboa. Tal como se pode verificar neste fac-simile, faltam originalmente (entre o segundo e o 

terceiro fólio) os fólios do calendário correspondentes aos meses de Fevereiro a Novembro. Obra catalogada no Inventário 

do Património Cultural Móvel - Inventário dos códices iluminados: até 1500. Lisboa. Inst. da Biblioteca Nacional e do 

Livro,1994-2001. Este Livro de Horas é uma obra-prima e um dos melhores exemplos do que se produziu na Flandres neste 

período, sendo totalmente iluminado a grisalha de ouro e com as letras capitulares laminadas a ouro. O fac-símile reproduz 

a qualidade superior do velino utilizado, a regularidade da escrita, as iniciais finamente desenhadas e preenchidas a ouro 

laminado e brunido. Um aspecto original e de relevo é a abundância e carácter narrativo das figuras marginais: guerreiros, 

camponeses, nobres, cenas bíblicas e cenas da corte. Ao longo do livro, as figuras desenvolvem uma narrativa que os 

investigadores pensam ser a história do Rei de França Carlos VII e de Joana d'Arc no último episódio da Guerra do Cem 

Anos. O atelier de Wilhelm Vrelam esteve activo entre 1454 e 1482 e o presente fac-símile foi editado em 2007, numa 

parceria entre a Taberna Libraria, a BNP Biblioteca Nacional de Portugal e a A4 Editions.  Ca. 1450-1475. [2007]. With 

18.4x13.5 cm. With [1], [164] folios. Illustrated with decorated capitals in a golden background; frames with styled floral 

motifs and grotesque human figures; six full page illuminations with scenes of the life of Christ and the Virgin Mary; and the 

Office of the Dead. Binding: full calf, with raised bands and blind tools on spine and boards, replicating the original Mudejar 

style. Copy from a special 500 copy edition, authenticated by a notarial act. Book of the liturgy and rituals of the Catholic 

Church, in Latin, handwritten in Gothic calligraphy, produced and illuminated using the “grisaille” technique (grey, black 

and gold) at the workshop of Willem Vrelant (?-1481) - the famous Flemish school of Bruges. A superb reproduction of the 

personal book of hours of D. Leonor Queen of Portugal, (1458-1525), which was also owned by the Order of Saint Clare and 

the Convent of the Mother of God (Lisbon). Presently, the original is at the Lisbon National Library. As attested in this 

facsimile, the calendar folios corresponding to the months of February and November (between the second and the third 

folio) are missing from the original. This book of Hours is a masterpiece and one of the best examples of what was 

produced in Flanders during this period. Totally illuminated with golden Grisaille and golden leaf capital letters. The 

facsimile reproduces the high quality of the original velum, the evenness of the writing, the capital letters delicately 

designed and filled with golden leaf and burnished gold. An original and important feature is the abundance and narrative 

character of the marginal figures: warriors, peasants, nobles, biblical and court scenes. Throughout the books the figures 

develop a narrative that researchers think is the history of the King of France, Charles VII, and of Joan of Arc in the last 

episode of the Hundred Years War. Wilhelm Vrelam’s workshop was active between 1454 and 1482 and this facsimile was 

edited in 2007, in a partnership between Taberna Libraria, BNP (Portuguese National Library) and A4 Editions. 

Referências/References: Francisco Correia - Inventário da colecção dos manuscritos iluminados da Biblioteca Nacional. 

Lisboa : [Ministério da Educação e Cultura], Vol. 1, n. 438; 1986 Delmira Espada Custódio - A luz da Grisalha. Arte, liturgia e 

história no Livro de Horas dito de D. Leonor. Tese de Mestrado em História da Arte Medieval (UN/FCSH, 2010). 

  €1.500 
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Suplemento 
________________________________________________________________________________________ 

51. ABECASSIS. (Fernando) OS DESAPARECIDOS A MEMÓRIA D'ÁFRICA. P&R Perspectiva & Realidade. Lisboa. 1987. De 

21x14 cm. Com 118, [vii] págs. Brochado. Ilustrado. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

52. ACABAMENTO DAS CONSTRUÇÕES. Biblioteca de Instrução Profissional dirigida por Thomaz Bordallo Pinheiro. Livraria 

Aillaud e Bertrand. Livraria Francisco Alves. Lisboa. Belo Horizonte. S.D. [1918?] De 18x12 cm. Com vi, 331 págs. 

Encadernação em percalina. Cortes das folhas carminados. Ilustrado com gravuras e tabelas. Exemplar com assinatura de 

posse na folha de guarda e desgaste nas pastas. 

  €50 

________________________________________________________________________________________ 

53. AFONSO. (Joana) OS CIRCOS NÃO EXISTEM. Família e Trabalho no meio circense. Estudos e Investigações Nº23. 

Imprensa de Ciências Sociais. Lisboa. 2002. De 23x16 cm. Com 198 págs. Brochado. Ilustrado a preto e branco no texto com 

tabelas e árvores genealógicas. A capa de brochura posterior apresenta: «Tanto se fala de um circo que tão mal se 

conhece! O circo é espetáculo. Os cartazes prendem o nosso olhar. São inúmeras as memórias infantis, a que não faltam o 

excesso e o risco, que todos têm deste espetáculo. Quase não se fala do circo sem nostalgia. Contudo, quase ninguém pode 

responder a uma simples pergunta: por trás do espetáculo, que são os circos? Joana Afonso fez esta pergunta e foi viver 

com um circo para poder responder. E descobriu que "os circos não existem”. Mas, claro, existem pessoas e famílias de 

circo. É delas que nos fala este estudo pioneiro em Portugal». 

  €35 

________________________________________________________________________________________ 

54. ALBUQUERQUE BARROSO. (José) PAI PÁTRIA. Colecção Harpa 14. Átrio. Lisboa. 1989. De 20x15 cm. Com 111 págs. 

Brochado. Exemplar nº 11 de uma tiragem numerada de 50, com dedicatória de oferta na página 5. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

55. ALBUQUERQUE E CUNHA. (Fernando de Castro Pereira Mouzinho de) MOUZINHO DE ALBUQUERQUE: SUBSÍDIOS 

HISTÓRICO-GENEALÓGICO-BIOGRÁFICOS ASCENDENTES E AFINS. [Por]... da Sociedade de Geografía de Lisboa e Academia 

Portuguesa de Ex-Libris. MCCLXI - MCMLXXI. Composto e impresso na Gratelo - Sociedade Gráfica do Restelo. Lisboa. 1971. 

De 25x17,5 cm. Com 367, [iii] págs. Brochado. Ilustrado em extratexto sobre papel couché inclui um desdobrável. Exemplar 

n.º 972 de uma tiragem de 1000, numerados e rubricados. Foram publicados outros dois volumes, com os subtítulos 

«Provas e Rectificações» e «Ascendências Inéditas». 

  €40 

________________________________________________________________________________________ 

56. ALENCAR. (José de) IRACEMA: LENDA DO CEARÁ. Texto conforme a edição de 1948 do Instituto Nacional do Livro 

(Brasil). Introdução, cronologia, bibliografia e notas por António Soares Amora. Obras-Primas da Língua Portuguesa. Livraria 

Bertrand. Amadora. S.d. [195-?]. De 18,5x12 cm. Com 163, [ii] págs. Brochado. Exemplar por abrir, com assinatura de posse 

na folha de rosto. 

  €20 

________________________________________________________________________________________ 

57. ALFERES PINTO. (Carla) A INFANTA DONA MARIA DE PORTUGAL (1527-1577). O mecenato de uma princesa 

renascentista. Fundação Oriente. 1998. De 24x17,5 cm. Com [ii], 205 págs. Brochado. Ilustrado a cores em extratexto com 

fotografias, reproduções de documentos e de pinturas impressas em papel couché. Exemplar de uma tiragem de 500. Tem 

junto um marcador de páginas. Obra referente a tese de mestrado em História da Arte na Faculdade de Ciências Sociais e 

Humanas da Universidade Nova de Lisboa, em 1997. 

  €50 
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________________________________________________________________________________________ 

58. ALLAN COLLINS. (MAX) e Drake Elvgren. ELVGREN. HIS LIFE & ART. Collectors Press, Inc. Portland, Oregon. 1998. De 

31x26 cm. Com 194, [ii] págs. Encadernação do editor em tela com estampagem a branco na pasta anterior e a dourado na 

lombada, com sobrecapa de protecção ilustrada. Contém badanas com uma citação, uma fotografia e uma pintura da 

artista, bem como uma fotografia e breve biografia dos autores do livro. Ilustrado com pinturas e fotografias, 

essencialmente publicitárias, muitas delas aos pares, tendo uma mesma pessoa por objecto e, como tal, permitindo a 

comparação entre o pintado pelo artista e o fotografado. Algumas das pinturas têm inclusive sobre elas uma folha de papel 

vegetal com os contornos de uma fotografia de um mesmo sujeito/objecto, a fim de se puderem confirmar as suas 

semelhanças. Verso das pastas de encadernação e folhas de guarda ilustradas com fotografias. Impresso sobre papel 

couché. A obra é composta por fotografias meticulosamente coreografadas de modelos reais, que vieram a providenciar as 

pinturas pin-up de Gil Elvgren, com uma genuidade e sinceridade que as suas rivais não podiam duplicar. (traduzido das 

badanas). Gillette Elvgren (1914 - 1980) foi um pintor americano de pin-up girls, publicidade e ilustração. Ficou famoso 

pelas suas pinturas de pin-ups para a Brown & Bigelow. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

59. ALMEIDA COSTA. (Mário Júlio de) DIREITO DAS OBRIGAÇÕES. 8ª Edição revista e actualizada. Livraria Almedina. 

Coimbra. 1998. De 23,5x16 cm. Com 1030 págs. Brochado. Exemplar com assinatura de posse na folha de anterrosto. 

  €35 

________________________________________________________________________________________ 

60. ALMEIDA SANTOS. (António de) QUASE RETRATOS. 2ª Edição. Colecção Reflexões. Editorial Notícias. Lisboa. 2000. De 

23x16 cm. Com 302 págs. Brochado. Ilustrado com retratos a preto e branco. Capa de Tiago Cunha. Exemplar com 

dedicatória do autor na folha de anterrosto. 

  €40 

________________________________________________________________________________________ 

61. ALVES DE AZEVEDO. (Francisco de Simas) EMBLEMAS E BANDEIRAS NACIONAIS DAS NOVAS RELAÇÕES EUROPEIAS DE 

PORTUGAL. [Por]... das Academias Internacional de Heráldica e Portuguesa de Ex-Líbris. Academia Portuguesa de Ex-Líbris. 

Braga. 1975. De 23x17 cm. Com 32 págs. Brochado. Exemplar com manchas do humidade no pé das folhas e uma 

dedicatória manuscrita do autor na folha de anterrosto. Separata do Boletim da Academia Portuguesa de Ex-Líbris, Ano XX, 

Janeiro-Junho de 1975, N.ᵒˢ 71-72 onde saiu sob o título: «Temas de heráldica estatal - V». 

  €25 

________________________________________________________________________________________ 

62. ALVES. (Afonso Manuel), Luís Leiria de Lima e Isabel Salema. ALGARVE, TERRAS DO SUL. Fotografia - Afonso Manuel 

Alves, Luís Leiria de Lima. Texto - Isabel Salema. Publicações Dom Quixote. Lisboa. 1989. De 29x22 cm. Com 139, [iv] págs. 

Encadernação em tela com sobrecapa de protecção. Profusamente ilustrado. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

63. AMADOR. (Conceição) DOÇARIA COM FIGO. SABORES E SEGREDOS DO ALGARVE. Edição da autora. Algarve. 2003. De 

25x21 cm. Com 63 págs. Brochado. Impresso em papel couché. Profusamente ilustrado a cores no texto. Obra com receitas 

de doçaria regional algarvia que privilegiam a utilização do figo na sua confecção. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

64. AMARAL CARDOSO. (Helena). HELENA. VINTE ANOS DE PINTURA. Edição da autora. Porto. 1985. De 29x21,5 cm. Com 

[103] págs. Encadernação dos editores em tela com sobrecapa de proteção. Profusamente ilustrado. Exemplar com 

sobrecapa de protecção com ligeiros sinais de manuseamento. Catálogo publicado pela artista com reproduções de 

diversas das suas obras e com referências à sua obra por parte de personalidades como o Prof. Corrado Palmisciano, Maria 

João Aguiar e Marceau Constantin, entre outros. 

  €25 
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________________________________________________________________________________________ 

65. AMARAL. (Aracy A.) TARSILA: SUA OBRA E SEU TEMPO. 3ª Edição revista e ampliada. Editora 34. EDUSP - Editora da 

Universidade de São Paulo. 2003. De 23x16 cm. Com 509, [iii] págs. Brochado. Ilustrado. 

  €50 

________________________________________________________________________________________ 

66. AMARAL. (Bernardo) e outros. PORTUGAL A EMOÇÃO DA DESCOBERTA. THE THRILL OF DISCOVERY. Campanha 

internacional de publicidade do turismo. International advertising campaign for tourism. Ministério do Comércio e Turismo. 

Lisboa. 1994. De 32x25 cm. Com 111, [ii] págs. Brochado. Profusamente ilustrado com fotografias a cor de muito boa 

qualidade. Obra bilingue em português e inglês. 

  €50 

________________________________________________________________________________________ 

67. ANDERSON. (Jack) DANÇA. Tradução portuguesa de Maria da Conceição Ribeiro da Costa. Colecção Mundo da Cultura. 

Editorial Verbo. Lisboa. São Paulo. 1981. De 27x20 cm. Com 189, [ii] págs. Encadernação do editor em percalina com 

estampagem a dourado na pasta anterior e na lombada, com sobrecapa de protecção. Profusamente ilustrado com 

gravuras e fotografias a preto e branco e a cores. Exemplar com danos na sobrecapa de protecção. 

  €25 

________________________________________________________________________________________ 

68. ANDRADE. (António Alberto de) RELAÇÕES DE MOÇAMBIQUE SETECENTISTA. Por... Agência Geral do Ultramar. Divisão 

de Publicações e Biblioteca. Lisboa. 1955. De 23x15 cm. Com 637, [ii] págs. Encadernação em percalina com ferros a ouro e 

a seco na lombada e na pasta anterior. Ilustrado em extratexto Exemplar preserva as capas de brochura. 

  €120 

________________________________________________________________________________________ 

69. APONTAMENTOS SOBRE... 1383-1385, A REVOLUÇÃO E A MARGEM ESQUERDA. Textos: Ecomuseu Municipal do 

Seixal. Biblioteca Municipal do Seixal. Grafismo: Ecomuseu Municipal do Seixal. Edição: Câmara Municipal do Seixal. 1985. 

De 29,5x21 cm. Com 72, [i] págs. Brochado. Ilustrado a preto e branco no texto com um mapa e desenhos. Exemplar com 

manchas e picos de humidade. Apresenta carimbo oleográfico de oferta na folha de rosto. 

  €25 

________________________________________________________________________________________ 

70. ARAGÃO. (Claudio) A HISTÓRIA DO VASCO DA GAMA EM CORDEL. Coleção Futebol em Cordel. Bom Texto. Rio de 

Janeiro. 2003. De 18x12 cm. Com 111, [i] págs. Brochado. 

  €20 

________________________________________________________________________________________ 

71. ARAÚJO. (Luís Manuel de) A ESCRITA DAS ESCRITAS. Coordenação de... Fundação Portugal das Comunicações. Estar. 

Lisboa. 2000. De 30x24 cm. Com 174, [ii] págs. Brochado. Profusamente ilustrado. Esta obra foi editada por ocasião da 

exposição - A Escrita: Traços e Espaços em Lisboa, no Museu das Comunicações Outubro de 2000 a Março de 2001. 

  €40 

________________________________________________________________________________________ 

72. ARMSTRONG. (Karen) JERUSALÉM: UMA CIDADE, TRÊS RELIGIOES. 2.ª edição. Temas e Debates. Lisboa. 2002. De 

23x15 cm. Com 413, [iii] págs. Brochado. Ilustrado. Exemplar com etiqueta da editora e sublinhados e notas a lápis. 

  €25 

________________________________________________________________________________________ 

73. ARONOWICZ. (Ike) EU FUI O CAPITÃO DO EXODUS. [Por] ... Em colaboração com Elsa Guiol. Tradução do francês por 

Manuela Torres. Sextante Editora. Lisboa. 2008. De 22,5x16 cm. Com 207 págs. Brochado. Ilustrado em extratexto sobre 

papel couché com pequeno Caderno Fotográfico a preto e branco. Obra testemunho de Ike Aronowicz, comandante do 

Exodus, que nos conta a longa e dramática travessia do Mediterrâneo em 1947, com Judeus refugiados dos campos de 

concentração a bordo, candidatos à emigração para a Terra Prometida. 

  €20 
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________________________________________________________________________________________ 

74. ARTDÉCO 1925. Museu Calouste Gulbenkian. Galeria de Exposições da Sede. 16 Outubro 2009 - 3 Janeiro 2010. 

Coordenação Geral: João Castel-Branco Pereira, Director, [e] Nuno Vassallo e Silva, Director Adjunto. Fundação Calouste 

Gulbenkian. Lisboa. 2009. De 28x23 cm. Com 304 págs. Brochado. Ilustrado a cores sobre papel couché com gravuras, 

fotografias e pinturas de inúmeras obras de arte da corrente Art Déco. Principais capítulos da obra: " 1925, a maratona das 

artes da casa; A mensagem arquitectónica da Exposição de 1925; O interior dos pavilhões da Exposição de 1925 - entre a 

contenção e a audácia; 1851-1925, as manufacturas francesas no contexto das exposições universais e internacionais; A 

jóia Art Déco; A pintura e a escultura na Exposição das Artes Decorativas de 1925; 1925, a particular modernidade dos 

jardins da exposição; A Art Déco no mundo anglo-saxónico; O triunfo da forma no Portugal modernista; Catálogo; 

Biografias; Tabelas das obras expostas; Bibliografia; Índice onomástico; " . Catálogo da exposição 'ArtDéco 1925', que 

decorreu em Lisboa, entre 16 de Outubro de 2009 e 3 de Janeiro de 2010. 

  €50 

________________________________________________________________________________________ 

75. ARTE (A) DA CORTIÇA. 2ª Edição. Corticeira Amorim, S.G.P.S. Porto. 2014. De 30x21 cm. Com 91, [i] págs. Brochado. 

Profusamente ilustrado no texto com fotografias a cores. Tem junto uma amostra de cortiça na página um. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

76. AS ARTES VISUAIS E AS OUTRAS ARTES. AS PRIMEIRAS VANGUARDAS. O Expressionismo. O Futurismo. As Vanguardas 

Russas. O Dadaísmo. Ciências da Arte. Actas das Conferências - 1. Grupo de Ciências e Teorias da Arte. Universidade de 

Lisboa. Faculdade de Belas-Artes. Lisboa. 2007. De 23x16 cm. Com 249 págs. Brochado. Profusamente ilustrado a preto e 

branco no texto. Actas das Conferências das sessões públicas de Maio de 2006, organizadas pelo 15.º Grupo de Ciências e 

Teorias da Arte da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa. 

  €25 

________________________________________________________________________________________ 

77. ASSIS JÚNIOR. (António de) RELATO DOS ACONTECIMENTOS DE DALA TANDO E LUCALA. 4ª Edição. Prosa. X 

Aniversário 1975/1985. União dos Escritores Angolanos. 1985. De 19x13 cm. Com 158, [iv] págs. Brochado. Ilustrado. 

Exemplar com etiqueta de livraria. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

78. ASSIS PACHECO. (Fernando) TRABALHOS E PAIXÕES DE BENITO PRADA. Galego da Província de Ourense, que veio a 

Portugal ganhar a vida. 1ª Edição. Finisterra Autores Contemporâneos de Língua Portuguesa. Literatura. Asa. Porto. 1993. 

De 20x13 cm. Com 239, [i] págs. Encadernação do editor com sobrecapa de protecção. Ilustrado na página em face da folha 

de rosto com fotografia do autor. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

79. AVBERÅ EK. (Cajá) e Pedro Veloso. NOS AÇORES. Texto Editores. Lisboa. 2006. De 27x21,5 cm. Com 251, [iv] págs. 

Encadernação do editor. Profusamente ilustrado. 

  €35 

________________________________________________________________________________________ 

80. AVNER. MEMÓRIAS DE UM TERRORISTA. Por... Tradução de Sylvio Monteiro. Livraria Exposição do Livro. São Paulo. 

1961. De 20x14 cm. Com 178, [i] págs. Brochado. Exemplar com dedicatória na folha de guarda anterior e anotação a lápis 

«Luanda - 1966». Lombada com pequenos rasgos no pé e à cabeça sem perda de papel. Confissões do matador da 

organização terrorista israelense Stern. 

  €50 
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________________________________________________________________________________________ 

81. AZEREDO. (Guilhermina de) BRANCOS E NEGROS. (Prémio Fernão Mendes Pinto, 1955). Por... República Portuguesa, 

Ministério do Ultramar. Agência Geral do Ultramar. Divisão de Publicações e Biblioteca. Lisboa. 1956. De 23,5x16,5 cm. 

Com 174, [iii] págs. Brochado. Exemplar com falta de papel no canto inferior direito da capa anterior e rasgo sem perda de 

papel na capa posterior. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

82. AZEVEDO. (Carlos de) SOLARES PORTUGUESES. [11 FASCÍCULOS] Introdução ao estudo da Casa Nobre. Livros 

Horizonte. Lisboa. 1969. De 29x22 cm. Com 207, [iv] págs. Cadernos soltos dentro dos respetivos fascículos, prontos a 

encadernar. Ilustrado com 40 figuras no texto, que incluem alçados plantas e desenhos de Salgado Dias; 160 fotografias do 

autor em extratexto, sobre papel couché. Exemplar número XXXI da tiragem especial assinada pelo autor e pertencente a 

Jorge de Castela. Por abrir e tem junto as respectivas notas de compra. Obra com um estudo (com figuras e desenhos de 

pormenores de plantas arquitectónicas) desde a torre medieval até ao solar do século XIX. Contém ainda um roteiro com a 

ficha descritiva de cada um dos solares mais significativos, incluindo a história e a bibliografia referente a cada construção. 

O autor optou por descrever principalmente casas situadas na província, considerando que os notáveis exemplares 

existentes nas principais cidades são facilmente acessíveis. 

  €80 

________________________________________________________________________________________ 

83. BAHIA. (Joana) e Miriam Santos. MIGRAÇÕES, REDES E TRAJECTÓRIAS ENTRE A ALEMANHA E O BRASIL. (Orgs.)... 

Letras Vida Editora Suliani. Porto Alegre. 2015. De 23x16 cm. Com 101 págs. Brochado. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

84. BAIÃO. (António) EPISÓDIOS DRAMÁTICOS DA INQUISIÇÃO PORTUGUESA. [3.ª EDIÇÃO] Volume I - Homens de Letras 

e de Ciência por ela condenados, [Volume II - Homens de Letras e de Ciência por ela condenados - Vária, Volume III - Vária]. 

3.ª edição. Colecção Seara Nova-Biblioteca de Estudos sobre a Sociedade e a Cultura Portuguesas. 8, 9 e 10. Seara Nova. 

Lisboa. 1972, 1973, 1973. 3 volumes de 22x14 cm. Com 278, [ii]; 352, [i] e 204, [i] págs. Brochados. Ilustrados no texto, a 

preto e branco, com reproduções de documentos, assinaturas e retratos dos principais inquisidores da história da 

Inquisição em Portugal. Exemplar com leves defeitos nas lombadas, em especial no terceiro volume. 

  €120 

________________________________________________________________________________________ 

85. BAIÃO. (Rui) e João Jacinto. STRANGVLATORIVM. Desenhos de... Editora Barco Bêbado. Lisboa. 2021. De 22,5x17 cm. 

Com 109 págs. não numeradas. Encadernação do editor. Ilustrado. Exemplar de uma tiragem de 250, dedicatória de oferta 

a lápis. 

  €25 

________________________________________________________________________________________ 

86. BAQUERO MORENO. (Humberto) OS ITINERÁRIOS DE EL - REI DOM JOÃO I. (1384-1433) Identidade. Série Cultura 

Portuguesa. 1ª edição. ICALP (Instituto de Cultura e Língua Portuguesa). Ministério da Educação. 1988. De 24x16,5 cm. Com 

384 págs. Brochado. Ilustrado no texto com mapa de Portugal onde figuram os itinerários do monarca após a sua coroação. 

Exemplar com pequeno rasgo entre a capa de brochura anterior e a cabeça da lombada. 

  €60 

 

________________________________________________________________________________________ 

87. BARBEDO DE MAGALHÃES. (A.) TIMOR LESTE: OCUPAÇÃO INDONÉSIA E GENOCÍDIO. 1.ª edição. Universidade do 

Porto. 1992. De 23x16 cm. Com 79 págs. Brochado. Ilustrado com mapas e tabelas. Exemplar com vestígios de etiqueta na 

capa anterior e um carimbo oleográfico do Instituto da Juventude na folha de anterrosto. 

  €20 
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________________________________________________________________________________________ 

88. BARRAGAN. (Luis) PARAISOS. PARADISES. Texto/Text: Juan Molina y Vedia. Dibujos/Drawings: Rolando Schere. 

Kliczkowski Publisher. Asppan. Madrid. 2001. Obra oblonga de 25x27 cm. Com 141, [iii] págs. Encadernação cartonada do 

editor com sobrecapa de protecção. Profusamente ilustrado a cores e a preto e branco com fotografias, reproduções de 

desenhos, gravuras e plantas arquitectónicas. Obra que trata da vida e obra de Luis Barragan, um dos grandes arquitectos 

mexicanos do século XX cuja obra se carateriza por uma simbiose de conceitos - culturas - diferentes que, no entanto, 

partilham mais do que julgam e cuja união se vai materializar na obra do arquitecto, uma obra naturalista, minimalista e ao 

mesmo tempo espiritual, que resultou em obras como o Convento de Tlaplan, Casa Giraldi ou Fuente de los Amantes. Obra 

bilingue com texto a duas colunas em espanhol e inglês. 

  €90 

________________________________________________________________________________________ 

89. BARRIAS. (José) TEMPO. Con un racconto di Antonio Tabucchi. Colpo di Fulmine Edizioni. Verona. 1992. De 30x23 cm. 

Com 27 págs. não numeradas. Encadernação cartonada do editor. Profusamente ilustrado com pinturas três delas em 

papel vegetal. Exemplar com dedicatória de oferta. 

  €60 

________________________________________________________________________________________ 

90. BARROS. (Henrique de) VISÃO DUM AGRÓNOMO PORTUGUÊS ÀCERCA DO BRASIL AGRÁRIO. Conferência lida em 4 

de Novembro de 1949 na «Sociedade de Ciências Agronómicas de Portugal». Editorial Inquérito Limitada. Lisboa. 1950. De 

23x15,5 cm. Com 64 págs. Brochado. Ilustrado em extratexto com fotografias a preto e branco impressas em papel couché. 

Exemplar parcialmente por abrir. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

91. BARROSO. (Eduardo) PRAZERES. Difel Difusão Editorial. Lisboa. 1998. De 23x15 cm. Com 251 págs. Brochado. Exemplar 

com talão da editora. 

  €20 

________________________________________________________________________________________ 

92. BASHÔ. (Matsuo) O CAMINHO ESTREITO PARA O LONGÍNQUO NORTE. Oku no Hosomichi. Numa versão de Jorge de 

Sousa Braga. 2ª edição. Fenda. 1995. De 24,5x16,5 cm. Com 59, [iv] págs. Ilustrado com um mapa do percurso efectuado 

pelo autor, no verso da folha de anterrosto. Exemplar contém na folha de guarda anterior etiqueta do Gabinete da 

Juventude da Câmara Municipal de Sintra com o número 3060. Da 'Segunda Lição' do autor: 'Os leitores encontrarão no 

meu diário uma amostra fortuita de tudo o que encontrei no caminho. Algumas dessas visões permanecem ainda vivas no 

meu coração - uma casa isolada nas montanhas ou uma estalagem solitária cercada por um matagal, por exemplo. Anoto 

estas recordações na esperança de que possam desencadear uma conversa agradável entre os meus leitores, e para que 

possam ser úteis àqueles que calcorreiam os mesmos caminhos. Devo confessar, todavia, que as minhas recordações 

pouco mais são que o discurso delirante e sem nexo do sonhador e, portanto, são amigavelmente convidados a tomá-las 

como tal.'. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

93. BASTOS MATEUS. (Susana), Paulo Mendes Pinto. LISBOA. 1506. O MASSACRE DOS JUDEUS. Alêtheia Editores. Lisboa. 

2007. De 17x11 cm. Com 161 págs. Brochado. Ilustrado no texto com reproduções de documentos, gravuras e pinturas. 

Exemplar com sublinhados e anotações a lápis. 

  €20 

________________________________________________________________________________________ 

94. BAUD. (G.) MANUAL DE CONSTRUÇÃO. [Por]... engenheiro. Tradução Torrieri Guimarães. Supervisão geral Engº 

Adriano Motta. Hemus-Livraria Editora. São Paulo. [1980?]. De 28x21 cm. Com 441 págs. Encadernação cartonada do editor 

com gravações a ouro na lombada e na pasta anterior e sobrecapa de proteção. Profusamente ilustrado. Exemplar com 

etiqueta da Dinalivro, defeitos na sobrecapa de proteção, lombada descolada da capa e algumas folhas quase soltas. 

  €80 
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________________________________________________________________________________________ 

95. BEMROSE. (Geoffrey) e Bernard Watney. TEAPOTS. Domestic Pottery Today. Part III. The British Antique Dealers " 

Association Limited. London. S.d. De 27x22 cm. Com 16 págs. com paginações variadas. Encadernação em tela, com 

estampa e ferros a ouro na pasta anterior. Profusamente ilustrado com fotografias a preto e branco. Contém dois estudos 

nomeadamente The evolution of its forms por Geoffrey Bemrose e Longton Hall teapots por Bernard Watney. 

  €25 

________________________________________________________________________________________ 

96. BENTO DA MAIA. (Carlos) MANUAL DE COZINHA E DE COPA. 4ª Edição actualizada. Guimarães & C.ª Editores. Lisboa. 

1982. De 19x12 cm. Com 141, [ii] págs. Brochado. Ilustrado. Exemplar com manchas de humidade nas folhas de guarda. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

97. BENTO DE CARVALHO e Lopes Correia. VINHOS DO NOSSO PAÍS. Realização e direcção de... Com a colaboração de 

António Sanches Archer de Carvalho, Caetano Vieira Campos. Junta Nacional do Vinho. Lisboa. 1978. De 27x21 cm. Com 

137, [iv] págs. Encadernação do editor em tela. Profusamente ilustrado com reproduções de obras e fotografias de 

Francisco Assis. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

98. BERTHIER. (A.) LES PETITS TRAVAUX DE LÁMATEUR PHOTOGRAPHE GUIDE PRATIQUE. Pour construire soi-méme. Les 

appareils, accessoires, ustensiles, etc. Employés en Photographie. II. [Par]..., ingénieur. Charles Mendel, Editeur. Paris. S.D. 

De 19x12,5 cm. Com 48 págs. Brochado. Ilustrado. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

99. BESSA-LUÍS. (Agustina) BANCO PORTUGUÊS DO ATLÂNTICO 1919-1969. Banco Português do Atlântico. Porto. 1969. De 

28x21,5 cm. Com 247, [vii] págs. Encadernação do editor com gravações a ouro na lombada, acondicionada em caixa de 

cartão verde do editor. Ilustrado no texto com fotografias, a preto e branco e a cores, de eventos relativos à história da 

empresa e das suas propriedades. Exemplar com leves defeitos na caixa de cartão. As fotografias são reproduzidas pelos 

Estúdios Tavares da Fonseca a partir de material fotográfico de Alvão, Beleza, O Tripeiro e Orlando Miranda. Obra com 

direcção literária e iconográfica de Agustina Bessa Luís e com direcção artística e arranjo gráfico de Armando Alves. Contém 

mensagem de Arthur Cupertino de Miranda, a história do Banco, com as biografias dos seus fundadores e os investimentos 

em Angola, lista dos membros do Conselho de Administração desde 1943, descrição das obras de arte que integravam o 

património do BPA e a colecção particular de Arthur Cupertino de Miranda. Arthur Cupertino de Miranda (Santa Lucrécia 

do Louro, Famalicão, 1892 - Lisboa, 1988). Fundou em 1919 a casa bancária Cupertino de Miranda & Irmãos, Lda, que 

adoptou a designação de Banco do Comércio e do Ultramar, depois a designação de Cupertino de Miranda & Ca., e em 

1942 a designação de Banco Português do Atlântico, instituição financeira adquirida pelo Banco Comercial Português em 

1995 e absorvida pelo mesmo em 2000. Cupertino de Miranda desenvolveu também actividades empresariais, estando na 

origem da Lusotur, da Covina e da Covibra. Obra muito importante para o estudo do desenvolvimento da Banca, do tecido 

empresarial e dos investimentos nos territórios ultramarinos durante o Estado Novo. 

  €50 

________________________________________________________________________________________ 

100. BHABHA. (Homi K.) e Outros. A URGÊNCIA DA TEORIA. O Estado do Mundo. Fundação Calouste Gulbenkian. Tinta da 

China. Lisboa. 2007. De 23,5x15,5 cm. Com 342, [i] págs. Brochado com badanas contendo excertos de Emílio Rui Vilar e 

António Pinto Ribeiro. Ilustrado com tabelas, gráficos e esquemas. Obra publicada tendo por base «O Fórum Cultural 'O 

Estado do Mundo', uma iniciativa promovida pela Fundação Calouste Gulbenkian a propósito das comemorações do seu 

quinquagésimo aniversário, integrou um ciclo de lições denominado 'A Urgência da Teoria', cujas participações são agora 

publicadas neste volume». (Da capa de brochura posterior). 

  €30 
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________________________________________________________________________________________ 

101. BIVAR GUERRA. (Luiz de) BAIXELA VICTORIA. Arquivo do Tribunal de Contas. Organizado por... Documentos para a 

história da arte em Portugal 1. Fundação Calouste Gulbenkian. Lisboa. MCMLXIX. [1969]. De 29,5x21 cm. Com 72, [i] págs. 

Brochado. Ilustrado no texto com tabelas e em extratexto com desenhos. Exemplar com leves danos nas capas. 

  €50 

________________________________________________________________________________________ 

102. BIVAR GUERRA. (Luiz de) COLÉGIOS DE COIMBRA, PORTO, BRAGANÇA, BRAGA E GOUVEIA (COMPANHIA DE JESUS). 

Arquivo do Tribunal de Contas. Organizado por... Documentos para a história da arte em Portugal 3. Fundação Calouste 

Gulbenkian. Lisboa. MCMLXIX. [1969]. De 29,5x21 cm. Com 128, [i] págs. Brochado. Ilustrado em extratexto com fotografias 

a preto e branco. Exemplar com leves danos nas capas. 

  €50 

________________________________________________________________________________________ 

103. BLANC. (Marc Le), Marc Ouimet e Denis Szabo. TRATADO DE CRIMINOLOGIA EMPÍRICA. (Direcção)... Tradução Rita 

Rocha. 1ª Edição. Climepsi Editores. Lisboa. 2008. De 24x17 cm. Com 611 págs. Brochado. Ilustrado. Exemplar com vinco na 

capa de brochura. 

  €40 

________________________________________________________________________________________ 

104. BLOSSFELD. (Harry) JARDINAGEM. Edições Melhoramentos. São Paulo. 1965. De 23x16 cm. Com 418 págs. Brochado. 

Ilustrado em extratexto sobre papel couché. Exemplar com carimbo oleográfico de posse na folha de anterrosto e sinais de 

manuseamento nas capas de brochura. 

  €35 

________________________________________________________________________________________ 

105. BOAL. (Augusto) 200 EXERCÍCIO DE TEATRO. Colecção Teatro Formação. 1. Vozes na Luta-Cooperativa de Acção 

Cultura. Lisboa. 1977. De 19x13 cm. Com 112 págs. Brochado. Ilustrado com fotografias e gravuras. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

106. BOLD. (Harold C.) O REINO VEGETAL. [Por]... Professor de Botânica, Universidade do Texas, EUA. Coordenação: Mario 

Guimarães Ferri Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Tradução: Antonio Lamberti, Docente do Instituto 

de Biociências da Universidade de São Paulo. Editora Edgard Blucher. Universidade de São Paulo. 1972. De 23x16 cm. Com 

x, 189, [i] págs. Brochado. Ilustrado no texto com microfotografias, fotografias, esquemas e gravuras monocromáticos. 

Exemplar com assinatura de posse na página iii . 

  €25 

________________________________________________________________________________________ 

107. BOTELHO DA COSTA. (J.V.) CARACTERIZAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DO SOLO. Com revisão e aditamentos de Ário L. 

Azevedo e R. Pinto Ricardo. 5ª edição. Fundação Calouste Gulbenkian. Lisboa. 1995. De 18,5x12 cm. Com 527, [i] págs. 

Brochado. Ilustrado no texto com gravuras, fotografias, tabelas, gráficos e esquemas exemplificativos. Exemplar com 

vestígio de etiqueta da Bertrand Editora e etiqueta da Dina Livro colada na folha de guarda anterior. Apresenta leves picos 

de humidade no corte das folhas. A obra contém no final um segmento com a "Literatura Citada“, um "Índice Geral'' e um 

"Índice de Autores". 

  €35 

________________________________________________________________________________________ 

108. BOTELHO DA COSTA. (Joaquim) ESTUDO E CLASSIFICAÇÃO DAS ROCHAS POR EXAME MACROSCÓPICO. 6.ª edição. 

Fundação Calouste Gulbenkian. Lisboa. 1985. De 18,5x12,5 cm. Com 196, [i] págs. Brochado. Ilustrado no texto com tabelas 

e em extratexto com 54 (figuras) fotografias a preto e branco impressas em papel couché e uma tabela desdobrável. A obra 

contém no final um Índice Alfabético e um Índice Geral. 

  €30 
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________________________________________________________________________________________ 

109. BOUCHARD. (Jean-François) e César Itier. OS INCAS, SENHORES DOS ANDES. Textos de... Primeira Edição. As Grandes 

Civilizações. Selecções Reader's Digest. Lisboa. 2004. De 28,5x22 cm. Com 192 págs. Encadernação do editor. Ilustrado a 

cores. Tem junto um certificado de qualidade do editor. 

  €20 

________________________________________________________________________________________ 

110. BRAGA. (Paulo) DALI-BÁZAR TETE. Síntese da vida timorense. Cadernos Coloniais. N.º 14. Editorial Cosmos. Lisboa. 

1936. De 18,5x12 cm. Com 40 págs. Brochado. Exemplar com lombada danificada. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

111. BRASIL. ACTUAL E FUTURO. Publicação do Escritório de Propaganda e Expansão Comercial do Brasil em Lisboa. 1959. 

De 24x17 cm. Com 59, [i] págs. Brochado. Profusamente ilustrado a preto e branco no texto com quadros, tabelas, gráficos, 

reproduções fotográficas e gravuras. Exemplar com leve desgaste à cabeça da lombada. Pequena publicação que compila 

diversas informações relativamente ao Brasil, nomeadamente bibliografia, dados estatísticos, a geografia variadíssima do 

país, história, economia - entre muitas mais - destinada a servir de compêndio para os estudantes portugueses durante o 

seu estudo. Publicação do Escritório de Propaganda e Expansão Comercial do Brasil prefaciada pelo Adido Comercial à 

Embaixada do Brasil em Lisboa e chefe da instituição supracitada, Fanor Cumplido Júnior. 

  €20 

________________________________________________________________________________________ 

112. BRÁSIO. (António) A MISSÃO E SEMINÁRIO DA HUÍLA. Por... S.Sp. Colecção pelo Império. N.º 64. República 

Portuguesa - Ministério das Colónias. Divisão de Publicações e Biblioteca - Agência Geral das Colónias. Lisboa. 1940. De 

20,5x15,5 cm. Com 100, [ii] págs. Brochado. Ilustrado em extratexto com retratos e fotografias a preto e branco impressas 

em papel couché. Exemplar com manchas de oxidação e com pequeno dano na lombada. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

113. BRAVO. (Gonzalez) PAISAGENS INTERIORES, PINTURA. Outubro a Novembro de 2008. São Mamede Galeria de Arte. 

Lisboa. 2008. De 24x24 cm. Com 20 págs. não numeradas. Brochado, com folhas de guarda em papel vegetal. Ilustrado com 

fotografias de Fernando Costa. Exemplar de uma tiragem de 750. 

  €25 

________________________________________________________________________________________ 

114. BREYNER ANDERSEN. (Sophia de Mello) ANTOLOGIA. 2ª Edição aumentada. Círculo de Poesia Nº 40. Moraes Editores. 

Lisboa. 1970. De 20x15,5 cm. Com 243, [i] págs. Brochado. Exemplar com dedicatória na folha de anterrosto. 

  €35 

________________________________________________________________________________________ 

115. BRITO. (Carlos) SAUDADES DE ALCOUTIM. Poemas. Prefácio e fotografias de João Dias. Na capa uma aguarela de 

Carlos Luz. Edição da Câmara Municipal de Alcoutim. 1998. De 20,5x14,5 cm. Com 48, [i] págs. Brochado. Ilustrado em 

extratexto com 6 fotografias a cor. Exemplar com dedicatória do autor na folha de rosto. 

  €25 

________________________________________________________________________________________ 

116. BROCHET. (André) MANUAL DE GALVANOPLASTIA. 3ª Edição. Biblioteca de Instrução Profissional fundada por 

Thomaz Bordallo Pinheiro. Livrarias Aillaud e Bertrand. Livraria Francisco Alves. Paris. Lisboa. Rio de Janeiro. S. Paulo. Bello 

Horizonte. 1916. De 18x12 cm. Com xiv, 405, ii págs. Encadernação do editor em tela com estampagem a negro. Ilustrado 

com gravuras, tabelas, esquemas e fórmulas. Exemplar ligeiramente manuseado com assinatura de posse na folha de rosto. 

  €50 
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________________________________________________________________________________________ 

117. BROTO. (Carles) NEW PERSPECTIVES: NEW COUNTRY HOUSES. Links. Barcelona. 2007. De 23x17 cm. Com 253 págs. 

Brochado. Profusamente ilustrado. 

  €40 

________________________________________________________________________________________ 

118. BUCHO. (Domingos), Raul Ladeira e João José Bica. NORTE ALENTEJANO, INSPIRAÇÃO POETICA | NORTH 

ALENTEJANO, POETIC INSPIRATION. Tradução | Translation - Connie Botelho-Cabral. Pesquisa e selecção de textos 

literários | Research and selection of literary texts - Catarina Bucho Machado. Região de Turismo de São Mamede. 

Portalegre. 2008. De 29,5x29 cm. Com 207 págs. Encadernação do editor. Profusamente ilustrado. Exemplar com leves 

danos na lombada. Obra bilingue em português e inglês. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

119. CAFIERO. (Gaetano) NAUFRAGIOS FAMOSOS EN LA HISTORIA. Grandes Obras. Anaya. Madrid. 1992. De 36x26 cm. 

Com 144 págs. Encadernação do editor com sobrecapa de proteção em plástico transparente. Profusamente ilustrado. 

Exemplar com pequenas manchas de acidez nas folhas de guarda. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

120. CAHILL. (Thomas) A HERANÇA JUDAICA. Como uma Tribo de Nómadas do Deserto Mudou o Modo Como Todos Nós 

Pensamos e Sentimos. Tradução de Mário Dias Correia. Contexto. Lisboa. 2000. De 23x15 cm. Com 242, [i] págs. Brochado. 

Ilustrado a preto e branco no texto com mapas. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

121. CALDEIRA. (Bento) ALENTEJO EM FOCO (DAS ABAS DA MEDICINA). Sociedade & Quotidiano. 4. Edições Colibri. 

Lisboa. 1993. De 23x15,5 cm. Com 132, [i] págs. Brochado. Exemplar com dedicatória e cartão de oferta. 

  €25 

________________________________________________________________________________________ 

122. CAMÕES. (Luís de) RIMAS, AUTOS E CARTAS. Sob a direcção literária do Dr. Álvaro Júlio da Costa Pimpão Professor da 

Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Nova edição, revista. Constituindo, com a de «Os Lusíadas», a publicação 

integral das obras do imortal poeta. Obra ilustrada com iluminuras de Mestre Joaquim Lopes. Livraria Civilização Editora. 

Porto. 1962. In fólio. De 32x24 cm. Com xxxviii-487 págs. Encadernação do editor inteira de pele com ferros decorativos a 

ouro e seco nas pastas e na lombada. Ilustrado. Obra impressa na Companhia Editora do Minho sobre papel creme de 

elevada qualidade. Exemplar nº 0018 de uma tiragem de 2200 exemplares numerados e rubricados pelo director literário 

da publicação. 

  €80 

________________________________________________________________________________________ 

123. CAMPOS GUIMARÃES. (João Pedro de) e José Maria Cabral Ferreira. O BAIRRO PORTUGUÊS DE MALACA. Edições 

Afrontamento. 1996. De 25x21 cm. Com 160 págs. Brochado. Impresso sobre papel couché. Ilustrado a cores e a preto e 

branco no texto com gravuras, mapas, quadros, fotografias de monumentos, paisagens, dos habitantes portugueses e 

malaios e de Malaca. Principais capítulos da obra: 'I. O Contexto Histórico; II. O Bairro Português de Malaca: 1 - O Espaço e 

a sua História; 2 - População e Povoamento; 3 - A língua: origem, situação, perspectivas de sobrevivência; 4 - Habilitações, 

ocupação, rendimentos; 5 - Alguns padrões de cultura e organização; 6 - Da religião como factor de integração; 7 - Da 

identificação do Bairro Português de Malaca e a condição de minoria social; Indicações Bibliográficas; Anexos: Anexo 1 - 

Guião das entrevistas focalizadas; Anexo 2 - Inquérito aos agregados familiares; Inconclusão: 1. Portugal e os Portugueses 

de Malaca; ... E se?'. 

  €40 

 

 

https://www.castroesilva.com/store/viewItem.asp?idProduct=66071
https://www.castroesilva.com/store/viewItem.asp?idProduct=57553
https://www.castroesilva.com/store/viewItem.asp?idProduct=57553
https://www.castroesilva.com/store/viewItem.asp?idProduct=64611
https://www.castroesilva.com/store/viewItem.asp?idProduct=60959
https://www.castroesilva.com/store/viewItem.asp?idProduct=57582
https://www.castroesilva.com/store/viewItem.asp?idProduct=13590
https://www.castroesilva.com/store/viewItem.asp?idProduct=59266


________________________________________________________________________________________ 

124. CANDIDO. (Salvatore) GIUSEPPE GARIBALDI. CORSÁRIO RIO - GRANDENSE (1837 - 1838). Apresentação de Alberto 

M. Ghisalberti. Tradução de Maria Teresa Bassanesi. EDIPUCRS - Editora Universitária da Pontifícia Universidade Católica do 

Rio Grande do Sul. Porto Alegre. 1992. De 22,5x15,5 cm. Com 160 págs. Brochado. Ilustrado com retrato de Garibaldi nas 

páginas preliminares. Inclui Anexo ao apêndice documentário, em separado, com 40 páginas onde estão as transcrições dos 

documentos analisados pelo autor no apêndice documentário. Exemplar com vestígios de oxidação no corte das folhas. 

  €35 

________________________________________________________________________________________ 

125. CARDOSO ROCHA. (Sucinda da Conçeição Martins) ELITES POLÍTICAS E SOCIAIS E O GOVERNO DE ALCÁCER DO SAL 

(1774-1834). Mestranda... Orientador: Professor Doutor José Manuel Louzada Lopes Subtil. Câmara Municipal de Alcácer 

do Sal. 2009. De 25x18 cm. Com 374, [i] págs. Brochado. Ilustrado com fotografias e tabelas. Exemplar com assinatura de 

posse no verso da capa anterior. 

  €40 

________________________________________________________________________________________ 

126. CARDOSO. (Nuno Catharino) PELOURINHOS DE TRAZ-OS MONTES. [Por]... Oficial de Ordem Militar de S. Tiago da 

Espada, Premiado com a Medalha de Ouro na Exposição Internacional do Rio de Janeiro e Socio efectivo do Instituto 

Português de Arqueologia, História e Etnografia. Arte Portuguesa. X. Edição do Autor. Lisboa. 1936. De 24x16,5 cm. Com 19 

págs. Brochado. Ilustrado. Da folha de rosto: «Alguns dos mais belos ou curiosos existentes nos distritos de Vila Real e 

Bragança, acompanhado de notas históricas acerca de cada uma das localizações a que se referem os pelourinhos 

mencionados neste estudo.» 

  €25 

________________________________________________________________________________________ 

127. CARLO ROSSI. (GIUSEPPE) LA GAZETA LITERARIA DEL PADRE FRANCISCO BERNARDO DE LIMA (1761-1762) Studi - 

Volume 1. Pubblicazioni della Sezione Romanza dell'Istituto Universitario Orientale. Napoli. 1963. De 24,5x16,5 cm. Com 

113, [vi] págs. Brochado. 

  €40 

________________________________________________________________________________________ 

128. CARMAN. (W. Y.) BRITISH MILITARY UNIFORMS. From Contemporary Pictures. Henry VII to the present day. [By] ... 

F.S.A., F.R. Hist. S. Spring Books. The Hamlyn Publishing Group Ltd, Hamlyn House, The Centre, Feltham, Middlesex. 1968. 

De 25x19 cm. Com XIX, 168 págs. Encadernação do editor em tela vermelha com estampagem a dourado na pasta anterior 

e na lombada e com sobrecapa de protecção. As badanas da sobrecapa de protecção contêm uma sinopse da obra, bem 

como de uma outra obra publicada pelo editor. Ilustrado em extratexto com gravuras e fotografias a cores e a preto e 

branco, na sua maioria de página inteira, impressas sobre papel couché. Exemplar contém carimbo oleográfico do "Centro 

de Coleccionadores Casa do Cavaleiro à Ponta", no verso da pasta anterior. A sobrecapa de protecção tem rasgos, marcas e 

vincos, mostrando-se desgastada. Pasta posterior com defeito junto à charneira. 

  €50 

________________________________________________________________________________________ 

129. CARREIRA. (António) ASPECTOS DA INFLUÊNCIA DA CULTURA PORTUGUESA NA ÁREA COMPREENDIDA ENTRE O RIO 

SENEGAL E O NORTE DA SERRA LEOA. (Subsídios para o seu estudo). Por... Separata do Nº76 do ano XIX do Boletim 

Cultural da Guiné Portuguesa. Centro de Estudos da Guiné Portuguesa. Bissau. 1964. De 23x16 cm. Com 32 págs. 

numeradas de 374 a 416. Brochado. Impresso em papel de excelente qualidade. Ilustrado no texto com cabeção alegórico à 

cabeça da primeira página e vinheta de remate na última e com um mapa na página 376 e em extratexto com 14 

fotografias a preto e branco de "Panos d'obra" de diversos padrões entre outros tecidos ou pormenores análogos. 

Exemplar com etiqueta e autocolante da «Esquina, L.ª, Livros de Arte, Antigos, Raros e Curiosos, Porto» no verso da capa 

de brochura anterior. Apresenta manchas ligeiras no canto superior direito da capa de brochura anterior. 

  €40 
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________________________________________________________________________________________ 

130. CARRÍNGTON DA COSTA. (J.) ELEMENTOS DE MINERALOGIA E GEOLOGIA. [Por] ... Professor da Universidade do 

Porto, Colaborador dos Serviços Geológicos de Portugal, Chefe de Missão Geológica no Ultramar, Ex-professor Efectivo dos 

Liceus. Para o 2º Ciclo Liceal. Marânus. Porto. 1950. De 19x13,5 cm. Com 98, [i] págs. Encadernação cartonada do editor 

com lombada em tela. Ilustrado no texto com gravuras e gráficos e em extratexto com três estudos comparados dos 

minerais (em desdobráveis) e um mapa (desdobrável) a cores. Exemplar nº 8630 e uma tiragem não declarada. Apresenta 

carimbo oleográfico "Livro Único" e indicação de que todos os exemplares são numerados e autenticados pelo Ministério 

da Educação Nacional no verso da folha de anterrosto. Assinatura de posse na página do "Índice por Matérias”. Com 

anotações e sublinhados. Pasta posterior com leves manchas e desgaste na zona da lombada. 

  €20 

________________________________________________________________________________________ 

131. CARRINGTON DA COSTA. (J.) REALIDADES ACERCA DO ESTUDO GEOLÓGICO DE GOA. (Resposta a um artigo do 

Boletim de Minas). [Por] ... Presidente da Comissão Executiva da Junta de Investigações do Ultramar. Separata de 'A 

Geologia de Goa - Considerações e Controvérsias'. Junta de Investigações de Ultramar. Lisboa. 1960. De 22x14 cm. Com 40, 

[iii] págs. Brochado. Impresso sobre papel de excelente qualidade. Exemplar por abrir. 

  €25 

________________________________________________________________________________________ 

132. CASTRO MENDES. (João de) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. [3 VOL.] I Volume. [II e III Volumes]. Apontamentos das 

lições dadas pelo Prof. Doutor..., redigida com a colaboração de um grupo de assistentes 1978/79. Universidade de Lisboa. 

Faculdade de Direito. Edição da Associação Académica. Lisboa. 1980. 3 Volumes de 22x16 cm. Com 684; 358; 347 págs. 

Texto dactopolicopiado. Brochados. Exemplares com assinatura de posse na folha de rosto do primeiro volume, com 

sublinhados a cor em todos os volumes, manchas nas capas e nas folhas de guarda. O primeiro volume inclui um folheto de 

quatro páginas com adenda e corrigenda. 

  €70 

________________________________________________________________________________________ 

133. CASTRO. (Hélder de). A QUEM PERTENCE MOÇAMBIQUE. Por... S.n. S.l. S.d. [195-?]. Livro oblongo de 15x21 cm. Com 

30 págs. Brochado. Ilustrado com fotografias, tabelas e um mapa desdobrável de África. 

  €25 

________________________________________________________________________________________ 

134. CAVALCANTI. (Paulo) EÇA DE QUEIROZ AGITADOR NO BRASIL. Colecção Livros do Brasil N.º84. Edição Revista e 

Aumentada. Edição «Livros do Brasil». Lisboa. S.d. [DL 1972]. De 22x15 cm. Com 363, [v] págs. Brochado. Ilustrado em 

extratexto com gravuras, fac-símiles de documentos e fotografias a preto e branco. Exemplar por abrir, com desgaste nas 

capas de brochura e com etiqueta do editor colada na folha de guarda anterior. Ref.: BNF. L. 21597 V. 

  €40 

________________________________________________________________________________________ 

135. CESCINSKY. (Herbert) and George Leland Hunter. ENGLISH AND AMERICAN FURNITURE. A pictorial handbook of fine 

furniture made in Great Britain and in the American colonies, some in the sixteenth century but principally in the 

seventeenth, eighteenth and early nineteenth centuries. By... Author of English Furniture of the Eighteenth Century [...] 

and... Autthor of Decorative Furniture [...] With More Than 400 illustrations. Garden City Publishing Company. Garden City, 

New York. 1929. De 26x18 cm. Com 311 págs. Encadernação em tela. Profusamente ilustrado. Exemplar com dedicatória e 

assinatura de posse na folha de anterrosto, defeitos nas pastas, folhas de guarda com manchas de acidez. 

  €50 

________________________________________________________________________________________ 

136. CHURCHILL. (Winston S.) NUNCA ATÉ AGORA HAVÍAMOS SIDO INIMIGOS VOSSOS. Mensagem dirigida por Winston 

Churchill ao povo da Itália a 23 de Dezembro de 1940. Livraria Bertrand. Lisboa. 1941. De 23x14,5 cm. Com 8 págs. 

Brochado. Exemplar com ferrugem nos agrafos e com caderno das páginas 3 a 6 solto. 

  €30 
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________________________________________________________________________________________ 

137. CHURCHILL. (Winston S.) PONDE A VOSSA CONFIANÇA EM NÓS Alocução do Primeiro Ministro da Grã-Bretanha, Snr. 

Winston Churchill, radiodifundida pela B.B.C. de Londres em 9 de Fevereiro de 1941. Livraria Bertrand. Lisboa. 1941. De 

23x15 cm. Com 15 págs. Brochado. Exemplar com pequeno furo de traça na folha de rosto. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

138. CHURCHILL. (Winston S.) UM ÚNICO FIM POSSÍVEL. PROSSEGUINDO PARA A VITÓRIA. Alocução do Primeiro Ministro 

da Grã-Bretanha, Snr. Winston Churchill, radiodifundida pela B. B. C. em 10 de Maio de 1942. (Segundo o texto publicado 

pelo jornal «The Times»). Serviços de Imprensa e Informação da Embaixada Britânica. Lisboa. 1942. De 21,5x14,5 cm. Com 

16 págs. Brochado. Exemplar com pequenas marcas de oxidação na capa de brochura anterior e agrafo enferrujado. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

139. CICLO DE CINEMA MUDO SUECO. Organizado pela Embaixada da Suécia e pela Fundação Calouste Gulbenkian. 

Junho/Julho. Auditório dois da Fundação. Lisboa. 1978. De 24x21,5 cm. Com 46, [i] págs. Brochado. Profusamente ilustrado 

com fotografias a preto e branco. 

  €25 

________________________________________________________________________________________ 

140. CICLO ROBERT BRESSON. Organizado pela Embaixada da França e pela Fundação Calouste Gulbenkian. Abril de 1978. 

Grande Auditório da Fundação. Lisboa. 1978. De 24x21,5 cm. Com 51, [xv] págs. Brochado. Profusamente ilustrado com 

fotografias a preto e branco de Rita Alves da Silva. 

  €25 

________________________________________________________________________________________ 

141. CIDADE DE QUELUZ. As Raízes do Futuro. Câmara Municipal de Sintra. 2001. Livro oblongo de 21,5x28 cm. Com 158 

págs. Brochado. Ilustrado a preto e branco e a cores no texto com fotografias, gravuras e mapas. Exemplar com carimbo do 

Gabinete de Juventude da Câmara Municipal de Sintra, com o número 3012, na folha de rosto. A obra apresenta uma nota 

introdutória de Edite Estrela, na altura Presidente da Câmara Municipal de Sintra. 

  €25 

________________________________________________________________________________________ 

142. CIDADE. (Hernâni) A HISTORIOGRAFIA ESTRANGEIRA E A EXPANSÃO PORTUGUESA NO MUNDO. Separata do 

Boletim da Academia Internacional da Cultura Portuguesa, N.º 3, 1967, pp. 9-27. Academia Internacional da Cultura 

Portuguesa. Lisboa. 1967. De 23x15 cm. Com 22, [i] págs. Brochado. Exemplar com dedicatória do autor no verso da capa 

anterior. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

143. CIDADE. (Hernâni) A LITERATURA PORTUGUESA E A EXPANSÃO ULTRAMARINA. [2 VOLUMES] As ideias, os factos, as 

formas de arte. Por... Volume I. Séculos XV e XVI. 2ª Edição, refundida e ampliada. [Volume II. Séculos XVII e XVIII]. Colecção 

Studium, Temas Filosóficos, Jurídicos e Sociais. Arménio Amado, Editor, Sucessor. Coimbra. 1963, 1964. 2 Volumes de 

19x12 cm. Com 365, [iv]; 428, [iii] págs. Brochados. Exemplar com leves danos nas capas, restauro na lombada e assinatura 

de posse na folha de anterrosto, poucos sublinhados a lápis no primeiro volume e assinatura de posse no segundo volume. 

  €50 

________________________________________________________________________________________ 

144. CIDADE. (Hernâni) LIÇÕES DE CULTURA E LITERATURA PORTUGUESAS. [2 VOLUMES] 1º Volume - (Séculos XV, XVI e 

XVII) [ 2º Volume - da reacção contra o formalismo seiscentista ao advento do romantismo]. 4ª edição do «Ensaio sobre a 

crise mental do Século XVIII», corrigida, actualizada e ampliada. Coimbra Editora. Coimbra. 1959. 2 volumes de 22x15 cm. 

Com [vi], 497, [ii]; 450, [i] págs. Brochado. Exemplar com assinatura de posse na folha de rosto, leves danos nas capas, 

manchas de acidez nas folhas e poucos sublinhados a lápis nas primeiras páginas do primeiro volume; defeitos na lombada 

e nas capas, manchas de acidez nas folhas do segundo volume. 

  €50 
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________________________________________________________________________________________ 

145. CLARK. (John E. T.) MUSICAL BOXES A HISTORY AND AN APPRECIATION. By... The Fountain Press. London. 1952. De 

22x15 cm. Com 236 págs. Encadernação em tela verde com gravações a ouro na lombada. Com sobrecapa de proteção. 

Exemplar com danos na capa de proteção e manchas de acidez nas folhas de guarda. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

146. CLÁUDIO. (Mário) AMADEO. [1ª Edição]. Biblioteca de Autores Portugueses. Imprensa Nacional Casa da Moeda. 

Lisboa. 1984. De 24x15 cm. Com 115, [vi] págs. Brochado. Ilustrado em extratexto com fotografias a preto e branco e 

reproduções de pinturas a cores. 

  €25 

________________________________________________________________________________________ 

147. CLÁUDIO. (Mário) ROSA. 1º Edição. Imprensa Nacional. Casa da Moeda. 1988. De 23,5x15 cm. Com 120, [v] págs. 

Brochado com sobrecapa de protecção ilustrada. Ilustrado em extratexto com fotografias a cores e a preto e branco da 

autoria do Dr. Eugénio Lapa Carneiro, que têm por objecto as obras de Rosa Ramalho, bem como da artesã nos mais 

variados contextos. Exemplar contém dedicatória do autor ao escritor Urbano Tavares Rodrigues na folha de rosto, datada 

de Novembro de 1988. Sobrecapa de protecção com danos de manuseamento. Obra dedicada a Eunice Muñoz. Apresenta 

no final uma lista de todas as obras e respectivos autores da Colecção "Biblioteca de Autores Portugueses", tendo esta sido 

a última a ser publicada na mesma. 

  €40 

________________________________________________________________________________________ 

148. COELHO. (Beltrão) e Eduardo Tomé. MACAU, VIAGEM A UMA CIDADE LENDÁRIA. 1ª Edição. Círculo de Leitores. 

Lisboa. S.d. [DL 1983]. De 30,5x22 cm. Com 139 págs. Encadernação do editor em tela com estampagem a branco na pasta 

anterior e a negro na lombada e com sobrecapa de protecção. Profusamente ilustrado no texto com fotografias a cores. 

Obra com texto disposto a duas colunas. Ref.: BNP: H.G. 34482 V. 

  €40 

________________________________________________________________________________________ 

149. COHN. (Norman) A CONSPIRAÇÃO MUNDIAL DOS JUDEUS: MITO OU REALIDADE? Análise dos protocolos e outros 

documentos. Edições Rerum. Lisboa. 2004. De 21,5x15,5 cm. Com 302, [i] págs. Encadernação do edito com fita marcadora 

de páginas em cetim bordeaux. Ilustrado a preto e branco em extratexto com fotografias, retratos, reproduções de obras 

de arte, gravuras e mapas impressos em papel couché. Acompanha com fita marcadora de página de cetim vermelho. 

Exemplar nº 253 de uma tiragem de 280 de uma edição especial reservada a bibliófilos e coleccionadores impressa em 

papel Munkan Pure, encadernados em Pergaminho Vegetal e assinados. 

  €50 

________________________________________________________________________________________ 

150. COLECÇÃO DE SELOS DE ANGOLA E CONGO. Da coleção pertencente ao Ex.mo Sr. Joaquim Dias Mota, de Luanda. 

Separata dos nºs 13 e 14 dos «Arquivos de Angola». Imprensa Nacional. Luanda. S.d. [196-]. De 27,5x19 cm. Com 40 págs. 

não numeradas. Brochado. Ilustrado. Exemplar com carimbo oleográfico na folha de rosto. 

  €50 

________________________________________________________________________________________ 

151. COLVIN. (Ian) MOISÉS TCHOMBÉ DE ELIZABETHVILLE À ARGÉLIA. Ilustrado com 42 fotografias em extratexto. 

Testemunhos. 5. Início. Lisboa. 1968. De 21x14 cm. Com 326, [iii] págs. Brochado. Ilustrado com mapas e fotografias a preto 

e branco. Exemplar com um pequeno rasgo na capa anterior. 

  €20 
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________________________________________________________________________________________ 

152. COMEMORAÇÃO DO 6.º CENTENÁRIO DO CASAMENTO DOS REIS DE PORTUGAL D. JOÃO I E D. FILIPA DE 

LENCASTRE. Commemoration of the 6th centenary of the Marriage of King John I of Portugal with Queen Philippa of 

Lancaster. O Palácio Nacional de Sintra. Residência querida de D. João I e D. Filipa de Lencastre. The Royal Palace of Sintra - 

favorite residence of John I and Philippa of Lancaster. Palácio Nacional de Sintra. The British Society of Portugal. Sintra. 

1987. De 24x16,5 cm. Com 48 págs. Brochado. Ilustrado a preto e branco. Obra bilingue, em português e inglês. 

  €20 

________________________________________________________________________________________ 

153. CONDE DE AVEIRAS, JOÃO DA SILVA TELO DE MENEZES, VICE-REI DA ÍNDIA (1640-1645). O Dia da Índia, 11 de 

Setembro de 1934. Aniversário da aclamação de D. João IV na Cidade dos Vice-Reis em 1641. Litografia Nacional. Porto. 

1934. De 25,5x20 cm. Com 5 págs. não numeradas. Bifólios seguros por um fio de lã vermelha. Ilustrado com gravuras na 

capa de brochura, capitular decorada e florão de remate, ambos a vermelho, no final do livro. Exemplar apresenta algum 

desgaste e picos de humidade nas capas de brochura. A capa de brochura anterior apresenta uma gravura de João da Silva 

Telo de Menezes assinada por «Jose Luiz» e a capa de brochura posterior um brasão de Portugal emoldurado pelo texto: 

'1ª Exposição Colonial Portuguesa, Porto, 1934'. 

  €20 

________________________________________________________________________________________ 

154. CONTOS POPULARES DA ÁSIA. Para as crianças de todo o mundo. Tradução de Pedro Tamen. Edições António Ramos. 

Lisboa. De 24,5x18 cm. Com 171, [iii] págs. Encadernação cartonada e ilustrada do edito, com folhas de guarda decorativas. 

Ilustrado a cores no texto. Capa de José Cândido. Composto por 16 contos populares de cada um dos dezasseis países 

asiáticos membros da Unesco que participaram no Programa de Copublicação Asiático criado para facultar às crianças 

asiáticas livros ilustrados de boa qualidade a preços reduzidos, promovendo ao mesmo tempo a compreensão 

internacional. Os países representados são: Bangladesh; Índia; Irão; Coreia; Laus; Singapura; Tailândia; Vietname; 

Indonésia; Japão; Khmer; Malásia; Nepal; Paquistão; Filipinas; e Sri Lanka. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

155. CORBIN. (Alain) HISTÓRIA DOS TEMPOS LIVRES, O ADVENTO DO LAZER. Tradução de Telma Costa. Com a 

colaboração de Julia Csergo, Jean-Claude Fercy, Roy Porter, André Rauch, Jean-Claude Richez, Léon Stauss, Anne-Marie 

Thiesse, Gabriella Turnaturi, Georges Vigarello. Teorema. Lisboa. 2001. De 23x16,5 cm. Com 514 págs. Brochado.  

  €35 

________________________________________________________________________________________ 

156. CORREIA DE MATOS. (Leonor) SIM ÁFRICA. Prefácio. Lisboa. 2006. De 23x15 cm. Com 113 págs. Brochado. Exemplar 

com talão da editora no verso da capa de brochura anterior. 

  €25 

________________________________________________________________________________________ 

157. CORREIA. (Natália) DESCOBRI QUE ERA EUROPEIA. Impressões duma viagem a América. 1ª edição. Portugália. Lisboa. 

1951. De 19,5x13 cm. Com 332 págs. Brochado. Exemplar por abrir, com etiqueta na folha de anterrosto e picos de 

humidade nas capas de brochura. Relato circunstanciado da viagem da autora aos EUA, em 1950, discorrendo, sempre 

vivaz, sobre racismo, existencialismo, filosofia e literatura, sobre as diferenças entre os dois continentes e sobre os 

americanos como “seres por revelar”. No prefácio da obra, Natália declara: «[…] Foi na América que tive a grande 

revelação. Levara comigo as minhas raízes europeias. Mas uma visão de contrastes e de agressivos antagonismos 

trouxe-me à consciência os ramos gerados na profundidade das minhas raízes. Descobri então com deslumbramento a 

minha posição no mundo: era EUROPEIA. E os laços temperamentais que me prendiam à família europeia, deixaram de ser 

líricas aspirações para se fundirem-no aço dum deliberado amor. […]» (CORREIA, 2001, p.10). Natália de Oliveira Correia 

(1923-1993) nasceu na ilha de São Miguel, Açores, vindo para Lisboa em criança. A sua carreira literária caracterizou-se 

pelo culto de uma grande diversidade de géneros: da poesia ao teatro, do ensaio ao romance, do livro de viagens à recolha 

e organização de antologias poéticas. A maior parte sua obra foi escrita durante o Estado Novo. Apesar de muitos dos seus 

livros terem sido apreendidos pela censura, e apesar de ter sido julgada em Tribunal, resistiu ao fascismo, praticando a 

liberdade na alteridade do texto literário e na defesa pública da democracia. 

  €80 
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________________________________________________________________________________________ 

158. COSTA E SILVA. (Alberto de) A NOVA POESIA BRASILEIRA. Organizado por Alberto de Costa e Silva. Escritório de 

Propaganda e Expansão Comercial do Brasil em Lisboa. 1960. De 28x19 cm. Com 287, [iv] págs. Brochado. Exemplar com 

dedicatória do organizador a Urbano Tavares Rodrigues na folha de anterrosto. 

  €50 

________________________________________________________________________________________ 

159. COSTA. (Francisco S.) e António P. Rodrigues. O CASO REPÚBLICA. Documentos, entrevistas e comentários. Edição 

dos autores. A Tipográfica. Lisboa. S.d. De 20x14 cm. Com 136, [iv] págs. Brochado. Ilustrado entre as páginas 110 e 111 

com reprodução do Jornal do Caso República. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

160. CRESPO ASCENSO. (José) INHERITANCE AND RELATIONSHIPS AMONG GROWTH CHARACTERS OF YOUNG CACAO 

SEEDLINGS By... (Chefe do Serviço de Genética e Melhoramento da Missão de Estudos Agronómicos do Ultramar). Estudos, 

Ensaios e Documentos. 105. Junta de Investigações Científicas do Ultramar. Lisboa. 1963. De 24,5x17,5 cm. Com 89 págs. 

Encadernação do editor. Ilustrado no texto e em extratexto com tabelas desdobráveis. Exemplar com etiqueta da Livraria 

Sá da Costa no verso da capa anterior. 

  €40 

________________________________________________________________________________________ 

161. CUNLIEFE. (Marcus) HISTÓRIA DA LITERATURA DOS ESTADOS UNIDOS. Publicações Europa-América. Mem Martins. 

1989. De 21x14 cm. Com 553, [iii] págs. Brochado. 

  €35 

________________________________________________________________________________________ 

162. CURADO MATOS. (Fernando) e Rui Caeiro. OUTROS LUGARES, VALE DO TEJO. Gabinete de Comunicação da 

LTE-Electricidade de Lisboa e Vale do Tejo. Lisboa. 1995. De 30x22 cm. Com 95, [i] págs. Encadernação do editor com 

sobrecapa de proteção. Ilustrado com fotografias de Fernando Curado Matos. Exemplar com assinatura de posse na folha 

de anterrosto. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

163. D'EÇA LEAL. (Paulo-Guilherme) D'ETECETERA E TAL. 2000. Da metade de quase nada foi o que se pôde arranjar. 

Câmara Municipal de Lisboa. Palácio das Galveias. Lisboa. 2000. De 30x21 cm. Com 403 págs. Brochado. Profusamente 

ilustrado a cores no texto. Exemplar com dedicatória manuscrita a tinta de Paulo-Guilherme D'Eça Leal. Catálogo artístico 

com textos de João Soares, José-Augusto França, Paulo-Guilherme d'Eça Leal, Cruzeiro Seixas. Homem Cardoso, António 

Alçada Baptista, António Sena da Silva, Pedro Bandeira Freire, Filipe La Féria, Carlos Calvet e Fernando Dacosta. Panorâmica 

dos trabalhos do autor em fotografia, pintura, desenho e tapeçaria, levando o leitor por uma viagem pelo tempo, 

geografia, fases da vida e iconografia do artista ao longo da sua vida. Termina com capítulo dedicado à sua biografia. 

  €80 

________________________________________________________________________________________ 

164. DA CONSTITUCIONALIDADE DO ESTATUTO E DO REGULAMENTO DA F.P.F. Federação Portuguesa de Futebol. 

Desporto e Sociedade. Antologia de textos. F. P. F. Ministério da Educação e Cultura. Direcção-Geral dos Desportos. Lisboa. 

1988. De 21x14,5 cm. Com 41, [vii] págs. Brochado. 

  €20 

________________________________________________________________________________________ 

165. DA VINCI. (Leonardo) APONTAMENTOS DE COZINHA DE LEONARDO DA VINCI. O caderno de apontamentos de 

Leonardo Da Vinci sobre Gastronomia e o estar à mesa. Estudo de Shelagh e Jonathan Routh. Tradução Ana Duarte. 1ª 

Edição. Atena. S. Pedro do Estoril. 1998. De 23x15 cm. Com xvi, 141 págs. Brochado. Ilustrado com gravuras. Exemplar com 

etiqueta da Bulhosa Livreiros. 

  €20 
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________________________________________________________________________________________ 

166. DANIEL-ROPS. O POVO BÍBLICO. Tradução Livre de João Paulo Freire (Mário). Livraria Tavares Martins. Pôrto. 1945. De 

24x17,5 cm. Com 376, [i] págs. Brochado com sobrecapa de protecção em plástico transparente. Ilustrado a preto e branco 

no texto com reproduções de mapas e tabelas. Exemplar com dedicatória a tinta na folha de guarda anterior e etiqueta da 

Livraria Sá da Costa na badana da capa de brochura anterior. 

  €50 

________________________________________________________________________________________ 

167. DAVID JACKSON. (Kenneth) A PRESENÇA OCULTA. A HIDDEN PRESENCE. 500 anos de Cultura Portuguesa na Índia e 

no Sri Lanka. 500 years of Portuguese Culture in India and Sri Lanka. Comissão Territorial de Macau para as Comemorações 

dos Descobrimentos Portugueses. 1ª edição. Fundação Macau. Macau. 1995. De 30,5x24 cm. Com 145 págs. Encadernação 

cartonada do editor com sobrecapa de protecção. Impresso sobre papel couché. Ilustrado a cores no texto com fotografias. 

Exemplar com capa de protecção ligeiramente manuseada. Os quatro principais capítulos da obra são: 'O Timbre 

(introdução); I - Os Tempos: os Avisos; II - As Quinas, o Encoberto; III - Mar Português, os Símbolos'; sendo que na sua 

essência, e apesar de conter algum texto, se trata sobretudo de uma obra fotográfica. Edição bilingue, com texto em 

português e inglês. Kenneth David Jackson, 51 anos, é professor de literatura luso-brasileira na Universidade de Yale. 

Doutorou-se com o poeta português Jorge de Sena em 1973, época em que viajou ao Sri Lanka e à Índia onde pesquisou e 

permaneceu entre as comunidades indo-portuguesas. É autor de 'Cantar Sem Vergonha' (1991), sobre a tradição oral em 

verso popular nos crioulos asiáticos. 

  €80 

________________________________________________________________________________________ 

168. DIAMOND. (Jared) ARMAS, GERMES E AÇO. OS DESTINOS DAS SOCIEDADES HUMANAS. Tradução de Manuel 

Marques. Antropos. Relógio d " Água Editores. 2002. De 23x15 cm. Com 491, [viii] págs. Brochado. Ilustrado no texto com 

mapas, gravuras e fotografias a preto e branco e em extratexto com 32 fotografias a preto e branco, maioritariamente de 

página inteira, impressas sobre papel couché. 

  €25 

________________________________________________________________________________________ 

169. DIAS. (Eduardo) HARÉM: CONTOS E DITOS MUÇULMANOS. Colecção «Orbe» - n.º 7. Livraria Clássica Editora. Lisboa. 

1942. De 19x13 cm. Com 318, [i] págs. Brochado. 

  €20 

________________________________________________________________________________________ 

170. DIONÍSIO FIGUEIREDO. (Maria Ondina) CARACTERÍSTICAS DE EMPILHAMENTO E MODELOS CONDENSADOS DAS 

MICAS E FILOSSILICATOS AFINS. Por... Estudos, Ensaios e Documentos. 131. Junta de Investigações Científicas do Ultramar. 

Lisboa. 1979. De 23x17 cm. Com 290, [i] págs. Brochado. Ilustrado. 

  €35 

________________________________________________________________________________________ 

171. DIXON. (Norman F.) A PSICOLOGIA DA INCOMPETÊNCIA DOS MILITARES. Publicações Dom Quixote. Lisboa. 1977. De 

21x14 cm. Com 447 págs. Brochado. Exemplar com capas de brochura ligeiramente desgastadas devido a manuseamento. 

  €20 

________________________________________________________________________________________ 

172. DUARTE SANTOS. (Luísa) e outros. BAPTISTA BASTOS PROSADOR DO MUNDO. Conservação e Restauro... Museu do 

Neo-Realismo, Abril de 2008. Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. 2008. De 23x16,5 cm. Com 99 págs. Brochado. 

Profusamente ilustrado a cores. 

  €20 

________________________________________________________________________________________ 

173. DURÃO. (Vasco) NÃO FAÇO IDEIA. Ou porque é que antes de fazer é fundamental pensar, criar, aprender, motivar, e 

pôr tudo em causa. Uma predica de... Com o apoio inestimável de Rui Morais. Mola Ativism. S.L. S.D. De 21,5x16 cm. Com 

119 págs. Encadernação do editor. Ilustrado. Exemplar com marcador em fita preta. 

  €25 
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________________________________________________________________________________________ 

174. EÇA DE QUEIROZ. (José Maria de ) DE TORMES AO CHIADO. Aguarelas de Duhamel. 1.ª Edição. Arteplural edições. 

Cascais. 2003. De 19x19 cm. Com 101, [i] págs. Encadernação cartonada e ilustrada do editor, com sobrecapa de protecção 

com badanas. Profusamente ilustrado no texto com aguarelas de Duhamel. «Este livro apresenta trechos seleccionados de 

nove das obras mais apreciadas de Eça, enriquecidas com aguarelas, criadas especialmente para esta edição, da autoria do 

talentoso pintor francês Duhamel.» 

  €20 

________________________________________________________________________________________ 

175. ECHEVARRIA. (Fernando) SOBRE AS HORAS. Círculo de Poesia, 26. Livraria Morais Editora. Lisboa. 1963. De 20x15,5 

cm. Com 54, [ii] págs. Brochado com sobrecapa em acetato transparente. Obra poética dividida em dois conjuntos de 

poemas: "Outros Poemas" e "Sobre as Horas“. 

  €25 

________________________________________________________________________________________ 

176. ECO. (Umberto) KANT E O ORNITORRINCO. Tradução de José Colaço Barreiros. DIFEL, Difusão Editorial, S. A. Algés. 

1999. De 22,5x15 cm. Com 527 págs. Brochado. Ilustrado a preto e branco no texto com tabelas, esquemas e figuras. 

Exemplar com etiqueta e talão do editor na folha de guarda anterior e picos de humidade nas folhas de guarda. A obra 

contém ao final "Notas aos Capítulos", "Referências Bibliográficas" e um "Índice dos autores citados". 

  €25 

________________________________________________________________________________________ 

177. EHRMAN. (Bart D.) OS MONGES QUE TRAÍRAM JESUS, A HISTÓRIA DOS COPISTAS QUE ADULTERARAM A BÍBLIA. 

Misquoting Jesus, The story Behind who changed the bible and why. Traduzido de inglês por José Couto Nogueira. 1ª 

Edição. Lua de Papel. Lisboa. 2006. De 23x16 cm. Com 254, [ii] págs. Brochado com sobrecapa de proteção. Ilustrado no 

texto com fac-simile. 

  €25 

________________________________________________________________________________________ 

178. EPSTEIN. (Isidore) JUDAÍSMO. Editora Ulisseia. Lisboa. S/d. (196?). De 18x11,5 cm. Com 308, [iv] páginas. Brochado. 

Obra com breve descrição da origem e desenvolvimento dos ensinamentos, práticas, pensamento filosófico e doutrinas 

místicas da religião e moral judaicas ao longo de 4000 anos de história do Povo Judeu. 

  €20 

________________________________________________________________________________________ 

179. ESTEVES BORGES. (Paulo Alexandre) AGOSTINHO DA SILVA DISPERSOS. Introdução de Fernando Cristóvão. 

Apresentação e organização de... 2ª Edição. Instituto de Cultura e Língua Portuguesa. Ministério da Educação. Lisboa. 1989. 

De 24x16,5 cm. Com 931 págs. Brochado. Ilustrado com fotografia a preto e branco do professor Agostinho da Silva. 

Exemplar com dedicatória de oferta na folha de anterrosto e desgaste de manuseamento nas capas e lombada. 

  €50 

________________________________________________________________________________________ 

180. ESTEVES DOS SANTOS. (Raul) OS TABACOS, SUA INFLUÊNCIA NA VIDA DA NAÇÃO. I Volume. Coleção «Seara Nova». 

Seara Nova. Lisboa. 1974. De 21x13,5 cm. Com 430, [i] págs. Brochado. Exemplar com etiqueta da Livraria Petrony. 

  €40 

________________________________________________________________________________________ 

181. ESTUDOS PSÍQUICOS, REVISTA DE ESTUDOS PSÍQUICOS E NEO-ESPIRITUALISMO EXPERIMENTAL [5 NÚMEROS] 

Director, editor e proprietário: Isidoro Duarte Santos. Lisboa. 1942-1969. 5 números de 26x18,5 cm. Com 32 págs. cada, 

com numerações diversas. Brochados. Conjunto de 5 números: 1 - 3.º Ano, N.º 18, Julho-Agosto de 1942. 2 - 29.º Ano, N.º 

11, Novembro de 1968. 3 - 30.º Ano, N.º 1, Janeiro de 1969 4 - 30.º Ano, N.º 5, Maio de 1969 5 - 30.º Ano, N.º 9, Setembro 

de 1969. O número de 1942 tem o subtítulo supracitado, enquanto que as restantes apresentam o subtítulo: «Revista 

Mensal Independente». 

  €40 

 

https://www.castroesilva.com/store/viewItem.asp?idProduct=60348
https://www.castroesilva.com/store/viewItem.asp?idProduct=59530
https://www.castroesilva.com/store/viewItem.asp?idProduct=59764
https://www.castroesilva.com/store/viewItem.asp?idProduct=66289
https://www.castroesilva.com/store/viewItem.asp?idProduct=17074
https://www.castroesilva.com/store/viewItem.asp?idProduct=65147
https://www.castroesilva.com/store/viewItem.asp?idProduct=65332
https://www.castroesilva.com/store/viewItem.asp?idProduct=57535


________________________________________________________________________________________ 

182. EVOCAÇÕES, PASSAGENS, ATMOSFERAS. PINTURA DO MUSEU SAKIP SABANCI, ISTAMBUL. Evocations, Passages, 

Atmospheres. Paintings from The Sakip Museum, Istanbul. Museu Calouste Gulbenkian, 15 [de] Junho a 26 [de] Agosto [de] 

2007. Calouste Gulbenkian Museum, 15 June to 26 August 2007. Coordenação Editorial (Editorial Co-ordination) João 

Carvalho Dias e Luísa Sampaio. Fundação Calouste Gulbenkian 50 anos (1956-2006). Lisboa. 2007. De 28x23 cm. Com 159 

págs. Brochado. Ilustrado com reproduções de pinturas, impressas em papel couché, sobretudo paisagísticas, evocativas 

dos lugares que Calouste Gulbenkian poderá ter percorrido nos anos em que viveu na Turquia. A obra contém como 

principais capítulos: "Uma panorâmica da pintura turca (1850-1950); Catálogo 1-38; Biografias; Bibliografia; Pintura 

Portuguesa entre os séculos XIX e XX: tradições naturalistas e gosto de experimentação; Catálogo I-X; Biografias; "Edição 

bilingue, com texto em português e inglês”. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

183. F'MURR. AU LOUP! Dargaud Editeur. Paris. 1993. De 30x22,5 cm. Com 54, [i] págs. Encadernação do editor. 

Profusamente ilustrado. Pequeno defeito nas margens das pastas. 

  €25 

________________________________________________________________________________________ 

184. FACCHETTI. (Paul L.) NUS EXOTIQUES. Par ... Société Parisienne D'Éditions Artistiques. Paris. 1950. De 30x24 cm. Com 

44 págs. Brochado com sobrecapa de protecção ilustrada. Ilustrado com fotografias a preto e branco de mulheres negras 

nuas. Exemplar com sinais de manuseamento, nomeadamente nas capas. 

  €50 

________________________________________________________________________________________ 

185. FEDDEN. (Robin) CRUSADER CASTLES. A brief study in the military architecture of the Crusades by... Art & Technics. 

London. 1950. De 21,5x17 cm. Com 96 págs. Brochado. Encadernação do editor em tela com sobrecapa em papel do editor 

e protecção em plástico. Ilustrado sobre papel couché. Exemplar com pequenos rasgões na sobrecapa de papel sem afetar 

o texto. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

186. FÉLIX. (Anísio) FILHOS DE GANDHI: A HISTÓRIA DE UM AFOXÉ. 1.ª edição. Gráfica Central. Salvador. Bahia. S.d. De 

22x13 cm. Com 109 págs. não numeradas. Brochado. Ilustrado. 

  €25 

________________________________________________________________________________________ 

187. FERMINO DE PINA. (Arsénio) ULI-ME-LI. Impresso por Tipografia S. Vicente. Mindelo. 1999. De 20,5x15 cm. Com 295 

págs. Brochado. Exemplar com anotações e sublinhados a lápis e assinatura de posse na folha de rosto. Principais capítulos 

da obra: 'Prefácio; 1ª Parte: Como lidar com crianças; Recordações Infantes; Pais e Filhos; Retalhos da vida de um João 

Semana Insular; Estórias Coimbrãs; II Parte: Saúde Pública e Saneamento; A Protecção do Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento Económico; Sem Saúde não pode haver desenvolvimento; Falemos um pouco de Ecologia; A boa saúde e 

a alimentação; Pela boca é que morre o peixe;'. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

188. FERNANDES MARQUES. (Maria Alegria) AS TERRAS DE MIRA. Perspectiva Histórica. Edição da Câmara Municipal de 

Mira. 1993. De 23x16 cm. Com 184 págs. Brochado. Ilustrado em extratexto com fotografias a cores, fac-símiles e mapa do 

Concelho de Mira. Principais Capítulos do 'Índice Geral': ' Introdução; Siglas e abreviaturas; I - O homem e o Meio; II - As 

primeiras referências históricas; III- O desenvolvimento da Terra; IV - A acção régia; V - O Concelho; VI - Economia e 

Sociedade; VII - A vida religiosa; Conclusão; Apêndice Documental; Nota prévia; Documentos; Fontes e bibliografia; Índice 

dos documentos; Índice geral'. 

  €40 
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________________________________________________________________________________________ 

189. FERNANDES. (Armando) BRAGANÇA MARCA A HISTÓRIA, A HISTÓRIA MARCA BRAGANÇA. Coordenação de... Textos 

Alexandre Rodrigues e outros. Câmara Municipal de Bragança. 2009. De 30,5x22 cm. Com 253, [v] págs. Encadernação do 

editor. Profusamente ilustrado. Exemplar com carimbo de oferta na folha de guarda. 

  €40 

________________________________________________________________________________________ 

190. FERNANDES. (Paulo Jorge), Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada. AS INVASÕES FRANCESAS E A CORTE NO BRASIL. 

Editorial Caminho. Alfragide. 2011. De 24x16,5. Com 267, [ii] págs. Brochado. Ilustrado a cores no texto com fotografias, 

mapas, tabelas, reproduções de capas de livros, documentos, gravuras e pinturas, e com uma árvore genealógica da rainha 

D. Maria I. A obra inclui, no final, cronologia dos acontecimentos da época a que se refere. 

  €35 

________________________________________________________________________________________ 

191. FERNANDO LEMOS E O SURREALISMO. Fundação Cupertino Miranda. Millennium BCP. Sintra Museu de Arte Moderna 

- Colecção Berardo. Novembro. 2005. De 28,5x25,5 cm. Com 168 págs. Brochado. Ilustrado no texto com reproduções das 

fotografias de Fernando Lemos. Contém folhas desdobráveis com a Série de Vinte e Um Postais, que conta com números 

da autoria de personalidades como Miró, Salvador Dali, Picasso, René Margritte, Duchamp, entre outros. Exemplar inclui 

convite do Presidente da Câmara Municipal de Sintra e Presidente da Colecção Berardo para a inauguração da Exposição 

Abstrakt, de Gerhard Richter e Rui Toscano. Obra publicada por ocasião da exposição 'Fernando Lemos e o Surrealismo' e 

que conta com uma série de fotografias que estão na História da Arte Portuguesa como obras maiores da estética 

surrealista, realizadas entre 1949 e 1952. 

  €70 

________________________________________________________________________________________ 

192. FERREIRA. (Manuel António) O FUNDADOR DO IMPERIO LUSO NO ORIENTE. 1º Milhar. Sociedade Luso-Africana do 

Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. 1936. De 18,5x14 cm. Com 207 págs. Brochado. Ilustrado no texto com florões de remate no 

início e no fim de cada capítulo e em extratexto com fotografias e gravuras em páginas brancas, que contrastam com as 

restantes páginas amareladas do livro. O primeiro extratexto do livro, uma fotografia de meio corpo do Tenente Manuel 

António Ferreira, encontra-se protegido por uma folha de papel vegetal. Exemplar contém carimbo oleográfico 

desvanecido da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais nas folhas de rosto e de anterrosto. Apresenta desgaste na 

capa de brochura anterior, que está quase separada do miolo. Obra consagrada à biografia de «Afonso de Albuquerque, a 

mais robusta e privilegiada cerebração dos grandes e destemidos capitães do século heroico dos " portugueses de oiro e 

espadas largas " , surge neste livro em toda a sua grandeza, em toda a pujança da sua personalidade verdadeiramente 

excepcional e de eleição, quer como militar, quer como administrador, graças ao presente trabalho do Sr. Tenente Manuel 

António Ferreira (...)». Segundo Francisco das Dores Gonçalves (Presidente da Directoria da Sociedade Luso-Africana do Rio 

de Janeiro), a falta de uma obra desta dimensão foi preenchida pelo autor de "O Fundador do Império Luso no Oriente", 

que a escreveu na cidade de Goa, com o pensamento fixo na "Semana do Ultramar Português". 

  €50 

________________________________________________________________________________________ 

193. FERRER CORREIA. (A.) e F. A. Ferreira Pinto. DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO. Lei e Projectos de Leis. Convenções 

Internacionais. [Por]... Do Instituto de Direito Internacional. Reitor honorário da Universidade de Coimbra. Professor 

jubilado da Faculdade de Direito de Coimbra. Professor da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica 

Portuguesa. ... Assistente da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa. Livraria Almedina. 

Coimbra. 1988. De 23x16 cm. Com xv, 837, [ii] págs. Brochado. Exemplar com desgaste de manuseamento nas capas e 

lombada, com etiqueta de A Livraria Jurídica, assinatura de posse na folha de guarda, sublinhados e notas marginais a tinta 

e a lápis no texto. 

  €30 
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________________________________________________________________________________________ 

194. FIGUEIREDO. (Silvério), Fernanda Sousa, Luís Nobre e Jacinta Costa. CARTA ARQUEOLÓGICA DO CONSELHO DO 

MONTIJO: DO PALEOLÍTICO AO ROMANO Coordenação científica: Luís Raposo. Colecção Estudos Locais 3. Cultura. Edições 

Colibri. Câmara Municipal do Montijo. Lisboa. 2005. De 22x17 cm. Com 111, [i] págs. Brochado. Impresso em papel couché. 

Ilustrado a cores e a preto e branco no texto com fotografias, mapas, gravuras e esquemas. Colecção criada pela Câmara 

Municipal do Montijo com o intuito de consolidar o acervo cultural local e dá-lo a conhecer a um público mais amplo, 

contribuindo para a dinamização da cultura regional e nacional. 

  €40 

________________________________________________________________________________________ 

195. FILM POSTERS OF THE 60S. The essential movies of the decade. From the reel poster gallery collection. Edited by Tony 

Nourmand and Graham Marsh. London. 2005. De 30x25 cm. Com 127 págs. Brochado. Profusamente ilustrado. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

196. FILOMENA MÓNICA. (Maria) EÇA DE QUEIROZ, JORNALISTA. [1.ª Edição] 1.ª Edição. Introdução, pesquisa e selecção 

de textos de Maria Filomena Mónica. Principia, Publicações Universitárias e Científicas. Cascais. 2003. De 24x17 cm. Com 

442 págs. Brochado. 

  €40 

________________________________________________________________________________________ 

197. FIÚZA DE ALBUQUERQUE. (João) e Cabral da Silveira. GUIÕES: DA FREGUESIA DE S. VICENTE DE VALOGO DO TERMO 

DE ÉVORA. Instituto Português de Heráldica. Lisboa. 2018. De 23x16 cm. Com 298 págs. Brochado. Ilustrado com 

fotografias a preto e branco e árvores genealógicas. 

  €50 

________________________________________________________________________________________ 

198. FLECK. (Brigitte) ÁLVARO SIZA. Tradução de Adriana Tipold Martins. Colecção Arquitectura. Relógio D´Água. Lisboa. 

1999. De 24,5x17,5 cm. Com 144, [iii] págs. Brochado. Profusamente ilustrado com desenhos, alçados, mapas, plantas 

arquitectónicas e fotografias a preto e branco. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

199. FLORES. (Maria da Conceição) OS PORTUGUESES E O SIÃO NO SÉCULO XVI. Mare Liberum. Comissão Nacional Para as 

Comemorações dos Descobrimentos Portugueses. Imprensa Nacional-Casa da Moeda. Lisboa. 1994. De 23x16 cm. Com 

179, [v] págs. Brochado. Ilustrado. Exemplar de uma tiragem de 800 

  €35 

________________________________________________________________________________________ 

200. FLUNSER PIMENTEL. (Irene) JUDEUS EM PORTUGAL DURANTE A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. EM FUGA DE HITLER 

E DO HOLOCAUSTO. Com a colaboração de Christa Heinrich. A Esfera dos Livros. Lisboa. 2006. De 24x16,5 cm. Com 435 

págs. Encadernação cartonada e ilustrada do editor com sobrecapa de proteção. Ilustrado a preto e branco no texto com 

reproduções de documentos e tabelas de dados e em extratexto com fotografias a preto e branco impressas em papel 

couché. «A partir dos anos 30, com a subida de Hitler ao poder, e durante a II Guerra Mundial, Portugal tornou-se num 

porto de abrigo para milhares de judeus e refugiados políticos que fugiam das perseguições nazis e do Holocausto. [...] Com 

a sua chegada e durante o período de passagem, enquanto aguardavam saída para o exílio final, estes refugiados 

trouxeram uma lufada de ar fresco a um país fechado sobre si mesmo. [...] Irene Flunser traça um retrato humano da 

passagem dos refugiados judeus por Portugal, bem como da reacção do regime de Salazar, que se viu a braços com uma 

invasão inevitável, mas indesejada.» (trecho retirado da capa posterior). 

  €30 
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________________________________________________________________________________________ 

201. FOLGADO. (Deolinda) A NOVA ORDEM INDUSTRIAL NO ESTADO NOVO (1933-1968). Da Fábrica ao Território de 

Lisboa. Livros Horizonte. Lisboa. 2012. De 24x17 cm. Com 381 págs. Brochado. Ilustrado a preto e branco no texto com 

gravuras, fotografias, plantas, planos, anteprojectos e reproduções de maquetes da região de Lisboa. Exemplar com 

etiqueta e talão do editor na folha de guarda anterior. Os principais capítulos da obra são: "1. Fábrica: Ícone de Mudança; 

2. Portugal na Construção dos Tempos Modernos: A Nova Ordem Industrial; 3. O Planeamento de Lisboa e a Indústria 

Moderna; 4. A Indústria Moderna no Território de Lisboa; A Cidade da Fábrica; Considerações Finais: Notas; Fontes e 

Bibliografia; Abreviaturas; Índice Onomástico;". 

  €40 

________________________________________________________________________________________ 

202. FÖLLMI. (Danielle) e Olivier Föllmi. REVELACIONES, 365 PENSAMIENTOS. AMÉRICA LATINA. [Por] Daniela y Olivier 

Fölmi. Prefacio de Edmond Mulet, Representante especial del Secretario Geral y Jefe de la misión de Naciones Unidas para 

la estabilización de Haití (MINUSTAH). Ofrendas de la Humanidad. 4. Lunwerg Editores. Barcelona. Madrid. 2006. Livro 

oblongo de 15x23 cm. Com cerca de 750 págs. não numeradas. Encadernação do editor com uma bela fita marcadora em 

tecido. Profusamente ilustrado com uma fotografia para cada dia do ano. Cada fotografia é acompanhada de uma pequena 

citação, extraídas de vários autores contemporâneos, mas também de ditos populares e da literatura tradicional de povos 

como os Aimarás, Astecas, Maias, Quechuas, entre muitos outros. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

203. FONSECA. (Manuel da) CRÓNICAS ALGARVIAS. Obra completa de... Editorial Caminho. Lisboa. 1986. De 21x13,5 cm. 

Com 262, [i] págs. Brochado. Capa de Armando Alves. 

  €20 

________________________________________________________________________________________ 

204. FONSECA. (Maria Lucinda) e José Manuel Simões. TRADICIONALIDADE NO ALTO ALENTEJO, PERCURSOS. Colecção 

Arte e Ofícios Tradicionais. Livros e Leitura. Lisboa. 2001. De 28,5x24 cm. Com 227 págs. Encadernação em tela vermelha 

com gravações a ouro na lombada e na pasta anterior e uma estampagem ilustrada na pasta anterior e folhas de guarda 

em papel decorativo. Com sobrecapa de proteção. Profusamente ilustrado. 

  €40 

________________________________________________________________________________________ 

205. FONTES PARA A HISTÓRIA, GEOGRAFIA E COMÉRCIO DE MOÇAMBIQUE (SÉC. XVIII). Prefaciadas e coligidas por Luiz 

Fernando de Carvalho Dias. Separata de Anais - estudos de História e Geografia da expansão portuguesa, Vol. IX, Tomo I, 

1954. Junta das Missões Geográficas e de Investigações Coloniais. Lisboa. MCMLV [1955]. De 26x20 cm. Com 365, [ii] págs. 

Brochado. Exemplar por abrir, com falta da folha de rosto e dedicatória manuscrita do autor na página 5. 

  €60 

________________________________________________________________________________________ 

206. FRANÇA. (José-Augusto), Maria Antónia Gentil Quina e Teresa Amado. GRUPO TOTTA, OS EDIFÍCIOS, OS ARTISTAS, 

A COLECÇÃO. Coordenação Sara Miranda. Companhia das Cores. Lisboa. 2002. De 28x24 cm. Com 255 págs. Brochado. 

Profusamente ilustrado. 

  €35 

________________________________________________________________________________________ 

207. FRANCO. (José) LINHARES: TERRA BEIROA. Esbôço Monográfico. Desenhos de Manuela. SPN [Secretário da 

Propaganda Nacional]. Lisboa. 1944. De 16x12 cm. Com 74, [vi] págs. Brochado, com sobrecapa de protecção. Ilustrado 

com desenhos e fotografias. Exemplar com falhas de papel na sobrecapa e leves danos na lombada. 

  €25 
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________________________________________________________________________________________ 

208. FRANCO. (Maria João) LÍRICA DO NÚ, ENTRE SOMBRAS. 20 de Março a 20 de Abril de 2004. Galeria Sacramento. 

Aveiro. 2004. De 26x21 cm. Com 74, [i] págs. Encadernação cartonada do editor. Impresso em papel couché. Profusamente 

ilustrado. Catálogo da exposição da autora nas Galerias Sacramento entre Março e Abril de 2004. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

209. FRAZÃO. (Fernanda) LENDAS PORTUGUESAS. [6 VOLS.] Investigação, recolha e textos de… Multilar. Lisboa. 1988. 6 

volumes de 27x21,5 cm. Com 153, [iv]; 147, [iv]; 147, [iv]; 153, [iv]; 145, [iv]; e 137, [xiv] págs. Encadernação em percalina 

azul com gravações a ouro e a seco nas pastas e lombada. Ilustrado no texto com gravuras de Ana Maria Castelo-Branco, 

Martine de Sousa, Carlos Alberto Santos e António Martins. Recolha de contos e lendas provenientes do folclore português, 

conservadas na memória colectiva pela transmissão intergeracional das principais tradições orais da Península Ibérica. 

  €60 

________________________________________________________________________________________ 

210. FUNDER. (Anna) STASILAND. Do Outro Lado do Muro de Berlim. Civilização Editora. Porto. 2005. De 23,5x15,5 cm. 

Com 270 págs. Brochado. Ilustrado com dois mapas a abrir a obra, um com foco na cisão Alemanha Ocidental e de Leste e 

outro com foco na cisão Berlim Ocidental e Berlim Leste. Exemplar contém anotações e sublinhados a lápis. A obra venceu 

o Prémio Samuel Johnson 2004. 

  €25 

________________________________________________________________________________________ 

211. GABEIRA. (Fernando) O CREPÚSCULO DO MACHO. Depoimento. 21.ª edição. Coleção Edições do Pasquim. 82. 

Codecri. Rio de Janeiro. 1981. De 21x14 cm. Com 245 págs. Brochado. 

  €20 

________________________________________________________________________________________ 

212. GARCÊS. (José) HISTÓRIA DE OLHÃO EM B.D. Comemorações " Olhão da Restauração - 200 anos (1808 - 2008) " . 

Município de Olhão. 2009. De 30x21 cm. Com 51, [i] págs. Brochado. Impresso em papel couché mate. Profusamente 

ilustrado a cores. 

  €25 

________________________________________________________________________________________ 

213. GARCÍA-CONDE. (J.), J. Merino Sánchez y J. González Macías. PATOLOGÍA GENERAL. Semiología clínica y 

fisiopatología. MacGraw-Hill-Interamericana. Madrid. 1996. De 26x19 cm. Com xvii, 1075 págs. Encadernação do editor. 

Ilustrado no texto com gravuras e esquemas. Exemplar com etiqueta da Universitas de Badajoz na folha de guarda, 

sublinhados no texto e danos da lombada. 

  €70 

________________________________________________________________________________________ 

214. GARCIA. (António) HISTÓRIA DE MOÇAMBIQUE CRISTÃO. I volume. Segunda edição em 1972. [e II volume]. Com 

apresentação pelo Rev. Doutor Domingos Maurício Gomes dos Santos S. J., Sócio-Fundador da Academia Portuguesa de 

História. Por... S. J. Comp. e imp. nas Oficinas da Gráfica da Livraria Cruz. Braga. 1972. 2 Volumes encadernados em um de 

24x17 cm. Com 487, [i] págs. numeração seguida. Encadernação em percalina com gravações a ouro na lombada. Ilustrado 

em extratexto sobre papel couché. Exemplar preserva a lombada e as capas de brochura, com dedicatória do autor ao 

Governador Geral de Moçambique, Engenheiro Pimentel dos Santos, em Zobué, Tete, na folha de guarda e defeitos na 

lombada. 

  €120 

________________________________________________________________________________________ 

215. GARDNER. (Gerald B.) WITCHCRAFT TODAY. By..., member of one of the ancient covens of the witch cult which still 

survives in England. Introduction by Dr. Margaret Murray formerly assistant professor in Egyptology at University College, 

London. I.H.O. Books. Thame. 1999. De 22x15,5 cm. Com 135 págs. Brochado. Ilustrado. Exemplar com etiqueta da 

Aquariana e defeitos nos cantos das capas. 

  €30 
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________________________________________________________________________________________ 

216. GIBBON. (Edward) DECLÍNIO E QUEDA DO IMPÉRIO ROMANO. [2 VOL.] Edição organizada por D. M. Low. Volume I. 

[Volume II]. Círculo de Leitores. Lisboa. 1995. 2 Volumes de 23,5x15 cm. Com 452; 509, [ii] págs. Encadernações do editor. 

Ilustrado com mapa do Império Romano no Tempo dos Antoninos no segundo volume. 

  €40 

________________________________________________________________________________________ 

217. GIL. (Fernando) e Júlio Pomar. POMAR - OS RETRATOS A LÁPIS DOS ANOS 70. Fernando Gil - Morada do Pobre Pintor. 

Colagem e Glosa em Homenagem a Júlio Pomar. Caixa Geral de Depósitos. Imprensa Nacional-Casa da Moeda. 1987. De 

30,5x22 cm. Com 22, [lxxv] págs. Brochado. Profusamente ilustrado. 

  €50 

________________________________________________________________________________________ 

218. GILLIGAN. (Carol) TEORIA PSICOLÓGICA E DESENVOLVIMENTO DA MULHER. Tradução de Natércia Rocha. Serviço de 

Educação. Fundação Calouste Gulbenkian. Lisboa. 1997. De 18,5x12,5 cm. Com 283, [iv] págs. Brochado. A obra contém os 

seguintes capítulos: Introdução; 1. O Lugar da Mulher no Ciclo de Vida do Homem; 2. Imagens de Relacionamento; 3. 

Conceitos do Eu e da Moralidade; 4. Crise e Transição; 5. Os Direitos das Mulheres e os seus Juízos Morais; 6. Visões de 

Maturidade; Referências Bibliográficas; Índice. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

219. GOA. INDE PORTUGAISE. Agência Geral do Ultramar. Lisboa. [1950?] De 17x12 cm. Com 32 págs. Brochado. Ilustrado 

com fotografias a cores e a preto e branco devidamente legendadas. Exemplar contém carimbo oleográfico da Astral 

(Viagens e Turismo, L.da, Lisboa) no verso da capa de brochura anterior. Capa de brochura posterior com ligeiro rasgo à 

cabeça. A obra contém os seguintes capítulos: 'Où est l'Inde Portugaise?; Qu' est-ce que l'Inde Portugaise?; Pourquoi 

visite-t-on l'Inde Portugaise?; Comment se rend-on dans l'Inde Portugaise?; Renseignements Utiles ". 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

220. GOMES SOARES. (Vitor Manuel) PRIMEIRO LIVRO DA HISTÓRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

UNIÃO E CAPRICHO DE LINDA-A-PASTORA. Corpo Voluntário de Salvação Pública 1891-2003. Câmara Municipal de 

Oeiras-Gabinete de Comunicação. 2005. De 21x15 cm. Com 151 págs. Brochado. Ilustrado. Exemplar de uma tiragem de 

500. 

  €25 

________________________________________________________________________________________ 

221. GONÇALVES. (Manuel) O CASO DOS 17 DA TEXTIL. Um documento para a história da luta dos trabalhadores. 

Tipografia do Carvalhido. Porto. 1976. De 19x12,5 cm. Com 216, [v] págs. Brochado. Trabalho colectivo dos trabalhadores 

ameaçados de despedimento pela administração da Têxtil Manuel Gonçalves, S.A.R.L. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

222. GORCE. (Paule-Marie de la) HISTÓRIA DA O.A.S. NA ARGÉLIA. Tradução de Maria Laura Redondo. Capa de F. Sobral. 

Colecção: Factos e Documentos. N.º 1. Seara Nova. Lisboa. 1964. De 19,5x11,5 cm. Com 128, [i] págs. Brochado. Exemplar 

com assinatura de posse na folha de guarda anterior. 

  €20 

________________________________________________________________________________________ 

223. GOZLAN. (Martine) O SEXO DE ALÁ. Tradução de José Espadeiro Martins. Biblioteca das Ideias. Publicações 

Europa-América. Mem Martins. 2004. De 23x15,5 cm. Com 154, [ii] págs. Brochado. Exemplar com postal da editora. 

  €25 
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________________________________________________________________________________________ 

224. GRANDE (O) TERRAMOTO DE LISBOA. [4 VOLS.] Volume I: Descrições. [Volume II: A Protecção. Volume III: 

Providências do Marquês de Pombal. Volume IV: Sobre as Causas dos Terramotos]. Editado por Flad e Público. Lisboa. 

2005. 5 volumes de 25,5x20 cm. Com 417; 251; 288, [lii]; 241, [iv] págs. Brochados. Ilustrados no texto e em extratexto com 

gravuras e imagens cedidas pelo Museu da Cidade e com um conjunto de gravuras em cobre designado Augsburgische 

Sammlung adquirido pela FLAD e oferecido ao referido Museu. Obra comemorativa dos 250 anos da data do Terremoto, de 

iniciativa da FLAD - Fundação Luso Americana para o Desenvolvimento, tendo todos os volumes apresentações do 

respectivo Presidente do Conselho Executivo, Dr. Rui Machete. Os dois primeiros volumes incluem um conjunto de 23 

estudos de historiadores, arquitectos e cientistas, que descrevem o terramoto enquadrando-o na história da época. O 

segundo volume trata especialmente das questões técnicas e ciêntificas da construção de edifícios, nomeadamente o 

sistema de «gaiola» nome comum de um reforço estrutural das alvenarias com um sistema de travejamento em madeira. 

Descreve igualmente o estado actual da baixa Pombalina referindo as medidas necessárias para a sua preservação e 

reforço contra sismos. O terceiro volume é totalmente preenchido pela reedição da obra de propaganda pombalina da 

autoria de Francisco José Freire, Memórias das Principais Providencias que se deram no Terramoto que padeceu a Corte de 

Lisboa, publicada em 1758. Importante contributo para o estudo de um dos maiores sismos do mundo e que poderá 

repetir-se. 

  €120 

________________________________________________________________________________________ 

225. GRIFFITHS. (Paul) A MÚSICA MODERNA. Uma história concisa e ilustrada de Debussy e Boulez. 128 ilustrações. 

Tradução Clóvis Marques. Jorge Zahar Editor. Rio de Janeiro. 1998. De 23x16 cm. Com 206, [ii] págs. Brochado. Ilustrado 

com desenhos, partituras e fotografias a preto e branco. 

  €35 

________________________________________________________________________________________ 

226. GUERRA DA CAL. (Ernesto) A RELÍQUIA. Romance picaresco e cervantesco. Conferência proferida no Grémio Literário, 

no dia 8 de Janeiro de 1971. Oficinas Gráficas de Ramos Afonso & Moita, Lda. Lisboa. 1971. De 21x15 cm. Com 46, [i] págs. 

Brochado, forrado a película autocolante transparente. 

  €15 

________________________________________________________________________________________ 

227. GUERRA. (Carlos) e Pedro Liberato. O BIOGÁS NA AGRICULTURA. Elaborado por... Instituto Nacional do Ambiente. 

Lisboa, 1981. De 30x21,5 cm. Com 25 págs. Brochado e com reforço de fita-cola na lombada. Ilustrado a preto e branco no 

texto com desenhos, plantas e esquemas. Exemplar com carimbo oleográfico da Câmara Municipal de Sintra com o número 

00170 na folha de rosto. Os principais capítulos da obra são: '1. História do Biometano; 2. As condições de fermentação; 3. 

Processos de digestão; 4. O biogás e as suas aplicações; 5. O armazenamento do gás; Os efluentes da digestão; Anexos: A - 

Sistema com gasómetro incorporado na cuba de fermentação; B - Sistema com gasómetro separado da cuba de 

fermentação; C - Estação de produção de biometano instalada no Instituto Superior de Agronomia - Tapada da Ajuda'. 

  €20 

________________________________________________________________________________________ 

228. GUERRA. (Franklin) HISTÓRIA DA ENGENHARIA EM PORTUGAL. [Por]... Engenheiro. Impressão Litogaia. Porto. 1995. 

De 21x15 cm. Com 284 págs. Brochado. Ilustrado a preto e branco no texto com fotografias, esquemas, gravuras e 

desenhos. Capa de Jorge Carvalho. 

  €35 

________________________________________________________________________________________ 

229. GUIMARÃES. (Alfredo) MOBILIÁRIO ARTÍSTICO PORTUGUÊS. (Elementos para a sua história). II Guimarães. [Por]... 

Director-conservador do Museu Regional de Alberto Sampaio. Edições Pátria. MCMXXXV. [1935]. De 25,5x19 cm. Com xvi, 

181, [iii] págs. Brochado. Profusamente ilustrado no texto com gravuras e em extratexto sobre papel couché com 

fotografias protegidas com papel vegetal. Exemplar com defeitos na lombada e nas capas. 

  €120 
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________________________________________________________________________________________ 

230. GUINÉ. PEQUENA MONOGRAFIA. 2ª Edição. Agência-Geral do Ultramar. Lisboa. MCMLXVII. [1967]. De 22,5x15,5 cm. 

Com 80, [iii] págs. Brochado. Ilustrado com tabelas com dados comerciais de importação e exportação. Exemplar apresenta 

sublinhados e notas a tinta. Tem junto um recorte de jornal que apresenta num dos lados uma fotografia da "Sé Catedral 

de Bissau", e no outro um complexo industrial com "depósitos de carburante". A obra apresenta no final uma "Lista 

Cronológica dos Governadores da Província da Guiné", uma "Pequena Bibliografia" e um "Índice". 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

231. HACHIYA. (Michihiko) DIÁRIO DE HIROSHIMA. 6 Agosto a 30 Setembro, 1945. Prefácio de Benoist-Méchin. Tradução 

do Dr. Teodósio Antunes. Colecção «Era Atómica». Edições Aoz. Porto. 1959. De 19,5x14 cm. Com 307, [iv] págs. Brochado. 

Ilustrado em extratexto. Exemplar com assinatura de posse na folha de anterrosto, defeitos na lombada e nas capas, com 

perda de papel e carimbo oleográfico de posse no verso da capa anterior. 

  €25 

________________________________________________________________________________________ 

232. HAMILTON. (Edith) A MITOLOGIA. 3ª Edição. Colecção Universidade Moderna Nº 4. Publicações Dom Quixote. Lisboa. 

1983. De 24x16cm. Com 511 págs. Brochado. Ilustrado nas páginas finais com genealogias dos deuses e personagens 

míticos. Capa de Fernando Felgueiras. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

233. HEARN. (Lafcadio) O JAPÃO. UMA ANTOLOGIA DE ESCRITOS SOBRE GENTES. Tradução de Humberto Brito. Série 

Oriental. Cotovia. Lisboa. 2006. De 20,5x13 cm. Com 174, [ii] págs. Brochado. Exemplar com etiqueta e talão da editora na 

folha de guarda anterior. 

  €35 

________________________________________________________________________________________ 

234. HEGEL. ESTÉTICA, ARQUITECTURA E ESCULTURA. Tradução de Álvaro Ribeiro. Colecção Filosofia e Ensaios. Guimarães 

Editores. Lisboa. 1962. De 19x12,5 cm. Com 330, [iii] págs. Brochado. Exemplar ligeiramente manuseado com etiqueta da 

Livraria Rodrigues na badana anterior. 

  €25 

________________________________________________________________________________________ 

235. HENRIQUES DA SILVA. (Raquel) CASCAIS. 1.ª edição. Cidades e Vilas de Portugal. 1. Editorial Presença. Lisboa. 1988. 

De 24x17 cm. Com 89 págs. Brochado. Ilustrado. Texto disposto em duas colunas. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

236. HERRMANN. (Curt) MANUAL DE PERFURAÇÃO DE ROCHA. Eng.o ... da Vulcanus do Brasil, Indústria e Comércio S.A. 

Editora Polígono S.A. São Paulo. 1968. De 21x14 cm. Com 358 págs. Brochado. Ilustrado a preto e branco no texto com 

gravuras, gráficos, esquemas, tabelas e fórmulas. Exemplar com assinatura de posse na folha de rosto e anterrosto. A capa 

de brochura posterior apresenta: 'Diante do problema da perfuração ou desmonte de rocha, o técnico brasileiro se vê a 

braços com a falta de literatura especializada. O Manual de Perfuração de Rocha, do Eng.º Curt Herrmann, veio solucionar 

tal falha. Voltado para as necessidades do homem de campo, o autor evitou propositadamente toda a digressão 

teórico-científica. Além disso, o aspecto práctico foi adaptado à realidade brasileira, tornando-se a obra de auxílio imediato 

para o encarregado de mineração, pedreira, corte de estrada, túnel, etc. O autor, Curt Herrmann, engenheiro civil pela 

Universidade do Rio Grande do Sul, dedica-se à especialidade há vários anos, tendo-se aperfeiçoado na Noruega e Suécia. 

Ministrou no campo cursos de pré e pós-graduação universitária, e representou a Atlas Copco Brasileira, firma para que 

trabalhava, em simpósios e convenções. Atualmente é director da Vulcanus do Brasil, empresa que produz brocas e outros 

equipamentos de perfuração de rocha para o Brasil e para todo o mercado latino-americano'. 

  €50 
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________________________________________________________________________________________ 

237. HERTZBERG. (Arthur) JUDAÍSMO. [Por]... Rabi do Templo Emanuel, Englewood, Nova Jérsia. Encarregado de curso na 

Universidade de Colúmbia. Tradução de Manuel Ferreira da Silva. Editorial Verbo. Lisboa. 1981. De 22x14 cm. Com 316, [iii] 

págs. Brochado. Ilustrado em extratexto a cores e a preto e branco com fotografias, gravuras e reproduções de obras de 

arte. O exemplar com pequena falha de papel à cabeça da lombada. 

  €35 

________________________________________________________________________________________ 

238. HIPNOTISMO. 13.ª edição revista e melhorada. Biblioteca de Ciências Herméticas e Psicologia Experimental. Editôra 

Pensamento. São Paulo. 1970. De 21x14 cm. Com 202, [i] págs. Brochado. Ilustrado. Exemplar com assinatura de posse na 

folha de guarda anterior e sublinhados a marcador e a lápis, ao longo da obra. Contém duas citações na folha de rosto sem 

menção dos autores. 

  €50 

________________________________________________________________________________________ 

239. HIPÓLITO RAPOSO. (José) LIVRO DE HORAS (1908-1911). [DEDICATÓRIA DO AUTOR] [Por] José Hippolyto Raposo. F. 

França Amado, Editor. Coimbra. 1913. De 19x13 cm. Com xii, 262, [i] págs. Brochado. Exemplar com dedicatória do autor na 

folha de anterrosto e danos na brochura, com falhas de papel, reforçada com uma folha de guarda colocada pelo 

proprietário. 

  €80 

________________________________________________________________________________________ 

240. HISTÓRIA DE ANGOLA. Edição do Departamento de Informação e Propaganda. Editorial Globo. Luanda. 1976. De 

22x16 cm. Com 179, [iii] págs. Brochado. Ilustrado com gravuras e mapas no texto. Exemplar com sinais de manuseamento. 

«Publicada inicialmente em 1965, em Argel, pelo Grupo de Trabalho de História e Etnologia do Centro de Estudos 

Angolanos.» 

  €50 

________________________________________________________________________________________ 

241. HOBSBAWM. (Eric J.) INDÚSTRIA E IMPÉRIO. [2 VOLUMES] 1º Volume. [2º Volume]. Editorial Presença. Lisboa. 1968, 

1969. 2 Volumes de 18x11,5 cm. Com 246, [ii]; 273, [iii] págs. Brochado. Ilustrado só no 2º volume com gráficos, tabelas, 

mapas e esquemas. Exemplares com carimbo oleográfico de posse nas capas, no corte das folhas e nas folhas, leves danos 

nas capas e na lombada. 

  €25 

________________________________________________________________________________________ 

242. HOMEM CARDOSO. (António) VILA NOVA DE GAIA: UM PERCURSO DE MODERNIDADE | A MODERNITY COURSE. 

Município de V. N. Gaia. Edição By The Book para a Câmara Municipal de Gaia | Edition By The Book For Gaia City Council. 

Lisboa. 2011. De 25x29,5 cm. Com 221, [iii] págs. Encadernação do editor. Profusamente ilustrado com fotografias de 

António Homem Cardoso. Obra bilingue em português e inglês. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

243. HOMEM DE MELLO. (Manuel José) PORTUGAL O ULTRAMAR E O FUTURO. Oportunidade de um debate. Prefácio do 

Marechal Craveiro Lopes. Edição do Autor. Gráfica Imperial. Lisboa. 1962. De 18x11 cm. Com 133, [ii] págs. Brochado. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

244. HOPKINSON. (R.G.), P. Petherbridge e J. Longmore. ILUMINAÇÃO NATURAL. Tradução e prefácio de António 

Sarmento Lobato de Faria. 2ª Edição. Fundação Calouste Gulbenkian. Lisboa. 1980. De 22,5x15,5 cm. Com IX, 776, [i] págs. 

Brochado plastificado. Ilustrado no texto com gravuras, tabelas, gráficos, fórmulas e esquemas e em extratexto com 

fotografias a preto e branco legendadas. Exemplar com mancha de humidade pronunciada na folha de guarda anterior, 

alastrando-se pelo corte das folhas até cerca de metade do miolo, não afectando texto. A obra apresenta ao final Cinco 

Apêndices e um Índice Analítico. 

  €25 
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________________________________________________________________________________________ 

245. HROMNIK. (Cyril A.) CANARINS IN THE RIOS DE CUAMA, 1501-1576. International Seminar on Asian Minorities in 

Tropical Africa. Leiden. 1975. De 29,5x21 cm. Com 23, [viii] págs. Brochado. Publicação dactopolicopiada. Estudo sobre as 

pessoas oriundas do sul da Índia, das regiões próximas de Goa, que falavam a língua designada por Canarim ou mais 

correctamente - Konkani, tendo muitos deles estabelecido as suas actividades nos territórios do actual Moçambique. A 

língua Canarina era o nome dado ao Konkani língua indo-ariana falada no sul da Índia e que era um vernacular do Sânscrito 

e mais próxima desta língua sagrada do que o Marata. Não deve ser confundida com o canará, ou canarês, que é uma 

língua dravídica. 

  €80 

________________________________________________________________________________________ 

246. INDO-PACIFIC FISHERIES COUNCIL. Agreement, rules of procedure, and terms of reference of the technical 

committees. Conseil Indo-Pacifique des Peches. Accord, reglement interieur, et attributions des comites techniques. FAO 

Fiat Panis. Revised. January 1954. Edition Revisee. Janvier 1954. Printed and Published by Mrs. Prayat Jataputra at Udom 

Press. Bangkok. 1954. De 26,5x19,5 cm. Com 20, [i] págs. Brochado e agrafado. Exemplar apresenta descoloração das capas 

de brochura e desgaste nos cantos. Edição bilingue, com texto impresso a duas colunas em língua inglesa e francesa. 

  €25 

________________________________________________________________________________________ 

247. INSTRUÇÃO DA SAGRADA CONGREGAÇÃO DOS RITOS. Para a aplicação da Constituição sobre a sagrada liturgia. 

Concílio Ecuménico Vaticano II. Documentos Conciliares. União Gráfica. Lisboa. 1964. De 16x12 cm. Com 46, [ii] págs. 

Brochado. 

  €20 

________________________________________________________________________________________ 

248. IRVING. (Clifford) FALSO! A HISTÓRIA DE ELMYR DE HORY, O MAIOR FALSIFICADOR DE ARTE DO NOSSO TEMPO. 

Tradução Maria João Dias Antunes. Editorial e Publicidade Portugal Brasil. Liber. Lisboa. 1976. De 21x15 cm. Com 297, [iv] 

págs. Brochado. Ilustrado no texto com desenhos e em extratexto sobre papel couché com reprodução de pinturas a cor. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

249. JEFFRIES. (Stuart) GRANDE HOTEL ABISMO, A ESCOLA DE FRANKFURT E SEUS PERSONAGENS. Tradução Paulo Geiger. 

1ª Edição. Companhia das Letras. São Paulo. 2018. De 23x16 cm. Com 452, [iv] págs. Brochado. 

  €40 

________________________________________________________________________________________ 

250. JÉHOUDA. (Josué) L'ANTISEMITISME MIROIR DU MONDE. Préface de Jacques Soustelle. Publications de L´Institut 

Pour L´Étude du Monothéism. Editions Synthesis. Genève. 1958. De 19x14 cm. Com 380, [iii] págs. Brochado. Exemplar com 

leves defeitos na lombada, em especial à cabeça. 

  €50 

________________________________________________________________________________________ 

251. JELEN. (Christian) OS NORMALIZADOS. Prefácio de Pierre Daix. Posfácio de Ilios Yanna Kakis. Fernando Ribeiro de 

Mello. Edições Afrodite. Lisboa. 1978. De 21x15 cm. Com [iv], 254, [i] págs. Brochado. 

  €40 

________________________________________________________________________________________ 

252. JESUS MARTINS. (José António de) A FONTE DAS OITO BICAS. Elementos para a História do Abastecimento de Água à 

Cidade de Lagos. Junta de Freguesia de S. Sebastião de Lagos. 2008. De 21x15 cm. Com 128 págs. Brochado. Ilustrado com 

mapas e fotografias. 

  €30 
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________________________________________________________________________________________ 

253. KAMEN. (Henry) A INQUISIÇÃO NA ESPANHA. Tradução de Leônidas Gontijo de Carvalho. Editôra Civilização Brasileira 

S. A. Rio de Janeiro. 1966. De 21,5x14,5 cm. Com [x] 401, [iii] págs. Brochado. Ilustrado em extratexto a preto e branco com 

reproduções de obras retratando as acções da Inquisição. Exemplar de trabalho com assinatura de posse na folha de rosto. 

Contem muitos sublinhados no texto e na capa de brochura anterior e muitas anotações marginais a tinta ao longo do livro. 

  €50 

________________________________________________________________________________________ 

254. KAPUSCINSKI. (Ryszard) O IMPÉRIO. Tradução de Wlodzimierz Jozef Szymaniak, Isabel Ponce de Leão. 1ª Edição. 

Colecção Campo da História 20. Campo das Letras. Porto. 2005. De 23,5x15,5 cm. Com 219, [ii] págs. Brochado. 

  €25 

________________________________________________________________________________________ 

255. KOENIG. (Viviane) e Yvan Koenig. EGIPTO NO TEMPO DOS FARAÓS. Textos de... Primeira Edição. As Grandes 

Civilizações. Selecções Reader's Digest. Lisboa. 2003. De 28,5x22 cm. Com 192 págs. Encadernação do editor. Ilustrado a 

cores. 

  €20 

________________________________________________________________________________________ 

256. LA MAISON JUIVE. Première Partie. Traduit par: Yaakov Bar Simha Gugenheim. Presenté par: Sion Tordjman. Kol 

Tsamé lekhou Lamaïm. 1986 (?). De 23x16 cm. Com 377 págs. Encadernação cartonada do editor. Exemplar com anotações 

na folha de guarda anterior. Tomo I (de uma série de 6) que contém as regras/conselhos para a manutenção de uma vida 

que siga os princípios morais da religião judaica, tratando de questões como o ritual quotidiano, as refeições, pureza 

familiar, as proibições militares, o estudo da Tora, entre outros. Bilingue com texto em hebraico e francês. 

  €25 

________________________________________________________________________________________ 

257. LANCASTRO. (Margarida de) MUSEU DAS CRIANÇAS, A MARAVILHOSA AVENTURA. Direcção do Projecto... 

Associação Acordar História Adormecida. Lisboa. 1994. De 24x21 cm. Com 78, [vii] págs. Encadernação em tela. 

Profusamente ilustrado com fotografias a cor de Luís Pinto Coelho, gravuras e fac-simile de um manuscrito da directora do 

projecto. Exemplar com dedicatória de oferta. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

258. LANCIANI. (Giulia) e Giuseppe Tavani. DICIONÁRIO DA LITERATURA MEDIEVAL GALEGA E PORTGUESA. Organização 

e Coordenação de ... Editorial Caminho. Lisboa. 1993. De 25x18,5 cm. Com 698 págs. Encadernação do editor em tela com 

gravação a dourado na pasta anterior e lombada e com sobrecapa de protecção. Ilustrado com gravuras e reproduções de 

documentos. «Este Dicionário da Literatura Medieval Galega e Portuguesa é o resultado de um trabalho colectivo de 84 

colaboradores: muitos deles são autoridades bem conhecidas e universalmente apreciadas, outros são jovens 

investigadores; todos são especialistas dos assuntos que aceitaram tratar. Neste dicionário figuram com ficha própria todos 

os poetas galego-portugueses, praticamente todos os do Cancioneiro de Resende, todos os autores conhecidos de textos 

literários, hagiográficos, históricos, filosóficos, apologéticos, todas as obras anónimas e as mais importantes das atribuídas, 

todos os géneros poéticos, os movimentos literários ou filosóficos, apologéticos, todas as obras anónimas e as mais 

importantes das atribuídas, todos os géneros poéticos, os movimentos literários ou filosóficos, os maiores estudiosos da 

Idade Média galega e portuguesa (com exclusão dos vivos), os aspectos mais notáveis da técnica poética, as instituições 

culturais; mas são também tratados assuntos que em geral aparecem com menor frequência num dicionário deste tipo: 

"Autor", “Bilinguismo/ plurilinguismo na poesia lírica", "Cartografia Medieva'', "Circulação do livro manuscrito", "Códice", 

"Drama Litúrgico", "Escrita/oralidade", "Exemplo", "Fábula", "Gramática", "Iconografia e ilustração", "Impossibilia", 

"Influências e intertextualidade", "Lexicografia", "Livro”, "Manuscritos", "Tipografia", etc». (texto da badana posterior da 

sobrecapa). 

  €60 
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________________________________________________________________________________________ 

259. LE PORTUGAL. Ocogravura. Lisboa. S.d. [19--]. De 22x14,5 cm. Com 154 págs. Brochado. Profusamente ilustrado. 

Exemplar com danos de manuseamento. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

260. LEAL. (Isabel) INICIAÇÃO ÀS PSICOTERAPIAS. 2ª Edição. Fim de Século. Lisboa. 2005. De 24x16,5 cm. Com 509, [ii] 

págs. Brochado. Ilustrado no texto com fotografias a preto e branco. Capa de Fernando Mateus. Exemplar com sublinhados 

a lápis. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

261. LEANDRO. (Ana) EUGÉNIO DE ANDRADE, RETRATOS. Coordenação da exposição... Missão de Macau em Lisboa. 12 a 

26 de Dezembro. Galeria da Praça-Porto 7 a 28 de Janeiro. Instituto Cultural de Macau. Porto. 1990. De 25x25 cm. Com 42 

páginas não numeradas. Brochado. Ilustrado com uma fotografias e 28 reproduções dos retratos do autor. Obra bilingue 

em português e chinês. 

  €35 

________________________________________________________________________________________ 

262. LEITÃO. (Joaquim) A MULHER NA OBRA DE GIL VICENTE. Separata do Volume «Gil Vicente». Academia das Ciências 

de Lisboa. 1939. De 26x20 cm. Com 70, [i] págs. Brochado. Exemplar com dedicatória na folha de anterrosto e danos na 

lombada. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

263. LEITE. (Ana Cristina) SUGAR CUBES. Galeria Mário Sequeira. Braga. 2004. De 22x22 cm. Com 71, [i] págs. Brochado. 

Impresso em papel couché. Profusamente ilustrado com reproduções de obras da artista. Edição bilingue com texto em 

português e inglês. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

264. LERA. (Ángel M.ª de) O REGRESSO DA MAÇONARIA. Tradução de Rafael Gomes Filipe, com prefácio do Dr. Adão e 

Silva, grão-mestre do Grande Oriente Lusitano. Livraria Bertrand. Amadora. 1984. De 20x15 cm. Com 336, [i] págs. 

Brochado. Ilustrado em extratexto, sobre papel couché, com gravuras e fotografias de várias personalidades históricas que 

pertenceram ou que tiveram alguma relação com a Maçonaria. Exemplar com folhas soltas e dedicatória e assinatura de 

posse na folha de anterrosto e de rosto. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

265. LEROY. (Béatrice) A ESPANHA DOS TORQUEMADA. Católicos, Judeus e Convertidos no Século XV. Editorial Inquérito. 

Mem Martins. 1998. De 23x15,5 cm. Com 180, [i] págs. Brochado. Ilustrado no texto a preto e branco com mapas e árvores 

genealógicas. Exemplar com vestígios de etiqueta na folha de guarda anterior. 

  €20 

________________________________________________________________________________________ 

266. LÉVI-STRAUSS. (Claude) OLHAR ESCUTAR LER. Tradução Beatriz Perrone-Moisés. Companhia das Letras. São Paulo. 

1997. De 23x16 cm. Com 151, [i] págs. Brochado. Ilustrado em extratexto sobre papel couché com fotografias a cor e 

pautas musicais. Exemplar com etiqueta da Book Out e Vertente e carimbo oleográfico de posse na folha de anterrosto. 

  €35 

________________________________________________________________________________________ 

267. LEWIS. (Bernard) OS ÁRABES NA HISTÓRIA. Tradução de Maria do Rosário Quintela. Prefácio da edição portuguesa e 

revisão de: Prof. Dr. António Dias Farinha. 2ª edição. Colecção: Imprensa Universitária Nº 26. Editorial Estampa, Lisboa. 

1990. De 21x14,5 cm. Com 224, [ii] págs. Brochado. Ilustrado com mapas. 

  €35 
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________________________________________________________________________________________ 

268. LÍVIO. (Tito) TEATRO MODERNO DE LISBOA (1961-1965), UM MARCO NA HISTÓRIA DO TEATRO PORTUGUÊS. Com a 

colaboração de Carmen Dolores. Prefácio de Luiz Francisco Rebello. Posfácio de Eugénio Vasques. Caminho. Lisboa. 2009. 

De 24x17 cm. Com 292, [i] págs. Brochado. Ilustrado em extratexto sobre papel couché com fotografias a preto e branco e 

reprodução de documentos. 

  €35 

________________________________________________________________________________________ 

269. LOBATO. (Alexandre) CARTA AO EMBAIXADOR DO BRASIL EM PORTUGAL. Por mão do Cônsul do Brasil em 

Moçambique. Edição do autor. Lourenço Marques. 1963. De 20x14 cm. Com 32 págs. Brochado. Exemplar com etiqueta da 

Livraria Sá da Costa. 

  €15 

________________________________________________________________________________________ 

270. LOBO. (Helio) BRASIL, TERRA CHARA... Imprensa Ingleza. Rio de Janeiro. 1913. De 17x12 cm. Com 87, [ii] págs. 

Brochado. Exemplar com pequenas falhas de papel na lombada e na capa anterior. Conjunto de três pequenos estudos de 

história diplomática. 

  €25 

________________________________________________________________________________________ 

271. LOURDES MODESTO. (Maria de), RECEITAS ESCOLHIDAS Editorial Verbo. Lisboa. 1977. De 22x20,5 cm. Com 400 págs. 

Encadernação do editor inteira de percalina, com estampagem a dourado na lombada e na pasta anterior. Folhas de guarda 

decorativas. Ilustrado no texto com desenhos monocromáticos e em extratexto com fotografias a cores. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

272. LOURENÇO. (Eduardo) NÓS E A EUROPA OU AS DUAS RAZÕES. 4ª Edição aumentada. Temas Portugueses. Imprensa 

Nacional-Casa da Moeda. Lisboa. 1994. De 24x15 cm. Com 207, [i] págs. Brochado. Obra com alguns textos em francês 

  €35 

________________________________________________________________________________________ 

273. LUCKNER. (Felix von) O ÚLTIMO CORSÁRIO. [Por] Conde Von Luckner Comandante do veleiro corsário "Seeadler". 

Tradução de Frederico de Carvalho. Livraria Clássica Editora. Lisboa. 1934. De 19x12 cm. Com 354, [i] págs. Brochado. 

Ilustrado com retrato do autor. Exemplar com defeitos nas capas e no corte das folhas, leves manchas de humidade nas 

folhas. 

  €25 

________________________________________________________________________________________ 

274. LUDENDORFF. A GUERRA TOTAL. [Por] General... antigo chefe do Estado Maior Geral dos Exércitos Alemãis. Tradução 

de Oliveira Abrantes com um prefácio de Eduardo Salgueiro. Colecção Histórica. Editorial Inquérito. Rio de Janeiro. 1941. 

De 19x12,5 cm. Com 261, [iii] págs. Brochado. Exemplar com etiqueta da Editorial Organizações, danos nas capas e na 

lombada, com perda de papel. 

  €25 

________________________________________________________________________________________ 

275. LYRA. (Heitor) O BRASIL NA VIDA DE EÇA DE QUEIROZ. Com um prefácio de Maria d'Eça de Queiroz. Edição Livros do 

Brasil. Lisboa. 1965. De 22x15 cm. Com 547, [xii] págs. Brochado. Ilustrado em extratexto com desenhos, retratos, 

reproduções de cartas e fotografias a preto e branco impressos em papel couché. Exemplar com carimbo oleográfico da 

Junta de Freguesia de Paço de Arcos e cota de biblioteca manuscrita. Apresenta vestígios de etiqueta no pé da lombada. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

276. MACEDO. (António A.) e outros. SACERDOTES PUNIDOS E LEIGOS AVISADOS... O CASO DE BRAGA. Centro Gráfico. 

Braga. 1973. De 21x14,5 cm. Com 147, [i] págs. Brochado. Exemplar com leves danos à cabeça da lombada. Tem junto folha 

solta com - Comunicado do Liceu de Camões, dactopolicopiado de 1970. 

  €25 
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________________________________________________________________________________________ 

277. MACHADO DA ROSA. (Alberto) EÇA, DISCÍPULO DE MACHADO? Um estudo sobre Eça de Queirós. 2.ª Edição revista. 

Editorial Presença. Portugal. Livraria Martins Fontes. Brasil. Biblioteca de Textos Universitários, N.º 24. Editorial Presença. 

Lisboa. 1979. De 21x14 cm. Com 301, [iii] págs. Brochado. Exemplar com etiqueta da «Livraria Martins Fontes Editora, Rio 

de Janeiro» na folha de guarda anterior. 

  €25 

________________________________________________________________________________________ 

278. MACHADO. (Dinis) REDUTO QUASE FINAL. Bertrand Editora. Venda Nova. 1989. De 23x15 cm. Com 116, [iii] págs. 

Brochado. 

  €20 

________________________________________________________________________________________ 

279. MADEIRA. (João) OS ENGENHEIROS DE ALMAS. O Partido Comunista e os Intelectuais. (dos anos 30 a inícios de 

sessenta). Editorial Estampa. Lisboa. 1996. De 20,5x14 cm. Com 409, [ii] págs. Brochado. A obra divide-se em três partes: 

Intelectuais, Sociedade e Marxismo, A difusão do Marxismo-Leninismo entre os Intelectuais Portugueses e Os Intelectuais 

Comunistas. Inclui ainda Nota Prévia, Introdução, Conclusões e Fontes e Bibliografia. 

  €25 

________________________________________________________________________________________ 

280. MAIA. (Samuel) MANUAL DE MEDICINA DOMÉSTICA. Higiene, Dietética, Ginástica, Enfermagem, Farmácia Caseira, 

Definição e Tratamento das Doenças, Socorros de Urgência. Por... Médico dos Hospitais de Lisboa. Quarta Edição. Livraria 

Bertrand. Lisboa. S.D. [1940]. De 19x13 cm. Com 956 págs. Encadernação do editor com gravações a ouro nas pastas e na 

lombada. Ilustrado. Exemplar com corte das folhas em verde e folhas de guarda em tela. Data conforme o registo da 

Porbase (BNP) 

  €60 

________________________________________________________________________________________ 

281. MAIAKÓVSKI. (Vladimir) POEMAS. Tradução Boris Schnaiderman, Augusto e Haroldo de Campos. 7ª Edição, 2ª 

reimpressão. Perspectiva. São Paulo. 2008. De 20,5x15 cm. Com 171, [v] págs. Brochado. Ilustrado. 

  €25 

________________________________________________________________________________________ 

282. MANUAL DO TORNEIRO E FREZADOR MECÂNICOS [2ª EDIÇÃO]. 2ª Edição. Biblioteca de Instrução Profissional 

fundada por Thomaz Bordallo Pinheiro. Livrarias Aillaud e Bertrand. Paris e Lisboa. S.d. De 18x11,5 cm. Com viii, 307 págs. 

Encadernação do editor em tela com estampagem a negro nas pastas e na lombada. Ilustrado a preto e branco no texto 

com gravuras. e tabelas de dados. 

  €60 

________________________________________________________________________________________ 

283. MANUAL PRÁTICO DE JARDINAGEM. Tradução e Adaptação Luís Manuel dos Reis Abreu, Engº Agrónomo. Edita 

Floraprint España. Valencia. S.D. De 24x17 cm. Com 160 págs. Brochado. Profusamente ilustrado. 

  €25 

________________________________________________________________________________________ 

284. MANUEL HENRIQUES JÚNIOR E A INDÚSTRIA RESINEIRA EM PORTUGAL. Socer Imobiliária e Investimentos, S.A. 1ª 

Edição. Gradiva. Lisboa. 2007. De 31x21,5 cm. Com 134, [ii] págs. Encadernação do editor em tela negra com estampagem 

dourada na lombada e pasta anterior e com sobrecapa de protecção. Impresso em papel couché. Profusamente ilustrado 

no texto com fotografias a cores e a preto e branco. Exemplar com dedicatória na folha de guarda. Edição comemorativa do 

cinquentenário da Resiquímica - Resinas Químicas, S.A., actualmente 100% detida pelo Grupo Socer. 

  €50 

________________________________________________________________________________________ 

285. MARIAZINHA. O COZINHEIRO PRÁTICO. Interessante Guia de Culinária ao alcance de toda a gente. Editorial Minerva. 

Lisboa. S.d. [1975?]. De 19x13 cm. Com 155, [v] págs. Brochado. Exemplar com etiqueta comercial e alguns cadernos soltos. 

  €35 
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________________________________________________________________________________________ 

286. MÁRIO BOTAS: O PINTOR E O MITO. 1.ª edição. Edições João Sá da Costa. Lisboa. 2002. De 30x25 cm. Com 135 págs. 

Encadernação do editor em tela com sobrecapa de protecção. Ilustrado com reproduções de obras de Mário Botas. «Há 

vidas marcadas por um desastre que as separa em duas metades, como um traço. Esse traço atravessa a obra de Mário 

Botas, dividindo-se em duas fases bem distintas: antes e depois de 1977, quando, aos vinte e quatro anos, soube que sofria 

de leucemia. Recuso, por pudor, fantasiar o que sentiu. Talvez se lembrasse do verso de um dos seus poetas: "os deuses 

vendem quando dão". Os deuses deram-lhe humor, inteligência, uma capacidade excepcional de olhar e de inventar; agora 

apresentavam-lhe a conta brutal, a aniquilação destes dons num horizonte não muito distante. Suponho que a pintura, até 

aí apenas prazer e passatempo, se lhe tornou então, a única razão da existência. Os seus condiscípulos de medicina no 

hospital de Santa Maria contam que passava aulas inteiras a desenhar, sem que isso o impedisse de se licenciar em 1975 

com notas altas. Depois, durante um estágio em psiquiatria, continuou a praticar o seu semiautomatismo pictural 

enquanto escutava os doentes do médico António Vieira (futuro autor do primeiro estudo de fundo sobre Mário Botas). O 

dom de fazer desenhos como quando, em criança, garatujava os seus rabiscos, era já semelhante à técnica surrealista de 

poetar sem o controlo da consciência, graças a uma pretensa "escrita automática"». (Da Introdução de Almeida Faria). 

  €75 

________________________________________________________________________________________ 

287. MARQUES. (Carlos Alberto) A BACIA HIDROGRÁFICA DO CÔA. Apresentação e notas: Pinharanda Gomes. Fotografias: 

Duarte Belo. Peninsulares - Especial. 40. Assírio & Alvim. Lisboa. 1995. De 22x16 cm. Com 162, [i] págs. Brochado. Ilustrado. 

Este livro reúne ainda, a partir da página 101, o ensaio «Algumas Notas Etnográficas de Riba Côa», do mesmo autor. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

288. MARTINS RAMOS. (Francisco) BREVIÁRIO ALENTEJANO. Caleidoscópio. Sintra. 2006. De 24,5x17 cm. Com 163 págs. 

Encadernação do editor. 

  €25 

________________________________________________________________________________________ 

289. MARTINS SARMENTO. (Francisco) ANTÍQUA TRADIÇÕES E CONTOS POPULARES. Sociedade Martins Sarmento. 

Guimarães. 1998. De 27x20 cm. Com 282 págs. Brochado. 

  €35 

________________________________________________________________________________________ 

290. MASCARENHAS GAIVÃO. (António) MOUZINHO DE ALBUQUERQUE. 1ª Edição. Oficina do Livro. Lisboa. 2008. De 

23x15 cm. Com 188, [iii] págs. Brochado. Ilustrado. Exemplar com marcador alusivo a Mouzinho. 

  €25 

________________________________________________________________________________________ 

291. MASCARENHAS MATEUS. (João) e outros. BAIXA POMBALINA, 250 ANOS EM IMAGENS. 250 YEARS OF IMAGES. 

Câmara Municipal de Lisboa. 2004. De 31x26,5 cm. Com 235 págs. Encadernação em percalina azul com gravações a prata 

na lombada e nas pastas e sobrecapa de proteção. Profusamente ilustrado com a reprodução de gravuras e fotografias que 

registaram importantes acontecimentos históricos ocorridos na baixa de Lisboa, em especial no Rossio e na Praça do 

Comércio. Magnífica edição de grande formato com o texto bilingue em português e inglês impresso sobre papel couché. 

  €60 

________________________________________________________________________________________ 

292. MATERIAL FERROVIARIO ESPAÑOL. SPANISH RAILROAD ESQUIPMENT. Sercore. Madrid. S.d. [1976?] De 29x24,5 cm. 

Com 108 págs. Encadernação do editor em tela com gravação a branco na pasta anterior. Impresso em papel couché. 

Profusamente ilustrado no texto com fotografias a cores. Obra bilingue em espanhol e inglês. 

  €80 

________________________________________________________________________________________ 

293. MAYER. (Joachim) e Folko Kullmann. JARDINS FLORIDOS. Flores, arbustos e plantas decorativas. Naumann & Göbel 

Verlagsgesellschaft Mbh. Colónia. S.D. De 26,5x21,5 cm. Com 256 págs. Encadernação do editor. Profusamente ilustrado. 

Exemplar com marcadores autocolantes nas margens. 

  €25 
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________________________________________________________________________________________ 

294. MEIRIM. (José Manuel) COLECTÂNEA DE LEGISLAÇÃO DO DESPORTO. I. Disposições Gerais. II. Actividade Desportiva. 

III. Organização Desportivas. IV. Administração Pública Desportiva. V. Cooperação Internacional. VI. Condecorações. 

Coimbra Editora. Coimbra. 1997. De 23x16 cm. Com 515 págs. Brochado. Exemplar tem junto Adenda de xiii páginas, com o 

Decreto-Lei nº 183/97 de 26 de Julho, relativo ao combate à dopagem. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

295. MELO. (Alexandre) COLECÇÃO BERARDO, ARTE POP & Cª. Sintra Museu de Arte Moderna - Colecção Berardo. 2002. 

De 21,5x18 cm. Com 163, [i] págs. Brochado com badanas, que apresentam a biografia do autor em língua portuguesa e 

uma versão em língua inglesa redigida por José Manuel Berardo. Ilustrado com reproduções de pinturas e fotografias a 

cores e a preto e branco de obras e momentos históricos alusivos à Arte Pop. Exemplar com assinatura de posse na folha 

de rosto, sublinhados e anotações marginais no texto. Lombada com ligeiro defeito à cabeça. Edição bilingue com texto em 

português e inglês. Terceiro volume da Colecção "Cadernos do Museu" que acompanhou a exposição "Colecção Berardo, 

Arte Pop e C.ª", organizada pelo Sintra Museu de Arte Moderna - Colecção Berardo (de 19 de Abril a 15 de Setembro de 

2002), comissariada por Alexandre Melo. 

  €50 

________________________________________________________________________________________ 

296. MENDES DO AMARAL. (Abílio) CONVENTO DO ESPÍRITO SANTO DE GOUVEIA. Separata da Revista «Beira Alta». 

Viseu. 1974. De 22x17 cm. Com 118, [iv] págs. Brochado. Ilustrado em extratexto com fotografias e reproduções de 

documentos. Exemplar com dedicatória do autor na página 3 e corrigendas a tinta. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

297. MENDES DOS SANTOS. (Romeu) PLANTAS ÚTEIS DE ANGOLA - CONTRIBUIÇÃO ICONOGRÁFICA. Por..., auxiliar de 

investigador de 1.ª classe do Instituto de Investigação Científica de Angola. Instituto de Investigação Científica de Angola. 

Luanda. 1967. De 24,5x17 cm. Com 67, [v] págs. Brochado. Ilustrado com gravuras e tabelas. Exemplar com carimbo 

oleográfico de oferta na folha de rosto. 

  €80 

________________________________________________________________________________________ 

298. MENDES. (Manuel) ABEL MANTA. Colecção de Arte Contemporânea. Artis. Lisboa. 1958. De 24,5x20,5 cm. Com 12, 

[xxx] págs. Brochado. Ilustrado a preto e branco (heliogravuras) e a cores com reproduções de obras do autor, estando 

estas últimas coladas sobre as folhas e protegidas com papel vegetal. Inclui ainda fotografia do autor junto a nota 

biográfica no verso da folha de anterrosto. Exemplar com dedicatória a tinta na folha de guarda. Os cadernos estão soltos e 

descolados das capas de brochura. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

299. MENEZES. (Armando M. S.) A PODA EM FRUTICULTURA. Noções práticas e novos métodos. Por… Engenheiro 

Agrónomo. 2ª Edição Revista e ampliada. Comp. e imp. da Tip. Alcobacense. Alcobaça. 1977. De 21x15 cm. Com 286 págs. 

Brochado. Ilustrado com trabalhos fotográficos e desenhos executados pelo autor. 

  €60 

________________________________________________________________________________________ 

300. MENEZES. (Djacir) CRÍTICA SOCIAL DE EÇA DE QUEIROZ. 2.ª Edição, com Prefácio de Galeão Coutinho. Em anexo - 

Apreciações críticas de João Gaspar Simões, Hernâni Cidade e Tomás Ribeiro Colaço. Imprensa Universitária do Ceará. 

Fortaleza. 1962. De 21x15 cm. Com 206, [i] págs. Brochado. Exemplar com rasgo na capa posterior, sem perda de papel, e 

com alguns picos de humidade. 

  €30 
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________________________________________________________________________________________ 

301. MODESTO. (Maria de Lourdes) GRANDE ENCICLOPÉDIA DA COZINHA [2 Vols.]. Direcção de... Fotografias a cores de 

Alcino Sengo. Fotografias a preto e branco de Otto Auer. Vol I, A-F [Vol II, G-Z.]. Editorial Verbo. Lisboa. S./D. [1965]. 2 

Volumes de 30x23 cm. Com 442, [v]; e 452, [v] págs. Encadernações em percalina com ferros a ouro nas pastas anteriores e 

lombada. Texto impresso a duas colunas. Ilustrados com gravuras, tabelas, quadros e fotografias a preto e branco no texto 

e em extratexto com fotografias a cores impressas sobre papel couchê. Impressos sobre papel de excelente qualidade. 

Exemplar com picos de humidade esporádicos no miolo. Primeiro volume com falta da lombada e pasta posterior solta do 

miolo. Segundo volume do exemplar com ligeiros danos na lombada. Ambos contêm marcador em fita de tecido 

encarnado. Obra monumental de grande beleza e esmero gráfico impressa sobre papel de excelente qualidade, consagrada 

ao inventário escrupuloso de nomes, expressões, conceitos e receitas gastronómicas, precedido de prefácio elogioso de 

Fernando de Castro Pires de Lima. 

  €80 

________________________________________________________________________________________ 

302. MOLDER. (Adriana) A MADRUGADA DE WILHELM E LEOPOLDINE. Assírio & Alvim. Fundação Carmona e Costa. Lisboa. 

2007. De 21x15 cm. Com 77, [ii] págs. Brochado. Profusamente ilustrado. Catálogo publicado por ocasião da exposição 'A 

Madrugada de Wilhelm e Leopoldine», em 2007, no âmbito do programa de Apoio à Arte Contemporânea. Contém 

reportagem com a autora por Filipa Oliveira. Tiragem de 800 exemplares. 

  €20 

________________________________________________________________________________________ 

303. MOLHO DE FARIA. S. BENTO DA PORTA ABERTA. [Por] Dr... Edição da Irmandade. Braga. 1947. De 19,5x13 cm. Com 

193, [vi] págs. Brochado. Ilustrado. Exemplar por abrir, com mancha à cabeça da lombada. 

  €60 

________________________________________________________________________________________ 

304. MONTEIRO FERNANDES. (A. L.) DIREITO DO TRABALHO. I. INTRODUÇÃO. RELAÇÕES INDIVIDUAIS DE TRABALHO. 

[Por] ... Professor Convidado do I.S.C.T.E - Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa. 8ª Edição. Revista e 

Actualizada. (Reimpressão). Livraria Almedina. Coimbra. 1993. De 23x16 cm. Com 540, [i] págs. Brochado. Exemplar com 

leve desgaste nas capas de brochura e assinatura de posse na folha de anterrosto. Inclui quatro páginas com notas de 

actualização, colocadas entre as páginas 10 e 11. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

305. MONTEIRO. (Álvaro) e Cláudio António Monteiro. O GUARDA-LIVROS SEM MESTRE. Tratado prático de escrituração 

comercial e industrial, contabilidade, cálculo comercial e financeiro, correspondência comercial e noções gerais de 

comércio. [Por]... Contabilistas. Nona edição actualizada. Edição dos Autores. Tipografia e Encadernação A Portuense. 

Porto. 1948. De 22x16 cm. Com [iv], 477 págs. Encadernação em tela azul com gravação a dourado na pasta anterior e na 

lombada. Ilustrado com tabelas no texto, algumas desdobráveis. As quatro páginas iniciais contêm apreciações críticas da 

obra. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

306. MONTEIRO. (Armindo) O PENSAMENTO DO MINISTRO DAS COLÓNIAS, DR. ARMINDO MONTEIRO. Reconstrução do 

Império. Edições SPN. Lisboa. 1934. De 19,5x15,5 cm. Com 31 págs. Brochado. Exemplar com manchas de humidade nas 

capas de brochura. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

307. MONTELLO. (Josué) NOITE SOBRE ALCÂNTARA. Romance. Prefácio de Jacinto do Prado Coelho. Colecção Livros do 

Brasil. Edição «Livros do Brasil». Lisboa. 1989. De 21x14,5 cm. Com 362, [v] págs. Brochado. Capa de A. Pedro. 

  €30 

 

https://www.castroesilva.com/store/viewItem.asp?idProduct=66388
https://www.castroesilva.com/store/viewItem.asp?idProduct=60984
https://www.castroesilva.com/store/viewItem.asp?idProduct=57053
https://www.castroesilva.com/store/viewItem.asp?idProduct=58938
https://www.castroesilva.com/store/viewItem.asp?idProduct=63004
https://www.castroesilva.com/store/viewItem.asp?idProduct=57325
https://www.castroesilva.com/store/viewItem.asp?idProduct=62901


________________________________________________________________________________________ 

308. MONTEREY. (Guido de) LAMEGO: TERRAS AO LÉU. 2.ª edição revista pelo autor. Edição do autor. Tip. Sociedade de 

Papelaria. Porto. 1984. De 18x12 cm. Com 317, [iii] págs. Brochado. Ilustrado. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

309. MONUMENTOS DO BRASIL. Exposição de Documentação Fotográfica. Museu Regional de Évora. [D.L. 1960]. De 24x17 

cm. Com 31, [xvii] págs. Brochado. Ilustrado no texto e em extratexto, nas últimas páginas não numeradas, sobre papel 

couché. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

310. MORAES. (Artur de) MEMÓRIAS DE ANGOLA. As minhas memórias sobre a pacificação do Sul de Angola. [Por] 

Major... 2.ª edição. Caleidoscópio. Casal de Cambra. 2007. De 24x17 cm. Com 213 págs. Brochado. Ilustrado com mapas e 

fotografias a preto e branco, respectivamente legendadas. Breve biografia do autor, tal como é apresentada pela badana 

anterior: «Este "herói das campanhas de África" nasceu nos Olivais (Lisboa), em 1865, e faleceu em Silva Porto (Bié, 

Angola), em 1940. Como voluntário, cedo abraçou a carreira das armas, como seu avô, seu pai e dois irmãos - contava, 

então, apenas 14 anos de idade. Optou por fazer a sua carreira militar em África, desembarcando em Luanda (onde servia 

um seu irmão, como alferes), em 1887, com 22 anos de idade. "(...) Foi promovido a alferes em 23-IV-1891, (...) a tenente 

em 30-III-1898, a capitão em 25-VI-1903, a major em 21-X-1910, tendo sido reformado em 1913 (...)", com 46 anos de 

serviço.» 

  €40 

________________________________________________________________________________________ 

311. MORAIS SARMENTO. (Hugo Pinto de) NOVO MANUAL DO ELECTRICISTA. Biblioteca de Instrução Profissional. 

Fundada por Thomaz Bordallo Pinheiro. [Por...] Engenheiro de Máquinas e Electricidade pela Escola Superior Técnica de 

Mittweida. 2ª Edição. Livraria Bertrand. Livraria Francisco Alves. Lisboa. Rio de Janeiro. São Paulo. 1939. De 18x11,5 cm. 

Com 436 págs. Encadernação em tela com estampagem a negro nas pastas e lombada. Ilustrado no texto com fotografias, 

gravuras, tabelas, esquemas e fórmulas e em extratexto com um 'Boletim Diário' desdobrável a ser preenchido pelo leitor. 

Verso das pastas e folhas de guarda ilustradas com anúncios publicitários. Exemplar com ligeiro desgaste na lombada e nos 

cantos das pastas. 

  €60 

________________________________________________________________________________________ 

312. MORAIS. (António Manuel) A PRAÇA DE TOIROS DE LISBOA (CAMPO PEQUENO). FNAC - Gráfica. Lisboa. 1992. De 

28x20 cm. Com 1079 págs. Encadernação do editor com sobrecapa de proteção. Profusamente ilustrado. Contém 

dicionários onomásticos de toureiros e de ganadarias acompanhado das fotogravuras dos mesmos e o desenho dos ferros e 

das marcas utilizados nos animais. Obra com capítulo preliminar sobre a origem das corridas e a lista descritiva das 

localidades com tradições tauromáquicas. 

  €80 

________________________________________________________________________________________ 

313. MORAIS. (Graça) TERRA QUENTE O FIM DO MILÉNIO, AS QUATRO ESTAÇÕES DO ANO. (Agosto de 1999 - Agosto de 

2000). Texto de António Carlos Carvalho. Fotografias de Roberto Santandreu. Gótica. Lisboa. 2000. De 29x24 cm. Com 183, 

[iii] págs. Encadernação do editor com sobrecapa de proteção. Profusamente ilustrado. 

  €50 

________________________________________________________________________________________ 

314. MOREIRA DE SÁ. (Artur) O INFANTE D. HENRIQUE E A UNIVERSIDADE. Colecção Henriquina. Comissão Executiva das 

Comemorações do Quinto Centenário da Morte do Infante D. Henrique. Lisboa. 1960. De 18,5x12 cm. Com 127, [i] págs. 

Brochado. Exemplar por abrir.  

  €30 
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________________________________________________________________________________________ 

315. MORENO. (Armando) NOVOS CONTOS OEIRENSES. Câmara Municipal de Oeiras. Oeiras. 1999. De 19,5x13 cm. Com 

192 págs. Brochado. Exemplar com carimbo de oferta da Câmara Municipal de Oeiras na folha de guarda anterior. A obra 

apresenta uma nota introdutória do então Presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Afonso de Morais. Colectânea de 

contos anteriormente publicados na revista Oeiras Municipal. 

  €20 

________________________________________________________________________________________ 

316. MORRIS. (Desmond) GUIA ESSENCIAL DO COMPORTAMENTO DO CAVALO. 2ª Edição. Arte de Viver. Publicações 

Europa-América. Mem Martins. 1995. De 21x14 cm. Com 150, [vi] págs. Brochado. Ilustrado com gravuras. Exemplar com 

talão e postal da editora. 

  €40 

________________________________________________________________________________________ 

317. MOTA PINTO. (Carlos Alberto da) CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL. (Reimpressão). Dissertação de doutoramento 

em ciências Jurídicas na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Livraria Almedina. Coimbra.1982. De 23x16 cm. 

Com xxviii, 529, [ii] págs. Brochado. Exemplar com assinatura de posse e etiqueta da Livraria Petrony na folha de rosto. 

  €40 

________________________________________________________________________________________ 

318. MOURÃO-FERREIRA. (David) CANCIONEIRO DE NATAL. Segunda Edição. Editorial Verbo. Lisboa. 1972. De 22x16 cm. 

Com 48, [iv] págs. Encadernação cartonada do editor com sobrecapa de protecção. Impresso em papel avergoado. 

Exemplar com etiqueta da Tabacaria do Parque na folha de guarda anterior. 

  €25 

________________________________________________________________________________________ 

319. MOUTA. (Fernando) ESTUDO DO SOLO E SUB-SOLO DA COLÓNIA, CONCLUSÕES. Delegação à 1.ª Conferência 

Económica do Império Colonial Português. 5.ª Comissão - Utensilagem Colonial, VII. Anexo I. - Base para a creação de 

Quatro Brigadas de Estudos. Estimativas de despesa. Anexo II. - Reorganização dos Serviços de Geologia e Minas de Angola. 

Projecto de decreto. Estimativa de despesa. Pelo Eng. ... República Portuguesa-Colónia de Angola. Tip. da Emprêsa do 

Anuário Comercial. Lisboa. 1936. De 22x16 cm. Com 47 págs. Brochado. Exemplar por abrir, com leves picos de humidade 

nas capas. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

320. MOUTINHO. (Mário) A ARQUITECTURA POPULAR PORTUGUESA. 3ª edição. Editorial Estampa. Lisboa. 1995. De 

20,5x14 cm. Com 186, [i] págs. Brochado. Ilustrado a preto e branco no texto com mapas, fotografias e plantas de casas. Da 

capa de brochura posterior da obra: 'Esta obra tem por objectivo proporcionar aos alunos do ensino secundário e superior 

o acesso a uma documentação representativa e de fácil consulta sobre a arquitectura popular portuguesa e renovar o 

interesse dos estudiosos e do público em geral sobre este tema suscitando, consequentemente, novas publicações. 

Deseja-se, ainda, que este trabalho possa contribuir para a criação de um futuro Museu de Ar Livre da Arquitectura Popular 

Portuguesa'. 

  €40 

________________________________________________________________________________________ 

321. MUSEU BIBLIOTECA CONDE DE CASTRO GUIMARÃES. Cascais-Portugal. Álbum Turístico. PostalFoto. Lisboa. S.D. De 

15x10 cm. Com 10 Bilhetes Postais presos por uma argola plástica. 

  €25 

________________________________________________________________________________________ 

322. NABAIS. (António J. C. M.) FORAL DE ALCOCHETE E ALDEIAS GALEGA (MONTIJO), 1515. Câmara Municipal de 

Alcochete. Câmara Municipal de Montijo. 1995. De 22x15,5 cm. Com 110 págs. Brochado. Ilustrado com fac-similes e 

fotografias. 

  €25 
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________________________________________________________________________________________ 

323. NASCIMENTO FERREIRA. (Luís Jorge do) LEIS DO TURISMO. Compilada e Anotada e Com Índice Remissivo. [Por]... 

Advogado, Jurista da Direcção-Geral do Turismo. Legislação sobre: Hotéis, Pensões, Pousadas e outros estabelecimentos 

hoteleiros, Restaurantes, Cafés, Cervejarias e outros estabelecimentos similares, Aldeamentos Turísticos, Apartamentos 

Turísticos, Alojamentos Particulares, Agências de Viagens, Parques de Campismo, Utilidade Turística, Pessoal de Informação 

Turística, Transportes Turísticos (Rent-A-Car, Embarcações Marítimas), Instituto Nacional de Formação Turística e 

Financiamento de Investimentos Turísticos. Coimbra Editora, Limitada. Coimbra. 1982. De 23x16 cm. Com xiii, 587 págs. 

Brochado. Ilustrado com quadros, tabelas e diversos modelos de documentos oficiais. Exemplar com etiqueta na folha de 

anterrosto da "Livraria do C. C. Arco Íris". Apresenta ligeiros defeitos na lombada e capa de brochura posterior. 

  €25 

________________________________________________________________________________________ 

324. NEMÉSIO. (Vitorino) VIDA E OBRA DO INFANTE D. HENRIQUE. Colecção Henriquina. Comissão Executiva das 

Comemorações do Quinto Centenário da Morte do Infante D. Henrique. Lisboa. 1959. De 18,5x12 cm. Com 184, [v] págs. 

Brochado. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

325. NERY. (Eduardo) RITMOS DE COR-JAZZ, PINTURA. Fevereiro a Março de 2007. São Mamede Galeria de Arte. Lisboa. 

2007. De 24x24 cm. Com 12 págs. não numeradas. Brochado, com folhas de guarda em papel vegetal. Ilustrado. Exemplar 

de uma tiragem de 750. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

326. NEVES LARCHER. (Jorge das) MONUMENTOS DE PORTUGAL: BATALHA, O TEMPLO DA PATRIA. | MONUMENTS OF 

PORTUGAL: BATALHA, A NATIONAL TEMPLE | MONUMENTS DU PORTUGAL: BATALHA, LE TEMPLE DE LA PATRIE.. O 

produto liquido da venda reverte para a patriotica obra dos Padrões da Grande Guerra. [Por] Capitão... 2.ª edição 

profusamente ilustrada, correcta e aumentada. Executado nas oficinas da Litografia Nacional. Porto. 1927. De 23x16 cm. 

Com [xvi], 38 págs. Brochado. Ilustrado em extratexto. Exemplar danos na lombada e dedicatória do autor na folha de 

guarda. Obra trilingue em português, inglês e francês. 

  €20 

________________________________________________________________________________________ 

327. NEVES. (Amaro) PINTURA MANEIRISTA EM AVEIRO. Contributos para o seu estudo. O núcleo da Santa Casa. Santa 

Casa da Misericórdia. Aveiro. 2002. De 28x21 cm. Com 143 págs. Brochado. Impresso em papel couché. Profusamente 

ilustrado a cores e a preto e branco com reproduções de obras de arte, retratos e documentos. Estudo sobre o Maneirismo 

na cidade de Aveiro, debruçando-se de forma mais específica sobre o acervo da Santa Casa da Misericórdia. 

  €25 

________________________________________________________________________________________ 

328. NIETZSCHE. (Friedrich) POEMAS. Selecção, versão portuguesa, prefácio e notas de Paulo Quintela. Galaica. Porto. 

1960. De 21,5x16 cm. Com 307, [ii] págs. Brochado. Ilustrado. Exemplar por abrir com desgaste à cabeça da lombada. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

329. NIZZA DA SILVA. (Maria Beatriz) CULTURA PORTUGUESA NA TERRA DE SANTA CRUZ. Coordenação de... Histórias de 

Portugal 14. Editorial Estampa. Lisboa. 1995. De 20x14 cm. Com 280, [i] págs. Brochado. Exemplar com etiqueta de cota na 

lombada, talão comercial da editora e carimbos oleográficos da Embaixada de Portugal em Manila. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

330. NÓBREGA. (Isabel da) A COMPANHIA DO POETA. Antologia da obra de Fernando Pessoa organizada por... Ano do 

Centenário. Imprensa Nacional Casa da Moeda. Lisboa. 1988. De 24,5x17,5 cm. Com cerca de 200 págs. com paginações 

variadas. Encadernação do editor em tela com sobrecapa de protecção. Ilustrado no texto com pinturas. Agenda (sem ano) 

com textos pessoanos em cada dia e reproduções de pinturas a iniciar cada mês. 

  €30 
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________________________________________________________________________________________ 

331. NOITE DE EVOCAÇÃO DO «LEÃO DE OURO». Promovida pelo Grupo dos Amigos de Lisboa em 17 de Abril de 1937. 

Amigos de Lisboa. Ollissipo [Lisboa]. 1937. De 25x19 cm. Com 40 págs. Brochado. Ilustrado. Exemplar N.º 242, com picos de 

humidade, danos ligeiros à cabeça da lombada e alguns sublinhados e anotações marginais. Tem junto um recorte de jornal 

relacionado com conteúdo do livro. 

  €15 

________________________________________________________________________________________ 

332. NOTÍCIAS DO QUELELE, BAIRRO DE BISSAU. Textos e ilustrações dos alunos das escolas populares Aruna Embaló e 

Penha-Bôr, Bissau. Coordenação de Alain Corbel. Colecção: Arquipélago. Edição: ACEP - Associação para a Cooperação 

Entre os Povos. Lisboa. Com AD - Acção para o Desenvolvimento, Bissau. 2007. De 28x21 cm. Com 48 páginas. Brochado. 

Contém badanas com biografia do coordenador, uma breve nota sobre as 'Escolas Populares Aruna Embaló e Penha-Bôr,' 

sobre a ACEP e sobre a AD. Ilustrado com fotografias e reproduções de gravuras e pinturas elaboradas pelos alunos autores 

da obra. Impresso sobre papel encorpado. 

  €20 

________________________________________________________________________________________ 

333. NYERERE. (Julius K.) SOCIALISME, DÉMOCRATIE ET UNITÉ AFRICAINE. Suivi de La Déclaration d'Arusha. Textes 

traduits et présentés par Jean Mfoulou, African Studies Program-Boston University. Présence Africaine. Paris. 1970. De 

21x13,5 cm. Com 109 págs. Brochado. Exemplar com etiqueta da Livraria Sá da Costa. 

  €20 

________________________________________________________________________________________ 

334. O PROTESTANTISMO. Perguntas respeitosas ao Senhor Ministro da Igreja Protestante por um neófito da mesma 

igreja. Tipografia Porto Medico. Porto. 1931. De 18x11,5 cm. Com 144 págs. Brochado. Exemplar com leves danos na 

lombada. Obra de autor anónimo que consiste num ataque ao protestantismo. Foi editada pela primeira vez em 1917, esta 

é a segunda edição e foi depois reeditada em 1954. 

  €20 

________________________________________________________________________________________ 

335. O ZEN OCIDENTAL. Selecção, tradução e prefácio de José Jorge Letria. Hugin. 1998. De 21,5x15 cm. Com 96 págs. 

Brochado. Exemplar contém etiqueta do Gabinete de Juventude da Câmara Municipal de Sintra com o número 3123 na 

folha de guarda anterior. As duas primeiras folhas do prefácio encontram-se descoladas do miolo. A obra é composta por 

várias citações de inúmeros escritores, poetas, filósofos, cientistas e místicos que nada têm ou tiveram a ver com o Oriente 

onde o Zen tradicional nasceu e se propagou. Tal como José Jorge Letria refere no Prefácio: "(...) Ao selecioná-las e 

traduzi-las, sem obedecer a nenhum específico critério organizativo, quis demonstrar que este nosso mundo é, afinal, 

muito mais pequeno do que somos capazes de imaginar". 

  €25 

________________________________________________________________________________________ 

336. OLIVEIRA MARQUES. (A. H. de) AFONSO COSTA. A Obra e o Homem. Editora Arcádia. Lisboa. 1972. De 20,5x14 cm. 

Com 429 págs. Brochado, capa de Manuel Dias. Ilustrado em extratexto sobre papel couché com fotografias a preto e 

branco e um diagrama ("life line") das principais personalidades das gerações que acompanharam Afonso Costa. Exemplar 

com talão da editora e etiqueta da Nova Esperança de Beja. Contém uma cronologia fundamental da sua vida e bibliografia. 

  €40 

________________________________________________________________________________________ 

337. OLIVEIRA MARTINS. O PRINCIPE PERFEITO. Introdução de Henrique de Barros Gomes. Guimarães & C.ª Editores. 

Lisboa. 1984. De 20,5x15 cm. Com clxxviii, [ii], 76, [iii] págs. Brochado. 

  €30 
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________________________________________________________________________________________ 

338. OLIVEIRA RAMOS. (A. de) e A. Simões Correia. ASSENTOS DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Actualizados e 

Anotados. Por... Advogado e... Juiz de Direito. 4.ª Edição, actualizada e ampliada. Livraria Ferin, Lda. Lisboa. 1956. De 

23,5x17cm. Com 641, [ii] págs. Encadernação em tela, com rótulo em pele e gravações a ouro e folhas de guarda a papel 

decorativo. Exemplar preserva as capas de brochura, com leves defeitos nas pastas e no rótulo. 

  €40 

________________________________________________________________________________________ 

339. OLIVEIRA RAMOS. (A. de) e outros. FORMULÁRIO GERAL DE PROCESSO CIVIL, COMERCIAL, FISCAL E 

ADMINISTRATIVO. [VOLUMES I-III - 4.ª E 5.ª EDIÇÃO] Por A. d'Oliveira Ramos (Advogado), A. Simões Correia. (Juiz de 

Direito) e António Rodolfo e José Manuel Simões Correia (Advogados). Volume I [Volumes II e III]. Livraria Ferin. Lisboa. 

1978, 1979, 1981. 3 Volumes de 24x17 cm. Com 573, [ii]; 564; 510, [ii] págs. Brochado. Exemplar com leves defeitos na 

lombada e nas capas, etiquetas da Livraria Jurídica Lapa e Pereira e assinatura de posse nos volumes II e III. Volume I. 

Processo Civil e Comercial: procedimentos cautelares, cauções, depósitos, incidentes da instância, assistência judiciária, 

processo ordinário, processo sumario, processo sumaríssimo. 5.ª Edição, revista e actualizada. Volume II. Processo Civil e 

Comercial: recursos, processo de execução. 5.ª Edição. revista e actualizada. Nova tiragem. Volume III. Dos Processos 

Especiais: interdições e inabilitações, despejo, depósito de renda. expurgação de hipoteca e extinção de privilégios, venda e 

adjudicação do penhor, prestação de contas, consignação em deposito, acções possessórias, embargos de terceiro. 4.ª 

Edição, revista e actualizada. 

  €60 

________________________________________________________________________________________ 

340. OLIVEIRA SALAZAR. (António) O ESTADO NOVO. UNIÃO NACIONAL. Imprensa Nacional de Lisboa. 1933. De 22,5x14,5 

cm. Com 64 págs. Brochado. Exemplar com capas de brochura soltas do restante da obra. Inclui as seguintes rubricas: 

Discurso do Sr. Doutor Oliveira Salazar (30 de Julho de 1930); Estatutos da União Nacional; Constituição Política da 

República Portuguesa; e Acto Colonial. Na capa de brochura anterior contém a seguinte citação: Tudo pela Nação. Nada 

contra a Nação. Dr. Oliveira Salazar. 

  €60 

________________________________________________________________________________________ 

341. OLMO BOULLÓN. (José) LOS TERRITORIOS ESPAÑOLES DEL GOLFO DE GUINEA. Visión Geográfica, Histórica, 

Económica y Turística. [Por] ... Ex Jefe de los Servicios del Turismo de Marruecos; Funcionario Técnico de la Administración 

de la Zona del Protectorado Español en Marruecos; Ex Funcionario de la Administración Colonial. Editorial Dossat. Madrid. 

1944. De 31x22 cm. Com 133, [i] págs. Encadernação cartonada do editor com as pastas ilustradas a cores. Ilustrado a cores 

e a preto e branco com gravuras, mapas, plantas, gráficos, tabelas e esquemas. Exemplar manuseado, apresenta picos de 

humidade e marcas de desgaste inerentes à sua antiguidade. Principais capítulos da obra: 'PARTE PRIMERA: GEOGRAFIA 

FÍSICA Y HUMANA: I. Isla de Fernando Poo; II. Guinea Continental; III. Isla de Annobón; IV. Isla de Corisco; V. Islas Elobeyes; 

VI. Clima, Flora, Fauna; VII. Razas, lenguas, religión y costumbres. VIII. Comunicaciones, extensión y turismo; PARTE 

SEGUNDA: GEOGRAFIA POLÍTICA, COLONIZACIÓN, HISTORIA Y ARTESANÍA: I. Gobernación de los territorios; II. Organización 

administrativa, Sanidad, Enseñanza, Obras públicas y Hacienda; III. Explotación forestal y agrícola. Exportación e 

importación; IV. Industrias, cultivos especiales, caza y aprovechamientos, ganadería y pesca; V. Historia y tratados; VI. 

Artesanía indígena; ILUSTRACIONES: MAPAS; ESQUEMAS: Isla de Fernando Poo; Guinea Continental; Isla de Annobón; Isla 

de Corisco; VARIOS; GRÁFICOS; DIBUJOS A PLUMA'. 

  €50 

________________________________________________________________________________________ 

342. OREY CAPUCHO. (António Diogo Salema de) e Maria da Conceição Ramirez de Salema Cordeiro. ANTÓNIO D'OREY 

CAPUCHO - FOTOBIOGRAFIA. Redacção e pesquisa documental... S.N. S.L. S.d. De 30x25,5 cm. Com 65, [i] págs. Brochado. 

Profusamente ilustrado com reproduções de documentos e fotografias a cores e a preto e branco. Com Prefácio de Carlos 

Pimenta. 

  €50 
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________________________________________________________________________________________ 

343. ORTIGÃO DE OLIVEIRA. (A. M.) SEIS ANOS EM CALDELAS 1957-1962. A propósito de 372 doentes com perturbações 

funcionais do cólon. [Por]... Gastroenterologista. Separata de «O Médico», n.º 778, 1966. Tip. Sequeira. Porto. 1966. De 

23x16 cm. Com 36 págs. Brochado. Ilustrado com gráficos e tabelas. 

  €20 

________________________________________________________________________________________ 

344. ORTOLI. (Sven) e Nicolas Witkowski. A BANHEIRA DE ARQUIMEDES. PEQUENA MITOLOGIA DA CIÊNCIA. Tradução de 

Isabel Mafra. Colecção Sinais. Edições ASA. Porto. 1998. De 21x14,5 cm. Com 159, [i] págs. Encadernação cartonada do 

editor com sobrecapa de protecção. Ilustrado com gravuras e fotografias a preto e branco. 

  €25 

________________________________________________________________________________________ 

345. PACHECO DE CARVALHO. (Álvaro) LOUZADA. Organização de Camacho Pereira. Lousada n.º 177. Edição ROTEP - 

Roteiro Turístico e Económico de Portugal. Cruz Quebrada. 1954. Folheto dobrável em oito de 66,5x44,5 cm. ou 22,5x17 

cm. dobrado. Com 6 págs. Ilustrado com uma planta, um mapa e fotografias monocromáticas. O Folheto e composto por 

duas páginas de texto, uma planta que ocupa 4 divisões e um mapa colorido que ocupa todo o verso. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

346. PACHECO. (Diego) A FUNDAÇÃO DO PORTO DE NAGASAQUI. THE FOUNDING OF THE PORT OF NAGASAKI. E a sua 

cedência à Sociedade de Jesus. And its cession to the Society of Jesus. Edição do Centro de Estudos Marítimos de Macau. 

1989. De 25x18 cm. Com 67, [ii] págs. Brochado. Impresso sobre papel de excelente qualidade. Exemplar contém etiqueta 

de patrocínio da " Fundação Oriente " (Portugal) na folha de guarda anterior. Apresenta marcas e vincos nas capas de 

brochura. Edição trilingue, com texto em português, inglês e japonês. 

  €40 

________________________________________________________________________________________ 

347. PACHECO. (Helder) MATOSINHOS: A MEMÓRIA DAS CASCATAS. Câmara Municipal de Matosinhos - Comissão de 

Festas do Senhor de Matosinhos. 1996. De 25x21 cm. Com 170, [v] págs. Encadernação em tela vermelha com sobrecapa 

de protecção. Profusamente ilustrado. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

348. PACHECO. (Helder) MATOSINHOS: MEMÓRIA E CORAÇÃO DA FEIRA DA LOUÇA. Câmara Municipal de Matosinhos - 

Comissão de Festas do Senhor de Matosinhos. 1994. De 22x21,5 cm. Com 153, [i] págs. Encadernação em tela branca com 

sobrecapa de protecção. Profusamente ilustrado. Exemplar n.º 77 de uma tiragem de 100, numerados e assinados pelo 

autor. 

  €50 

________________________________________________________________________________________ 

349. PAIVA ABREU. (Alice Rangel de), Helena Hirata e Maria Rosa Lombardi. GÊNERO E TRABALHO NO BRASIL E NA 

FRANÇA. Perspectivas interseccionais. 1ª Edição. Organização... Boitempo. São Paulo. 2016. De 23x16 cm. Com 284, [ii] 

págs. Brochado. Ilustrado. 

  €25 

________________________________________________________________________________________ 

350. PALMA. (Margarida) VEIO DEPOIS A NOITE INFAME. 1ª Edição. Casa das Letras. Alfragide. 2015. De 23,5x16 cm. Com 

443, [iii] págs. Brochado. 

  €25 

________________________________________________________________________________________ 

351. PALMEIRA. (Toni) MAIO FOTOGRÁFICO, HOMENAGEM AOS PIONEIROS DA FOTOGRAFIA NA REGIÃO DE LEIRIA 1992. 

Catálogo... 13 a 27 de Maio. Comp. e imp. Tip Santos e Costa. Pedreira. Leiria. 1992. Oblongo de 24x30 cm. Com 88, [ii] 

págs. Brochado. Profusamente ilustrado. Exemplar com desgaste de manuseamento nas capas. 

  €50 
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________________________________________________________________________________________ 

352. PAMPLONA. (Fernando de), José Camon Aznar, Renato de Almeida. EDUARDO MALTA. Translated by Dr. António 

Duarte. Frost and Reed, Ltd. Londres. S.d. De 23x16,5 cm. Com 50, [xxii] págs. Brochado. Ilustrado no texto com 

reproduções a preto e branco a cores de obras do artista, estas últimas coladas sobre as folhas e protegidas com papel 

vegetal. Exemplar com capas de brochuras desgastadas e pequeno rasgão no pé da lombada. Miolo solto da lombada. 

  €50 

________________________________________________________________________________________ 

353. PAPAGNO. (Giuseppe) COLONIALISMO E FEUDALISMO: A QUESTÃO DOS PRAZOS DA COROA EM MOÇAMBIQUE NO 

FIM DO SÉCULO XIX. Tradução de Maria Regina Louro e Miguel Serras Pereira. Biblioteca de História. 8. A Regra do Jogo. 

Lisboa. 1980. De 20,5x14 cm. Com 278, [ii] págs. Encadernação do editor. Exemplar com assinatura de posse na folha de 

guarda anterior. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

354. PARK. (Edwards) TREASURES OF THE SMITHSONIAN. Wings Books. New York. 1994. De 31x23,5 cm. Com xxv, [i], 469 

págs. Encadernação do editor com lombada em tela e estampagem a ouro na lombada e sobrecapa de protecção ilustrada. 

Profusamente ilustrado no texto com fotografias a cores e a preto e branco. 

  €25 

________________________________________________________________________________________ 

355. PARRA DA SILVA. (Teresa) JOSHUA BENOLIEL REPÓRTER PARLAMENTAR. Pesquisa, selecção e legendagem... 

Assembleia da República. Lisboa. 1989. De 24,5x21 cm. Com 87 págs. Brochado com sobrecapa de proteção. Exemplar com 

etiqueta da editorial Noticias e leves danos à cabeça na sobrecapa. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

356. PAULA. (Manuel) LISBOA GRÁFICA. Projecto, Investigação, Design e Texto [por] ... Gradiva. Lisboa. 2003. De 25x25 

cm. Com 168 págs. Encadernação do editor em tela encerada com gravação a seco na pasta anterior e com sobrecapa de 

protecção ilustrada. Impresso em papel couché. Ilustrado com fotografias a cores do património gráfico da cidade de 

Lisboa. Exemplar com etiqueta da Bulhosa Livreiros na folha de guarda anterior. Na parte posterior da sobrecapa de 

protecção são apresentados os seguintes fragmentos do autor: "Existe uma arte que, embora visível, fica escondida pela 

rotina do olhar e pela pressa do dia a dia. Dá-la a ver foi a tarefa a que me propus. Este trabalho chama a atenção para o 

imenso património gráfico de Lisboa, vertente ignorada da sua personalidade. Ao recolher em livro imagens dos grafismos 

da cidade, sublinho elementos esquecidos pela cultura oficial e homenageio um conjunto de artistas artesãos que com o 

lápis, o pincel e o cinzel desenharam, pintaram, gravaram e emolduraram, com belos efeitos, fachadas, portas, umbrais e 

bandeiras, enriquecendo a capital(...). É um acto de descoberta e entrega para todos os que acham sempre possível 

encontrar na amada cidade um novo fulgor, uma outra afectiva singularidade". A obra contém, no final, um Índice de 

Imagens. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

357. PAVÃO DOS SANTOS. (Victor) VISITAÇÕES DE ALVALADE, CASÉVEL, ALJUSTREL E SETÚBAL. (ORDEM DE SÃO TIAGO). 

Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Organizado por... Documentos para a história da arte em Portugal 7. Fundação 

Calouste Gulbenkian. Lisboa. MCMLXIX. [1969]. De 29,5x21 cm. Com 148, [i] págs. Brochado. Ilustrado com fac-simile. 

Exemplar com leves danos nas capas. 

  €50 

________________________________________________________________________________________ 

358. PAVÃO. (Luís) FOTOGRAFIA DE LISBOA À NOITE. Assírio e Alvim. Lisboa. 1983. Livro oblongo de 22x24 cm. Com 155 

págs. Brochado. Profusamente ilustrado. Exemplar com leves defeitos na lombada. 

  €50 
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________________________________________________________________________________________ 

359. PAVIC. (Milorad) DICIONÁRIO KHAZAR. Romance-Enciclopédia em 100000 Palavras. Tradução de Herbert Daniel. 

Versão Masculina. Círculo de Leitores. Lisboa. 1991. De 22x13 cm. Com 359, [i] págs. Encadernação cartonada do editor 

com gravação a dourado na lombada e sobrecapa de protecção ilustrada. Folhas de guarda decorativas. Ilustrado com 

gravuras, fac-símiles de páginas de obras em hebreu e motivos mitológicos nos cantos superiores direito e esquerdo das 

páginas ao longo de todo o livro. 

  €35 

________________________________________________________________________________________ 

360. PAXECO. (Fran) O SANGUE LATINO. Com um prefácio de Teixeira Bastos. Typographia Renascença. Lisboa. 1897. De 

19x12 cm. Com 300, [i] págs. Brochado. Exemplar por abrir, manchas de acidez nas e defeitos na lombada. 

  €50 

________________________________________________________________________________________ 

361. PEDRO CABRITA REIS. FUNDAÇÃO. FOUNDATION. António Coelho Dias, S.A., Artes Gráficas. Lisboa. 2006. De 29x25 

cm. Com 59, [lii] págs. Encadernação do editor em tela com gravação a branco na pasta anterior e na lombada e com 

sobrecapa de protecção. Ilustrado no texto e em extratexto com fotografias a cores. Catálogo da Exposição 'Fundação 

(Foundation)' de Pedro Cabrita Reis, patente no Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian entre o dia 15 

de Outubro de 2006 e dia 29 de Abril de 2007. Edição bilingue com texto em português e inglês. 

  €50 

________________________________________________________________________________________ 

362. PEREIRA CALLIXTO. (Carlos) FORTIFICAÇÕES DA PRAÇA DE CASCAIS A OCIDENTE DA VILA. Separata da Revista Militar. 

Composto e impresso nos Serviços Gráficos da Liga dos Combatentes. Lisboa. 1980. De 23x16 cm. Com 190 págs. Brochado. 

Ilustrado. 

  €50 

________________________________________________________________________________________ 

363. PEREIRA DE SOUSA. (Ester) CONTRIBUIÇÕES PARA O CONHECIMENTO DA FLORA DA GUINÉ PORTUGUESA. Estudos 

de Botânica. Anais, Volume XI, Tomo IV, Fascículo II. Junta das Missões Geográficas e de Investigações do Ultramar. Lisboa. 

1956. De 25x19 cm. Com 38, [i] págs. Brochado. Exemplar por abrir. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

364. PEREIRA FERREIRA. (Adérito) MONTEMURO. Gente. Flora. Fauna. Edição do autor. Castro Daire. 2004. De 23,5x20,5 

cm. Com 159 págs. Brochado. Impresso em papel couché. Profusamente ilustrado a preto e branco no texto com 

fotografias, mapas e esquemas. Exemplar com carimbo oleográfico de oferta da Câmara Municipal de Castro Daire na folha 

de guarda anterior. Obra que descreve a riqueza etnográfica, arqueológica, histórica e natural (fauna e flora) da serra de 

Montemuro no distrito de Aveiro. 

  €40 

________________________________________________________________________________________ 

365. PEREIRA GOMES. (Mércio) OS ÍNDIOS E O BRASIL. Ensaio sobre um holocausto e sobre uma nova possibilidade de 

convivência. 2ª edição. Vozes. Petrópolis. 1991. De 21x14 cm. Com 238, [i] págs. Brochado. Exemplar com etiqueta da 

Livraria Arco-Íris na folha de guarda anterior. Com leves picos de humidade na capa de brochura posterior, nas folhas de 

guarda e no corte das folhas. 

  €25 

________________________________________________________________________________________ 

366. PEREIRA VICTORINO. (A. B.) O IMPERIALISMO PAPAL. Por... Questoes da Actualidade. Livraria Guimarães & Cª. 

Lisboa. [D.L. 1933]. De 20x13 cm. Com 221, [ii] págs. Brochado. Exemplar com defeitos na lombada e manchas de acidez 

nas capas. Apresenta citação de Latino Coelho na capa anterior e na folha de rosto. 

  €30 
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________________________________________________________________________________________ 

367. PEREIRA. (Acúrcio) AS TRÊS IDADES DE MALHOA. Conferência realizada na Sociedade de Belas-Artes de Lisboa, no dia 

3 de Junho e repetida no Museu Provincial de José Malhoa, das Caldas da Rainha, no dia 17 do mesmo mês. Edição do 

autor. Caldas da Rainha. 1955. De 21x16,5 cm. Com 45, [ii] págs. Brochado. Ilustrado a preto e branco em extratexto com 

fotografias da conferência impressas em papel couché. Tem junto bilhete original de entrada no Museu José Malhoa. 

  €20 

________________________________________________________________________________________ 

368. PEREIRA. (Alberto) O DEUS QUE MATAVA POEMAS. Prefácio de António Carlos Cortez. 1ª Edição. Glaciar. Lisboa. 

2015. De 23,5x15 cm. Com 107, [iv] págs. Brochado. 

  €20 

________________________________________________________________________________________ 

369. PESSANHA. (D. José) PELA VIDA FORA. Portugal-Brasil Sociedade Editora. Lisboa. S.d. [193?] De 18,5x12 cm. Com 118 

págs. Encadernação com lombada em percalina com ferros a ouro. Exemplar preserva as capas de brochura, com etiqueta 

da Fausto Fernando Encadernador, assinatura de posse na página 33. 

  €60 

________________________________________________________________________________________ 

370. PESSOA. (Fernando) A EDUCAÇÃO DO STOICO. Edição de Jerónimo Pizarro. Volume IX. Edição Crítica de Fernando 

Pessoa, Série Maior. Imprensa Nacional-Casa da Moeda. Lisboa. 2007. De 24,5x17 cm. Com 110, [iii] págs. Brochado. 

Profusamente ilustrado com fac-simile integral de documentos manuscritos. Exemplar com notas e sublinhados a lápis. 

  €15 

________________________________________________________________________________________ 

371. PESSOA. (Fernando) MENSAGEM. Oito Pinturas de Manuel Casimiro. Pórtico de José Augusto Seabra. Edição Nova 

Renascença. Fundação Engenheiro António de Almeida. Porto. 1988. De 28x21 cm. Com 134, [iii] págs. Brochado. Ilustrado. 

Bela edição impressa sobre papel couché. 

  €25 

________________________________________________________________________________________ 

372. PIERRE e Renée Gosset. HITLER [2 VOLUMES]. (I Volume) Segunda edição. Tradução de Osvaldo Aguiar. [(II Volume). 

Tradução de Maria de Lourdes Ludovice Paixão e Maria Adozinda Torgal Ferreira]. Editorial Aster. Lisboa. 1972. 2 volumes 

de 22x14,5 cm. Com 345, [ii]; 590, [ii] págs. Brochados. Ilustrados em extratexto com fotografias a preto e branco impressas 

em papel couché. Capa de Raul Sorroeira. Exemplar do II volume com manchas nas capas de brochura. 

  €40 

________________________________________________________________________________________ 

373. PINTO FERREIRA. (Carlos Augusto) ENGENHEIRO DE ALGIBEIRA [7ª EDIÇÃO]. Ou compendio de formulas e dados 

praticos para uso dos engenheiros mechanicos, militares ou civis. Por... Engenheiro mechanico. 7ª Edição. Parceria Antonio 

Maria Pereira. Lisboa.1925. De 16,5x11,5 cm. Com 288 págs. Encadernação do editor em tela com estampagem a negro nas 

pastas e lombada. Ilustrado no texto com tabelas, esquemas e fórmulas. Exemplar com assinatura de posse na folha de 

guarda e notas a lápis e a tinta nas páginas de Lembranças (páginas 237 a 258), que funciona como agenda do ano de 1931 

(31 manuscrito) com duas páginas para cada mês, estando em falta a página referente a Dezembro. 

  €50 

________________________________________________________________________________________ 

374. PINTO MANUEL. (Fernando Almeida) INOVAÇÃO FINANCEIRA. Universidade Aberta. Lisboa. 2001. De 30x21 cm. Com 

276, [iii] págs. Brochado. Ilustrado com gráficos e tabelas. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

375. PINTO PEIXOTO. (José) MIUZELA: A TERRA E AS GENTES. Edição do autor. Lisboa. 1996. De 24,5x17,5 cm. Com 320, 

[ix] págs. Brochado. Impresso em papel couché. Profusamente ilustrado a cores e a preto e branco no texto com fac-símiles 

de documentos, gravuras, mapas e fotografias. 

  €50 
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________________________________________________________________________________________ 

376. PINTO RICARDO. (Rui) CARACTERÍSTICAS DOS ÁCIDOS HÚMICOS DE ALGUNS SOLOS DE ANGOLA. Por... Estudos, 

Ensaios e Documentos. 87. Junta de Investigações Científicas do Ultramar. Lisboa. 1961. De 24,5x17,5 cm. Com 89, [ii] págs. 

Encadernação do editor. Ilustrado em extratexto com tabelas desdobráveis. Exemplar com etiqueta da Livraria Sá da Costa. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

377. PINTO. (Alfredo) A MOABITA. (Scena biblica em duas partes). [Por]... (Sacavem). Musica de Antonio Thomas de Lima. 

Comp. e imp. na Typographia a Publicidade. Lisboa. 1907. De 21x14 cm. Com 23 págs. Encadernação do editor com 

gravações a ouro na pasta anterior. Exemplar com etiqueta da A. David Encadernador, com defeitos nas pastas e na 

lombada. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

378. PIRES DE LIMA. (Isabel) AS MÁSCARAS DO DESENGANO. Para uma abordagem sociológica de «Os Maias» de Eça de 

Queirós. Colecção Universitária, N.º 28. Editorial Caminho, SA. Lisboa. 1987. De 21x15 cm. Com 368, [iii] págs. Brochado. 

Exemplar com etiqueta do editor na folha de guarda e um postal comercial da editora. Apresenta alguns sublinhados a 

lápis. 

  €25 

________________________________________________________________________________________ 

379. PLA. (Josep) e Francesc Català Roca. EL QUE HEM MENJAT, IMATGE DE CATALUNYA. Text de... Fotografies de... 

Edicions Destino. Barcelona. 1981. De 26x22 cm. Com 330, [v] págs. Encadernação em tela com gravações a preto na 

lombada e na pasta anterior. 

  €150 

________________________________________________________________________________________ 

380. POMAR. (Júlio) e Sophie Enderlin. POMAR-BRASIL. 1986, O Gran' Circo Lar, Brasília. 1987, Os Mascarados de 

Pirenópolis. 1988, Xingú. Organização do catálogo... com a colaboração de... Fundação Calouste Gulbenkian. Lisboa. 1990. 

De 28x24 cm. Com 111 págs. não numeradas. Brochado. Profusamente ilustrado com a reprodução de 66 obras. Exposição 

organizada pelo Ministério da Cultura do Brasil e Centro de Arte Moderna, Fundação Calouste Gulbenkian com a 

colaboração da Fundação Nacional Pró-Memória. Realizou-se no Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand - São 

Paulo, Março de 1990 e no Centro de Arte Moderna, Fundação Calouste Gulbenkian - Lisboa, Maio 1990. 

  €60 

________________________________________________________________________________________ 

381. POMAR. (Júlio), António Lobo Antunes e Maria Alzira Seixo. JUSTIÇA DE SALOMÃO | THE JUDGEMENT OF 

SOLOMON | LE JUGEMENT DE SALOMON. Ratton Cerâmicas. Media Texto. Lisboa. 2004. De 21x21 cm. Com 92, [ii] págs. 

Encadernação do editor. Profusamente ilustrado. Exemplar com etiqueta da «Bulhosa Livreiros». Obra trilingue em 

português, inglês e francês. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

382. POMAR. (Júlio) DESENHOS PARA GUERRA E PAZ DE TOLSTOI. [COM SOBRECAPA] Prefácio de João Lobo Antunes. 

Arte Mágica Editores. Lisboa. 2003. De 32x27 cm. Com 164, [iii] págs. Encadernação em tela com sobrecapa de proteção. 

Ilustrado. Reproduz 71 desenhos, integrantes do património da Fundação Júlio Pomar e seleccionados pela Editora e por 

João Lobo Antunes entre os duzentos que se encontram nos arquivos do Autor sob o título geral de: Estudos para a Guerra 

e Paz. 

  €70 

________________________________________________________________________________________ 

383. POMAR. (Júlio) POMAR - ANOS 80. Palácio Galveias. Novembro-Janeiro 1993. Câmara Municipal de Lisboa-Pelouro de 

Cultura. Lisboa. 1993. De 29,5x20,5 cm. Com [xxii], 22, [iv] págs. Brochado. Profusamente ilustrado. A exposição foi 

organizada pelo Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian. 

  €25 
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________________________________________________________________________________________ 

384. PORFÍRIO. (José Luis), Rogério Ribeiro e Maria Jesús Ávila. VENTURA PORFÍRIO, 1908-1998. Câmara Municipal de 

Castelo de Vide. 2001. De 27,5x23 cm. Com 133, [i] págs. Encadernação do editor. Profusamente ilustrado no texto com 

reproduções de obras. Impresso sobre papel couché. 

  €35 

________________________________________________________________________________________ 

385. PORTAS. (Carlos A. M.) e A. F. A. Sanches Furtado. RESERVA MINERAL E MINERAIS DA AREIA DE ALGUNS SOLOS DA 

CELA (ANGOLA). Por... Estudos, Ensaios e Documentos. 115. Junta de Investigações do Ultramar. Lisboa. 1964. De 

24,5x17,5 cm. Com 123, [ii] págs. Encadernação do editor. Ilustrado no texto e em extratexto, incluindo desdobráveis. 

Exemplar com etiqueta da Livraria Sá da Costa no verso da pasta anterior e sinais de manuseamento na cabeça da 

lombada. 

  €35 

________________________________________________________________________________________ 

386. PORTELA. (Artur) FRANCISCO FRANCO E O «ZARQUISMO». Colecção Arte e Artistas. Imprensa Nacional - Casa da 

Moeda. Lisboa. 1997. De 23,5x16,5 cm. Com 115, [ii] págs. Brochado. Impresso em papel couché. Ilustrado no texto com 

fotografias a preto e branco e em extratexto com fotografias a cores. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

387. PRATA. (Rui) e Carlos Fontes. ENCONTRO DA IMAGEM 10 ANOS. Direcção dos encontros... AFCA-Associação Cultural 

de Fotografia e Cinema de Braga. Rocha Artes Gráfica. Braga. 1996. De 25x23 cm. Com 123 págs. Encadernação em tela 

com sobrecapa de proteção. Profusamente ilustrado. Edição bilingue em português e inglês. 

  €50 

________________________________________________________________________________________ 

388. PULIDO VALENTE. (Vasco) GLÓRIA. Círculo de Leitores. Lisboa. 2001. De 24x15,5 cm. Com 478, [i] págs. Encadernação 

do editor. Exemplar com defeitos de manuseamento na encadernação. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

389. RAMOS. (Graciliano) MEMÓRIAS DO CÁRCERE. 1º Volume, Viagens. [2º Volume, Pavilhão dos Primários. 3º Volume. 

Colônia Correccional. 4º Volume, Casa de Correcção.]. (Obra Póstuma). [Capa de Santa Rosa]. 3ª Edição. Livraria José 

Olympio - Editora. Rio de Janeiro. 1954. 4 Volumes de 22x14,5 cm. Com [ii], 232, [iii]; [ii], 243, [iv]; [ii], 234, [iii]; [ii] 164, [ii] 

págs. Encadernações do editor com lombada em pele, nervos, rótulo e ferros a ouro na lombada. Ilustrados em extratexto 

com retratos fotográficos e um desenhado a preto e branco do autor e com fac-símiles de diferentes trechos dos primitivos 

manuscritos de Memórias do Cárcere, impressos sobre papel couchê. Exemplar com sinais de desgaste nas pastas e 

manchas nas folhas de guarda, no corte das folhas e à cabeça e nas margens das folhas. Os quatro volumes preservam capa 

de brochura anterior original. Primeiro volume preserva etiqueta da Livraria Editora Freitas Bastos na folha de guarda 

anterior. Memórias do Cárcere é uma obra em 4 volumes postumamente publicada pela primeira vez em 1953, uma vez 

que o seu autor não chegou a conclui-la em vida, tendo ficado em falta o capítulo final. Graciliano Ramos foi preso em 1936 

devido ao seu envolvimento político com a denominada Intentona Comunista, - tentativa de golpe de estado contra o 

governo de Getúlio Vargas ocorrida em 1935, desencadeada por militares da Aliança Nacional Libertadora - sendo que 

nunca chegou a ser apresentada ao escritor uma acusação formal, tendo este sido preso sem provas nem processo. O 

último volume da obra (IV) contém 27 capítulos e ainda uma Explicação Final de Ricardo Ramos, seu editor e amigo. 

  €120 

________________________________________________________________________________________ 

390. RAMOS. (Hélio) LOULÉ, TERRA DE ENCANTOS. Edição da Câmara Municipal de Loulé. 2009. De 33x24 cm. Com 139, [i] 

págs. Encadernação em tela branca com sobrecapa de proteção. Profusamente ilustrado com fotografias de Hélio Ramos. 

Monografia fotográfica da cidade de Loulé. 

  €25 
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________________________________________________________________________________________ 

391. RAPOSO COSTA. (Jaime) OS DESCOBRIMENTOS PORTUGUESES, PEDRO ÁLVARO CABRAL E O BRASIL. Conselho da 

Comunidade Portuguesa do Estado de São Paulo. 1988. De 21x15 cm. Com 81 págs. Brochado. Ilustrado. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

392. RAPOSO. (Francisco Hipólito) ALTO ALENTEJO, COM UMA BICADA DE GAVIÃO NA BEIRA BAIXA. Mobil nos Caminhos 

de Portugal. 3. Mobil Oil Portuguesa. Lisboa. 1986. De 21x15 cm. Com 223 págs. Brochado. Profusamente ilustrado no texto 

com mapas e fotografias a cores. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

393. REIS-SANTOS. (Luís) VASCO FERNANDES. Por... Da Academia Nacional de Belas-Artes, Professor de História da Arte na 

Universidade de Coimbra, Director do Museu Machado de Castro. Nova Colecção de Arte Portuguesa. 18. Artis. Lisboa. 

1962. De 33,5x26,5 cm. Com 16 páginas, [xxvii]. Cadernos e folios soltos acondicionados em capa de cartolina própria, 

protegida com papel vegetal, com ilustração a cores colada na capa anterior. Ilustrado em extratexto com 27 reproduções 

de obras do artista a preto e branco (heliogravura) e a cores, estas últimas protegidas por folha de papel vegetal. Exemplar 

com capa de encadernação ligeiramente desgastada à cabeça e no pé da lombada. 

  €50 

________________________________________________________________________________________ 

394. REISS. (Tom) O ORIENTALISTA. A VIDA ENTRE DOIS MUNDOS. Civilização Editora. Porto. 2006. De 23,5x15,5 cm. Com 

475 págs. Brochado. Ilustrado em extratexto com fotografias a preto e branco e reproduções de documentos, impressas 

sobre papel couché. Obra nomeada para o Samuel Johnson Award 2006. 

  €35 

________________________________________________________________________________________ 

395. REVISTA DE ESTUDOS JUDAICOS. OS JUDEUS NA TERRA DO ISLÃO. Número 6. Novembro. 2002. Director: Roberto 

Bachmann. Revista da Associação Portuguesa de Estudos Judaicos. Lisboa. 2002. De 27x20,5 cm. Com 80 págs. Brochado. 

Profusamente ilustrado. Obra com diversos textos sobre o mundo judaico de autores como Simon Levy: O Judaísmo 

Marroquino em 2002, Nair Alexandra: Alexandria: da Luz ao Êxodo, Dov Cohen: A Influência dos Sefarditas no Império 

Otomano, entre outros. 

  €25 

________________________________________________________________________________________ 

396. RIBEIRO DE MENESES. (Filipe) DE LISBOA A LA LYS. [2.ª Edição] O Corpo Expedicionário Português na Primeira Guerra 

Mundial. 2.ª Edição. Publicações Dom Quixote. Lisboa. 2018. De 24x16 cm. Com 340 págs. Brochado. Ilustrado no texto 

com fotografias a preto e branco e com um mapa do teatro de operações do CEP. 

  €25 

________________________________________________________________________________________ 

397. RIBEIRO FERREIRA. (José) ORLA MARÍTIMA. AVIENO. Introdução, versão do latim e notas de José Ribeiro Ferreira. 2ª 

edição. Textos Clássicos - 23. Instituto Nacional de Investigação Científica. Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos da 

Universidade de Coimbra. Coimbra. 1992. De 23x15,5 cm. Com 111, [v] págs. Brochado. Ilustrado a preto e branco no texto 

com mapas e fac-símiles de página inteira. 

  €20 

________________________________________________________________________________________ 

398. RIBEIRO NIZA. (Zeca) O ISLÃO O NOVO TESTAMENTO E A REVOLUÇÃO. Este livro interessa tanto a Hebreus como a 

Muçulmanos, e é indispensável às equipas de São Pedro...! Edição do autor. Campo de Besteiros. 1991. De 21x14 cm. Com 

111, [i] págs. Brochado. Exemplar com dedicatória manuscrita de oferta do autor ao Diário de Notícias na folha de guarda 

anterior. 

  €50 
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________________________________________________________________________________________ 

399. RIBEIRO. (Aquilino) É A GUERRA. [1.ª EDIÇÃO] Diário. 1.ª edição. Livraria Bertrand. Lisboa. [D.L. 1934]. De 19x13 cm. 

Com 302, [i] págs. Brochado. Exemplar com assinatura de posse na capa de brochura anterior, folha de rosto e página 17. 

«Em Paris, entre 1 de Agosto e 26 de Setembro de 1914, o escritor português Aquilino Ribeiro regista no seu diário as 

pequenas e grandes transformações que a eclosão da guerra estava a produzir no dia-a-dia da capital francesa, assim como 

na linguagem e nos conteúdos da propaganda bélica, que das páginas dos jornais passavam às conversas mantidas nas 

mesas dos cafés ou nos boulevards. O seu diário, publicado em 1934 com o título “É a Guerra”, ocupa um lugar de 

destaque entre as obras literárias portuguesas relacionadas com a Primeira Guerra Mundial.» (Matteo Rei). 

  €60 

________________________________________________________________________________________ 

400. RIBEIRO. (Caetano Manuel) OS INDO-PORTUGUESES. Perante a história da localização de Moçambique, perante a 

Constituição da República e perante o mundo culto. Com carta-prefácio do Tenente-Coronel Francisco Roque de Aguiar 

combatente das guerras de África. Editor: João Luís Cezário de Nazareth. Lourenço Marques. 1930. De 26,5x18,5 cm. Com 

28, [iii] págs. Brochado. Exemplar com dedicatória do autor ao Capitão Manuel de Abreu Ferreira de Carvalho, com rasgos 

nas capas, perda de papel sem afectar o texto, manchas de acidez nas capas e nas folhas e estragos causados por 

lepismatídio. Apresenta citação de Afonso de Albuquerque na folha de rosto 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

401. RIBEIRO. (Luciano) O PRIMEIRO CERCO DE DIO. (Separata de STVDIA - Revista semestral - N.º 1 - Janeiro 1958). Centro 

de Estudos Históricos Ultramarinos. Portugal. Agência Geral do Ultramar. Lisboa. 1958. De 23,5x16 cm. Com 71 págs. 

numeradas de 201 a 271. Brochado. Ilustrado com fac-símiles de documentos. Exemplar contém extensa dedicatória 

manuscrita no verso da capa de brochura anterior. Apresenta desgaste nas capas de brochura com ligeira falha de papel na 

capa de brochura posterior e à cabeça e no pé da lombada. A obra "(...) que ora se dá à estampa, é uma descrição exclusiva 

das acções dos Portugueses relativas ao cerco (...)" de Diu, e "(...) pela leitura atenta do trabalho, vê-se que o autor esteve 

também entre os defensores daquela fortaleza. Várias vezes emprega a primeira pessoa do plural (...) A série permanente 

de informações que se contêm no texto é excepcional. O seu autor ao escrever este relato não cuidou de fazer literatura. 

Por todo o decurso do trabalho se vê o interesse em mostrar as acções praticadas, o seu valor, a alma patriótica com que 

eram realizadas, as dificuldades e vicissitudes desse punhado de portugueses bravos e indómitos que se defrontaram com 

os milhares de turcos trazidos por Sulimão Baxá, e que pela força do seu ânimo conseguiram levar de vencida essa enorme 

massa humana que ocupou a cidade e assediou as muralhas da fortaleza (...)". 

  €50 

________________________________________________________________________________________ 

402. RIBEIRO. (Orlando) A FESTA DE SÃO FRANCISCO XAVIER EM VELHA GOA. Separata de " Garcia de Orta " , Revista da 

Junta das Missões Geográficas e de Investigações de Ultramar. Número especial, 1956. De 26x19,5 cm. Com 7 págs. 

numeradas de 176 a 181. Brochado e agrafado. Exemplar por abrir, com um rabisco na capa de brochura anterior. 

Apresenta ligeiras marcas e vincos nos cantos. Vem junto um folheto dos "Cahiers de Civilisation Médiévale". A obra 

apresenta ao final um breve resumo ("Summary") em língua inglesa. Orlando Ribeiro (1911-1997), licenciado em História e 

Geografia (1932), Doutor em Geografia (1939) pela Universidade de Lisboa e professor de Geografia nas Universidades de 

Coimbra (1941-1942) e de Lisboa (1943-1981), foi professor associado na Universidade de Paris (Sorbonne) e Director do 

Centro de Estudos Geográficos de Lisboa. 

  €15 

________________________________________________________________________________________ 

403. RIOS. (Margarida) O ELÉCTRICO DO EXÍLIO. Publicações Europa - América. Mem Martins. 2001. De 23x15,5 cm. Com 

201, [iii] págs. Brochado. Exemplar sem folha de anterrosto, apresenta correcções a tinta de gralhas no texto. Obra que 

ganhou o Prémio Literário Cidade de Almada/2000 e primeiro romance da autora. 

  €20 
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________________________________________________________________________________________ 

404. RITA SEIXAS. (José Joaquim) POR TERRAS DE S. GONÇALO DE LAGOS. [Por]... Director do Externato Barreirense. 

Tipografia Rápida. Setúbal. 1963. De 20x13 cm. Com 302, [iii] págs. Brochado. Ilustrado em extratexto. Exemplar por abrir, 

com dedicatória manuscrita do autor ao Marquês de Monfalim, datada de 1963. 

  €35 

________________________________________________________________________________________ 

405. RODRIGUES DIAS. (José Henrique) JOSÉ FERREIRA BORGES POLÍTICA E ECONOMIA. 1ª Edição. Cultura Moderna e 

Contemporânea 2. Instituto Nacional de Investigação Cientifica. Centro de História da Cultura da Universidade Nova de 

Lisboa. 1988. De 23x16 cm. Com 472, [i] págs. Brochado. Ilustrado com retrato de José Ferreira Borges. Exemplar com 

manchas de acidez no verso das capas e nas folhas de guarda. Tem junto cartão de visita do autor. 

  €50 

________________________________________________________________________________________ 

406. RODRIGUES. (Adriano Vasco) MONOGRAFIA ARTÍSTICA DA CIDADE DA GUARDA. Com cerca de 90 gravuras. [Por]... 

Especializado em Arte pela Universidade de Santiago de Compostela. Guarda. 1958. De 25x17,5 cm. Com 162, [vi] págs. 

Brochado, com sobrecapa de protecção. Ilustrado com fotografias de António Correia. Exemplar com pequena falha de 

papel na sobrecapa, miolo completamente solto e dedicatória de oferta no verso da capa anterior. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

407. RODRIGUES. (Domingos) CALDELAS EM 3 DIMENSÕES. Edição do autor. Oficinas Gráficas da Editorial Franciscana. 

Braga. 1986. De 20,5x15 cm. Com 197, [ii] págs. Brochado. Ilustrado. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

408. RODRIGUES. (Luís Nuno), Mário Tavares e João B. Serra. TERRA DE ÁGUAS: CALDAS DA RAINHA, HISTÓRIA E 

CULTURA. Coordenação... 1.ª edição. Câmara Municipal das Caldas da Rainha. 1993. De 23x16 cm. Com 528 págs. 

Brochado. Ilustrado. Reúne artigos de vários autores, além dos supracitados, entre os quais: Eunice Rute Gonçalves, João 

Saavedra Machado, Vitor Serrão e Custódio Vieira da Silva. 

  €50 

________________________________________________________________________________________ 

409. RODRIGUEZ BECERRA. (SALVADOR) LAS FIESTAS DE ANDALUCÍA. Folclore. Biblioteca de la Cultura Andaluza. 

Editoriales Andaluzas Unidas, S.A. Sevilla. 1985. De 18,5x12. Com 206 págs. Brochado. Ilustrado com quadros com as 

principais festas dos Municípios de Almeria, Cadiz, Granada e Malaga. A obra contém no final a palestra 'Ecologia de las 

Fiestas', pronunciada no seminário 'Antropologia de las Fiestas' na Universidade Internacional Menéndez Pelayo, em 

Sevilha, em Outubro de 1983. 

  €20 

________________________________________________________________________________________ 

410. RODRÍGUEZ. (Pepe) A VIDA SEXUAL DO CLERO. Tradução de Magda Bigotte de Figueiredo. 1ª Edição. Publicações 

Dom Quixote. Lisboa. 1996. De 23,5x15,5 cm. Com 376 págs. Brochado. Ilustrado com gráficos. Exemplar com etiqueta da 

Bertrand e sublinhados a lápis. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

411. ROITER. (Fulvio) e Suzanne Chantal. ALGARVE LE MIDI PORTUGAIS. Photos... Text... Finale de Jacques Mercanton. La 

Guide Du Livre. Lausanne. 1971. De 25,5x21,5 cm. Com 141, [iii] págs. Encadernação do editor. Profusamente ilustrado no 

texto. 

  €25 
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________________________________________________________________________________________ 

412. ROSA MARIA. A COSINHEIRA DAS COSINHEIRAS [5ª EDIÇÃO]. Higiene elementar e mais de 500 receitas para cosinhar, 

fazer doces, gelados, compostas, etc. 5.ª edição. A Arte de Comer Bem. Emprêsa Literária Universal. Lisboa. S.d. De 19x13,5 

cm. Com 196, 7, [v] págs. Encadernação cartonada do editor. Ilustrado com tabelas. 

  €50 

________________________________________________________________________________________ 

413. RUBIM. (Guilherme) HUMORISTROL. (Contos Humorísticos). Capa e ilustrações do autor. Parceria António Maria 

Pereira. Lisboa. 1944. De 19x13 cm. Com 264, [i] págs. Brochado e reforçado com fita-cola. Ilustrado com desenhos 

caricaturados do autor. Exemplar denota desgaste nas capas de brochura, contém folhas de rosto e anterrosto soltas ou 

com rasgos. Exemplar contém assinatura de posse datada, referenciando o ano e lugar (1945, Cabo Verde) na primeira 

página e ao final do livro, imediatamente antes do índice. A obra apresenta cinco contos humorísticos e ainda uma nota 

explicativa sobre a sua elaboração. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

414. SÁ CARNEIRO. (Ruy de) A POLÍTICA COLONIAL DO ESTADO NOVO. Discurso proferido na 2.ª Conferência da União 

Nacional, realizada no Porto, em Janeiro de 1949. [Por] Eng.º... Subsecretário de Estado das Colónias. Agência Geral das 

Colónias. 1949. De 24x16,5 cm. Com 26, [i] págs. Brochado. Separata do n.º 284 do «Boletim Geral das Colónias». 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

415. SABEDORIA JUDAICA. Tradução de: Maria Madalena Würth Teixeira. Prefácio de Rabino: Roberto D. Graetz. 

Selecionada e Editada por: Manfred Kluge. Ediouro Grupo Coquetel. Editora Tecnoprint. Rio de Janeiro. 1985. De 17,5x11,5 

cm. Com 96 págs. Brochado. Profusamente ilustrado no texto com diversas gravuras que servem de ilustração a provérbios 

e sabedorías judaicas. Obra de lições judaicas adaptada para as crianças, com excertos das escrituras sagradas, como a Tora 

ou os Cinco Livros de Moisés, Antigo Testamento, Talmud, entre outros mais. 

  €20 

________________________________________________________________________________________ 

416. SALAZAR E A POLÍTICA DA NAÇÃO. Discurso de Salazar na sessão solene da inauguração do III Congresso Nacional em 

Coimbra. Companhia Nacional Editora. Lisboa. 1951. De 21x15 cm. Com 15, [i] págs. Brochado. Exemplar com assinatura de 

posse na capa de brochura anterior. Separata do n.º 7365 do «Diário da Manhã». Lisboa. 23-11-1951. 

  €20 

________________________________________________________________________________________ 

417. SAMOUCO DA FONSECA. (João José) CHAMUSCA E CHAMUSQUENSES. Colaboração na Revista " Chamusca Ilustrada " 

e outros textos. 2.ª edição. MG Editores. 2001. De 23x16 cm. Com 382 págs. Brochado. Ilustrado. 

  €40 

________________________________________________________________________________________ 

418. SANCEAU. (Elaine) THE BRITISH FACTORY OPORTO. British Association Oporto. Companhia Editora do Minho. 

Barcelos. 1970. De 19x13 cm. Com 128 págs. Encadernação do editor com sobrecapa ilustrada. Ilustrado com 12 gravuras 

em extratexto sobre papel couché. História do estabelecimento de comerciantes ingleses no Porto, da Feitoria Inglesa 

fundada cerca de 1727 e descrição do magnífico edifício construído em 1790, para instalar esta instituição de apoio aos 

súbditos ingleses, por iniciativa do cônsul inglês John Whitehead. Elaine Sanceau foi uma célebre lusófila, autora de 

numerosas obras de grande qualidade sobre a história da Expansão Portuguesa. Neste pequeno trabalho ficam patentes os 

seus profundos conhecimentos sobre a história das relações de Portugal com a Inglaterra, a beleza do estilo, a 

objectividade das informações e a clareza da exposição. 

  €50 

 

 

 

https://www.castroesilva.com/store/viewItem.asp?idProduct=62368
https://www.castroesilva.com/store/viewItem.asp?idProduct=58940
https://www.castroesilva.com/store/viewItem.asp?idProduct=60633
https://www.castroesilva.com/store/viewItem.asp?idProduct=60955
https://www.castroesilva.com/store/viewItem.asp?idProduct=57933
https://www.castroesilva.com/store/viewItem.asp?idProduct=56205
https://www.castroesilva.com/store/viewItem.asp?idProduct=22324


________________________________________________________________________________________ 

419. SANDE DE FREITAS. (João) e Raul Constâncio. TREES OF MONSERRATE. Associação Amigos de Monserrate. Edições 

Inapa. 1997. De 28x21,5 cm. Com 129, [ii] págs. Brochado. Impresso em papel couché. Ilustrado com fotografias a cores e 

sépia da flora dos Jardins de Monserrate e também do Palácio. A obra contempla os seguintes capítulos: 'Letter from D. 

Duarte, Duke of Braganza; Acknowledgements - Emma Andersen Gilbert; The Story of Monserrate - Andrew Bull; 

Monserrate Gardens in 1997 - Gerald Luckhurst; Trees of Monserrate - João Sande de Freitas; Friends of Monserrate - 

Emma Andersen Gilbert; List of Members'. 

  €20 

________________________________________________________________________________________ 

420. SANTO SEGURADO. (João Emílio dos) ACABAMENTO DAS CONSTRUÇÕES. Estuques, Pinturas, etc. Por... engenheiro 

I.I.C.L. 3ª Edição. Biblioteca de Instrução Profissional fundada por Thomaz Bordallo Pinheiro. Livraria Bertrand. Livraria 

Francisco Alves. Lisboa. Belo Horizonte. S.D. De 18x12 cm. Com viii, 355 págs. Encadernação em tela vermelha com 

gravações a preto nas pastas e na lombada. Ilustrado com gravuras e tabelas. Exemplar com defeitos nas capas e na 

lombada e manchas de acidez nas folhas de guarda. 

  €40 

________________________________________________________________________________________ 

421. SANTOS COSTA. (Fernando Jorge dos) e João António de Sequeira Alves Portugal. AGUIAR DA BEIRA: A HISTÓRIA, A 

TERRA E AS GENTES. Edição - Câmara Municipal de Aguiar da Beira. 1985. De 22x16 cm. Com 367, [i] págs. Brochado. 

Ilustrado. Exemplar com carimbo oleográfico e assinatura de posse na folha de rosto. 

  €40 

________________________________________________________________________________________ 

422. SANTOS DE MATOS. (Maria Izilda) e Pedro Vilarinho Castelo Branco. CULTURA, CORPO E EDUCAÇÃO, DIÁLOGO DE 

GÊNERO. Organizadores... 1ª Edição. Coleção Entregêneros. Editora Intermeios. São Paulo. 2015. De 23x16 cm. Com 231, [i] 

págs. Brochado. Ilustrado. 

  €25 

________________________________________________________________________________________ 

423. SANTOS FERREIRA. (José dos) DOCI PAPIAÇÁM DI MACAU. 1 - Colecção Poetas de Macau nº 1. Instituto Cultural de 

Macau. Macau. 1990. De 21x15 cm. Com 205, [ii] págs. Brochado. Exemplar contém carimbo de oferta do Instituto Cultural 

de Macau sobre a folha de rosto e carimbo da Câmara Municipal de Sintra com o número 00063 na folha de guarda 

anterior. A obra apresenta uma colectânea de poemas de José dos Santos Ferreira no Dialecto (Crioulo ou Patuá) 

Macaense, ou ainda denominado "Doce Papiaçám de Macau", que é sobretudo influenciado pelas línguas chinesa, malaias 

e cingalesas, bem como pelo inglês, tailandês, japonês e algumas línguas da Índia. Curiosamente, apresenta semelhanças 

com o " crioulo " que se fala na Guiné-Bissau, que se diz ter origem em Cabo Verde. Estando o autor ciente de que '(...) 

Hoje em vias de extinção, a dóci papiaçám di Macau deverá estar completamente apagada dentro de uns escassos anos 

(...)', procura através da sua obra poética enaltecer os seus antepassados linguarejadores, os dédalos da urbe de Macau, e 

o tão seu incerto dialecto, de modo a que quando '(...) Macau estiver, ela própria, desarticulada da Família Lusitana (...)', 

sagrados resquícios da sua magia possam resistir incólumes. Do Prefácio de Alberto Estima de Oliveira: "(...) Macau é a 

menina dos seus olhos, a expressão dos seus íntimos desejos, seus versos o eterno diálogo entre o passado e o futuro (...)". 

  €35 

________________________________________________________________________________________ 

424. SANTOS SEGURADO. (João Emilio dos) ALVENARIA E CANTARIA [5ª EDIÇÃO]. Por... Engenheiro Industrial, I.I.C.L. (Da 

Ordem dos Engenheiros). 5ª Edição. Biblioteca de Instrução Profissional fundada por Thomaz Bordallo Pinheiro. Livraria 

Bertrand. Lisboa. S.d. De 18x12 cm. Com vi, 286 págs. Encadernação do editor em tela com estampagem a negro nas pastas 

e na lombada. Ilustrado no texto com desenhos e tabelas com elementos dos preços dos trabalhos de alvenaria e cantaria. 

Exemplar com a lombada parcialmente descosida. 

  €60 
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________________________________________________________________________________________ 

425. SANTOS SEGURADO. (João Emílio dos) EDIFICAÇÕES [4ª EDIÇÃO]. Por... Engenheiro. 4ª edição. Biblioteca de 

Instrução Profissional fundada por Thomaz Brodallo Pinheiro. Livrarias Aillaud e Bertrand. Paris e Lisboa. S.d. De 18,5x12 

cm. Com viii, 255 págs. Encadernação do editor em tela com estampagem a negro nas pastas e na lombada. Ilustrado no 

texto com plantas e alçados arquitectónicos e em extratexto com dois desdobráveis, um com o Projecto de uma casa de 

habitação e o outro com Proporções das ordens arquitectónicas. 

  €50 

________________________________________________________________________________________ 

426. SANTOS SEGURADO. (João Emilio dos) ENCANAMENTOS E SALUBRIDADE DAS HABITAÇÕES. Por... Engenheiro. 3ª 

Edição. Biblioteca de Instrução Profissional. Fundada por Thomaz Bordallo Pinheiro. Livrarias Aillaud e Bertrand. Livraria 

Francisco Alves. Paris. Lisboa. Rio de Janeiro. S. Paulo. Bello Horizonte. [194?]. De 18x12 cm. Com vi, 293, ii págs. 

Encadernação do editor em tela vermelha com estampagem a negro nas pastas e lombada. Ilustrado com gravuras, tabelas 

e esquemas. Exemplar com perda de cor na lombada e assinatura de posse na folha de rosto. 

  €35 

________________________________________________________________________________________ 

427. SANTOS SEGURADO. (João Emílio dos) TRABALHOS DE CERRALHARIA CIVIL. Por... Engenheiro Industrial, I. I. C. L. (Da 

Ordem dos Engenheiros). 4ª edição actualizada. Biblioteca de Instrucção Profissional fundada por Thomaz Bordallo 

Pinheiro. Livraria Bertrand, Lisboa. Livraria Francisco Alves. Lisboa. Rio de Janeiro. São Paulo. Belo Horizonte. S/d. [194?]. 

De 18x12,5 cm. Com vi, 475 págs. Encadernação do editor em tela vermelha com gravação a negro nas pastas e lombada. 

Ilustrado no texto com gravuras, diagramas, tabelas, esquemas e fórmulas e em extratexto com uma tabela desdobrável. 

Contém dados sobre a construcção de asnas (vigamentos) em metal e quadros de cálculo sobre a resistência dos materiais. 

Exemplar apresenta leves marcas de desgaste nas pastas e assinatura de posse na folha de rosto. 

  €50 

________________________________________________________________________________________ 

428. SANTOS VIEGAS. (Vasco dos) AS NAUS DA ÍNDIA. CTMCDP - Comissão Territorial para as Comemorações dos 

Descobrimentos Portugueses em Macau. 1999. De 28x24 cm. Com 163 págs. Brochado. Ilustrado com gravuras, desenhos, 

esboços, esquemas, gráficos, tabelas e fac-símiles do 'Livro de Traças de Carpintaria' e do 'Rosto do Roteiro da Navegação 

da Carreira da Índia de Diogo Afonso'. Impresso sobre papel couché. Principais capítulos da obra: 'PARTE I, O PLANO DA 

ÍNDIA E AS CAPACIDADES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS: 1. Prólogo; 2. Introdução; 3. A participação das capacidades 

científicas e tecnológicas na execução do plano; 4. Conclusão; 5. Nota final sobre o galeão de 500 toneladas; PARTE II, O 

TRAÇADADO E A CONSTRUÇÃO DE EMBARCAÇÕES DO SÉCULO XVI-XVII PELO MÉTODO DA FORMA E GRAMINHO: 1. Paus 

reais; 2. Caverna Mestra; 3. Cavernas de Conta - o terço central; 4. As cobertas superiores; 5. Os terços de fora - para vante 

e para ré; 6. O travamento do casco; PARTE III, GLOSSÁRIO E INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR: 1. Glossário; 2. Tabela de 

equivalência de unidades; 3. Informação complementar sobre embarcações antigas; PARTE IV, FAC-SÍMILE DO LIVRO DE 

TRAÇAS DE CARPINTARIA; PARTE V, FAC-SÍMILE DO ROSTO DO ROTEIRO DA NAVEGAÇÃO DA CARREIRA DA ÍNDIA DE DIOGO 

AFONSO. 6. Bibliografia'. Obra publicada na Comemoração dos 500 anos da chegada de Vasco da Gama à Índia. 

  €60 

________________________________________________________________________________________ 

429. SANTOS. (Eduardo dos) DIREITO DA FAMÍLIA. [Por]... Prof. auxiliar da Universidade Livre de Lisboa (Departamento de 

Direito) Advogado. Livraria Almedina. Coimbra. 1985. De 23x16 cm. Com 743, [i] págs. Brochado. Exemplar com leves 

defeitos nos cantos e na lombada, etiqueta da livraria Arco Íris e com carimbo oleográfico de posse na folha de guarda. 

  €50 

________________________________________________________________________________________ 

430. SANTOS. (J. A.) CÓDIGO DAS EXPROPRIAÇÕES ANOTADO E COMENTADO. Lei nº 168/99, de 18 de Setembro. Com 

integração dos novos regimes de coordenação dos âmbitos Nacional, regional e municipal do sistema de gestão territorial. 

Novo regime de elaboração, aprovação, execução e avaliação dos instrumentos de gestão territorial. Novo regime jurídico 

dos instrumentos de gestão territorial. Novo regime geral de uso do solo. Legislação e Jurisprudência. Índices Analítico e 

Sistemático. 2ª Edição. DisLivro. Lisboa. 2000. De 23x16 cm. Com 876 págs. Brochado. Exemplar com etiqueta da Livraria 

Ponto de Encontro e assinatura de posse na folha de rosto. 

  €40 
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________________________________________________________________________________________ 

431. SANTOS. (Januário dos) ALFENA, ONTEM E HOJE. [Por] P. ... Edição da Paróquia de Alfena. 1984. De 21x15 cm. Com 

239, [iii] págs. Brochado. Ilustrado. 

  €25 

________________________________________________________________________________________ 

432. SARAIVA DE CARVALHO. (João) FOTOGRAFIAS DE GOUVEIA, 1934-1939. Museu Abel Manta. Novembro de 1933. 

Publicações Gaudela. Gouveia. 1993. Livro oblongo de 17x24 cm. Com [xlviii] págs. Brochado. Ilustrado com 63 fotografias a 

preto e branco. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

433. SAYERS. (Raymon S.) PORTUGAL AND BRAZIL IN TRANSITION. Edited by... Published by the University of Minnesota 

Press. Minneapolis. 1968. De 26x18 cm. Com 367 págs. Encadernação do editor com gravações a ouro na lombada e 

sobrecapa de protecção. Exemplar com etiqueta de cota e assinatura de posse. 

  €60 

________________________________________________________________________________________ 

434. SCANTAMBURLO. (Luigi) ETNOLOGIA DOS BIJAGÓS DA ILHA DE BUBAQUE. Instituto de Investigação Científica 

Tropical. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa. Lisboa. Bissau. 1991. De 25x18 cm. Com 109, [ixl] págs. Brochado. 

Ilustrado no texto com tabelas e em extratexto com mapas, figuras e 24 fotografias a preto e branco, devidamente 

legendadas. Exemplar contém parte de uma assinatura de posse na folha de rosto a esferográfica azul, constando apenas a 

data e local, uma vez que a folha de guarda se encontra parcialmente cortada à cabeça, tendo sito retirado o segmento que 

continha a assinatura propriamente dita. Exemplar apresenta desgaste na coloração nas capas de brochura. Os principais 

capítulos da obra são: 'Prefácio; Agradecimentos; Introdução; História e Origem; A situação geográfica e a economia; As 

relações do parentesco tradicional e o sistema político; A cosmologia dos Bijagós; Conclusão; Bilbiografia; Mapas e Figuras; 

Fotografias'. Luigi Scantamburlo nasceu em 1944. Fez os seus estudos de História das Religiões na University of Detroit 

(M.A., 1976) e de Antropologia na Wayne State University, Detroit, U.S.A. (M.A., 1978). Depois de ter trabalhado como 

jornalista na revista italiana Mondo e Missione (Milão) durante três anos, foi enviado pela sua congregação (Pontificio 

Istituto Missioni estere de Milano) à Guiné-Bissau. No ano de 1975 começou a viver junto com o povo das ilhas dos Bijagós, 

onde preparou o presente estudo etnográfico. Em 1981 publicou a gramática e dicionário da língua crioula da Guiné Bissau 

(editora FMI - Bolonha, Itália). Presentemente está a preparar um estudo sobre a língua e a religiãos dos Bijagós. Este texto 

é a Tese de Master of Arts em Antropologia na Universidade Wayne State, de Detroit, no ano de 1978. A tradução do inglês 

foi feita pela Profª. Maria Fernanda Dâmaso. 

  €80 

________________________________________________________________________________________ 

435. SCHLIPPE. (Pierre de) SHIFTING CULTIVATION IN AFRICA, THE ZANDE SYSTEM OF AGRICULTURE. By... Ingénieur 

Agronome A. I. Gx. (Gembloux) Senior Research Officer, Yambio Experimental Station. Routledge & Kegan Paul. London. 

[1956] De 22x14,5 cm. Com xxxi, 304, [lviii] págs. Encadernação em percalina verde com gravações a ouro na lombada. 

Ilustrado com tabelas, gravuras e mapas no texto e em extratexto sobre papel couché com fotografias a preto e branco e 4 

mapas desdobráveis. Exemplar com etiqueta da Livraria Sá da Costa e manchas de acidez nas folhas de guarda, assinatura 

de posse na folha de rosto, alguns sublinhados a lápis nas primeiras folhas. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

436. SCHUMPETER. (Joseph. A.) IMPERIALISMO E CLASSES SOCIAIS. Tradução de Waltensir Dutra. Biblioteca de Ciências 

Sociais. Zahar Editôres. Rio de Janeiro. 1961. De 21x14 cm. Com 195, [ii] págs. Brochado. Exemplar com etiqueta da livraria 

Morais e leves danos na lombada e nas capas. 

  €25 
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________________________________________________________________________________________ 

437. SCHURÉ. (Édouard) FEMMES INSPIRATRICES ET POÈTES ANNONCIATEURS. Mathilde Wesendonk, Cosima Liszt, 

Marguerite Albana Mignaty, Charles de Pomairols, Mme Ackermann, Louis le Cardonnel, Alexandre Saint-Yver. Librairie 

Académique Perrin et Cie, Libraires-Éditeurs. Paris. 1919. De 19x12 cm. Com 366, [i] págs. Encadernação com a lombada e 

os cantos em pele, com rótulo, nervos e ferros a ouro na lombada. Exemplar preserva as capas de brochura. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

438. SCHWARTZ. (Seymour I.) e outros. PRINCIPLES OF SURGERY. Seventh Edition. Editor-in-Chief..., M.D. Distinguished 

Alumni Professor and Chair, [...]. McGraw-Hill. Health Professions Division. New York. 1999. De 28x22 cm. Com xv, 2162, 

[xiv], 111, [i] págs. Encadernação do editor em tela. Ilustrado com gravuras, fotografias, esquemas, gráficos e tabelas de 

dados. Exemplar com falta das folhas de guarda. As catorze páginas da segunda numeração em romano estão em branco 

para apontamentos. Esta obra pesa mais de 5 kg e está sujeita a custos extra de envio.  This work weighs more than 

5kg. It is subject to extra shipping costs. 

  €70 

________________________________________________________________________________________ 

439. SEDUÇÃO, CINEMA & PINTURA. Edição do Sintra Museu de Arte Moderna-Colecção Berardo. Sintra. 2006. De 32,5x28 

cm. Com 70, [ii] págs. Brochado com badanas contendo a síntese sobre a exposição e agradecimentos. Impresso sobre 

papel couché. Ilustrado a cores e a preto e branco no texto com fotografias e reproduções de pinturas de diversos artistas. 

Catálogo da exposição "Sedução, Cinema & Pintura", no Sintra Museu de Arte Moderna-Colecção Berardo. 27 de Junho de 

2006 - 30 de Dezembro 2006. Da síntese sobre a exposição presente na badana anterior: «O poder da imagem que impera 

na cultura mediática, na moda, na publicidade, no cinema, na arte, na vida quotidiana, nesta "sociedade do espetáculo" 

(como lhe chamou Guy Debord), desperta o instinto da sedução, o fascínio de atrair e ser seduzido, o desejo de ser amado 

e de querer ser outro. "Sedução, Cinema & Pintura", um óbvio pleonasmo, poderá conduzir a uma grande variedade de 

perspectivas e temas, susceptíveis de orientar diversos eventos, festivais, mostras, conferências. Na exposição agora 

apresentada no Sintra Museu de Arte Moderna-Coleccção Berardo, o conceito assume-se com um sentido preciso: a 

sedução é o denominador comum de obras de autor, no campo da pintura e no universo do cinema, quer com a 

apresentação de filmes e vídeos realizados pelos próprios artistas, quer na utilização pictórica ou fotográfica de imagens, 

composições ou ambientes conectados com narrativas ou aparatos cinematográficos». 

  €40 

________________________________________________________________________________________ 

440. SENA. (Jorge de) TRINTA ANOS DE POESIA (ANTOLOGIA POÉTICA). 2ª Edição revista por Mécia de Sena. Obras de... 

Edições 70. Lisboa. 1984. De 21,5x13,5 cm. Com 291, [i] págs. Brochado. Exemplar com etiqueta da editora. 

  €35 

________________________________________________________________________________________ 

441. SENA. (Jorge de) UMA CANÇÃO DE CAMÕES. Interpretação estrutural de uma tripla canção camoniana, precedida de 

um estudo geral sobre a canção petrarquista peninsular, e sobre as canções e as odes de Camões, envolvendo a questão 

das apócrifas. Obras de... Edições 70. Lisboa. 1984. De 21,5x13,5 cm. Com 479, [viii] págs. Brochado. Ilustrado com tabelas 

e gravuras. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

442. SÉRGIO. (António) HISTÓRIA TRÁGICO-MARÍTIMA. Narrativas de naufrágios da época das Conquistas. Adaptação de... 

Ilustrações de Martins Barata. 9ª Edição. Livraria Sá da Costa Editora. Lisboa. 1991. De 18,5x13 cm. Com 223, [iv] págs. 

Brochado. Ilustrado com gravuras. 

  €30 
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________________________________________________________________________________________ 

443. SETE ARTISTAS, SETE PARADIGMAS. Prémio Tabaqueira de Arte Pública. 80 Anos. 1927-2007. Tabaqueira. Livraria 

Civilização Editora. Porto. 2007. De 26,5x24 cm. Com 126 págs. Encadernação cartonada do editor com sobrecapa de 

protecção em papel vegetal engenheiro. Impresso em papel couché. Ilustrado com fotografias a cores das obras dos sete 

artistas premiados. Os sete artistas premiados são: José Pedro Croft; Richard Serra; Fernanda Fragateiro; Didier Fiúza 

Faustino; Joana Vasconcelos; Pedro Cabrita Reis; Alberto Carneiro. Livro publicado em colaboração com o Ministério da 

Cultura/Instituto das Artes. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

444. SHAHAK. (Israel) HISTÓRIA JUDAICA. RELIGIÃO JUDAICA. O peso de três mil anos. Prefácios de Gore Vidal e Edward 

Said. Hugin. Lisboa.1997. De 22x15 cm. Com 143 páginas. Brochado. Exemplar com corte das folhas com ligeiras manchas 

nomeadamente no canto superior direito. 

  €25 

________________________________________________________________________________________ 

445. SILVA GAIO. (A. da) MÁRIO, EPISÓDIOS DAS LUTAS CIVIS PORTUGUESAS DE 1820-1834. [2 VOLS.] [Por]... 1º Volume. 

[2º Volume]. Colecção Civilização. Nº 26 e 27. Livraria Civilização. Porto. 1954. 2 volumes de 16x11 cm. Com 239, [i]; 

255págs. Brochado. Exemplares com manchas de acides nas capas. 

  €50 

________________________________________________________________________________________ 

446. SILVA MELO. (Jorge) FALA DA CRIADA DOS NOAILLES. Que no fim de contas vamos descobrir chamar-se também 

Séverine numa noite de Inverno de 1975 em Hyères. Pequena Paródia com desenho de Pedro Proença. Cotovia. Lisboa. 

2007. De 23x15 cm. Com 86, [ii] págs. Brochado. Ilustrado. Exemplar com talão da editora e dedicatória de oferta na folha 

de rosto. 

  €25 

________________________________________________________________________________________ 

447. SILVA TELES. (Augusto Carlos da) VASSOURAS, ESTUDO DA CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL URBANA. [Por] Augusto 

Carlos da Silva Telles, Arquiteto. Tese para docente da cadeira de arquitetura no Brasil da Faculdade Nacional de 

Arquitetura. 1961. De 29x20 cm. Com x, 95, l, 18 págs. dactopolicopiado. Brochado com sobrecapa em plástico 

transparente. Exemplar com assinatura de posse na folha de rosto, manchas de acidez nas folhas. 

  €50 

________________________________________________________________________________________ 

448. SILVA. (José Francisco da) SOBRE A ECONOMIA D'ANGOLA. Considerações ao decreto nº 224 de 17 de Novembro de 

1913 (regímen de porta aberta em Angola) produzidas pelo distincto publicista e colonial o Ex.mo Snr. ..., Capitão de 

Fragata, e publicadas pelo 'Jornal do Commercio e das Colonias' de Lisboa. Typographia Costa Carregal. Porto. 1914. De 

21,5x14 cm. Com 61 págs. Brochado. 

  €50 

________________________________________________________________________________________ 

449. SIM. (T. R.) TREEPLANTING IN SOUTH AFRICA. Including The Union of South Africa, Southern Rhodesia, and 

Portuguese East Africa. With 74 Illustrations. By... D.Sc., F.L.S., M.R.S., S.A., &c. (Formerly Conservator of Forests for Natal). 

Natal Witness. Pietermaritzburg. 1927. De 21,5x14 cm. Com [iv], 452, págs. 74 folhas. Encadernação do editor. Ilustrado 

com 74 gravuras sobre papel couché. Exemplar com assinatura de posse na folha de guarda e carimbo oleográfico de posse 

no verso da pasta anterior e na folha de rosto (este da Repartição Provincial de Agricultura da Zambézia, Quelimane), 

manchas de acidez nas folhas de guarda e no corte das folhas. 

  €40 
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________________________________________________________________________________________ 

450. SIMÕES DE CARVALHO. (Maria de Lourdes) e Maria Armanda Couto. AZULEJOS DE PORTUGAL SÉCULO XVII E XVIII, 

ROTA DA ÁSIA. Coordenação/coordination... Colecção/collection Museu da Cidade (Câmara Municipal de Lisboa). 1991. De 

24x21,5 cm. Com 50, [ii] págs. Brochado. Profusamente ilustrado. Exemplar com carimbo oleográfico na folha de rosto. 

Obra bilingue em português e inglês. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

451. SIMÕES MULLER. (Adolfo) DONA MARIA, DE TRAZER POR CASA. [Por]... apresenta o teatrinho infantil... Com 

cenários, figurinos e decorações de Fernando Bento. Edição da Empresa Nacional de Publicidade. Lisboa. 1947. De 24x18,5 

cm. Com 92, [iv] págs. Encadernação cartonada do editor com sobrecapa de protecção e folhas de guarda decorativas. 

Ilustrado com gravuras a cores e pautas musicais a acompanhar diversas canções. Exemplar com etiqueta da Tabacaria e 

Papelaria 'Aviz' e assinatura de posse na folha de anterrosto. Contém anotações a lápis a cor vermelha na página 46. Pastas 

e sobrecapa de protecção com desgaste de manuseamento e miolo descolado. A obra apresenta logo ao início um índice 

dos cenários das três peças que a integram - "Aventura na Loja de Brinquedos; E nessa noite os animais falaram; O príncipe 

das mãos vazias;" - bem como um capítulo ilustrado com a explicação de como pode ser empreendida a sua concepção 

material: "Antes de subir o pano". 

  €50 

________________________________________________________________________________________ 

452. SIZA. (Álvaro) A IGREJA DE SANTA MARIA - MARCO DE CANAVESES. 2ª Edição. Paróquia de Santa Marinha e Francisco 

Guedes. 1998. De 21x15 cm. Com 45, [ii] págs. Brochado. Ilustrado no texto com fotografias de Luís Ferreira Alves. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

453. SLYWITCH. (Eric) ALIMENTAÇÃO SEM CARNE. GUIA PRÁTICO. O primeiro livro brasileiro que ensina como montar sua 

dieta vegetariana. Editora palavra impressa. São Paulo. 2006. De 23,5x16 cm. Com 112 págs. Brochado. Profusamente 

ilustrado a cores no texto. Exemplar com etiqueta da Livraria Cultura e marca de alarme no verso da capa de brochura 

anterior. Obra de gastronomia alternativa que engloba questões do vegetarianismo, uma introdução à temática, como 

planear refeições vegetarianas, diversos nutrientes que costumam ser fonte de dúvidas aos não tão 

experientes/cuidadosos adeptos desta dieta, entre outros temas. 

  €25 

________________________________________________________________________________________ 

454. SOARES MARTÍNEZ. (Pedro) HISTÓRIA DIPLOMÁTICA DE PORTUGAL. [Por]... Professor Catedrático da Faculdade de 

Direito de Lisboa, da Universidade Católica Portuguesa e da Universidade Livre; Da Academia das Ciências e da Academia 

Portuguesa de História. Editorial Verbo. Lisboa. 1986. De 24,5x17,5 cm. Com 613, [ii] págs. Encadernação com cantos e 

lombada em pele, nervos e ferros a prata na lombada. Ilustrado em extratexto com retratos, gravuras e reprodução de um 

fac-simile da edição portuguesa do texto do Tratado de Utrecht, impressos sobre papel couchê. Exemplar com leves 

manchas no verso das pastas e folhas de guarda. Preserva as capas de brochura do original. Capítulo I: Portugal nos Limites 

Europeus (1143-1415); Capítulo II: Expansão de Portugal no Mundo e sua Neutralidade na Europa (1415-1580); Capítulo III: 

Quebra da Individualidade Portuguesa no Plano Internacional (1580-1640); Capítulo IV: Recuperação da Individualidade 

Portuguesa a Nível Internacional (1640-1668); Capítulo V: Continuidade e Adaptação de Portugal Face ao Novo 

Enquadramento Externo (1668-1815); Capítulo VI: Política Externa Portuguesa do Rio de Janeiro (1808-1820); Capítulo VII: 

Secessão Brasileira e Guerra Civil Internacionalizada (1820-1834); Capítulo VIII: Regime Liberal Português sob Protecção 

Externa (1834-1853); Capítulo IX: Perspectivas Incertas da Política Externa Portuguesa (1853-1884); Capítulo X: Partilha de 

África e Diplomacia Portuguesa (1884-1910); Conclusão. Excerto da Justificação da obra pelo autor: «(...) As gestas militares 

dos Portugueses têm merecido amplos relatos aos historiadores nacionais e, até à actualidade, rasgados juízos de 

admiração e de louvor aos estrangeiros mais documentados e de apurada objectividade. Têm sido menos numerosas e 

menos extensas as referências à acção diplomática dos Portugueses através dos tempos. Mas foi à Diplomacia, sem 

esquecer os diplomatas ocasionais e improvisados, que coube a missão de construir e de assegurar a continuidade de 

Portugal, na sua individualidade e na sua independência».  

  €90 

https://www.castroesilva.com/store/viewItem.asp?idProduct=66105
https://www.castroesilva.com/store/viewItem.asp?idProduct=66105
https://www.castroesilva.com/store/viewItem.asp?idProduct=58957
https://www.castroesilva.com/store/viewItem.asp?idProduct=62303
https://www.castroesilva.com/store/viewItem.asp?idProduct=60869
https://www.castroesilva.com/store/viewItem.asp?idProduct=66419


________________________________________________________________________________________ 

455. SOARES. (Mário) e outros. JÚLIO POMAR - OBRA GRÁFICA | OEUVRE GRAPHIQUE | GRAPHIC WORK. Cinco Linhas 

Temáticas: o povo, a festa, eros, animais sábios, ficções | Cinq lignes thématiques: Les gens, la fête, eros, les animaux 

savants, fictions | Five thematic lines: the people, the party, eros, wise animals, fictions. Galeria 57 - Arte contemporânea. 

Fundação Mário Soares. Leiria. Lisboa. 1999. De 32x25 cm. Com 147, [ix] págs. Encadernação em tela com ferros a prata na 

lombada e na pasta anterior. Com sobrecapa de proteção. Profusamente ilustrado com fotografias a cor. Obra trilingue em 

português, francês e inglês. 

  €60 

________________________________________________________________________________________ 

456. SOEIRO DE BRITO. (Raquel) NORDESTE ALENTEJANO EM MUDANÇA. Colecção Espírito do Lugar. Edições Inapa. 

Lisboa. 2000. De 32x25 cm. Com 148, [iii] págs. Encadernação em tela com sobrecapa de protecção. Profusamente 

ilustrado. Exemplar com etiqueta da «Bulhosa Livreiros» e assinatura de posse na folha de anterrosto. 

  €40 

________________________________________________________________________________________ 

457. SORENSEN. (Maria) DONA THEODORA E OS SEUS MOZUNGOS. Romance. Sociedade Editorial Ndjira. Maputo. [1998]. 

De 23x15 cm. Com 158 págs. Brochado. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

458. SOUSA NEVES. (Francisco de) LIRA SEXTANTE, POEMAS. Editorial Império. Lisboa. 1969. De 20x14 cm. Com 53, [ii] 

págs. Brochado. Exemplar por abrir, com manchas de acides nas capas, dedicatória do autor na folha de anterrosto. 

  €60 

________________________________________________________________________________________ 

459. SOUSA TAVARES. (Miguel) RIO DAS FLORES. 2ª Edição. Oficina do Livro. Lisboa. 2007. De 23x15 cm. Com 627 págs. 

Brochado. Exemplar tem junto um marcador de páginas do editor. 

  €20 

________________________________________________________________________________________ 

460. SOUSA. (Alfredo de) ECONOMIA E SOCIEDADE EM ÁFRICA. [Por]... Assistente da Universidade Técnica de Lisboa. 

Prefácio de A. Sedas Nunes. O Tempo e o Modo. 29, 30. Livraria Morais Editora. Lisboa. 1965. De 18x12 cm. Com [iv], xxii, 

326, [v] págs. Brochado. Exemplar com assinatura de posse na folha de guarda anterior. 

  €20 

________________________________________________________________________________________ 

461. STARBIRD. (Margaret) MARIA MADALENA E O SANTO GRAAL. A MULHER DO VASO DE ALABASTRO. Tradução: Irene 

Daun e Lorena, Nuno Daun e Lorena. Introdução: Rev. Terrance A. Sweeney, Ph.D. Quetzal editores. Lisboa. 2004. De 

23,5x15,5 cm. Com 204, [i] págs. Brochado. Ilustrado com gravuras a preto e branco no texto e em extratexto com 

reproduções de obras de arte a cores e a preto e branco impressas em papel couché. Exemplar com etiqueta da Quetzal 

Editores na folha de guarda anterior. 

  €20 

________________________________________________________________________________________ 

462. STARCK. (Marcia) MANUAL COMPLETO DE MEDICINA NATURAL. Editorial Estampa. Lisboa. 1993. De 21x14,5 cm. 

Com 394, [i] págs. Brochado. Ilustrado com gravuras, esquemas e tabelas. Exemplar preserva etiqueta e talão do editor. A 

obra apresenta todas as mais importantes disciplinas da medicina alternativa contemporânea com o pormenor necessário 

à terapêutica, sem incidir em longas suposições e discussões técnicas. É um livro que tanto permite aos leigos na temática 

encontrar informação técnica suficiente para apoiar as suas terapêuticas, como outorga aos profissionais de saúde uma 

possibilidade de expansão do seu conhecimento por forma a alocá-lo apropriadamente aos seus métodos de cura. Poderão 

ser comparadas várias escalas - ocidental/oriental; antiga/moderna; intuitiva/científica - pesquisando as raízes comuns da 

medicina holística. No final, contém um segmento Bibliográfico e um Índice Remissivo. 

  €30 
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________________________________________________________________________________________ 

463. STICHINI. (Carmo) e Guta de carvalho. PHOTOGRAPHIAS GUTA DE CARVALHO. Produção da exposição... Lisboa Fado 

& New Orleans. II Festival das Músicas e dos Portos. Câmara Municipal e Turismo de Lisboa. 2001. De 23x16 cm. Com 20 

págs. não numeradas. Brochado. Profusamente ilustrado. 

  €25 

________________________________________________________________________________________ 

464. STORIAS DI MINDJERIS. Coordenação: Ana Isabel Castanheira. Edição: IMVF - Instituto Marquês de Valle Flôr. lisboa. 

2009. De 22,5x22 cm. Com 59, [i] págs. Brochado. Impresso em papel couché. Ilustrado com fotografias a cores de Neni 

Glock e Sandra Oliveira (IMVF). A presente publicação insere-se nas actividades do 2º ano do Projecto 'Rostos Invisíveis', 

uma parceria entre o IMVF, Organização Não Governamental para o Desenvolvimento, e o Núcleo de Estudos para a Paz do 

Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra (NEP/CES). São apresentados em anexo os créditos das fotografias e 

um glossário de kriol. 

  €20 

________________________________________________________________________________________ 

465. STRUIK. (Dirk J.) HISTÓRIA CONCISA DAS MATEMÁTICAS. Tradução de João Cosme Santos Guerreiro. 1ª Edição. 

Gradiva. Lisboa. 1989. De 21x13,5 cm. Com 360 págs. Brochado. Ilustrado. Capa de Armando Lopes. 

  €25 

________________________________________________________________________________________ 

466. SUL MENDES. (Maria Valente C. A.) e outros. DO TERREIRO DO PAÇO AO CAMPO GRANDE, 200 ANOS DA 

BIBLIOTECA NACIONAL, EXPOSIÇÃO. Coordenação... Ministério da Cultura. Biblioteca Nacional. Lisboa. 1997. De 23x16,5 

cm. Com 171, [vii] págs. Brochado. Profusamente ilustrado. 

  €35 

________________________________________________________________________________________ 

467. TANNO. (Kaoru) e Madalena Farrajota Ataíde Garcia. TRAJE NAMBAN. Museu Nacional de Arte Antiga. Textos de... 

Instituto Português de Museus. Reproscan. Lisboa. 1994. De 24x22 cm. Com 63 págs. Brochado. Impresso em papel couché. 

Ilustrado com fotos a cores das peças expostas. Catálogo da Exposição Namban apresentada no Museu Nacional de Arte 

Antiga em 1994, durante o Lisboa 94-Capital Europeia da Cultura, que reúne peças de vestuário e acessórios Nambam e 

tradicionais japoneses. Pretendeu-se nesta exposição a influência portuguesa no Japão ao nível do traje, acessórios e 

objectos decorativos. 

  €40 

________________________________________________________________________________________ 

468. TARRACHA FERREIRA. (Maria Ema) ANTOLOGIA LITERÁRIA COMENTADA. IDADE MÉDIA, POESIA TROVADORESCA. 

FERNÃO LOPES. Editorial Aster. Lisboa. De 21x14 cm. Com 263, [i] págs. Brochado. Exemplar com assinatura de posse na 

última folha e anotações a lápis no texto. Apresenta ligeiro desgaste de manuseamento. 

  €15 

________________________________________________________________________________________ 

469. TEIXEIRA LOPES. (Gil) GIL TEIXEIRA LOPES. Dezembro/Janeiro 1979/80. Fundação Calouste Gulbenkian. Lisboa. 1979. 

De 24x22 cm. Com 28 págs. não numeradas. Brochado. Ilustrado com fotografias de Mário de Oliveira. 

  €20 

________________________________________________________________________________________ 

470. TEIXEIRA. (Luís) NA RODA DO BATUQUE. Livraria Bertrand. Lisboa. MCMXXXIII [1933]. De 19x12 cm. Com 227, [ii] 

págs. Brochado. Ilustrado. Exemplar com desgaste de manuseamento. 

  €40 
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________________________________________________________________________________________ 

471. TELES. (Basílio) MEMÓRIAS POLÍTICAS. Obras de... II. Fixação de texto, prefácio e índices por Augusto da Costa Dias. 

Portugália Editora. Lisboa. 1969. De 19,5x14 cm. Com lxvi, 190, [v] págs. Brochado. Exemplar com etiqueta da Editora. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

472. TERRAPLENAGENS E ALICERCES. 2ª Edição. Biblioteca de Instrução Profissional. Dirigida por Thomaz Bordallo Pinheiro. 

Livrarias Aillaud e Bertrand. Livraria Francisco Alves. Paris. Lisboa. Rio de Janeiro. S. Paulo. Belo Horizonte. [19?] De 18x11,5 

cm. Com 205 págs. Encadernação do editor em tela com estampagem a negro na lombada e nas pastas. Corte das folhas 

carminado. Ilustrado com fotografias, gravuras, plantas, tabelas, esquemas e fórmulas. Exemplar com manchas e marcas de 

desgaste nas pastas. Apresenta carimbo oleográfico na folha de guarda anterior. 

  €40 

________________________________________________________________________________________ 

473. THE PORTUGUESE AND AYUTTHAYA. On the occasion of the National Day of Portugal, 10 June 1985. Organized by the 

Gabinete de Documentação Histórica of the Portuguese Embassy, Bangkok, illustrating the archaeological excavations 

recently carried out at Ayutthaya by the Fine Arts Department of Thailand under the sponsorship of the Gulbenkian 

Foundation. 1985. De 26,5x19 cm. Com 78 páginas não numeradas, algumas em branco. Brochado. Impresso sobre papel 

couché. Ilustrado com fotografias a cores e a preto e branco. No verso da capa de brochura posterior são apresentadas as 

seguintes informações; 'Embaixada de Portugal, Tailândia. Gabinete Documentação e Relacionamento Histórico Cultural de 

Portugal no Sudeste Asiático. (P.O. Box 742 - Bangkok). The exhibition will be open daily during office hours in the 'Feitoria 

de Portugal', Portuguese Embassy, Captain Bush Lane, Bangkok 10500'. 

  €25 

________________________________________________________________________________________ 

474. TIMOSHENKO. (S. P.) e J. E. Gere. MECÂNICA DOS SÓLIDOS. [2 VOLUMES] 1. e 2. Tradução e coordenação técnica de 

José Rodrigues de Carvalho, professor da UERJ, FTESM e UFF. Livros Técnicos e Científicos Editora. Rio de Janeiro. 1994. De 

25x18 cm. Com 450 págs. numeração continua. Brochado. Ilustrado. 

  €50 

________________________________________________________________________________________ 

475. TOLSTOI. (Leão) ANA KARENINA. Livro de Bolso Europa-América. 202, 203. Publicações Europa-América. Mem 

Martins. S.d. [19--] 2 volumes de 18x11 cm. Com 404; 350 págs. Brochado. 

  €35 

________________________________________________________________________________________ 

476. TORDO. (G.) MÉTODOS LABORATORIAIS DE CULTURA DE INSECTOS. [Pelo] Dr... Ministério das Colónias - Junta de 

Investigações Coloniais. Lisboa. 1950. De 23,5x16 cm. Com 22, [v] págs. Brochado. Ilustrado em extratexto sobre papel 

couché. Colóquio realizado na Junta de Investigações Coloniais em 12 de Maio de 1950. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

477. TORGA. (Miguel) O PÔRTO. Conferência lida no clube dos Fenianos Portuenses na noite de 5 de Fevereiro de 1944. 

Coimbra. 1995. De 22x17 cm. Com 15, [ii] págs. Brochado. Exemplar com ligeiro dano na capa de brochura anterior. 

  €15 
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________________________________________________________________________________________ 

478. TOTTA. (A.) e F. Machado. RECORDAÇÕES D'UMA COLONIAL. Memorias da Preta Fernanda. Edição dos Autores. Off. 

da Ilustração Portugueza. Lisboa. 1912. De 19x13 cm. Com 318 págs. Brochado. Ilustrado com um retrato da escritora e 

uma tabela desdobrável. Exemplar com pequenas falhas de papel nas capas e manchas na lombada. Andrêsa do 

Nascimento (1859-1927) foi uma cortesã e celebrada figura da sociedade portuguesa. Nasceu em Cabo Verde, de onde 

partiu com cerca de 19 anos na companhia de um capitão português, que entretanto a abandona. Casa com um 

comerciante alemão e é com este que chega à capital portuguesa. Era mais conhecida como Preta Fernanda e Fernanda do 

Vale (o seu nome literário). Foi, talvez, a cidadã negra mais conhecida da cidade nesse período. Associada a casas de 

prostituição, os relatos da época destacam a sua independência e influência junto das elites. Glamorosa e sem medo do 

escândalo, Nascimento, afirma-se, uma vez lutou com um touro a cavalo em Algés (De onde se inspira a ilustração da capa 

da presente obra), e acompanhou o famoso autor José Maria de Eça de Queirós ao seu camarote no Teatro da Trindade. 

Foi também, alegadamente, a única mulher que permaneceu na sala quando o futurista Almada Negreiros apresentou o 

seu - na época chocante - Ultimatum Futurista em Abril de 1917. Publica uma autobiografia em 1912, escrita com a ajuda 

de dois amigos, onde registou diligentemente todos os homens que tinham partilhado a sua cama (não revelando os seus 

verdadeiros nomes), tecendo, no capítulo final, comentários francos sobre o desempenho sexual de cada homem. Um 

leitor moderno observa que, no contexto actual, a linguagem do livro é racista e reflecte estereótipos do seu tempo. Pouco 

se sabe da sua vida depois de 1912. Nascimento morreu em Lisboa a 20 de Agosto de 1927. 

  €80 

________________________________________________________________________________________ 

479. TRINDADE FERREIRA. (Maria Augusta Lage Pablo da) MOSTEIRO DE SANTA MARIA DE ALCOBAÇA. Roteiro | Guide | 

Guide | Führer. Elo - Publicidade, Artes Gráficas. Mafra. 1987. De 26x22 cm. Com 77 págs. Brochado. Profusamente 

ilustrado. Obra quadrilingue com o texto disposto em quatro colunas por página cada uma para uma língua: português, 

francês, inglês e alemão. Livro de divulgação com informação rigorosa e exposta com clareza, acompanhada de belas 

fotografias e plantas. O Mosteiro de Alcobaça da Ordem de Cister, foi fundado em 1153 por D. Afonso Henriques e está 

intimamente ligado à história de Portugal, tendo modelado o desenvolvimento agrícola e económico de toda a região 

circundante, tendo sido um brilhante polo de cultura e arte, chegando a possuir uma das maiores bibliotecas do país e uma 

escola de grandes historiadores que marcaram de forma indelével a cultura portuguesa. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

480. TROGAL. (Enrique) BIBLIOGRAFIA SENTIMENTAL DESORDENADA (1980-1990). Colección Golfo de Europa. Poesía. 

Serie Creacion Literaria. Diputación Provincial de Cuenca. 1991. De 21x13 cm. Com 68, [iii] págs. Brochado com sobrecapa 

de proteção em papel vegetal. Ilustrado com gravuras de Carlos Forns Bada. Exemplar com dedicatória a E. M. de Melo e 

Castro, na folha de anterrosto. 

  €20 

________________________________________________________________________________________ 

481. ULRICH. (Maria) UMA FIGURA... UM SORRISO... UMA ÉPOCA... JÚLIA GUEDES. Tipografia Cardim, Lda. Cascais. S/d. 

De 21x15 cm. Com 77, [ii] págs. Brochado. Ilustrado em extratexto com fotografias a preto e branco impressas em papel 

couché. Exemplar com manchas de humidade. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

482. VALENTE.(José Carlos) PARA A HISTÓRIA DOS TEMPOS LIVRES EM PORTUGAL DA FNAT À INATEL (1935-2010). 

Edições Colibri/Inatel Fundação. Lisboa. 2010. De 28x20 cm. Com 283, [iii] págs. Encadernação cartonada do editor. 

Ilustrado com reproduções de documentos, notícias de jornais e fotografias a preto e branco, sendo as actuais da autoria 

de José Frade e Pedro Bettencourt. Exemplar com dedicatória do autor na folha de rosto. 

  €60 
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________________________________________________________________________________________ 

483. VARELA FERNANDES. (Carla) e outros. MAR! - OBRA ARTÍSTICA DO REI D. CARLOS. 1ª Edição. Câmara Municipal de 

Cascais. Sete Mares. Estoril. 2007. De 34x24 cm. Com 157, [iii] págs. Encadernação do editor em tela azul com gravação a 

prateado na lombada e na pasta anterior e com sobrecapa de protecção. Profusamente ilustrado no texto com 

reproduções a cores das obras de D. Carlos e fotografias monocromáticas. Exemplar com etiqueta comercial da editora na 

folha de guarda. 

  €80 

________________________________________________________________________________________ 

484. VARGAS LLOSA. (Mario) ISRAEL PALESTINA. Paz ou Guerra Santa. Fotografias de Morgana Vargas Llosa. Tradução de 

Jacqueline Batista. 1ª edição. Quasi Edições. Lisboa. 2007. De 23,5x15,5 cm. Com 111, [vi] págs. Brochado. Ilustrado com 

fotografias a cores, impressas sobre papel couché. As fotografias são da autoria de Morgana Vargas Llosa e foram tiradas 

aquando da sua estadia com o autor em Israel, na Faixa de Gaza e nos territórios ocupados da Cisjordânia. 

  €20 

________________________________________________________________________________________ 

485. VAZ DA SILVA. (Helena) e Júlio Pomar. HELENA VAZ DA SILVA COM JÚLIO POMAR. Design gráfico - José Cândido. 

Edições António Roma. Lisboa. 1980. De 22x20 cm. Com 105, [vi] págs. Brochado. Profusamente ilustrado, incluindo 

fac-símiles de manuscritos. Exemplar com assinatura de posse na folha de guarda anterior. «Não te direi a palavra não farei 

o sinal guardarei o gesto a chave o entendimento haverá um espaço branco um som contínuo em que nada habitará (quem 

habita as pontes?)» (Júlio Pomar). 

  €20 

________________________________________________________________________________________ 

486. VAZ DE CARVALHO. (Maria Amália) CHRONICAS DE VALENTINA. Com uma carta de Ramalho Ortigão. Editores 

Tavares Cardoso & Irmão. Lisboa. MDCCCXC. [1890]. De 19x13 cm. Com xviii, 351, [ii] págs. Brochado. 1ª edição. Exemplar 

com algumas manchas de humidade, com lombada bastante danificada e com restauro amador. Antologia de comentários 

e recensões a obras de vários autores: Soror Mariana, Tolstoi, Darwin, Eliot, Pierre Loti, Henri Martin, Flaubert, Herculano, 

Pinheiro Chagas, Zola, etc. Ref.: BNP. L. 10951 P. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

487. VEIGA FERREIRA. (Seomara da) ANTÓNIO VIEIRA, O FOGO E A ROSA. 1ª Edição. Grandes Narrativas 170. Editora 

Presença. Barcarena. 2002. De 23x15 cm. Com 414, [ii] págs. Brochado. Exemplar com etiqueta da editora. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

488. VELLINHO. (Moysés) CAPITANIA D'EL-REI: ASPECTOS POLÊMICOS DA FORMAÇÃO RIO-GRANDENSE. 2.ª edição - 1.ª 

impressão, revista pelo autor. Coleção Província. Editôra Globo. Pôrto Alegre. 1970. De 22x15 cm. Com 241, [ii] págs. 

Brochado. Ilustrado com 3 mapas desdobráveis. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

489. VIAN. (Boris) AS FORMIGAS. Tradução de Aníbal Fernandes. Colecção o Imaginário. 7. Assírio & Alvim. Lisboa. 1985. 

De 21x13,5 cm. Com 187, [iv] págs. Brochado. Corte das folhas pintado de laranja. Exemplar preserva etiqueta e talão do 

editor na folha de guarda anterior. 

  €20 

________________________________________________________________________________________ 

490. VIEIRA DA SILVA. (José Custódio) O PANTEÃO RÉGIO DO MOSTEIRO DE ALCOBAÇA, Colecção Monumentos, 

Monografias. IPPAR [Instituto Português do Património Arquitectónico], Departamento de Estudos. Lisboa. 2003. De 24x20 

cm. Com 96 págs. Brochado. Profusamente ilustrado. 

  €20 
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________________________________________________________________________________________ 

491. VIEIRA NATIVIDADE. (J.) JORNADA A UM MUNDO DE BELEZA ETERNA. Oficinas da Tipografia Alcobacense. Alcobaça. 

1948. De 22x16 cm. Com 44, [iii] págs. Brochado. Ilustrado com desenhos originais de Maria Leonor Natividade e em 

extratexto com fotografias do autor sobre papel couché. Exemplar com dedicatória de oferta, etiqueta da Livraria Sá da 

Costa na badana anterior, com picos de acidez próprias do papel e mancha de humidade no pé do corte das folhas da capa 

de brochura anterior até a página 15. Conferência realizada pelo Prof. Doutor Joaquim Vieira Natividade, no Salão Nobre do 

Pavilhão dos Desportos, a convite do Município de Lisboa, durante a VII Exposição Nacional de Floricultura. 

  €35 

________________________________________________________________________________________ 

492. VIEIRA PINTO, ARCEBISPO DE NAMPULA. (D. Manuel) CRISTIANISMO: POLÍTICA E MÍSTICA. Antologia, introdução e 

notas de Anselmo Borges. Edições Asa. Porto. 1992. De 24x17 cm. Com 303 págs. Encadernação do editor com sobrecapa 

de proteção. Ilustrado com fotografia a preto e branco do Arcebispo. 

  €35 

________________________________________________________________________________________ 

493. VIEIRA. (Jorge) ESCULTURA E DESENHO. Maio-Junho. São Mamede Galeria de Arte. Lisboa. 2016. De 23x23 cm. Com 

16 págs. não numeradas. Brochado. Profusamente ilustrado. Exemplar de uma tiragem de 300. 

  €20 

________________________________________________________________________________________ 

494. VINAGRE. (Valter) e Maria Mendes. NA COMPANHIA DE ÁGUAS. Fotografias de... Textos de... Compagnie Générale 

des Eaux Portugal. Assírio e Alvim. Lisboa. 2005. De 31x24 cm. Com 94, [ii] págs. Encadernação do editor com sobrecapa de 

proteção. Exemplar com carimbo oleográfico na folha de guarda. 

  €30 

________________________________________________________________________________________ 

495. VOCABULÁRIO DA LINGOA CANARINA COM VERSAM PORTUGUEZA. Junta de Investigações do Ultramar. Lisboa. 

1973. De 30x21 cm. Com [vii], 204 folhas preenchidas dos dois lados. Brochado. Ilustrado com fac-símile do manuscrito 

original. Exemplar com assinatura de posse na folha de guarda. Contém introdução em português traduzida para inglês por 

Ruy Cinatti. A língua Canarina era o nome dado ao Konkani língua indo-ariana falada no sul da Índia e que era um 

vernacular do Sânscrito e mais próxima desta língua sagrada do que o Marata. Não deve ser confundida com o canará, ou 

canarês, que é uma língua dravídica. Obra, com provável autoria do Padre jesuíta Diogo Ribeiro, de grande importância 

para o estudo dos contactos dos Portugueses com outros povos da Península Indostânica e para o estudo da missionação e 

das línguas indo-arianas do sul da Índia. 

  €50 

________________________________________________________________________________________ 

496. WEIL. (Pierre) e Roland Tompakow. O CORPO FALA. A Linguagem Silenciosa da Comunicação não-verbal. [Por]... 

Doutor em Psicologia pela Universidade de Paris, Professor na Universidade de Minas Gerais, Director do Centro de 

Psicologia Aplicada - RJ, especialista em Psicoterapia de Grupo e Psicodrama e autor de vários livros editados em diversos 

países, incluindo o conhecido best-seller 'Relações Humanas na Família e no Trabalho'. [Por]...Professor de Comunicações 

dos Cursos de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas - RJ, artista gráfico, técnico em Informática Visual, 

jornalista, assessor de Informática em Marketing de várias Empresas e Coordenador dos registros de Cinésica do grupo de 

Pesquisas chefiado pelo Prof. Pierre Weil. 46.ª Edição. Editora Vozes. Petrópolis. 1999. De 21x14 cm. Com 288 págs. 

Brochado. Ilustrado no texto com 314 gravuras. 

  €25 

________________________________________________________________________________________ 

497. WEPMAN. (Dennis) HITLER. Os Grandes Líderes. Nova Cultura. São Paulo. 1987. De 24x19 cm. Com 83 págs. 

Encadernação do editor. Profusamente ilustrado. Exemplar com falta de folhas de guarda e anterrosto. 

  €10 
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________________________________________________________________________________________ 

498. WOLFE. (Tom) DA BAUHAUS AO NOSSO CAOS. Tradução de Lia Wyler. Rocco. Rio de Janeiro. 1990. De 21x14 cm. Com 

103, [i] págs. Brochado. Ilustrado no texto com fotografias a preto e branco. Obra de Wolfe que analisa o fenómeno da 

Bauhaus, desde os primórdios do seu surgimento na Alemanha, o estabelecimento das suas linhas conceptuais, até a sua 

difusão e estabelecimento como uma das linguagens privilegiadas do século XX. 

  €25 

________________________________________________________________________________________ 

499. ZEVI. (Bruno) SABER VER A ARQUITECTURA. Tradução de Maria Isabel Gaspar/ Gaëtan Martins de Oliveira. Martins 

Fontes. São Paulo. 2002. De 20,5x15 cm. Com 286, [ii] págs. Brochado. Ilustrado a preto e branco no texto com 

fotogravuras, plantas, alçados e matrizes. Importante compêndio de crítica e história da arquitectura consagrado à análise 

e descrição conceptual da linguagem arquitectónica ao longo dos tempos, elencando as suas características, como se 

articula e como é possível estudá-la cientificamente. Organiza-se em seis unidades temáticas: A Ignorância da arquitectura; 

O espaço, protagonista da arquitectura; A representação do espaço; As várias ideias idades do espaço; As interpretações da 

arquitectura; Para uma história moderna da arquitectura O autor (Roma, 1918 - 2000] formou-se em Arquitectura na 

Graduate School of Design da Universidade de Harvard, presidida por Walter Gropius. Nos Estados Unidos dirigiu os 

Quaderni Italiani do movimento Justiça e Liberdade. Regressando à Europa, em 1943, participou na luta antifascista nas 

fileiras do Partido de Acção. Foi fundador da Associação para a Arquitectura Orgânica e da revista Metron-Architettura. 

  €50 

________________________________________________________________________________________ 

500. ZINK. (Rui) OS SURFISTAS. Desenhos de Manuel João Ramos. 2ª Edição. Colecção Entrelinhas Nº 8. Publicações Dom 

Quixote. Lisboa. 2001. De 19x13 cm. Com 261 págs. Brochado. Ilustrado no texto com desenhos de Manuel João Ramos. 

Exemplar com etiqueta da Editora e tem junto marcador de páginas. 

  €30 
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