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Os Exmos. Clientes interessados no leilão e que não possam assistir, ao mesmo, poderão
enviar-nos a indicação dos limites máximos das suas ofertas, para cada lote, por escrito ou
telefonicamente, com a devida antecedência, para:

LIVRARIA LUÍS BURNAY
Rua das Chagas 31 -33
1200-106 Lisboa
Tel.: 213 479 346 Fax.: 213 479 342
www.livrarialuisburnay.pt
E-mail: livrariaburnay@mail.telepac.pt

SESSÃO ÚNICA
15 DE MAIO

O leilão realiza-se no dia 15 de Maio pelas 18 horas, na sala de pregão da nossa livraria
Os livros encontram-se em exposição na livraria nos dias 12, 13 e 14 de Maio no horário
normal de funcionamento (10h- 13h / 15h – 19h) e na manhã do próprio dia de leilão.
SOLICITA-SE AOS INTERESSADOS QUE EXAMINEM CUIDADOSAMENTE OS
LOTES NOS DIAS EM QUE ESTES SE ENCONTRAM EM EXPOSIÇÃO A FIM DE
EVITAR RECLAMAÇÕES.
Organização do catálogo:
Luís P. Burnay
Rita Burnay
Assistência:
Isabel Roma Fernandes
Agradecemos a amável colaboração do Dr. Carlos Franco e do Prof. Dr. Eduardo Gonçalves
Rodrigues.
Impressão e Acabamento: ACD Artes Gráficas
Lisboa, Abril 2014
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1. ABREU, José Antunes Marques .- 6 Cartas autógrafas
Nestas cartas dirigidas ao Dr. Reinaldo dos Santos o conhecido fotógrafo e editor portuense informa sobre a execução
de fotografias e sobre a publicação de livros: "Fui ao fotógrafo ver o andamento do serviço e apesar da grande
dificuldade ocasionada pela falta de água… sei que os clichés se estão fazendo com toda a actividade e o cuidado
necessario para ficarem bem." 22/I/1926: " Tenho entre mãos outro livro intitulado "Igrejas e Capelas Romanicas da
Ribeira Lima". 25/VIII/ 1928 "O portador desta carta meu velho amigo, e distincto fotografo Augusto Soucasaux, vae
iniciar no sul, os trabalhos para a continuação da » Arte em Portugal « Muito me obsequeia fazendo-me o favor de o
ouvir sobre os assumptos de que vae incumbido".5/XII/1928: Estou aqui amarrado a profissão tal qual como um prego
numa cadeira, mas já consegui que a aguarela fosse fotografada. O fotógrafo não se ajeita com os positivos, mas o
importante o meu Exmº Amigo apanhar ahi o negativo…".
"Assinadas."
70,00 € 120,00 €
2. AÇORES.- VIAGEM Régia aos Açores em 1901.- 12 Fotografias.
Fotografias sobre papel com suporte em cartão, por fotógrafo não identificado. Notável conjunto de 12 fotografias
sobre a Viagem Régia a S.Miguel em 1901, com varios aspectos das festividades locais e da presença de D. Carlos e
D. Amélia. Destacamos a chegada do bergantim com os monarcas ao cais do Porto de Ponta Delgada, a Comitiva
Real em Ponta Delgada, varias vistas da Cidade com arranjos festivos para receber os Reis e comemorar as Festas do
Senhor Santo Cristo dos Milagres algumas com aspectos da 1ª Feira Franca e duas com curiosos aspectos da Feira
Agropecuária do Paúl que também recebeu a visita de D. Carlos e D.Amélia."
500,00 € 1.000,00 €

(2)
3. AÇORES.- VIAGEM Régia aos Açores em 1901.- 3 Fotografias.
Fotografias sobre papel com suporte em cartão. De fotógrafo não identificado uma apresenta a chegada do bergantim
com o casal real ao cais do porto de Ponta Delgada e outra um aspecto da 1ª Feira Franca daquela Cidade tendo em
primeiro plano a locomotiva experimental de um projectado caminho de ferro que ligaria Ponta Delgada á Ribeira
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Grande. A terceira que tem no verso o carimbo a óleo de "J.A.Raposo-Photographia Artistica" apresenta uma vista do
palanque triunfal erguido no cais do porto de Ponta Delgada para receber os reis, repleta de assistentes."
100,00 € 200,00 €

(3)
4. AÇORES.- S.Miguel (estragos de tremor de terra).- 5 Fotografias .- Sec. XIX.- (18x24cm.)
Fotografias sobre papel com suporte em cartão. Este apresenta uma cercadura simples impressa a dourado. Duas
fotografias apresentam na própria imagem as letras “” D. d’A “”que pensamos poder atribuir ao fotógrafo amador
Duarte d’Andrade, 1º Conde de Albuquerque com o nome completo de Duarte d’Andrade Albuquerque Bettencourt.
Documentam vários estragos produzidos por um tremor de terra em alguns locais da Ilha de São Miguel.”
100,00 € 200,00 €

(4)
5. ADAMI, Anton Filippo.- Odi panegiriche a Cesare / del Cavaliere Anton Filippo Adami.- In Firenze: A spese
dell'Erede Paperini all'Insegna di Pallade, ed Ercole,. 1755.- (2), LXXXIX, (2)p.:il.; 36cm.-E
Edição original
destes versos panegíricos setecentistas italianos, numa edição de esmerado apuro gráfico adornada por uma portada
alegórica inicial, e treze vinhetas decorativas tudo finamente aberto em chapa por Francesco Allegrini a partir de
desenhos de Giuseppe Zocchi. O autor era Cavaleiro da Ordem de Santo Estêvão, senador do Grão Duque da
Toscana e notável poeta, tendo estas poesias panegíricas sido traduzidas e publicadas em françês.Meiaencadernação de pele. Estimado.
150,00 € 300,00 €
6. ADMINISTRAÇÃO (A) de Sebastião José de Carvalho e Melo Conde de Oeiras, Marquês de Pombal, secretario de
estado, e primeiro ministro de sua magestade fidelssima D. José I Rei de Portugal / traduzida do francês por Luis
Innocencio de Pontes Athaide e Azevedo.- Lisboa: Typ. Lusitana, 1841-1842.- 2 vols.: il.; 20cm.-E. Tradução
portuguesa da obra de Pierre Desoteux, aqui adornada com 8 litografias de sabor popular, que representam o retrato
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do Marquês de Pombal, D. José I, D. Maria I os suplicios dos condenadas no processo dos Távoras. Pouco vulgar.
"Marquês de Pombal" cat. Bibl, nº 466.
Boas encadernações da época, inteiras de pele. Conjunto estimado.
85,00 € 160,00 €
7. ÁLBUM do Zé Povinho.- Porto: Pap. E Tip. Academica, 1908.- 74f.:il.; 23cm.-E.Interessante album profusamente
ilustrado no texto e em separado, por vezes a cores com estampas impressas em papel couché. Colaboração literária
e artística de notáveis escritores e artistas portugueses numa bela alegoria ao "Zé Povinho" criado por Bordalo
Pinheiro.Encadernação do editor com ferros próprios nas pastas um pouco cansadas nas charneiras. Inscrição de
ofertas no rosto e carimbos.
35,00 € 70,00 €
8. ALMANACH des Gourmands - 1930: Articles inédits des meilleures gastronomes, 1000 caricatures, curiosités
gastronomiques, reportages pittoresques, la cuisine d'aujourd'hui, conseils, concours, guides et plus de 1000 recettes
de cuisine.- Paris: Arthème Fayard, 1930.- VIII, 375p.:il.; 26cm.-E
Almanaque muito curioso repleto de curiosas
informações gastronómicas e milhares de receitas de culinária. Ilustrado com saborosas caricaturas, anúncios
comerciais, contos, ditos e sentenças sempre relacionados com a alimentação. Encadernação da época em pano
estampado, com capas.
45,00 € 100,00 €
9. ALMANACH para o Anno de M.DCC.LXXXVI.- Lisboa: Na Officina da Academia Real das Sciencias, 1786.- (2),
266p.; 13cm.-C
Trata-se do 4º Almanaque publicado desta série, hoje rara e muito procurada. Este exemplar
conserva, como lhe compete, a bonita gravura desdobrável com as figuras da medalha da Academia das Sciencias
autorizada por D. Maria I, finamente aberta em chapa e que quase sempre falta. Por este motivo é de particular
interesse para a medalhística portuguesa. Cartonagem da época. Estimado.
100,00 € 200,00 €
10. ALMANACH Portuguez: Anno de 1826.- Lisboa: Na Impressão Regia, 1826.- IV, 608p.; 16cm.-E Trata-se do
ultimo volume publicado nesta apreciada série mais conhecida pelos almanaques da "Academia". Como todos, é muito
informativo. Encadernação da época inteira de pele, com lombada partida e pasta superior quase solta. Dificil de
encontrar.
40,00 € 80,00 €
11. ALMEIDA, Antonio d'.- Dissertação sobre o methodo mais simples, e seguro de Curar as Feridas das Armas de
Fogo…-Lisboa: Na Regia Officina Typografica, 1797.-XXVII, 62p.; 22cm.-E
É rara esta obra de medicina setecentista. Encadernação inteira de pele ao gosto antigo.
60,00 € 120,00 €
12. ALMEIDA, Antonio d'.- Tratado Completo de Medicina Operatória, offerecido a sua Alteza Real o Principe
Regente…-Lisboa: Na Regia Officina Typografica, 1800.- 4 vols.: il.; 20cm.-E
Exemplar de trabalho de uma das
mais importantes e procuradas obras de medicina portuguesa. Inteiramente escrita por autor português, acresce o
interesse de vir ilustrada 12 ( de 13) notáveis gravuras que figuram instrumentos cirúrgicos, ataduras, apósitos e
aparelhos ortopédicos com evidente interesse técnico e histórico. Encadernações da época, inteiras de pele,
modestas com defeitos. O quarto volume apresenta muita humidade junto ao festo que danifica as margens das folhas
que estão quase soltas e afecta ligeiramente algumas estampas.
75,00 € 150,00 €
13. ALMEIDA, Antonio d'.- Tratado da Inflamação precedido da Physiologia, e Pathologia necessarias para a
intelligencia da theoria desta molestia.- Londres: Impresso por H. Bryer, 1812-14.- 4 vols. em 2; 21cm.-E. É rara esta
obra de medicina publicada pelo autor quando esteve exilado em Londres por perseguições políticas. Encadernações
da época inteiras de pele, com defeitos, tendo a dos dois primeiros volumes a lombada danificada, mas ainda está
solida. Miolo bom.
45,00 € 100,00 €
14. ALMEIDA, Francisco de.- Thesouro Domestico: Manual de Receitas e Processos uteis.- Lisboa: Livraria Editora,
1905.- 332p.:il.; 23cm.-E
Apreciadíssima colectânea de receitas úteis e informações curiosas. Com diversas
receitas de culinária. Meia-encadernação de pele, da época.
25,00 € 50,00 €
15. ALMEIDA, Virginia de Castro e.- 1 Carta autógrafa.- (2p.; 21cm.)
Carta dirigida ao Dr. Reinaldo dos Santos: " Peço-lhe o grande favor de me prevenir apenas receber a carta do
Principe de Rohan. … Faça tudo o que puder. Parece-me muito importante não deixar perder esta occasião. Seria
deploravel que havendo o Congresso em Barcelona este anno, Portugal continue a não ter representação nenhuma."
Assinada. Datada de Paris, 26 de Agosto de 1929.
35,00 € 70,00 €
16. ALORNA, Marquês de.- (MANUSCRITO).- Breve Relação do Forte da Junqueira, e do que nelle se tem passado,
feita pelo Marquez d'Alorna que esteve na mesma prizão.- sec. XVIII /XIX.-(236)p. não numeradas; 23cm.-E
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Trata-se de uma boa cópia manuscrita da época ( muito legível) desta importante obra sobre as pessoas e sofrimentos
dos presos de Estado que estiveram naquele forte ás ordens do Marquês de Pombal logo a seguir ao Processo dos
Távoras e que só seriam libertados em 1777 já depois da morte de D. José. Exemplares manuscritos como este
circularam por mais de setenta anos, pois esta obra só foi impressa em 1857. Meia-encadernação de pele, da época.
Estimado. Obra muito apreciada.
180,00 € 300,00 €
17. ALORNA, Marquês de.- EDITAL dos Governadores do Reino anunciando o banimento do Marquês de Alorna por
traição á patria.- (Lisboa): Na Impressão Regia, (1810).- (2)p.; 30cm.-B
Aquando da 3ª Invasão francesa, o
Marquês de Alorna acompanhou Massena, e a Regência passou esta portaria em 6 de Setembro de 1810 exautorando
Alorna, privando-o dos títulos honras e dignidades e oferecendo mesmo mil moedas de ouro a quem o apresentasse
morto ou vivo!
25,00 € 50,00 €
18. ALVAREZ DE LA FUENTE, Fr. Joseph.- Diario Historico, Politico-Canonico y Moral… dividido en doze partes por
los doze meses del año.- Madrid: Por Thomas Rodriguez Frias, 1732-1734.- 13 vols.; 16cm.-E
Colecção completa
e estimada deste notável periódico informativo setecentista publicado em Madrid, hoje importante marco histórico do
jornalismo espanhol, não só pela antiguidade e informações que contem, mas também porque veio a suceder á
famosissíma "Gaceta". É constituído por doze volumes sendo cada um para um mês com todas as mais interessantes
ocorrências em cada dia. Tem ainda um volume de índices por nomes de pessoas. As paginas de rosto vêm com os
títulos enquadrados por uma tarja tipográfica tão ao gosto da época. Este conjunto está revestido por boas
encadernações da época, inteiras de pergaminho com pastas maleáveis, e titulos pintados nas lombadas, todas
estimadas. Alguns volumes apresentam folhas com acidez devido á qualidade do papel. Neste estado conjunto muito
raro e valioso.
600,00 € 1.200,00 €
19. AMORIM, Francisco Gomes de.- 1 Carta autógrafa (3p.; 19cm.)
Carta dirigida a Júlio César Machado: " Não posso deixar correr mais tempo sem te agradecer o teu excellente livro DA
LOUCURA E DAS MANIAS EM PORTUGAL. Li-o com grande prazer; gostei muitissimo, sobretudo dos primeiros
capítulos, que são de mestre! Começei a escrever-te uma extensa carta a proposito deste teu precioso trabalho, mas
infelizmente, peiorei de saude e não pude concluir. Se alguma vez puder acabal-a mando-ta ahi. …."
Assinada e datada de 19 de Janeiro de 1872.
70,00 € 150,00 €
20. ANDRADE, José Ignacio de.-Cartas escriptas da India e da China nos annos 1815 a 1835 por José Ignacio de
Andrade a sua mulher D. Gertrudes de Andrade.- 2ª edição.Lisboa: Imprensa Nacional, 1847.- 2 vols em 1.:il.;
24cm.-E.
Esta colectânea de cartas descriptivas da Índia e China constituem ainda hoje um precioso documento
histórico sobre os costumes e usos da civilização chinesa, ainda com importantes anotações históricas sobre os
reinados dos mais famosos imperadores chineses. É também um importante título da nossa literatura memorialista.
Vem adornada por 12 bonitas litografias, sendo duas os retratos do autor e da mulher, uma de Domingos Sequeira, e
as restantes de imperadores chineses. Meia-encadernação de pele ao gosto antigo. Carimbos. Como habitualmente as
estampas com leve acidez.
50,00 € 100,00 €
21. ANDRADE, Manuel Carlos de.- Luz da liberal e nobre Arte de Cavallaria offerecida ao Senhor D. João Principe do
Brazil.- Lisboa: Na Regia Officina Typografica, 1790.- XXVI, 454, (2)p.: 1 retr., 93 grav.; 33cm.-E. Trata-se de uma das
mais espectaculares obras impressas em Portugal, que no dominio da equitação e hipologia nos colocou lado a lado
com as mais celebradas obras desta especialidade publicadas na Europa de então. Segundo Inocêncio (V, 386),
alguns pretenderam atribuir esta obra ao Marquês de Marialva. Sob o ponto de vista grafico e artístico esta obra
rivaliza com as estrangeiras apresentado 93 excelentes gravuras finamente abertas por buril em chapa de cobre por
Joaquim Carneiro da Silva, sempre de pagina inteira e várias desdobráveis de maiores dimensões e de bonito efeito
estético. No inicio apresenta ainda um retrato do Príncipe D. João a quem a obra é dedicada. O texto de grande
interesse técnico vem adornado com duas vinhetas decorativas abertas em chapa, cabeções de enfeite e algumas
letras capitulares ilustradas. Meia-encadernação de pele de finais do seculo XIX com o corte das folhas carminado ao
gosto da época. Restauro marginal antigo na margem de uma folha (231) e dobra parcialmente aberta de uma
estampa (nº 64). Exemplar completo e muito limpo e estimado desta obra notável hoje rara e valiosa."
4.000,00 € 6.000,00 €
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( 21 )
22. APÓLICES do Real Erário.- Conjunto de 27 Apólices de 20$000 reis das emissões de 1798 (6) e 1799).
Quase todas com carimbos de D. Pedro IV (1826), e D. Miguel (1828). Trata-se de notas de emergência emitidas por
certo prazo e em certas circunstâncias para resolver dificuldades de tesouraria do Erário Público. No fundo são as
naturais precursoras do papel moeda em Portugal. Porque vêm ilustrada com bonitas gravuras e diferentes em cada
emissão, são muito apreciadas pelos colecionadores sendo sempre invulgares. Como habitualmente quase todas
apresentam maiores ou menores imperfeições pois a qualidade do papel era fraca e não resistia muito á circulação.
75,00 € 150,00 €
23. APÓLICES do Real Erário.- Conjunto de 21 apólices de diversos valores e diferentes tiragens: de 2$400 Rs. Das
emissões de 1798 (2) de 1799 (3) de1805 (3) e de 1807 (4) ; 1$200 das emissões de 1799 (3) e de 1805 (2); 12$800
da emissão de 1799; 6$400 Rs. Da emissão de 1799 (1). Quase todas com carimbos de D. Pedro IV (1826), e D.
Miguel (1828). Trata-se de notas de emergência emitidas por certo prazo e em certas circunstâncias para resolver
dificuldades de tesouraria do Erário Público. No fundo são as naturais precursoras do papel moeda em Portugal.
Porque vêm ilustrada com bonitas gravuras e diferentes em cada emissão, são muito apreciadas pelos colecionadores
sendo sempre invulgares. Como habitualmente quase todas apresentam maiores ou menores imperfeições pois a
qualidade do papel era fraca e não resistia muito á circulação.
65,00 € 140,00 €
24. APÓLICES do Real Erário.- Conjunto de 27 Apólices de 10$000 reis das emissões de 1798 (11) e 1799 (16).
Quase todas com carimbos de D. Pedro IV (1826), e D. Miguel (1828). Trata-se de notas de emergência emitidas por
certo prazo e em certas circunstâncias para resolver dificuldades de tesouraria do Erário Público. No fundo são as
naturais precursoras do papel moeda em Portugal. Porque vêm ilustrada com bonitas gravuras e diferentes em cada
emissão, são muito apreciadas pelos colecionadores sendo sempre invulgares. Como habitualmente quase todas
apresentam maiores ou menores imperfeições pois a qualidade do papel era fraca e não resistia muito á circulação.
75,00 € 150,00 €
25. APÓLICES do Real Erário.- Conjunto de 27 apólices de 5$000 das emissões de 1797 (1), 1798 (5) e 1799 (21).
Quase todas com carimbos de D. Pedro IV (1826), e D. Miguel (1828). Trata-se de notas de emergência emitidas por
certo prazo e em certas circunstâncias para resolver dificuldades de tesouraria do Erário Público. No fundo são as
naturais precursoras do papel moeda em Portugal. Porque vêm ilustrada com bonitas gravuras e diferentes em cada
emissão, são muito apreciadas pelos colecionadores sendo sempre invulgares. Como habitualmente quase todas
apresentam maiores ou menores imperfeições pois a qualidade do papel era fraca e não resistia muito á circulação.
75,00 € 150,00 €
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26. ARAGÃO, Maximino Pereira da Fonseca.-Vizeu (Apontamentos Historicos).-Vizeu: Typ. "Popular" de Henrique
Francisco de Lemos, 1894-1895.-2 vols em 1.; 22cm.-E.Monografia de Viseu com interesse histórico e regional. São
raros os dois volumes juntos. Meia-encadernação de pele, da época, um pouco ressequida. O 1º volume apresenta
um terço das folhas com mancha antiga já desvanecida.
40,00 € 80,00 €
27. ARRIAGA, José de.- História da Revolução Portugueza de 1820: ilustrada com os registos dos patriotas mais
illustres d'aquella época e ampliada com magníficos quadros representando os factos históricos mais notáveis
descriptos na obra compostos e desenhados / pelos… João Marques da Silva Oliveira, Caetano Moreira, Joaquim
Victorino Ribeiro, Columbano Bordallo Pinheiro.-Porto: Liv. Portuense, 1886-1889.- 4 vols.: il.; 22cm.-E
Obra
indispensável para o estudo dos factos passados na Revolução de 1820. Ornada de vários retratos e outras
ilustrações, impressos em separado. Bonitas meias-encadernações de pele com os ferros editoriais nas pastas,
levemente cansadas.
85,00 € 170,00 €
28. ARTE Portugueza: Revista de Archeologia e Arte Moderna / director literario, Gabriel Pereira; director artistico
E. Casanova; Secretario da redacção D. José Pessanha.- Anno I Nº 1 a Anno I Nº 6 ( Janeiro de 1895 a Junho de
1895).- Lisboa: S.n., 1895.- 6 numeros e 1 vol.: il.; 38cm.-E
+ um numero "Prospecto".
Colecção
completa desta excelente e justamente muito apreciada publicação periódica de índole artística e histórica, de grande
formato, impressa em papel de superior qualidade. De esmerado apuro gráfico, vem adornada com numerosas
gravuras no texto e em separado e por diversas letras capitulares de fantasia, por vezes impressas a cores. Preciosa
colaboração de: Gabriel Pereira, José Pessanha, Ramalho Ortigão, Braamcamp Freire, Sousa Viterbo, Conde de
Ficalho, Baldaque da Silva, Luciano Cordeiro e outros. Encadernação da época, inteira de pele, com a charneira da
pasta superior aberta.
100,00 € 200,00 €
29. AZEVEDO, José Lúcio d'.- 2 Cartas autógrafas
Cartas do notável historiador ao Dr. Reinaldo dos Santos. 2/8/1921: " Depois que tive o gosto de conversar com V. sª
no caminho Coimbra-Lisboa, não perdi a ideia de fazer que a ""Revista de História"" fosse distinguida com a sua
colaboração." 9/9/1924: " Sigo amanhã para França, pelo que me é impossivel ver a 2ª prova, assim do artigo
»Notícias de Portugal«, como da notícia bibliográfica. Atrevo-mo por isso a pedir-lhe que o faça por mim, e também
para preencher as menções incompletas dos graneis 2º e 6º, uma da página da Revista, e outro capítulo da » História
da Colonização«, que não tinha meio de verificar em casa.
Assinadas.
40,00 € 80,00 €
30. AZEVEDO, Luis Marinho de.- Fundação, Antiguidades e Grandezas da mui insigne Cidade de Lisboa, e seus
varoens illustres em Santidade, Armas e Letras, catalogo dos seus Prelados, e mais cousas Ecclesiasticas, e Politicas
até o anno de 1147 em que foi ganhada aos Mouros por El-Rey D. Affonso Henriques… (I e II).- Lisboa:Na Officina de
Manoel Soares, 1753.- 2 vols. em 1; 20cm.-E.
Trata-se da segunda edição desta importante monografia sobre
Lisboa, hoje já bastante rara e sempre muito procurada.Encadernação da época inteira de pele. Algumas folhas com
insignificante acidez. Estimado.
100,00 € 200,00 €
31. BALBI, Adrien.- Essai statistique sur le Royaume de Portugal et d'Algarve, comparé aux autres états de l'Europe,
et suivi d'un coup d'oeil sur l'état actuel des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts parmi les Portugais des deux
hémisphéres…- Paris: Rey et Gravier, 1822.- 2 vols.;21cm.-E
Trata-se de uma das mais informativas obras
estrangeiras sobre Portugal, repleta de úteis referências históricas. No 2º volume encontra-se um quadro bibliográfico
dos livros publicados em Portugal desde 1800 até 1820. Encadernações da época, inteiras de pele, levemente
cansadas, uma com defeitos na coifa superior. Muito invulgar os dois volumes juntos.
120,00 € 250,00 €
32. BARRAS, Paul François Jean Nicolas (Viconte Barras).- 1 Carta autógrafa (2p.;23cm.)
Carta dirigida provavelmente a uma pessoa da sua casa ou amigo íntimo já em pleno exílio em Bruxelas. Com
instrucções de ordem doméstica, tarefas para os empregados referindo a intenção de " je trouve a louer ou a acheter
une terre dans un departement moins humide que bruxelles".
Assinada. Paul Barras, foi um notável homem político françês, deputado á Convenção durante a Revolução Francesa
votou a favor da morte de Luis XVI. Depois do directório exilou-se durante algum tempo na Belgica vindo a falecer em
França.
80,00 € 160,00 €
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( 32 )
33. BARREIROS, Eduardo Montufar.-Caça: Memento Venator.-Lisboa: A Liberal, 1900.- 312, (2)p.; 22cm.-B. Esta
obra de cinegética foi publicada anónima. É bastante rara pois teve tiragem limitada. Além do interesse temático,
constitui uma apreciada obra de cariz memorialista, ao descrever importantes caçadas da sociedade aristocrática da
época.Capas cansadas na lombada.
85,00 € 150,00 €
34. BARROS, Leitão de.- 1 Carta autógrafa (4p.; 17cm.)
Carta dirigida ao Dr. Reinaldo dos Santos: " O caso é este: A Sociedade Nacional de Belas Artes é uma grande casa
no centro de Lisboa, desguarnecida e agreste. Moralmente quasi não existe, materialmente está pela hora da morter.
Os artistas portugueses não têm de facto uma casa, na grande acepção desta palavra, embora tenham um Palácio. É
preciso fazê-la. Vai-se eleger uma nova dita (?) Direcção na 5ª feira. Eu penso numa lista, em que figuram os nomes
de Sousa Lopes, na presidencia, José Colaço como tesoureiro, Eu como secretario, o meu amigo como bibliotecario, e
ainda os nomes de Manoel de Sousa Pinto e de Augusto Pina, como colaboradores, vogais. Impõem-se ali uma obra
de sério resurgimento, de vida - digamos de construção, porque nada aparece feito de nascença."
Assinada e datada de Lisboa 14 de Janeiro 1924.
35,00 € 70,00 €
35. BASTEROT, Le Cte de.-Traité Élémentaire du Jeu des Echecs avec cent parties des joueurs les plus célébres
précédé de mélanges historiques, anecdotiques et littéraires.- Deuxiéme édition.-Paris: Allouard, 1863.- 506p.:il.;
22cm.-E. Este tratado de Xadrez, contém muitas informações históricas sobre o jogo, historias curiosas e sobretudo
ensinamentos técnicos de relevo, em especial das principais aberturas do jogo da época. Vem ilustrado C/figuras no
texto.M/enc. de pele. Pequeno restauro no rosto que tem rubrica antiga.
25,00 € 50,00 €
36. BASTOS, Francisco A. Martins.- Memórias para a História de El-Rei Fidelíssimo o Senhor Dom Pedro V e de
seus augustos irmãos dedicada a sua Magestade Fidelíssima El-Rei Senhor Dom Luiz I.-Lisboa: Typ. Universal, 1863.232, (2)p.; 23cm.-E Estudo histórico muito informativo.Transcreve documentação importante. Muito
invulgar.Encadernação da época inteira de tela, cansada, com a charneira parcialmente aberta. Corte das folhas
dourado.
35,00 € 70,00 €
37. BASTOS, Francisco A. Martins.- Nobiliarchia Medica. (Notícia dos medicos e cirurgiões da real camara, dos
physicos móres e cirurgiões móres do reino, armada, exercito, e ultramarinos, desde os tempos mais remotos da
monarchia).-Lisboa: União Typographica, 1858.- (4), X, 78, (4)p.; 19cm.-B. Interessantíssimo trabalho com informações curiosas para a história da medicina em Portugal. Inocêncio (II, 342). Muito Invulgar.
25,00 € 50,00 €
38. BERNARDES, Pe. Manuel.- Nova Floresta, ou sylva de varios apophtegmas, e ditos sentenciosos espirituais, &
moraes; com reflexoens, em que o util da doutrina se acompanha com o vario da erudiçam, assim divina como
humana:…-Lisboa: Officina de Valentim da Costa Deslandes; Officina de Joseph Antonio da Sylva; Regia Officina
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Sylviana; Officina Real Deslandesiana, 1706-1728.- 5 vols.; 20cm.-E.
1ªs edições deste trabalho que é
considerado o mais extenso e popular deste autor. Dos mais importantes do seu género até hoje publicados em
Portugal. "Menos fogoso e subtil que Vieira, é contudo tão grande como o jesuita na arte da prosa" (Maria de Lurdes
Belchior). Inocencio (V,374).Meias-encadernações de pele antigas. Ao IV volume falta a pagina de rosto e algumas
folhas apresentam manchas antigas de tinta. Estimados.
85,00 € 150,00 €
39. BONANÇA: Companhia de Seguros.- Apólice de
Seguro.- 1 Documento.- (2p.;31cm.)
“A Companhia de Seguros Bonança por intervenção do seu
Socio e Director….segura Henrique Carlos Freyre de Andrade
Coutinho Bandeira pelo risco de fogo, sobre huma propriedade
Casas na Cidade do Porto sitas na Rua e cham Freguesia da
Sé com huma porta Nº 26 no valor de dois contos de reis."
Assinatura autógrafa de Jose Caetano de Bastos (filho do
fundador). Datada de Lisboa, 17 de Junho de 1830. São raras e
muito apreciadas as apólices desta companhia de seguros uma
das mais antigas em Portugal, fundada em 1808. Sob o ponto
de vista gráfico é muito bonita pois vem adornada com uma
bonita vinheta gravada de grandes dimensões com o emblema
da Companhia (âncora).
75,00 € 150,00 €
( 39 )
40. BOTERO BENES, Juan.- RELACIONES / UNIVERSALES /
del mundo de Juan Botero Benes; Primera, / y Segunda Parte,
Traduzidas a instancia de don Antonio Lopez / de Calatayud,
Corregidor de las dezisiete villas, y Regidor / de Valladolid, por
su Magestad: por su Magestad: por el Li- / cenciado Diego de
Aguiar su / Alcalde mayor / dirigido a don francisco de Sandoval
y Roxas / Duque de Lerma…-Impresso en Valladolid por los
herederos de Diego Fernadez de Cordova, 1603.- (8), 24, 207, 110p.: 1 mapa desd.;28cm.-E
Trata-se da primeira
edição da tradução castelhana feita por Diego de Aguiar ainda no século XVI. O autor foi um famoso padre e poeta
quinhentista italiano, e esta obra é reconhecida como uma das primeiras geografias descritivas do mundo com
importantes informações sobre as recentes descobertas de novas terras. Este exemplar segundo o cólofon e a colação
contém o texto da edição de 1599 com uma pagina de rosto da segunda de 1603. O texto que vem composto a duas
colunas em caracteres redondos, está adornado por letras capitulares decorativas em xilogravura. Como
habitualmente este exemplar não apresenta 4 das 5 gravuras, mas conserva o bonito mapa desdobrável do mundo
conhecido da época "Typus Orbis Terrarum" que segundo a bibliografia terá sido tirado do "Universus Terrarum Orbis
Scriptorum" o primeiro dicionário geográfico. Aquele está espelhado em papel encorpado e apresenta um defeito no
canto superior esquerdo. Encadernação da época inteira de pele. Pagina de rosto com manchas e alguns restauros.
Primeiras folhas remarginadas e com manchas e falha num canto de uma folha. Uma ou outra imperfeição ocasional
pouco importante.
400,00 € 800,00 €
41. BRAGA.- (Vista no Cávado).- 1 Fotografia.- Sec. XIX.-(17x23cm.)
Fotografia sobre papel, com suporte em cartão. Este apresenta uma cercadura de três filetes, impressos a dourado.
Gravado a seco no canto inferior direito da fotografia " J. Lima" ( Jorge Almeida Lima). A tinta na margem do cartão a
data " 1893". No verso apresenta a lápis: " Braga-Vista no Cávado". Picos de acidez no cartão. 50,00 € 100,00 €
42. BRAGANÇA, Gaspar de (Dom), (Infante de Portugal, Arcebispo de Braga).- 1 Documento manuscrito.- Sec.
XVIII.- ( 1f.; 42x53cm.)
Carta de Titulo "por que V. Alteza há por bem fazer merce a Antonio Matheus Freire de Andrade Bandeira Coutinho
Fidalgo da Caza de S. Magestade e seu Estribeiro , e Mordomo-Mór da propriedade do Oficio de Contador do Juizo
Ecclesiastico desta Corte…"
Assinatura autógrafa. Datada de Braga, 3 Outubro 1782. Este bonito documento manuscrito manuscrito ostenta no
verso um bonito selo branco sobre obreia e o "Termo de Juramento" e o " Auto de Posse". D. Gaspar era filho ilegítimo
de D. João V e foi o segundo dos famosos "Meninos da Palhavã".
150,00 € 300,00 €
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43. BRAGANÇA, Gaspar de (Dom) (Infante de Portugal, Arcebispo de Braga).- (ENCADERNAÇÃO).- Sec. XVIII.(36x25cm.)
Excepcional pasta para documentos em chagrin vermelho, com os planos adornados com o brasão do Arcebispo de
Braga, D. Gaspar de Bragança filho ilegítimo de D. João V, o segundo dos famosos " meninos da Palhavã". Esta
notável peça de encadernação barroca portuguesa, apresenta ao centro de cada pasta o brasão da Casa de Bragança
encimado pela dupla cruz arquiepiscopal que trespassa uma coroa ducal, tendo por cima um galero de 20 borlas,
enquadrado por uma artística composição ao gosto da época com quatro grandes volutas unidas por arabescos, tudo
em ferros simples, rodas e viradores decorativos a ouro com o fundo por vezes pintado de negro para fazer contraste.
As margens apresentam ainda uma elaboradíssima decoração constituída pelos cantos em forma de "leque"
decorados no interior com ferros simples e uma cercadura de roda enriquecida com ferros simples a rematar. Guardas
em seda.
(ilustração a cores)
1.000,00 € 2.000,00 €
44. BRAGANÇA, Gaspar de (Dom) (Infante de Portugal, Arcebispo de Braga).- (ENCADERNAÇÃO).- Sec. XVIII.(36x25cm.)
Excepcional pasta para documentos, em chagrin vermelho, com os planos adornados com o brasão do Arcebispo de
Braga, D. Gaspar de Bragança filho ilegítimo de D. João V, o segundo dos famosos "meninos da Palhavã". Esta
notável peça de encadernação barroca portuguesa, apresenta ao centro de cada pasta o brasão da Casa de Bragança
encimado pela coroa real tendo por cima o galero arquiepiscopal com 20 borlas, enquadrado por uma artística
composição ao gosto da época com quatro grandes volutas unidas por arabescos, tudo em ferros simples, rodas e
viradores decorativos a ouro com o fundo por vezes pintado de negro para fazer contraste. As margens apresentam
ainda uma elaboradíssima decoração constituída pelos cantos em forma de "leque" decorados no interior com ferros
simples e uma cercadura de roda enriquecida com ferros simples a rematar. Guardas em seda."
(ilustração a cores)
1.000,00 € 2.000,00 €
45. BRANDÃO, João (de Buarcos).-Tratado da Magestade, grandeza e abastança da Cidade de Lisboa, na 2ª
metade do seculo XVI : (Estatística de Lisboa de 1552) - Autor : João Brandão (de Buarcos), escudeiro fidalgo da casa
de El-Rei D. João III / texto impresso sôb a direcção de Anselmo Braamcamp Freire ; comentarios e notas de Gomes
de Brito.- Lisboa: Livraria Férin, 1923.- XV, 278, (2)p.; 29cm.-E
Rara edição deste importante manuscrito
inédito, do maior interesse olisiponense. Destinava-se a ser incluída no XI volume do "Arquivo Histórico Português" de
Anselmo Braamcamp Freire, mas nunca chegou a ser publicada pelo que aparentemente só se conseguiram completar
poucas dezenas de exemplares.Excelente meia-encadernação de chagrin, com capas. Leve humidade marginal em
poucas folhas.
120,00 € 250,00 €
46. BRANDÃO, Mario; ALMEIDA, M. Lopes d'.-A Universidade de Coimbra: esboço da sua história.-Coimbra: Por
ordem da Universidade, 1937.- (10), 227, 134p.; 25cm.-E.
Parte I e II. Transcreve documentação inédita.
Muito ilustrado em separado.Capas levemente empoeiradas.
20,00 € 40,00 €
47. BRASIL - Rio de Janeiro.- 26 fotografias
Conjunto de 26 fotografias de varios aspectos do Rio de Janeiro nos anos 50. Algumas fotografias apresentam na
mancha da fotografia legendas. Três são panorâmicas e duplas.
35,00 € 70,00 €
48. BREYNER, Tomás de Melo (Conde de Mafra).- 1 Carta autógrafa (5p.;18cm.)
Carta dirigida ao Dr. Reinaldo dos Santos a agradecer uma opinião expressa noutra carta: " Recebi a sua amável carta
e agradeço-lhe muito vivamente o favor da sua resposta e do seu parecer sobre o caso que o Prof. Bensaude e eu lhe
havíamos exposto. Nestas terras pequenas e nesta ainda mais do que em qualquer outra pela sua maior pequenez
derivada do isolamento forçado, todas as actividades se acham limitadas ou pelo menos amortecidas na sua expansão
pela barreira de mar que as cerca e nos aglutina. Nestas circunstâncias os espíritos mais irrequietos teem que
encontrar cá dentro mesmo o pasto da sua actividade."
Assinada e datada de 17 de Junho de 1934.
35,00 € 70,00 €
49. BRITO, J.J. Gomes de.- Ruas de Lisboa: Notas para a história das vias públicas lisbonenses / obra póstuma
revista e prefaciada por Antonio Barão.-Lisboa: Livraria Sá da Costa, 1935.- 3 vols.: il.; 22cm.-E. Importante título
olisiponense, ilustrado com um retrato do autor, e enriquecido com um extenso prefácio por António Baião.Boas meiasencadernações de pele c/capas. Com o ex-libris da Biblioteca Ferrão de Castelo Branco.
50,00 € 100,00 €
50. BULLETIN des Campagnes Scientifiques accomplies sur le Yacht "Amelia" par D. Carlos de Bragança - I
Rapport préliminaire sur les Campagnes de 1896 à 1900.- Lisbonnes: Imprimerie Nationale, 1902.- 112p.: il.; 25cm.-B.
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Único volume publicado desta descrição das actividades desenvolvidas durante as Campanhas Oceanográficas do Rei
D. Carlos. Muito ilustrado no texto e em separado, c/desenhos do Rei e um mapa desdobrável. C/interesse historico e
técnico. Exemplar da tiragem especial de apenas 50 exs. em papel Whatman e muito valorizada com uma dedicatória
autógrafa do Rei D. Carlos.
100,00 € 200,00 €
51. BYRON - FINDEN'S Landscape Illustrations to Mr. Murray's first complete and uniform edition of the Life and works
of Lord Byron.- London: John Murray, 1833.- 120 gravs.;23cm.-E
Trata-se apenas do volume das estampas
desta notável edição da obras de Byron. São bonitas gravuras finamente abertas em aço e algumas são de
Portugal.Meia-encadernação de chagrin, com charneiras fracas.
80,00 € 160,00 €
52. CAETANO DE BEM, D. Tomás .- Illustração Histórica á Genealogia dos Reis de Portugal/ por…- Lisboa: Na Off.
de Simão Thaddeo Ferreira, 1789.- 40p.; 15cm.-B Com interesse historico e genealogico.
20,00 € 40,00 €
53. CÂMARA, D. João da.- 1 Carta autógrafa ( 2p.; 21cm.)
Carta a pedir um favor: "Alvaro Zuzarte, Cabo d'Infantaria, Nº 16 pretende que o coronel do Regimento seja authorizado pelo Ministério da Guerra a admiti-lo no proximo concurso de furriéis, apesar da nota que tem em serviço." De
seguida justifica.
Assinada. Datada de 29 de Maio de 1877.
35,00 € 70,00 €
54. CAMILIANA - 3 Conjuntos de documentos curiosos com interesse Camiliano:
Apontamentos manuscritos provavelmente de Duarte Nogueira Soares com interessantes apreciações sobre a
personalidade de Camilo Castelo Branco. (8)p.; 3 Cartas dirigidas provavelmente a Duarte Gustavo Nogueira Soares e
assinadas por J.L. Pinto, [ familiar do Advogado Alexandre Couto Pinto que fez a queixa?] uma considerada
"confidencial" e que parecem poder levantar hipóteses de ter havido "negociações" extra judiciais com Manuel
Pinheiro Alves, marido ofendido de Ana Plácido " Li a carta de V.Exª e especialmente me detive ou li com mais vagar e
explicação a parte relativa á transacção, que offerece a Srª D. Anna Placido , desistindo seu marido o Sr. Pereira Alves
da querella intentada…"; 2 cartas do Visconde de Gouveia provavelmente dirigidas a Duarte Gustavo Nogueira Soares,
a propósito da famosa questão das "Favas Negras" quando Camilo foi aprovado sócio honorário do " Instituto " de
Coimbra, embora sem consenso, pois recebera cinco favas negras na contagem dos votos: " Causou aqui
desagradável impressão a publicação no noticiario da REVOLUÇÃO, de uma carta de Camilo a Adrião Forjaz, em que
este é injuriado, e em que a corporação do Instituto não é também poupada. Lamento que um litterato, uma illustração
como Camillo use para com outra notabilidade litteraria, armas improprias, quando seriam mais adequadas as do
raciocínio. …"
100,00 € 200,00 €
55. CAMILIANA.- A VIDA MODERNA: Publicação ilustrada, folha de vulgarisação scientifica e de conhecimentos
uteis.- 2º Ano Nº 24.- 1882.-pp.222 a 228.- B Este numero encerra vasta colaboração de Camilo: Centenario do
Marquez de Pombal, Chronica, Bibliographia e Chronica dos Espectaculos todos assinados no final C. +
A
CAMÕES: O Amigo do Povo (Periodico Bracharense) - 10 de Junho de 1880.-Braga: Typographia de Gonçalves
Gouvea, 1880.- 16p.;27cm.-B
Trata-se do numero comemorativo do Tricentenario de Camões publicado por este
jornal bracarense, que inclui o artigo de Camilo Castelo Branco " Se Camoens gastou algum patrimonio?". +
A
OPINIÃO : hebdomadario portuense- Numero dedicado á memoria de Luiz de Camões.- Nº 5.- Porto: Typ. Universal,
1883.- 4p.; 38cm.-B
Pensamos que neste numero a colaboração de Camilo poderá vir assinada com o
pseudónimo Zoroastro. +
REVISTA do Norte nº 7 .-Porto: 1881.- 4p.; 46cm.-B. Camilo escreve neste numero
uma importante resposta a um artigo que denegria A Corja.
+
JORNAL da Manhã - 1888.- 4p.: 60cm.-B
Camilo escreve "Antonio Luiz Ferreira Girão". Peças de colecção.
40,00 € 80,00 €
56. CAMINHA (Vista de).- 1 Fotografia.-Sec.XIX.- (17x23cm.)
Fotografia sobre papel. No canto inferior esquerdo gravado a seco " J. Lima " (Jorge Almeida Lima). Emoldurada.
50,00 € 100,00 €
57. CAMINHO DE FERRO DO DOURO - Viaduto de Cabeda.- 1 Fotografia.- Sec. XIX.- ( 28x36cm.)
Fotografia sobre papel com suporte em cartão. Neste apresenta uma cercadura simples a vermelho e impresso na
margem superior: " CAMINHO DE FERRO DO DOURO " e por baixo da fotografia " Viaducto de Cabeda ". Na mesma
margem ostenta ainda o selo branco da " Casa Fritz-Phototypia-Porto ".
85,00 € 160,00 €
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58. CAMINHO DE FERRO DO DOURO- Estação de Cahide.- 1 Fotografia.- Sec. XIX.- (28x36cm.)
Fotografia sobre papel com suporte em cartão. Neste apresenta uma cercadura simples a vermelho e impresso na
margem superior: " CAMINHO DE FERRO DO DOURO " e por baixo da fotografia " Estação de Cahide ". Na mesma
margem ainda ostenta o selo branco da "Casa Fritz-Phototypia-Porto".
85,00 € 160,00 €
59. CAMINHO DE FERRO DO DOURO- Ponte sobre o Ferreira.- 1 Fotografia.- Sec. XIX.- (28x36cm.)
Fotografia sobre papel com suporte em cartão. Neste apresenta uma cercadura simples a vermelho e impresso na
margem superior:" CAMINHO DE FERRO DO DOURO " e por baixo da fotografia " Ponte sobre o Ferreira ". Na
mesma margem ainda ostenta o selo branco da " Casa Fritz-Phototypia-Porto ".
85,00 € 160,00 €
60. CAMINHO DE FERRO DO MINHO- (Descarrilamento)-(Camilo Castel Branco) .- 1 Fotografia.- Sec. XIX.(21x27cm.)
Fotografia sobre papel com suporte em cartão. Neste apresenta uma cercadura de de tom creme e impresso na
margem superior " CAMINHO DE FERRO DO MINHO " e por baixo da fotografia " Descarrilamento do comboyo nº 4
descendente, entre S. Romão e Ermezinde, no kilometro nº 10 a 11, ás 4 horas e 50 minutos da tarde, no dia 11
d'Outubro de 1878 " depois de um filete decorativo separador " PHOTOGRAPHIA TALBOT- RUA DO BOMJARDIM—
PORTO ".
É de particular interesse referir que o grande escritor CAMILLO CASTELLO BRANCO ía nesse comboio tendo ficado
ligeiramente ferido no acidente. Transcrevemos do Boletim da Casa de Camilo : " Camilo tomara o comboio Nº 4,
descendente, em Vila Nova de Famalicão, com Destino ao Porto. O comboio em que viajava descarrilou entre as
estações de São Romão e Ermesinde. Eram 4 horas e 50 minutos. Camilo ficou ferido na cabeça e perna direita. Ele
para sair da situação critica em que se encontrava e quando a asfixia era quase completa, rompeu a portinhola que lhe
servia de tecto e conseguiu desta forma libertar-se. Estou sofrendo mais dos nervos que das feridas." dirá depois.
Alguns vestígios de lepismatídeos nas margens da fotografia. Notável peça de colecção Camiliana e também para a
história do caminho de ferro em Portugal.
150,00 € 300,00 €

( 57 )

( 58 )

( 59 )

( 60 )
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61. CAMINHO de Ferro.- 1 Fotografia.- Sec.XIX.- (17x23cm.)
Fotografia sobre papel com suporte em cartão. Este apresenta uma cercadura impressa a seco. Não conseguimos
identificar, mas parece tratar-se de uma recepção oficial, estando em primeiro plano um comboio parado numa estação
com muita assistência. De particular curiosidade vê-se no plano inferior um fotógrafo em trabalho.
40,00 € 80,00 €
62. CAMPANHAS de Portugal em 1833 e 1834: relação dos principaes acontecimentos e das operações militares
desta guerra / pelo Barão de St. Pardoux; extrahida do francez e ampliada por…-Lisboa: Tipographia de J.P.F. Telles,
1836.- (4), 150p.; 19cm.-B Importante título das nossas lutas liberais, bastante invulgar e procurado.Últimas 2 folhas
com manchas marginais.
35,00 € 70,00 €
63. CAMPONÊS.- 1 Fotografia (25x17cm.)
Fotografia em papel, com suporte em cartão. Este apresenta uma elaborada cercadura impressa a dourado e num dos
cantos o selo branco de ” Ed. Brazão ”. Muito valorizada com uma dedicatória do autor para o fotógrafo Jorge Almeida
Lima.
50,00 € 100,00 €
64. CANNING, Sir George (Primeiro Ministro Inglês).- 1 Carta autógrafa. (1p.; 24cm.)
Carta dirigida ao Marquês de Palmela, então embaixador de Portugal em Londres, provavelmente num dos muitos
pequenos incidentes diplomáticos que se seguiram á ratificação por D. João VI do Tratado de Paz e Amizade de
Portugal e Brasil. Com a menção de " Private " pergunta Sir George Canning a Palmela: " When am I to receive from
YourExcellenz [o Rei D. João VI] your Project of Commercial Treaty? And when, Mr. PortoSanto's [Conde de Porto
Santo] Memorandum, which Sir William a Court [ Sir William Á Court] has announced to me as finished; ….My dear
Marquis of Palmella, with great consideration and Esteem…"
Assinada e datada de Londres January 5 / 1826.
85,00 € 150,00 €

( 64 )

( 63 )

65. CANTEL, Pierre Joseph.- DE ROMANA / REPUBLICA, / SIVE / DE / Re Militari & Civili / ROMANORUM, / Ad
explicandos Scriptores antiquos. / Auctore/ Petro Josepho Cantelio.- Editio quarta priore correctior, & quam-plurimis
aeneis figuris ornata.- Ultrajecti: Apud Franciscum Halmam, 1696.-(8), 390p.: 9 gravs.; 16cm.-E
Apreciadíssima
edição dos Países Baixos (Utreque) deste importante tratado sobre as antiguidades romanas escrito por este autor
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jesuíta. Vem ilustrada com um bonito anterrosto alegórico e oito gravuras (algumas desdobráveis) finamente abertas
em chapa. A página de rosto vem adornada com a marca do impressor. Encadernação da época, inteira de
pergaminho. Com falta da folha 73/74. Edição rara.
75,00 € 150,00 €
66. CANTELIO, Petro Josepho (Pierre Joseph Cantel).- De Romana Republica, sive de Re Militari & Civili Romanorum, ad explicandos Scriptores antiquos.- Editio secunda veneta…- Venetiis: Apud Dominicum Tabaccum, 1741.(16),384, 64p.: 15 grav., 1 mapa; 19cm.-B
Esta bonita edição veneziana setecentista desta obra clàssica sobre
os usos e costumes dos romanos, vem adornada por um mapa desdobrável da cidade de Roma antiga, um frontispício
alegórico e 14 gravuras desdobráveis com cenas da vida militar e quotidiana dos romanos. O rosto foi impresso a
negro e vermelho. Cartonagem da epoca.
60,00 € 120,00 €
67. CARLOS I, Dom (Rei de Portugal).- 1 Carta autógrafa (2p.;20cm)
Carta dirigida a João Crisóstomo de Abreu e Sousa, durante a formação do Governo extra-partidário apoiado pela Liga
Liberal que aquele politico acedeu a constituir a pedido do Rei. Pergunta o monarca: " Desejava saber se já falou com
algum dos nomes indicados para a pasta da fazenda [ esta viria a ser entregue a Mariano de Carvalho] e qual a
resposta. Não me lembra mais nenhum. Vi que não tinha havido sessão, evidentemente o motivo foi o Mariano de
Carvalho não querer nem a interinidade."
Assinada. Embora não datada deverá ser de Outubro de 1890. Em papel timbrado do " Paço de Belem ".
80,00 € 160,00 €
68. CARLOS I, Dom (Rei de Portugal).- 1 Carta autógrafa (2p.; 20cm.)
Carta dirigida a João Crisóstomo de Abreu e Sousa, presidente do Governo extra-partidário apoiado pela Liga-Liberal,
a informar: " Amanhã á 11/2 o verei para o Conselho e darei despacho ás 3/2 “.
Assinada. Em papel timbrado do Rei com coroa real e " Carlos “ esmaltados a vermelho.
45,00 € 100,00 €
69. CARLOS I, Dom (Rei de Portugal).- 1 Carta autógrafa ( 2p.; 18cm.)
Carta para o General Sinel de Cordes: " Completamente d'accordo com tudo o que me diz na sua carta o seu amigo
muito affeiçoado…"
Assinada. Em papel timbrado a ouro da " Casa Militar de S.M. El-Rei ".
40,00 € 80,00 €
70. CARTA Constitucional da Monarchia Portugueza, decretada e dada pelo Rei de Portugal e Algarve
D.Pedro, Imperador do Brasil aos 29 de Abril de 1826.- Correcta e fielmente reimpressa segundo a edição authentica
da Impressão Regia.- Coimbra: Na Real Imprensa da Universidade, 1826.- 36p.; 21cm.-E
Apreciada
reimpressão coimbrã. Encadernação da época, inteira de pele.Inscrições coevas no rosto.
50,00 € 100,00 €
71. CARTA DE BRASÃO.- 1 Documento em pergaminho.- Sec. XVIII.- (12p.:il.; 30cm.)
“Brazão de Armas de Joseph Bento de Abreu Magalhães & Vasconcellos Soutomayor - Passado no Anno de 1723"
titulo do rosto desta carta de brasão concedida por D. João V em 31 de Maio de 1723 a favor José Bento de Abreu,
Magalhães & Vasconcellos Soutomayor. Na terceira página ostenta uma magnífica iluminura de página inteira que
representa o Brasão d'Armas concedido cuja descrição se encontra na pag.8 e que transcrevemos: " Um escudo
direito esquartellado, no primeiro quartel as Armas dos Abreus, que são em campo vermelho cinco cotos de aza de
ouro, cortadas em sangue, postas em sautor, no segundo quartel as Armas dos Magalhães, que são em campo de
prata tres faxas jaquetadas de prata, & vermelho tres peças em palla, & dezaseis em faxa; no terceiro quartel as Armas
dos Vasconcellos, que são em campo preto tres faxas veiradas, & contraveiradas de prata & vermelho, no quarto
quartel as Armas dos Soutomayores, que são, em campo de prata tres faxas jaquetadas de ouro & vermelho, de tres
pessas em palla, & sobre cada huma das faxas huma cotiça preta. Elmo de prata aberto guarnecido de ouro. Paquife
dos metais & cores das Armas. Timbre o dos Abreus, que he, hum coto de aza de ouro cortada em sangue; & por
diferença huma brica azul, com huma Lua de prata…". Restante texto de bonita caligrafia, enquadrado por sóbria
cercadura de filete triplo, com várias iniciais iluminadas. Bonita peça joanina de colecção
600,00 € 1.200,00 €
(ilustração a cores)

72. CARTA DE EMPRAZAMENTO-BRAGA.- (Manuscrito).- Sec. XVI.- Pergaminho.- (16)f. ; 34cm.-E
Carta de emprazamento em 3 vidas dos bens e dos Casais da Igreja de São Salvador de D'Ornellas a varias pessoas,
pelo Cónego Pero da Cunha, procurador de Antonio Ribeiro Protonotário da Santa Sé e Abade de São Salvador de
Dornellas do Arcebispado de Braga. Os bens e as propriedades são descritos.Assinada pelo Dr. Baltasar Álvares e
datada de 8 de Março de 1552. Folhas cozidas á lombada. Conserva um pedaço da caixa de madeira que continha o
selo de cera.
400,00 € 700,00 €
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73. CARTA DE LEGITIMAÇÃO.- 1 Documento em pergaminho.- (2p.; 33x60cm.)
"Aos que esta Carta de Legitimação virem que Alexandre Paiva Marinho da Cidade de Braga…. Sendo casado com D.
Micaela Dantez… teve um filho chamado Francisco Pereira Marinho de uma Sebastiana da Sylva da freguesia de
Santa Marinha termo de Barcelos…. E o faço legítimo e habil…"
Datada de Lisboa Ocidental, 10 de Abril 1726. Bonito pergaminho joanino.
70,00 € 150,00 €
74. CARTA DE SENTENÇA CÍVEL.- 1 Documento em pergaminho.- Sec. XVI.- (4)p.; 55cm.
Esta bonita Carta de sentença de processo cível apresentada por recurso de Beatriz Martins viuva como autora de
uma parte e o réu de outra, João Rodrigues ambos moradores em Lisboa e outro Estêvão Amado morador em Moura
sem herdeiros, que antes de morrer de peste teria feito um testamento falso a Filipe Afonso, embora Beatriz fosse a
legitima herdeira, e o tribunal decidiu a favor dela anulando o testamento.
Datada de Santarém 24 de Dezembro de 1510. Bonito pergaminho manuelino.
300,00 € 600,00 €
75. CARTAS e outras obras selectas do Marquez de Pombal.- Quinta edição.- Lisboa: Typographia de
Costa Sanches, 1861.- 2 vols. Em 1.; 22cm.-E
Inocêncio (VII,215) não refere esta edição. 1ºvolume ornado
com uma gravura que representa o Marquês de Pombal.Meia-encadernação de pele da época.
50,00 € 100,00 €
76. CARVALHO, Antonio Joaquim de.- Os Toiros: Poema Heroe-Cómico por…-Lisboa: Na Typografia
Numesiana, 1796.- X, 89p.; 16cm.-E. Primeira edição de um dos mais apreciados poemas herói-cómicos da nossa
literatura que explora com mestria o ridiculo de alguns episódios tauromáquicos. M/enc. de pele, da época, c/
charneiras abertas e uma pasta quase solta. Raro e procurado.
60,00 € 120,00 €
77. CARVALHO, João Pinto de (Tinop).-Lisboa de outrora / publicação póstuma coordenada, revista e
anotada por Gustavo de Matos Sequeira e Luis de Macedo.-Lisboa: "Amigos de Lisboa", 1938-1939.- 3 vols.; 22cm.-E.
Importante obra de interesse olisiponense, contendo referências a escritores do século XIX. Meias-encadernações de
pele.
50,00 € 100,00 €
78. CARVALHO, Maria Amália Vaz de.- 1 Carta autógrafa (3p.; 21cm.)
Carta de agradecimento de um favor: " É tanto mais para agradecer a benevolência com que foram acolhidas as
minhas preces, quanto foi vivo o interesse com que V. exª perfilhou e adoptou como sua a pretenção da minha infeliz
protegida. Não imagina como lhe estou grata! “.
Assinada. Dobra central aberta.
35,00 € 70,00 €
79. CASTELO BRANCO, Camilo (herança brasileira de Nuno Placido Castelo Branco).- 3 Documentos.
Trata-se de curiosa e interessante documentação sobre a herança brasileira que o filho de Camilo Castelo Branco
recebeu depois da morte da primeira mulher D. Maria Isabel e da pequenina Maria Camila em 1884. Uma declaração
do " London & Brazilian Bank Limited-Rio de Janeiro " com os montantes postos á disposição do filho de Camilo, uma
carta de Daniel da Silva Ribeiro, Consul de Portugal no Rio de Janeiro para Duarte Gustavo Nogueira Soares a
remeter-lhe uma longa carta do procurador no Brasil do filho de Camilo, A. Da Costa Pinto que tendo um mandatario,
para a venda dos imóveis, parece que não teria realizado uma venda a contento de Nuno Placido e de Nogueira
Soares.
100,00 € 200,00 €
80. CASTELO BRANCO, Camilo (trad.).- A formosa Lusitania / por Catharina Carlota Lady Jackson; versão do
inglez, prefaciada e anotada por Camilo Castelo Branco.-Porto: Livraria Portuense, 1877.- 448, (2)p.:il.; 26cm.-E.
Primeira edição portuguesa desta interessante descrição do nosso país, adornada com 20 estampas em separado
esculpidas em madeira.A este exemplar falta a gravura do frontispicio. Encadernação editorial c/ferros próprios,
cansada nas charneiras.
35,00 € 70,00 €
81. (CASTELO BRANCO, Camilo) - NOVAES, Faustino Xavier de.- 1 Documento autógrafo.- Sec. XIX.- 35f.; 37cm.
Trata-se de um significativo fragmento do original autógrafo das Novas Poesias de Faustino Xavier de Moraes, com
algumas anotações autógrafas por Camilo Castelo Branco, a quem se deveu a organização da edição. Em " linguados
" de papel azul pautado numerados a lápis no canto superior direito este conjunto compõe-se da seguinte forma:
[indicamos entre parêntesis a numeração correspondente na edição original em livro] 65 (118) - 74 (135) ; 79 (141) - 92
(162) ; 95 (165) - 108 (187); 139 (235) - 170 (283).
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De particular interesse verificar-se que se devem a Camilo todas as citações de clássicos portugueses antes de
algumas poesias e a nota que informa ser um autógrafo.
250,00 € 500,00 €
82. CASTELO BRANCO, Camilo.- 1 Carta autógrafa.- (1p.; 21cm.)
Carta seguramente dirigida ao seu amigo Duarte Gustavo Nogueira Soares. Em tom confessional e até premonitório do
seu suicídio que viria a concretizar cinco anos depois, muito desalentado com a morte da nora e da neta Maria Camila
ocorrida pouco tempo antes, diz: " Se, menosprezando a higiene, voçê lêsse folhas, veria que depois de mª nora,
morreu minha neta, uma criancinha de 18 meses que me deixou inconsolável para o resto da vida. O que vale é que
isto está a acabar. O esposo e pai d'aquellas mortas tem 21 annos, e promette pouquissima vida. A riqueza abriu-lhe
as portas á extravagancia; e quando a doença o prostrou, veio para a minha companhia; mas tarde. Tenho outro filho
mentecapto. E aqui tem as minhas delicias na velhice:- são como as das mocidades…"
Assinada e datada de 18 de Dezembro de 1884. Esta carta ajuda a compreender o drama de Camilo.
250,00 € 500,00 €

( 81 )

( 82 )

83. CASTELO BRANCO, Camilo.- 1 Carta autógrafa (4p.; 16cm.)
Carta dirigida a Duarte Gustavo Nogueira Soares a pedir para intervir numa questão de fundos legados por hum
brasileiro para obras de beneficência e mal aplicados por um político da oposição, o Barão da Trovisqueira que desse
modo havia prejudicado Camilo numa disputa politica: " Duarte Gustavo com certeza não se recorda de um legado de
10 contos fracos deixados por hum homem que morreu na Bahia - o mesmo que deixou a Anna Placido 8 contos applicados á edificação de uma egreja em S. Miguel de Seide, Concelho de Famalicão.. Dizia o testador que o
remanescente dos 10 contos, se o houvesse, ou caso a egreja se não fizesse, fosse applicado a beneficio dos
hospitais de Famalicam e Povoa de Varzim. …E deste modo vingou tirar-me 28 votos. Eu disse a estes homens que o
barão não poderia licitamente alcançar-lhe os 500 m/rs, alias não faria esse favor na balança da politica; e me seria
mais facil a mim fazer que se cumprisse religiosamente a vontade do testador. Esta razão cahiu, e eu deixaria levantala e provar que o era. Se o Gustavo examinar o processo, que ahi deve existir não sei onde … Dê a isto o pêso que lhe
merecem os pedidos, e mais ainda a justiça com que lhe pede o seu velho amigo…".
Assinada."
200,00 € 400,00 €
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84. CASTELO BRANCO, Camilo.- 1 Carta autógrafa.- (2p.; 19cm.)
Carta dirigida a Adriano José de Carvalho e Melo, administrador do " Nacional ", pondo fim á colaboração naquele
jornal e justificando-se: " Depois que lhe escrevi a carta a que se dignou responder agora, soube que um tal Sousa
Lobo, redactor que foi do Jornal do Norte, fôra proposto para folhetinista do Nacional, por um biltre que ahi escreve
safadas revistas de jornais, e se não acceito logo, admittido pelo Visconde de Gouvea a escrever o que lhe
aprouvesse. Eu, meu caro Adriano não acceito collegas de tal tomo, nem levo em paciencia ver collaborador nesse
jornal um homem que há pouco me insultou, cottejando-me com o José do Telhado, de modo que foi rebatido o insulto
pelo Custodio. Em resumo meu amigo. Eu não posso, sem idignidade, por mais de um motivo, escrever para o
Nacional."
Assinada.
200,00 € 400,00 €
85. CASTELO BRANCO, Camilo.- 1 Impressão em setim
Impressão em setim de uma poesia do insigne escritor dedicada á cantora lírica Laura Geordano aquando da festa de
despedida em seu benefício realizada no Real Teatro de São João no Porto, no dia 31 de Maio de 1854. Começa:" À
Senhora Laura Geordano na noite do seu benefício, no Real Theatro de S. João, no Porto, em 31 de Maio de 1834 " .(Porto): typ. de S.J. Pereira, s.d. (1834).- Impressa em setim verde. O soneto vem adornado com uma bonita
cercadura. Estão referenciadas mais três poesias de Camilo impressas em tecido, e qualquer uma delas é hoje
considerada como uma das mais raras e apetecíveis peças de uma colecção camiliana. Muito estimada.
(ilustração a cores)
500,00 € 1.000,00
86. CASTELO BRANCO, Camilo.- Nacional de segunda feira - 25 de Fevereiro de 1850: Folhetim do Nacional
Revista do Porto.- S.l.: S.n., s.d.- 7p.; 20cm.-B
Trata-se da raríssima edição original deste opúsculo camiliano
do maior significado, pois segundo José dos Santos esta edição foi " … executada, e distribuida gratuitamente, no
Porto em 1861 por ocasião do julgamento do egrégio romancista com o propósito deliberado de o desprestigiar e
deixar mal colocado ante a opinião pública e os juizes seus julgadores." Parece haver dela duas variantes. Este
exemplar encontra-se por abrir embora com dobra a meio. Peça de colecção.
400,00 € 800,00 €
87. CASTELO de Almourol.- 1 Fotografia.- 17x23cm.
Fotografia sobre papel. No canto inferior esquerdo gravado a seco " J. Lima " ( Jorge Almeida Lima). No rio observamse dois barcos. Emoldurada.
45,00 € 90,00 €
88. CASTELO DE WINDSOR (The Round Tower & Winchester Tower- Windsor Castle).- 1 Fotografia.- Sec. XIX.(24x29cm.)
Fotografia sobre papel com suporte em cartão. Original de Roger Fenton com data atribuível de 1860. A margem
inferior do suporte original da fotografia foi recortado deixando apenas uma inscrição da época a lápis " The round
tower & Winchester tower from the slopes - Photographed by R. Fenton " e no canto inferior direito também a lápis " Nº
123 ". Os cantos superiores da fotografia foram arredondados. Leves vestigios de lepismatídeo marginais no canto
inferior esquerdo. Vinco ligeiro no lado direito. Emoldurada. Peça de colecção de um dos mais famosos fotógrafos
ingleses.
150,00 € 300,00 €
89. CASTRO, Eugénio de.- O Cavaleiro das Mãos irresistíveis: conto em verso.-Coimbra: F. França Amado
1916.- 87, (2)p.; 18cm.-E.
1ª edição deste apreciado conto em verso. Impresso em papel de superior qualidade.
Dedicatória do editor na folha de guarda. Excelente encadernação inteira de pele, com capas. 30,00 € 60,00 €
90. CASTRO, João Bautista de.- Mappa de Portugal pelo Padre João Bautista de Castro.
Comprehende a situação, etymologia, e clima do Reino; memoria de algumas povoações, que se extinguirão;
descripção circular; divisão antiga e moderna; montes, rios, fontes, caldas, fertilidade, mineraes, muedas, lingua, genio,
e costumes Portuguezes.- Lisboa: Na Officina de Miguel Manescal da Costa; Francisco Luis Ameno, 1745-1758.- 5
vols.; 15cm.-E
Trata-se da rara e muito apreciada primeira edição desta importante obra descritiva do nosso
país, hoje notável fonte de informações de interesse histórico, corográfico e etnográfico.Acresce o interesse dos
ultimos volumes terem saído dos prelos da oficina de Francisco Luis Ameno. Encadernações da época, inteiras de
pele, um pouco cansadas nas coifas e charneiras. Uma ou outra folha (primeiras e ultimas) com insignificantes
trabalhos de traça marginais. Conjunto raro.
150,00 € 300,00 €
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( 88 )
91. CATÁLOGO da importante e preciosíssima livraria que pertenceu aos notáveis escritores e bibliófilos Condes de
Azevedo Samodães…/ redigido por José dos Santos; introdução por Anselmo Braamcamp Freire.-Porto: Tip. da Empr.
Literaria e Tipografica, 1921-1922.- 2 vols.:il.; 25cm.-E.
Trata-se provavelmente do mais importante, rico e
valioso catálogo de uma biblioteca particular vendida em leilão entre nós. Inclui mais de 3.700 espécies
cuidadosamente descritas por José dos Santos, algumas das quais de inestimável valor e raridade. É ainda hoje de
importante consulta bibliográfica e está adornado com inúmeras reproduções de páginas de rosto e portadas de livros
raros. Meias-encadernações da época com rótulos nas lombadas. Conserva as capas. Conjunto valorizado com as
anotações dos preços realizados a lápis.
150,00 € 300,00 €
92. CATALOGO da Livraria do fallecido escriptor João Augusto da Graça Barreto.- (MANUSCRITO).- Sec. XIX.(100)p.;31cm.-C
Segundo nota manuscrita a lápis no rosto quem elaborou este catálogo foi Rodrigo Vicente
d'Almeida. A Biblioteca era composta por mais de 1500 titulos e outros tantos opúsculos. Cartonagem modesta, da
época.
40,00 € 80,00 €
93. CAUSA dos Frades e dos Pedreiros Livres no Tribunal da Prudencia.- Lisboa: Na Typographia Rollandiana,
1822.- 22, 60, (4)p.; 22cm.-B
Esta rara publicação de interesse maçonico foi publicada anónima e é atribuída
por Inocêncio (V,70) a José Maximo Pinto da Fonseca Rangel. Está dividida em duas partes: a primeira sobre o Clero
Regular e uma segunda muito mais desenvolvida em que faz a apologia da Maçonaria. Estas obras maçonicas
apologeticas são raras na nossa bibliografia e são por isso apreciadas e procuradas.
50,00 € 100,00 €
94. CENSURA (Alvará).- Carta de Lei pela qual V. Magestade há por bem Abolir o Tribunal da Real Meza da
Comissão Geral sobre o Exame, e Censura dos Livros… Dada no Palacio de Queluz em 17 de Dezembro de 1794.(Lisboa): Na Officina de Antonio Rodrigues Galhardo, 1794.- (8)p.; 29cm.-B
Trata-se do alvará que determina a
dissolução do Tribunal da Real Mesa da Comissão Geral sobre o Exame, e Censura dos Livros, determinando que a
censura passasse outra vez para o Santo Ofício. Segundo consta (Inocêncio VI, 175) foi a aprovação para dar á
estampa por aquele tribunal da famosa " Medicina Theologica" do médico brasileiro Francisco de Melo Franco, que
motivou esta lei.
35,00 € 70,00 €
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95. CENSURA.- 7 Editais
Editais da " Real Meza Censoria " a interditarem a venda e leitura de diversas obras.

40,00 €

80,00 €

96. CERAFINO, Lucas Moniz.- Manual Chronologico que contém as principais épocas da História de cada hum
dos Povos: a sucessão dos Patriarchas, Juizes, e Reis dos hebreos, de todos os Soberanos das grandes e pequenas
monarquias da Antiguidade.-Lisboa; Na Offic. Patr. De Francisco Luiz Ameno, 1788.- 12, 474p.; 15cm.-E
Estas
curiosas cronologias são de interesse histórico pois muitas vezes referem efemérides não mencionadas noutros
trabalhos. Acresce o interesse de ter saido dos prelos da Oficina Patriarcal de Francisco Luis Ameno.Rubrica no rosto
e inscrições coevas nas guardas.
30,00 € 60,00 €
97. CERTIFICADO de Habilitações médicas.- França, Sec. XVIII.- 1 Documento (19 x 24cm.)
Documento passado pelo Dr. Philippe Jean Pelletan (1747-1829), médico de Napoleão e notável professor da
faculdade de medicina de Paris atestando que François Joseph Petit, havia frequentado em 1791 o Curso Público de
Anatomia.
Assinatura autógrafa.Datado de 3 de Julho de 1792.
45,00 € 90,00 €
98. CHAGAS, Manuel Pinheiro.- Elogio historico do socio de merito Alexandre Herculano de Carvalho Araújo
lido na sessão publica da Academia Real das Sciencias de Lisboa.-Lisboa: Typ. da Academia, 1890.-22p.; 30cm.-C.
Contém informações biográficas.Cartonagem da época em tela com título a ouro na pasta.
15,00 € 30,00 €
99. CHAGAS, Manuel Pinheiro.- 2 Cartas autógrafas.
Carta dirigida ao amigo Pinto Pedrosa sobre a colocação de alguns oficiais: "Tenho o maior empenho em que consiga
colocar a fazer serviço nas baterias de artilharia que estão hoje em Abrantes, com Vicente Consolado, tenente de
infantaria 11 e genro do portador desta carta, …. Este negocio não é novo para o Ministro, já nelle lhe falou Manuel
Vaz que obteve promessa favorável. …. Pedi ao meu amigo, favor de fazer com que elle se recolocasse depressa. Se
for absolutamente impossível a collocação em Abrantes, o … Consolado contentar-se-hia , em ultimo recurso, com a
sua collocação em Santarem, em Artilharia 3. "
Assinada e datada de Lisboa, 11de Agosto de 1877. Juntamos outra carta do mesmo escritor. 50,00 € 100,00 €
100. CHAVES, F.Sá.- Subsídios para a história militar das nossas Lutas Civis (as Campanhas do meu pai)
Volume I - A Campanha de 1823.-Coimbra: Imprensa da Universidade, 1914.- (4), XXVI, (2), 407, (3)p.:il.; 25cm.-B.
Obra histórica de cariz memorialista, muito apreciada. Ilustrada com vários mapas por vezes desdobráveis. Transcreve
documentação inédita. Foi publicado outro volume.
25,00 € 50,00 €
101. CHIANCA, Ruy (Rui Pedro de Carvalho Oliveira Chianca 1891-1931)- Arquivo pessoal de
Espólio literario deste notável escritor – dramaturgo, poeta e jornalista. Rui Chianca, deixou o seu nome ligado a uma
efémera tentativa de revivescência do teatro histórico em verso, levada a cabo nos primeiros anos do regime
republicano.Sendo militar de carreira, a sua participação na abortada insurreição monárquica de 1918 forçou-o a
emigrar clandestinamente para o Brasil, onde escreveu varias peças de idêntica inspiração, tendo sido director literário
da revista ilustrada - Portugal. Este acervo documental é constituído por centenas de documentos e milhares de
páginas, grande parte autógrafos ou documentos dactilografados com emendas autógrafas alguns provavelmente
inéditos, bem como cartas de amigos quase sempre figuras conhecidas da época. Incluem-se ainda grande numero de
efémera relacionados com o escritor ou as suas obras.
•

Obras do Autor – Originais Manuscritos e Datilografados
1.
S. Frey – 24.4.1906, (com 15 anos). Manuscrito.
2.
A Vingança. Entracto em verso por Ruy Pedro d'Oliveira Chianca
3.
Manon – 1º acto. Manuscrito.
4.
Nun'Alvares – Peça histórica em 3 actos e 8 quadros, manuscrito em vários tipos de papel.
5.
Por um Beijo – Um acto em verso – Escrito em Fevereiro de 1912 para ser representado por estudantes da Escola
Politécnica – Editado em Junho de 1913, 2 manuscritos da mesma peça.
6.
Aljubarrota – escrito em 1911 e editado em 1913, manuscrito em vários tipos de papel com a inscrição: “visto para
editação”, com uma dedicatória à sua mulher.
7.
A Freira de Beja – (Soror Mariana) – Novembro de 1915, 2 manuscritos. 1 Com inscrição manuscrita do editor: “o
frontispício será a duas cores e para ele e capa mandarei cliché.”
8.
Portugal Restaurado, peça histórica em prosa e 3 actos – 2 manuscritos (feita e acabada em Badajoz – outubro de
1919)
9.
Portugal – A Historia de um povo – reconstrução histórica de Ruy Chianca, Invicta – Film. Datilografado.
10. Portugal heroico, lendário e boémio (contos e cronicas) – Rio, Dezembro de 1925. Datilografado).

[22]

Livraria Luis Burnay

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
•
•

•

•

Leonor Teles – Quadro em verso – 12 de Outubro de 1928, datilografado com uma dedicatória manuscrita a Lucília
Simões.
O Heredo – Morbo de Camilo. Datilografado.
A Alma de D. João – Fantasia lírica n'um acto. Manuscrito.
D. Francisco Manuel – Drama histórico em 4 actos, em verso. Manuscrito em vários tipos de papel.
O Santo Condestabre – Resposta ao libelo do cardeal diabo, Dr. Julio Dantas, outros tempos, manuscrito em vários
tipos de papel.
A Triste feia – 1º acto (manuscrito)
Margarida – Opereta em 3 actos, manuscrito com a seguinte inscrição: “não está acabada”.
Era uma vez um ladrão… / Peça em 1 acto em prosa, inspirada num conto de Maurice de Marsan, datilografado.
O Estábulo (manuscrito)
A Tia de Carlos – comedia em 3 actos de Pedro Gil – traduzido do espanhol. (manuscrito)

Poesia. “Ruy Chianca – Farrapos”. 90 Páginas datilografadas e encadernadas. Autógrafo. Poesias datadas
(1909/1922), algumas com notas sobre a sua récita por actores bem conhecidos como Maria Mattos e Carlos Santos.
Pasta (1): Intitulada – Teatro Inedito – Prosa: Carta de Chaby Pinheiro a Maria do Carmo de Pina Manique (com data de
1.8.1931 em Paris) pela “… triste notícia da morte do seu marido e nosso amigo Ruy Chianca…”, Recortes de jornais –
sobre Ruy Chianca; Revista – Ecco Artistico, ano II, nº43, 1912, com Chianca na capa; Carta da Associação de Classe
dos livreiros de Portugal com data de 23.07.1931, dando os pêsames a sua mulher; Separata da revista "De Teatro",
1924 c/ dedicatória; vários papéis e artigos de jornais sobre o "caso Marcos Portugal" com assinaturas de ilustres ligados
à música e não só, na cerimónia do centenário da sua morte a que esteve ligado; Liga Monárquica D. Manuel II do Rio de
Janeiro; Carta de António Maria Teixeira, de 1925, sobre a publicação dos seus livros; Cartas da Sociedade de Geografia
(4); Cartão de identificação de diretor literário da revista ilustrada – Portugal, Rio de janeiro de 1926; Passaporte de Ruy
Chianca e sua mulher do Consulado Geral de Portugal no Rio de Janeiro em 1929, entre outros.
Pasta (2): Intitulada – Outubro de 1902: Vários papéis com estudos e árvores genealógicas dos seus ascendentes e da
sua mulher Maria do Carmo de Pina Manique. Apontamentos para a minha autobiografia literária - 1919; Apontamentos
para a minha autobiografia – Abril de 1919. [Nestes apontamentos biográficos, conta como tomou parte no golpe de
Estado de 5 de Dezembro de 1917, insurreição protagonizada por uma Junta Militar Revolucionária à qual pertencia e da
qual era Presidente Sidónio Pais. Após o assassinato deste em 1918, tomou parte activa no movimento monárquico o
que levou à sua fuga para o Brasil, escondido num navio da mala real inglesa. Chegado ao Brasil foi acolhido pelos
intelectuais e público brasileiro e a sua primeira conferência literária, realizada no teatro lírico do Rio de Janeiro, provocou
um enorme escândalo por estar entre o público o encarregado de negócios de Portugal, este em consequência foi
castigado e transferido daquele posto.]
Pasta (3): Intitulada – Apontamentos para a genealogia de José de Pina Manique Chianca: 8 desenhos (alguns relativos
às suas peças) a tinta-da-china e carvão, um dos quais do artista Tagarro, cadernos e várias paginas manuscritas e
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•

datilografadas de estudos da história de Portugal e outros. Historietas datilografadas: O renegado; Escorropicha; S.
Gonçalo de Amarante e o Duque de Loulé e a casa de Bragança. Maço de 68 (págs.) manuscritas intituladas: 4º volume
– As origens da raça.
3 Álbuns: Intitulados – Ruy Chianca: Recortes de jornais de Portugal e Brasil colados, com notícias sobre as suas peças
de teatro e actividade literária; clichês de actrizes e actores que representaram as suas peças e programas de teatros.
Também algumas cartas coladas que abordam temas como crítica literária às suas peças e em relação à sua situação
política.
800,00 € 1.600,00 €

102. CHITTY, J.R.- En Chine : Choses vues / traduit de l'anglais par Lugné-Philipon.- Paris: Librairie Vuibert, (1910).214, (2), (6)p.:il.; 25cm.-E
Esta obra sobre a China, apresenta um grande numero cde fotografias da época,
hoje com evidente interesse histórico. Obra impressa em papel couché. Encadernação editorial.
30,00 € 60,00 €
103. CICLISMO- Estafeta Figueira-Lisboa (6/6/1902).- 1 Fotografia.- (12x17cm.)
Fotografia sobre papel com suporte em cartão. Este além de uma cercadura romântica impressa a cores apresenta na
margem superior " ESTAFETA FIGUEIRA-LISBOA : 6 de Junho de 1902 - União Velocipedica Portugueza ". Na
margem inferior por baixo da fotografia: " Offerecem os socios do Cyclo-club Caldense que cobriram as étapes da 3ª
zona Caldas-Azambuja-- Jeronymo Ludovice, Santos Junior, Angelo Marcellino Garcia, Julio Paramos, Paulino Montez,
Freitas Caldeira, José Francisco Oliveira, Antonio A. Santos, Pedro Cardoso, Honorio Rebello ". No canto inferior
esquerdo " Julio Paramos phot. Amador ". Emoldurada.
65,00 € 120,00 €
104. CICLISMO.- 3 Fotografias
Três fotografias estrangeiras de principios do Sec. XX com retratos ciclistas da época. De interesse duas serem de
senhoras. Emolduradas.
40,00 € 80,00 €
105. CICLISMO.- Grupo Ciclista 3 de Junho.- 1 Fotografia.- (15x21cm.)
Fotografia sobre papel com suporte em cartão. Este apresenta uma elaborada cercadura estilo " Arte Nova " gravada a
seco. Carimbo a óleo sobre a fotografia com " Grupo Cyclista - 3 de Junho ". Emoldurada.
50,00 € 100,00 €
106. CICLISMO-Parada Ciclista em Honra do Governo Provisório-1911.- 1 Fotografia.- ( 18x24cm.)
Fotografia em papel com suporte em cartão. Este apresenta uma cercadura impressa a seco ao estilo " Arte Nova ".
No verso ostenta o carimbo a óleo da " Federação Portuguesa de Ciclismo-1ª Exposição Histórica do Ciclismo-1949 " e
escrito a lápis " Comissão Organizadora da Parada Ciclista em Honra do Governo Provisório- 8/1/1911-Concentração
na Praça do Marquez de Pombal " apresenta ainda também a lápis e por vezes a tinta a identificação de alguns
participantes. Margens do cartão imperfeitas em especial a inferior. Emoldurada
100,00 € 200,00 €
107. COLECÇÂO de Editaes do Exmo. Senado- 1756 até 1819.- (Lisboa): Varias tipografias, 1750-1816.- Pag. Não
numerada ( 470p.); 28cm.-E
Notável colecção de centenas (460?) de editais do Senado da Câmara de Lisboa,
desde 1750 até 1816, que regularam o comercio na cidade durante aquele período de tempo. Aqueles destinavam-se
a ser afixados em locais publicos para consulta popular.São hoje preciosa fonte de informações históricas e técnicas
sobre muitas actividades do dia-a-dia da cidade de Lisboa. Existem colecções com páginas de rosto próprias, esta tem
um índice manuscrito e apresenta os primeiros editais soltos. Encadernação da época inteira de pele ( precisa de ser
restaurada). Conjunto raro e do maior interesse olisiponense.
250,00 € 500,00 €
108. COLLECÇÃO das Ordens do Dia do Illustrissimo e Excellentissimo Senhor Guilherme Carr Beresford,
Commandante em Chefe dos Exercitos de S.A. R. o Principe Regente Nosso Senhor : Anno 1809 a Anno 1815.Lisboa: Por Antonio Nunes dos Santos; Manoel Pedro de Lacerda e outras, 1809-1815.- 7 vols.; 21cm.-E
+
CONTINUAÇÃO das Circulares dirigidas aos Commandantes dos Corpos do Exercito em Supplemento das Ordens do
Dia : Anno 1816.- Lisboa: Por Manoel Pedro de Lacerda, 1816.- 170, (4)p.; 21cm.-E
Pensamos tratar-se da
colecção completa desta notável compilação de legislação militar de subida importância para a época, pois tal como
refere Inocêncio (IX, 81) "todas as determinações concernentes ao Exèrcito, mandadas adoptar pelo Marechal General
W.C. Beresford, …publicadas nas Ordens do Dia de 1809 até 1820, tiveram força de lei segundo se declara na carta
Regia de 11 de Novembro de 1811". Meias-encadernações, de pele, da época, com defeitos nas lombadas e algumas
pastas soltas. Miolo excelente.
150,00 € 300,00 €
109. COLLECÇÃO dos Decretos, Avisos, Ordens, Editaes, etc. etc. que forão impressos e expedidos a diversas
repartições do Reino de Portugal desde 20 de Outubro de 1807, até 16 de Agosto de 1808, em que existio o Governo
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intruso dos franceses.- Lisboa: Na Impressão Regia, 1808.- paginação variada; 28cm.-E
Trata-se de uma
colecção de Decretos e Editais publicados durante o tempo em que existiu o Governo Françês na Cidade de Lisboa
durante a 1ª Invasão Francesa liderada por Junot. Além de uma página de rosto própria que é muito invulgar contem a
legislação avulsa que começa com o ominoso edital em que D. João VI, cedendo ás pressões de Napoleão ordena que
se fechem os portos portugueses ao navios Ingleses, ao qual se segue o não menos vergonhoso manifesto de Junot
justificando a entrada das tropas francesas e espanholas em Portugal, seguindo-se os outros por ordem cronológica
muitos assinados pelos generais franceses, Junot, Thiebault, Loison e Lagarde em françês e português. Esta colecção
muito completa, inclui a célebre sentença de morte contra Macário José, o "anuncio" do fuzilamento de Jacinto Correia
por Loison e a listagem das pessoas que contribuiram para o emprestimo forçado de 3 de Dezembro de 1807.
Colecção muito significativa e estimada. Meia-encadernação de pele com defeitos nas coifas. Estimado
250,00 € 500,00 €
110. COMPANHIA do Contracto do Tabaco: Caixa de 100 Charutos havanos de 20 Rs.
Trata-se de uma caixa original de charutos havanos produzidos pela “ Fabrica do Contracto do Tabaco " instalada em
1864 no antigo Convento Franciscano em Xabregas, localizado á época muito perto do rio. Mantém intactos o papel
rotulado que selava devidamente o conteúdo presumindo-se que ainda contém os charutos. Aquele, além de exibir nas
faces laterais a marca e o conteúdo, ambas encimadas pelas armas portuguesas da época, apresenta na face superior
uma bonita litografia da época ao estilo de J. Pedroso, que representa a fabrica vista do rio com a legenda " Fabrica de
Tabaco em Xabregas ". Insignificantes furos de traça. Notável peça de colecção de grande curiosidade e significado
histórico.
100,00 € 200,00 €

( 110 e 111 )
111. COMPANHIA do Contracto do Tabaco: Caixa de 100 Charutos havanos de 20 Rs.
Trata-se de uma caixa original de charutos havanos produzidos pela " Fabrica do Contracto do Tabaco " instalada em
1864 no antigos Convento Franciscano em Xabregas, localizado á época muito perto do rio. Mantém intactos o papel
rotulado que selava devidamente o conteúdo, presumindo-se que ainda contém os charutos. Aquele, além de exibir
nas faces laterais a marca e o conteúdo, ambas encimadas pelas armas portuguesas da época, apresenta na face
superior uma bonita litografia da época ao estilo de J. Pedroso, que representa a fabrica vista do rio com a legenda "
Fabrica de Tabaco em Xabregas ". Insignificantes furos de traça. Notável peça de colecção de grande curiosidade e
significado histórico.
100,00 € 200,00 €
112. COMPENDIO historico do estado da Universidade de Coimbra no tempo da invasão dos denominados Jesuitas
e dos estragos feitos nas Sciencias e nos Professores, e Directores que a regiam pelas maquinações, e publicações
dos Novos Estatutos por elles fabricados.-Lisboa: Na Regia Officina Typografica, 1772.- XX, (2), 503p.; 18cm.-E.
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Inocêncio (II, 94) atribui a autoria desta obra publicada em nome da Junta de Providencia Literaria, a D. Francisco de
Lemos de Faria Pereira Coutinho depois Bispo de Coimbra e a seu irmão o desembargador João Pereira Ramos
d'Azevedo Coutinho. Promovida e provavelmente congeminada, destinava-se a esta obra a desacreditar todo o labor
desenvolvido pelos jesuitas na Universidade. Normalmente junta-se aos " Novos Estatutos da Universidade ". A
colação deste exemplar coincide com a já referida de Inocêncio mas é diferente da que vem nos " Aditamentos, 103 "
de Martinho da Fonseca, que aliás é igual á referenciada em " Imprensa Nacional-actividade de uma casa impressora "
pag. 259, pelo que estamos seguramente em presença de duas tiragens no mesmo ano com paginação
diferente.Encadernação inteira de pele da época. Rubrica no rosto.
50,00 € 100,00 €
113. COMPROMISSO da Irmandade da Sancta e Real Casa da Misericórdia da Cidade de Braga .- Novamente
impresso, com notas declaratorias e explicativas.- Braga: Na Typographia Lusitana, 1857.- 71p.;23cm.-B Este "
Compromisso " que é muito informativo dos usos e costumes da liturgia da época é raro pois era para uso exclusivo de
cada "irmão “.
25,00 € 50,00 €
114. COMPROMISSO / DA MISERICORDIA / DE LISBOA / com todas as licenças necessarias.- Em Lisboa : Por
Pedro Craesbeeck, 1619.- (2), 32, (1)f. numeradas pela frente; 27cm.-E
Trata-se do importante
"Compromisso" ordenado por Filipe II em 1618. O rei fez-se inscrever como irmão da Misericórdia e aprovou uma
reforma do anterior compromisso quinhentista, com importantes modificações, e que se manteve em vigor até ao
século XIX. Saído dos prelos da famosa oficina "Craesbeeckiana" tem o título da pagina de rosto enquadrado por uma
tarja tipografica e adornado ao centro com uma bonita vinheta xilográfica com a Rainha D. Leonor fundadora das
Misericórdias em Portugal. Este exemplar encontra-se censurado num período que trata da "limpeza do sangue".
Encadernação da época inteira de pele, com imperfeições nas coifas e sem guardas da frente. Primeiras folhas com
mancha antiga de água. Quase todas as folhas apresentam pequenos cortes de traça marginais, que não afectam a
mancha do texto. Notável peça de interesse olisiponense.
350,00 € 700,00 €
115. CORDEIRO, Luciano.- 2 Cartas autógrafas
Carta dirigida a um amigo Gomes [Joaquim da Conceição Gomes?] no Real Collegio Militar de Mafra, que começa
pedindo-lhe para oferecer ao " Infante Real (que é comandante do batalhão collegial) " um exemplar de de um discurso
que tinha publicado. Depois aborda assuntos internos do Collegio onde aparentemente haveria graves problemas
dizendo:" Veio a syndicancia que mais podia ter apurado talvez mas que ainda assim tem subjectos elementos para
mandar passeiar o Director e o Couceiro, origens destas desordens, o 1º por imbecil ou quasi idiota e o segundo por
velhacaria e intriga. Está-se no conselho de investigação a uma das victimas daqueles 2 sujeitos, isto é ao QuartelMestre que é um bom e honrado rapaz. Tem-se desenrolado a intriga e patenteado cousas pasmosas."
Assinada e datada de 22 de Agosto de 1871. Junta-se outra carta de Luciano Cordeiro.
65,00 € 120,00 €
116. CORTESÃO, Armando.- Cartografia e cartógrafos portugueses dos séculos XV e XVI: (Contribuição para um
estudo completo).-Lisboa: Seara Nova, 1935.-2 vols.:il.;29cm.-B . Esta é sem duvida uma das mais conceituadas e
bem documentadas obras escritas entre nós sobre este tema, com o maior interesse para a história dos
descobrimentos. Ilustrada com 8 figuras no texto e 56 restampas em separado, no final do 2º volume.Capas com leves
picos de acidez.
85,00 € 150,00 €
117. COSTA, A. Fontoura da.- Ás Portas da Índia em 1484.-Lisboa: Imprensa da Armada, 1935.- 124p.:il.; 23cm.-B.
Estudo justamente apreciado com interesse para a história dos descobrimentos. Edição ilustrada com mapas
desdobráveis, uma estampa policromada e diversas páginas com fac-similes de Documentos antigos. Pouco vulgar.
25,00 € 50,00 €
118. COSTA, D. Bernardo da (Mesquitela).-Toiros de Morte / desenhos de Roberto Domingo e capa de J. Alcaraz.Lisboa: Ed. do Autor, 1930.- 113, (2).: il.; 20cm.-B. Conjunto de crónicas anteriormente publicadas no semanário
"Vida Ribatejana" a favor do estabelecimento de uma Zona Especial de Touros de Morte em Vila franca.Rubrica no
anterrosto.
20,00 € 40,00 €
119. COSTA, Mateus José.- Thesouro de Meninos : Resumo de Historia Natural, para uso da Mocidade de ambos os
Sexos, e instrucção das pessoas, que desejão ter noções da Historia dos tres Reinos da Natureza / obra elementar,
compilada e ordenada por Pedro Blanchard ; traduzida do Francez e offerecida á Mocidade Portugueza por…- Lisboa:
Na Impressão Regia, 1814-1824.- 6 vols. em 3 : 63 est.; 15cm.-E
Trata-se de uma das obras portuguesas de
História Natural mais dificil de encontrar sobretudo completa como esta com as 63 gravuras que lhe competem e que
figuram muitas espécies de animais e um anterrosto alegorico no vol. I, todas finamente abertas em cobre e
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estampadas em separado. É uma tradução duma obra francesa de Pierre Blanchard, e foi durante muitos anos livro de
estudo da juventude portuguesa. De particular interesse a nomenclatura usada ser a de Brotero. Com os sub-títulos:
1º Cosmographia e Mineralogia 2º Botanica 3º Zoologia-Mamiferos 4º continuação dos mamiferos e aves 5º Zoologia
continuação das Aves e Peixes 6º continuação dos Peixes, Crustáceos, Testaceos, Repteis, Vermes, Insectos,
Polypos, e Vermes Zoophytos. Este conjunto está muito estimado, mas as encadernações estão sem lombadas, pelo
que precisa de ser encadernado.
150,00 € 300,00 €
120. COUTINHO, José Luis.- (Manuscrito).- Proseguem-se os aplauzos do Ilmo e Exmo Snºr Dom Pedro Miguel de
Almeida & Portugal, Marquez de Castello Novo Conde de Assumar, dos Conselhos de Estado, e guerra de S.
Magestade, Veedor de Sua Caza real, Mestre de Campo General dos seus exercitos, Director e General da Cavallaria
do Reyno. V. Rey e Capitam geral da India. Nas gloriozas emprezas, e victorias que em este mesmo anno de 1746 nos
meses de Novembro, e Dezembro conseguio contra o Inimigo Bonçuló no Arandem, e Praça de Rary que offerece ao
publico alvoroço em cento e quinze oitavas - José Luis Coutinho.- Sec. XIX.- (31)f.; 29cm.-B
Pensamos tratar-se de uma copia manuscrita destes versos panegíricos, hoje com interesse histórico, que foram
publicados em 1747. Caligrafia muito legível. Capas imperfeitas e muito escrevinhadas.
60,00 € 120,00 €
121. CRESPO, J. Heliodoro Callado.- Cousas da China: Costumes e Crenças.Lisboa: Impr. Nacional, 1898.(4),283p.; 25cm.-E.
Obra de interesse histórico, etnográfico e sociológico sobre a China. Publicação integrada no
IV Centenário do descobrimento da India. Tiragem reduzida.Meia encadernação de pele da época. 20,00 € 40,00 €
122. CRUZ, Francisco Ignacio dos Santos.- Memoria sobre os differentes meios de atalhar os incendios, de salvar
as pessoas, e os objectos delles ameaçados, e de os prevenir quanto possível.Lisboa:Na Typographia da
Academia, 1850.- (4), VIII138, (4)p.; 22cm.-E.
Trata-se de uma das primeiras obras em português sobre
incendios e o autor propõe mesmo a criação de uma corporação de bombeiros que não havia na época.
Impressionado por um grande incêndio na Rua da Madalena em 21 de Novembro de 1844 onde morreram diversas
pessoas, provavelmente por falta de meios de socorro, o autor redigiu esta memória expondo os diversos métodos
utilizados para esse fim não só em Portugal mas também no estrangeiro. É obra rara e importante.Excelente
encadernação inteira de pele ao gosto antigo com ferros a ouro nas pastas.
100,00 € 200,00 €
123. CUVIER.- Quadro Elementar da história natural dos animais / traduzido em portuguez e offerecido a A. R. o
principe R.N.S. por Antonio d'Almeida.-Londres: H. Bryer, 1815.- 2 vols.: 14 gravuras., 10 desd.; 22cm.-E
Este
interessante trabalho de história natural, traduzido do françês está enriquecido com uma actualização da terminologia
tecnica portuguesa pelo famoso Felix de Avelar Brotero e está ilustrado com boas gravuras abertas em cobre que
representam os animais dos vários grupos taxonómicos e seus pormenores anatómicos. Boas meias-encadernações
de pele, ao gosto antigo. Estimados.
120,00 € 250,00 €
124. DANIEL, Gabriel.- Viagem d'el Mundo de Des=cartes, obra, que escribió, y publicó en frances / el P. Gabriel
Daniel…y publica, traducida en castellano Don Juan Gregorio Araujo.- En Salamanca: Por Nicolar Joseph Villargordo,
1742.- (16), 320p.:il.; 19cm.-E
Tradução castelhana desta obra seicentista, publicada em França, que faz uma
interessante sátira do mundo cartesiano. A pagina de rosto vem enquadrado por uma tarja tipográfica, e o texto
adornado com algumas figuras astronómicas. Encadernação da época, inteira de pele, com pequeno defeito na coifa e
charneira fraca. Rosto com rubrica coeva. Este exemplar está valorizado com um índice manuscrito da época.
100,00 € 200,00 €
125. DARMAS, Duarte.- Livros das Fortalezas / reprodução anotada por João de Almeida.-Lisboa: Editorial Império,
1943.- 470p.:il.; 20x27cm.-E. Reprodução deste manuscrito quinhentista que ilustra as fortalezas portuguesas da
Raia de Espanha.Encadernação editorial. Muito apeciado e procurado.
100,00 € 200,00 €
126. DE L'ARDÉCHE, P.M. Laurent.- Histoire de l'Empereur Napoléon par P.M. Laurent de l'Ardéche / illustrée par
Horace Vernet.- Paris: J.J. Dubochet, 1839.- 802p.: il.; 27cm.-E
Esta biografia do famoso cabo de guera
françês, vem profusamente ilustrada com desenhos de Vernet, artista que ganhou renome com a cenas de batalhas, e
foca-se nas campanhas militares do imperador. Exemplar estimado revestido por uma encadernação editorial com
lombada em chagrin, decorada com ferros próprios a ouro. Estimado.
40,00 € 80,00 €
127. DEBATES no Parlamento Britanico sobre os Negocios de Portugal, em sessão do 1º de Junho na Camara dos
Communs, e de 19 do mesmo mês na Camara dos Pares com a historia e analyse d'esta discussão e das
circunstancias que a motivaram.- Londres: Impresso por R. Greenlaw, 1829.- (2), 36p.; 23cm.-B
+ SPEECH of
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Viscount Palmerston, in the House of Commons, on Monday, the first of June, 1829, upon the motion of Sir James
Macintosh, respecting the Relations of England with Portugal.- London: Published by James Ridgway, s.d. (1829).45p.; 23cm.-B
Dois opúsculos liberais, publicados em Londres muito invulgares. Primeiras e ultimas folhas
imperfeitas.
30,00 € 60,00 €
128. DEFINIÇÕES, e Estatutos dos Cavalleiros, e freires da Ordem de Nosso Senhor Jesus Christo, com a historia da
origem, e principio della…-Lisboa: Na Officina de Miguel Manescal da Costa, 1746.- (68), 194, (2)p.: 4 est.; 29cm.-E.
Trata-se segundo Inocêncio (II, 132) da última edição, aliás tão invulgar com as outras, desta significativa obra sobre a
ordem de Cristo. Esta esmerada edição vem adornada com alguns cabeções de enfeite e diversas letras capitulares de
fantasia, e quatro estampas em separado que figuram as varias formas da Cruz a usar pelos diversos graus de
membros da Ordem, todas impressas a vermelho. Também a página de rosto é impressa a duas cores.Encadernação
da época, inteira de pele da época. Sem guardas. Leves manchas marginais nas primeiras e últimas folhas. Algumas
folhas com insignificantes trabalhos de traça marginais.
100,00 € 200,00 €
129. DELGADO, General Humberto.- 1 Carta dactilografada ( 2p.; 27cm.)
Carta dirigida ao Professor Dr. João Cid dos Santos, em vésperas da apresentação da candidatura ás eleições para a
Presidência da Republica no Supremo Tribunal de Justiça a convidá-lo a pertencer à Comissão de Honra da
Candidatura. Antes justifica a candidatura dizendo: " quero antes de mais declarar que aceitei candidatar-me na
convicção de que, na presente conjuntura e em face dos ensinamentos das campanhas eleitorais anteriores, possa ser
útil ao apelo que um oficial general no activo e antigo combatente do 28 de Maio dirija à Nação, no sentido da plena
reintegração do País na constitucionalidade politica e da reconciliação de todos os Portugueses. … Aceitei a
Candidatura por imperativo de consciência e para dar o exemplo de renúncia, sacrifício e independência a tantos
portugueses acomodados ou vencidos pelo mêdo. …. Mas desde já informo que tenho como programa a própria
Constituição Política de 1933 e fundamentalmente o Artº 8º que estabelece as garantias e liberdades essenciais, ao
mesmo tempo que promoverei a moralização da Administração e dos costumes políticos, a promulgação de nova lei
eleitoral e novo recenseamento para a realização de eleições livres a curto prazo, a reintegração de oficiais,
professores e outros funcionarios afastados e uma ampla amnistia a todos os presos políticos. "
Assinatura autógrafa. Datada de Lisboa, 17 de Abril de 1958. Pequena mancha de tinta na primeira página.
100,00 € 200,00 €
130. DELGADO, Humberto.- 28 de Maio: peça em 3 actos radiodifundida em 28 de Maio de 1939 pelo Rádio Club
Português-Parede-Portugal.- 1ª edição.- Lisboa: Casa Portuguesa, 1939.- 67p.;il.;19cm.-B
Esta peça de teatro
patriótica vem ilustrada com retratos de Gomes da Costa, Salazar e Carmona. Exemplar muito valorizado com uma
expressiva dedicatória autógrafa do General Humberto Delgado. Estimado.
25,00 € 50,00 €
131. DELGADO, Humberto.- Da pulhice do "Homo Sapiens" (Da Monarquia de vigaristas, pela República de Bandidos
à Ditadura de Papa).- Lisboa: Casa Ventura Abrantes, 1933.- (8), 271p.; 20cm.-B
Obra violenta de critica a
alguns elementos da 1ª República e ajustes de contas pesssoais hoje incómoda na biografia do famoso General, tanto
mais que ainda lhe valeu uma condenação a prisão militar. Notável exemplar valorizadíssimo com uma expressiva
dedicatória do autor : " A António Ferro um alto valor que a caterva dos inúteis e invejosos não quere reconhecer of. O
admirador que o não conhece pessoalmente H. Delgado Caxias Fev. 1933". Capas cansadas, a superior com pedaço
de fita adesiva e lombada partida. Peça de colecção.
50,00 € 100,00 €
132. DEMBOWSKI, Charles.-Deux ans en Espagne et en Portugal pendant la Guerre Civile 1838-1840.-Paris: Librairie
de Charles Gosselin, 1841.- 375p.; 22cm.-B.
Edição original deste importantíssimo livro onde o autor através
de cartas escritas a várias personalidades francesas descreve o clima de Guerra Civil em Portugal e em Espanha.É
muito rara e procuradíssma.
Lombada partida e mancha no rosto, que ostenta o carimbo da "Casa Palmela".
Alguns cantos dobrados.
80,00 € 160,00 €
133. DESCRIPÇÃO de Portugal, apontamentos, e notas da sua Historia Antiga, e Moderna, Ecclesiastica, Civil e
Militar A. F.M.D F. C. D C. D P.E A.- Lisboa: Na Officina Patriarcal de Francisco Luiz Ameno, 1788.- XXXII, 242p.;
15cm.-E
Edição original desta obra setecentista muito informativa, atribuída por Inocêncio (A, 115) a Manuel de
Figueiredo. Posteriormente publicou-se um aditamento que é muito raro. Acresce o interesse de ter saído dos prelos
da oficina de Francisco Luiz Ameno. Encadernação da época, inteira de pele. Estimado.
40,00 € 80,00 €
134. DIAS, Jorge.- Vilarinho das Furnas uma aldeia comunitária.-Porto: Instituto para a Alta Cultura,1948.-(4),XV,
274,(1)p.:il.;24cm.-B.
Estudo etnográfico e sociológico de grande interesse. Ilustrado com várias estampas
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impressas em separado, em papel couché. Valorizado com dedicatória do autor. Capas e primeiras folhas com mancha
de água marginal.
25,00 € 50,00 €
135. DICTIONNAIRE Historique-Portatif des Ordres Religieux et Militaires et des Congregations Regulieres &
Séculieres qui ont existé jusqu'a nos jours; contenant leur origine, leur progrés leur décadencve, & les differentes
réformes qu'ils ont éprouvées ; avec les marques qui les distinguent les uns des autres / par Monsieur
M.C.M.D.P.D.S.J.D.M.E.G.- A Amsterdam: Chez Marc-Michel Rey, 1769.- (2), XVII,291p.; 17cm.-E
Obra
setecentista muito informativa sobre as ordem religiosas e de cavalaria antigas. O autor escondeu-se nas iniciais e
ficou anónimo. Encadernação da época inteira de pele, com defeito na coifa inferior. Alguns pequenos trabalhos de
traça marginais que em poucas folhas ofendem levemente a mancha do texto.
30,00 € 60,00 €
136. DINIS, Júlio.- As pupillas do Snr. Reitor: chronica da
aldeia.- Porto: Typ. do Jornal do Porto, 1867.- (4), 282p.;
20cm.-E
Raríssima 1ª edição de um dos romances mais
queridos da língua portuguesa, sempre procurado e hoje dificil
de encontrar. Meia-encadernação de pele, da época. Estimado.
100,00 € 200,00 €

137. DIPLOMA da Escola do Exército.- 1 Documento em
pergaminho.- Sec.XIX..-(38 x 47cm.)
Diploma do Curso de Estudos Militares passado em nome de
Miguel Eduardo Pereira do Lago, Furriel de Infantaria Nº 10
natural de Braga, filho de Henrique Freire de Andrade…datado
de Lisboa, 9 de Outubro de 1863.Parcialmente impresso, com
uma cercadura decorativa encimada pelas armas nacionais.
Conserva o selo pendente de lacre com caixa em metal.
45,00 € 100,00 €
138. DISCURSOS dos ilustres Deputados Republicanos, Snrs.
Affonso Augusto da Costa, Alexandre Braga, António José de
Almeida e João de Menezes proferidos no Parlamento /
prefaciados pelo Exmo Sr. Dr. Magalhães Lima.- Lisboa:
Eurico Castello Branco, 1908.- 2 vols.; 23cm.-B Trata-se dos
discursos proferidos nas Sessões Parlamentares de 19061907. De evidente importância para a história da implantação
da república.
30,00 € 60,00 €
( 136 )
139. DISPATCHES (THE) of field Marshall The Duke of Wellington, during his various campaigns in India, Denmark,
Portugal, Spain, The Low Countries, and France / compiled from official and other authentic documents, by Colonel
Gurwood.- Enlarged edition in eight volumes.- London: Parker Furnivall and Parker; John Murray, 1844-1852.- 8 vols.: 1
retr.; 24cm.-E
Esta notável colectânea de correspondência e despachos do grande cabo de guerra é hoje de
grande interesse histórico e fundamental para o entendimento da politica e diplomacia da época especialmente na
peninsula ibérica. Esta edição em 8 volumes é muito apreciada e invulgar. Com os sub-títulos: 1-India 2- India 3Portugal 4- Peninsula 5- Peninsula 6- Peninsula 7-Peninsula and France 8- Low Countries, Waterloo, France. Conjunto
estimado, revestido por bonitas encadernações da época, inteiras de tela, com ferros a ouro nas lombadas e pastas.
Corte das folhas dourado. Algumas charneiras abertas.
400,00 € 800,00 €
140. DOCUMENTOS para a História das Cortes Geraes da Nação Portuguesa / coordenação auctorisada pela Camara
dos Senhores deputados .- Segunda edição.- Lisboa: Imprensa Nacional, 1889-1891.- 8 vols.; 28cm.-E
Colecção completa deste importante repositório de documentação politica da época. Transcreve, oficios, cartas e
outros documentos oficiais, tudo maior interesse histórico. De particular interesse o 6º volume deste conjunto conter os
5 mapas dos Açores, que geralmente faltam e que por isso não vêm referidos nas bibliografias. Boas meiasencadernações de chagrin, da época.
150,00 € 300,00 €
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141. DOM MIGUEL, ses aventures scandaleuses, ses crimes et son usurpation / par un portugais de distinction ; traduit
par J.B. Mesnard.- Paris: Ménard, Libraire, 1833.- XV, 312p.; 18cm.-E
Este virulento trabalho anti-miguelista é
atribuído a J.V. Barreto Feio, e vem adornado com um excelente retrato de D. Miguel, que quase sempre falta. Meiaencadernação de pele, da época com a pasta superior solta. Miolo estimado.
50,00 € 100,00 €
142. DUARTE (DOM).- Leal Conselheiro e Livro da Ensinança de Bem Cavalgar toda sella, escritos pelo Senhor Dom
Duarte, Rei de Portugal e do Algarve e Senhor de Ceuta ; fielmente copiados do manuscrito da Bibliotheca Real de
Paris.- Lisboa: Na Typographia Rollandiana, 1843.- VII, 336, 118p.; 23cm.-E
Esta apreciadíssima segunda
edição saída dos prelos da oficina "Rollandiana", inclui o "Livro da Enssynança de Bem Cavalgar toda Sela" e é hoje
muito invulgar. Obra impressa em bom papel e adornada com um fac-simile do manuscrito da Biblioteca Nacional de
Paris. Meia-encadernação de tela, modesta. Rosto com defeito num canto.
50,00 € 100,00 €
143. DUPUY, Pierre.- Histoire de l'Ordre Militaire des Templiers ou Chevaliers du Temple de Jerusalem, depuis son
Etablissement jusqu'a sa Decadence & sa Suppression.- Nouvelle édition, revue corrigée et augmentée d'un grand
nombre de Piéces Justificatives. Ouvrage qui pourra servir de Supplement à l'Histoire de l'Ordre de Malthe, auquel on a
uni une partie des Biens de celui des Templiers.- A Brusselles: Chez Pierre Foppens, 1751.- VIII, 558p.: 2 est.; 26cm.-E
Trata-se da edição definitiva desta importante obra setecentista sobre os Cavaleiros Templários, uma das primeiras e
das mais informativas sobre o tema pois transcreve numerosa documentação secreta, até então inédita. O autor era
bibliotecário e historiador do Rei de França. A edição é de esmerado apuro gráfico e vem adornada com duas bonitas
gravuras em separado que representam os habitos dos templários e uma vinheta decorativa que figura a condenação
da ordem dos templários no Concílio de Viena em 1312. Encadernação da época, inteira de pele com defeitos na
lombada, mas sólida.Página de rosto com rubricas recortadas, e primeira folha do texto com rubricas riscadas. Obra
rara e procurada.
250,00 € 500,00 €
144. DURÃO, Fr. José de Santa Rita.-Caramurú. Poema epico do Descobrimento da Bahia.- Lisboa: Na Regia
Officina Typografica, 1781.- (8), 307p.; 15cm.-E.
1ª edição. Apreciado e famoso poema épico de
engrandecimento das riquezas naturais e culturais do Brasil. O autor foi considerado o fundador da poesia brasileira.
Encadernação da época, inteira de pele. Inocêncio (V, 113). Insignificantes furos de traça no rosto. Estimado. Obra
rara e muito procurada.
400,00 € 800,00 €
145. EMANCIPAÇÃO de Menores- (ALVARÁS).- 2 Documentos.- Sec. XIX.- (2 f.; 47cm.)
Dois alvarás de emancipação de menores, passados pelo Juiz de
Paz da Administração Geral do Districto do Porto a favor de
Maria Honorata Freire de Andrade Coutinho Bandeira e de
Maximiano Freire d'Andrade Coutinho Bandeira, ambas de 5 de
Agosto de 1840. Parcialmente impressos e com as armas
portuguesas ao alto. Conservam os selos brancos em papel
recortado sobre obreia.
50,00 € 100,00 €
146. EMENTAS / MENUS.- 11 Documentos.
Conjunto de 11 ementas impressas todas portuguesas, duas do
" Real Paço de Vila Viçosa " (com falta das armas reais) e uma
popular em madeira.
35,00 € 70,00 €
147. ENCADERNAÇÃO.- ALMEIDA, Antonio d'.- Exposição
Justificativa perante sua Alteza Real o Principe Regente Nosso
Senhor.- Londres: Impresso por H. Bryer, 1813.- 108p.; 22cm.-E
Exposição a D. João VI, deste notável médico português,
obrigado a emigrar para Inglaterra, acusado de conluio com as
tropas francesas. Exemplar revestido por uma magnífica
encadernação da época, inteira de chagrin, com bonitas
cercaduras a ouro nas pastas. Carimbos. 50,00 € 100,00 €
( ilustrações a cores )
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148. EPIGRAMAS á Cara da célebre Estanqueira de Lisboa.- (Manuscrito).- Sec. XVIII.- (4p.;31cm.-B
Trata-se de versos populares dedicados ao rosto da famosa estanqueira (que vendia tabaco) do Loreto, pois tinha uma
loja pegada com a Igreja do mesmo nome, e segundo consta era de uma fealdade impressionante, tendo por isso tido
a infeliz honra de ser inspiradora de muitos versos satíricos em especial do grande Bocage. Segundo Júlio de Castilho
(Lisboa Antiga) aquela senhora " com uma interminável cara e um descompassado nariz, que ficou histórico, e deu
mais que fazer aos poetas de anagramas e epigramas, que o nariz do Padre Genest nos ultimos tempos de Luis XIV ".
"... Entra-lhe hum ladrão nas ventas;
Outro as Lezírias passou;
Este foi logo pilhado,
O outro jámais se achou…"
Com evidente significado olisiponense.
35,00 € 70,00 €
149. ERVIDEIRA, Artur.- Os Meus Cavalos: Cavalos de Portugal.-S.l. (Lisboa): Ed. do autor (Bertrand), 1958.- 159p.:
muitas il.; 31cm.-E
Rara edição original de um dos mais interessantes livros de cavalos em português. O autor,
além de fornecer importantes apontamentos técnicos sobre as linhagens da sua criação discorre ainda sobre as suas
aventuras de caça e a propósito da criação dos seus cães, transformando esta obra também numa vivida crónica dos
costumes do alto alentejo. Cartonagem editorial. Muito valorizado com dedicatória do autor. 100,00 €
200,00 €
150. ESTADO NOVO.- 8 Fotografias
Conjunto de 8 fotografias de personalidades destacadas da cultura e da politica do Estado Novo. Podem identificar-se:
Marcelo Caetano, Júlio Dantas, Augusto de Castro, António Ferro, Craveiro Lopes, Carlos Selvagem, Reinaldo dos
Santos, Diogo de Macedo e Vitorino Nemésio entre outros.
40,00 € 80,00 €
151. ESTATUTOS / DA UNIVERSIDADE / DE COIMBRA. / Confirmados por el Rey / nosso Snor Dom IOÃO / o 4º em
o anno de / 1653. / impressos por mandado e ord~e / de MANOEL DE SALDANHA do / Conselho de sua Magestade /
Reitor da mesma Universi - / dade e Bispo eleito / de Viseo.- Em Coimbra: Na Officina de Thome Carvalho, 1654.- (2),
14, (18), 330, (6), 208, 10,(4)p.; 30cm.-E
Bom exemplar de trabalho desta bonita e apreciada edição seiscentista
dos Estatutos da Universidade de Coimbra, seguidos do "Regimento dos Medicos e Boticarios christãos velhos". Vem
adornada com uma bonita portada alegórica ao gosto renascentista e uma gravura de Josefa de Óbidos que
representa a "Sabedoria" antiga insignia da Universidade, ambas abertas em chapa. Encadernação da época inteira de
pele. Este exemplar completo e estimado, apresenta diversos trabalhos de traça, mais pronunciados nas primeiras e
ultimas folhas, mais perto das margens embora também afectem a mancha do texto.
85,00 € 150,00 €
152 . ESTATUTOS dos Mercadores de retalho.-Lisboa: Na Officina de Miguel Rodrigues,1757.- 14, (12)p.;31cm.-B
Estes " Estatutos" pombalinos de evidente interesse olisiponense vêm adornados na pagina de rosto com uma bonita
gravura xilográfica com as armas portuguesas. Contem ainda em apêndice a "Pauta dos géneros pertencentes a cada
huma das classes dos mercadores". Este exemplar tem ainda junto o Alvará de 1757 com a "Relação das pessoas que
Sua Magestade foy servido nomear para fundarem a Mesa do Bem Commum dos Mercadores de Retalho.
40,00 € 80,00 €
153. ESTREMOZ.- 23 Cartazes e programas de espectáculos de variedades.
Invulgar conjunto de cartazes (pequenos) e programas de exibição de filmes, teatro e festas. De particular destaque
um espectáculo com Amália Rodrigues e Tony de Matos, a Festa das Costureiras, as Festas á exaltação da Santa
Cruz e as Festas da Cidade com Maria de Lourdes Resende e Artur Ribeiro.
40,00 € 80,00 €
154. EXAME da Constituição de D. Pedro, e dos direitos de D. Miguel, dedicado aos fiéis portuguezes / tradução do
francez por J.P.C.B.F.-Lisboa: Na Impressão Regia, 1829.- (8), 166p.; 21cm.-E.
Esta obra apologética em
relação aos direitos de D. Miguel ao trono de Portugal, foi publicada com as iniciais do tradutor que segundo Inocêncio
(V, 104) são de José Pinto Cardoso Beja. Este exemplar vem adornado com um retrato de D. Miguel em litografia da
época e que falta quase sempre.Encadernação da época inteira de pele.
70,00 € 140,00 €
155. FACTOS Memoráveis da Historia de Portugal, ou Resumo da História deste paiz, desde a antiguidade até aos
nossos dias. Em que se acha a descripção dos costumes, e usos dos seus habitantes… L.A. de A.M.-Lisboa:
Typographia Rollandiana, 1826.- (2), 335, (20)p.:il.; 15cm.-E.
O autor, segundo Inocêncio (V, 212), foi Luis António
de Almeida Macedo. Está ilustrado com 6 litografias que representam cenas da história de Portugal. Encadernação da
época inteira de pele. Estimado.
50,00 € 100,00 €
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156. FEDRO.- Phaedri Augusti Liberti Fabulae Aesopiae ad Lusitanae Iuventutis commodvm et institutionem de integro
recensitae et illustratae.- Edition sexta piori castigatior, emendatior et auctior.- Olisiponae: Ex Typographia Rollandiana,
1819.- 260p.;20cm.-E
Edição latina das fábulas de Esopo, repletas de notas explicativas, dedicadas á
juventude portuguesa. Edição saída dos prelos da oficina Rollandiana. Encadernação da época, inteira de pele, com
pequenos defeitos na lombada. Leve acidez devido á qualidade do papel. Destacamos a presença de um ex-libris
antigo de "Joaquim José de Figueiredo Leal.
25,00 € 50,00 €
157. FERNANDO II, Dom (Rei de Portugal).- 1 Documento em pergaminho.- Sec. XIX.- (4p.;38cm.)
Carta de remissão dos foros de 29$548 reis já reduzidos impostos em 4 prazos sitos na freguezia de Santa Maria de
Landim, Concelho de Vila Nova de Famalicão, a qual remissão fez Joze de Paiva Pereira Marinho Vasconcellos na
conformidade do Decreto de 21 de Outubro de 1852…em nome da Rainha D. Maria II. Assinatura autógrafa na
qualidade de " Rei Regente " (após a morte de D. Maria II e menoridade de D. Pedro V), segue-se a assinatura
autógrafa de Fontes Pereira de Melo. Datada de Lisboa, 24 de Abril de 1854. Conserva o bonito selo de obreia. São
raros os documentos de D. Fernando.
70,00 € 150,00 €

158. FERNANDO II, Dom (Rei de Portugal).- 1 Documento em pergaminho.- Seculo XIX.- (4p.;38cm.)
Carta de remissão de 13$089 r, parte do foro de 13$389 r, imposto em 4 Prazos situados na Freguezia de Landim, do
Concelho de Villa Nova de Famalicão, a qual remissão fez Joze de Paiva Pereira Marinho e Vasconcellos, na
conformidade do Decreto de 21 d' Outubro de 1852…Assinatura autógrafa na qualidade de ""Rei Regente"" (após a
morte de D. Matria II e menoridade de D. Pedro V) segue-se a assinatura autógrafa de Fontes Pereira de Melo.
Datada de Lisboa, 5 de Janeiro de 1854. Conserva o bonito selo de obreia. São raros os documentos de D. Fernando
na qualidade de Rei.
80,00 € 150,00 €
159. FERRAGUDO: Um trecho da povoação.- 1 Fotografia
Fotografia sobre papel. No verso apresenta o carimbo a óleo" Foto do Amador-Mário Catharino Cardoso " e uma
etiqueta do 1º lugar no Concurso fotográfico de motivos algarvios promovido pela Casa do Algarve em 1955.
Emoldurada.
40,00 € 80,00 €
160. FERREIRA, Alexandre.- Supplemento historico, ou memorias e noticias da celebre Ordem dos Templarios, para
a historia da admiravel Ordem de N. Senhor Jesu-Christo.- Lisboa Occidental: Na Officina de Joseph Antonio da Sylva,
1735.- 2 vols.: 3 est.; 27cm.-E
Apreciadíssima obra sobre os Templarios em Portugal, hoje muito rara e
procurada. É constituída por 2 volumes, embora Inocêncio (I,31) refira que se chegou a imprimir um 3º tomo, mas que
a própria Academia da História o mandou suspender. Estes dois volumes como quase todas as publicações da
Academia da História, vêm com as páginas de rosto impressas a negro e vermelho, e com as bonitas gravuras
alegóricas da Academia desenhadas e gravadas por Vieira Lusitano e com diversas vinhetas decorativas gravadas por
Debrie. O primeiro volume apresenta ainda nas folhas iniciais uma gravura de página inteira finamente aberta em
chapa por Rousseau que representa o " Miles Templarius ". Exemplar com boas margens revestido por encadernações
antigas inteiras de pele, estas com trabalhos de traça e danos nas lombadas e charneiras. Anterrostos com inscrições
coevas e pequenas rubricas nos rostos. Papel com leve acidez como habitualmente nas publicações da Academia.
300,00 € 700,00 €
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161. FERREIRA, G.L. Santos.- Armorial Portuguez: Tiragem especial de 100 exemplares / prefaciada por Affonso de
D'Ornellas.- Lisboa: Pap. E Tip. Casa Portuguesa, 1925.-Lisboa: Pap. e Tip. Casa Portuguesa, 1925.- 3 vols. em 1: il.;
32cm.-E. Exemplar da rara tiragem especial, desta obra de grande fôlego hoje indispensável para estudos heraldicos
e genealógicos. O 2º volume tem 112 páginas de estampas que figuram 1477 brasões, constituindo uma notável
iconografia sobre o tema. Esta edição de maior formato (com grandes margens) é justamente apreciada e
procurada.Bonita meia-encadernação de pele, com capas. Insignificantes na margem superior de poucas folhas.
Dedicatória numa folha de guarda. Estimado.
180,00 € 400,00 €
162. FERREIRA, J. Augusto.- Villa do Conde e seu alfoz: origens e monumentos.-Porto: Marques Abreu, 1923.- (10),
71p.:il.; 26cm.-E.
Estudo com grande interesse para a história e arte de Vila do Conde, ilustrado com diversas
estampas impressas em separado, em papel couché. Encadernação da época em pano com capas.
35,00 € 70,00 €
163. FESTAS / REAYS NA CORTE / DE LISBOA / Ao feliz Cazamento dos Reys da Grão Bretanha / CARLOS, &
CATHERINA. / EM OS TOVROS QVE SE CORRERAM NO TERREIRO / do Passo em Outubro de 1661… /
DEDICADAS / A EUROPA PRINCEZA DE PHENICIA / E ESCRITAS POR IZANDRO, AONIO E LUZINDO / Toureiros
de forcado.- Em Lisboa: Por Domingos Carneiro, (1661).- (28)p; 20cm.-B
Este notável opúsculo seiscentista
que descreve em verso as toiradas realizadas na corte portuguesa para celebrar os desposorios da Infanta D. Catarina
com o Rei de Inglaterra Carlos II é em geral reconhecido ao engenho de António Lopes Cabral embora também
alguns bibliógrafos atribuam a autoria a José Faria Manuel. É de evidente raridade e significado para a nossa
bibliografia tauromáquica. A pagina de rosto vem adornada com as armas portuguesas enquadradas por uma tarja
tipográfica. O presente exemplar está completo mas encontra-se aparado cerca de 5mm na margem da frente
prejudicando em especial a pagina de rosto que perdeu toda a tarja vertical direita e a leitura das ultimas letras dos
títulos. Nas paginas de texto não afectou a leitura.
75,00 € 150,00 €
164. FIGANIÉRE, Frederico Francisco de la (Visconde de Figaniére).- Memórias das Rainhas de Portugal: D.
Theresa-Santa Isabel.- Lisboa: Typographia Universal, 1859.- LXXI, 336p.: 23cm.-E
JUNTO COM: FIGANIÉRE,
Frederico Francisco.- O primeiro tomo das Rainhas de Portugal / por Francisco da Fonseca Benevides da Academia
Real das Sciencias Lisboa, 1878 e as Memorias das Rainhas de Portugal (D. Theresa até Santa Isabel) por Frederico
Francisco de Figaniére.- Lisboa: Livraria Ferreira, 1880.-60,(2)p.;18cm.-Suum Cuique.-E
Estudo com
interesse histórico e biográfico, adornado com 4 gravuras desdobráveis e 2 retratos em separado. Este exemplar está
muito valorizado por ter encadernado junto o opúsculo de Figaniére a comentar a obra de Fonseca de Benevides sobre
o mesmo assunto. Boa encadernação da época, inteira de pele. Estimado.
70,00 € 150,00 €
165. FIGURAS para recortar (figures à découper).- Sec. XX
Curioso conjunto de 11 séries ainda não recortadas de figuras decorativas e recreativas para crianças, finamente
impressas a cores esmaltadas, de fabrico suiço que representam, cabeças de gatos e de cães, palhaços e trajes civis
e militares. Muito invulgares.
(ilustração a cores)
30,00 € 60,00 €
166. FONTE ARCADA, Visconde de.- Poesias Ineditas do Visconde Fonte Arcada colligidas e mandadas imprimir em
homenagem á sua memoria por sua viuva a Viscondessa de Fonte Arcada e reimpressão das Vozes leaes ao Povo
Portuguez.- Lisboa: Imprensa Nacional, 1886.- 152p.; 1 retr.; 25cm.-B
Obra invulgar e de particular interesse
para os colecionadores de fotografia, pois vem adornada com um retrato do Visconde em fotografia da época. Capas
com imperfeições. Miolo estimado.
30,00 € 60,00 €
167. FOTOGRAFIA DE FAMÍLIA.- 1 Fotografia.- Sec. XIX.- (29x37cm.)
Fotografia sobre papel com suporte em cartão. Familia não identificada. No cartão assinada por ""João Francisco
Camacho-Lisboa"" Alguns picos de acidez nas margens do cartão."
40,00 € 80,00 €
168. FOTOGRAFIA PANORÂMICA.-Sec. XIX.- (Herdade-Imagem de trabalhos agrícolas-debulha).- (27x76cm.)
Invulgar fotografia panorâmica com imagem de trabalhos na agricultura, tendo como motivos duas maquinas a vapor,
uma enfardadeira e uma debulhadora em pleno funcionamento. De particular interesse serem dos primeiros modelos
introduzidos em Portugal no terceiro quartel do século XIX. Fotografia em papel com suporte em cartão. Apresenta na
margem o carimbo” Camacho “(João Francisco?). Leves picos de humidade no papel e no suporte.
100,00 € 200,00 €
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( 168 )
169. FOTOGRAFIA (Casario).- 1 Fotografia
Fotografia sobre papel, com suporte em cartão. Este com cercadura impressa a ouro. A seco no canto inferior
esquerdo carimbo de " Ed. Brazão " com dedicatória manuscrita " Ao Exmª Sr. Jorge Lima (Jorge Almeida Lima) off.
Ed. Brazão ". Vista de casas rusticas com grande sobreiro. Leve sujidade no cartão.
40,00 € 80,00 €

( 169 )
170. FOTOGRAFIA.- Embaixada Portuguesa ao Brasil, por ocasião da sua passagem na Madeira em 24/7/1941.Fotografia da Casa Perestrelo (18x24cm.). Além de Júlio Dantas futuro embaixador, podem ver-se entre outros
elementos, Marcelo Caetano, Carlos Selvagem, Reinaldo dos Santos e Augusto de Castro. 20,00 €
40,00 €
171. FOTOGRAFIAS - (Carlos Relvas).- 2 Fotografias
Duas fotografias sobre papel tiradas por Carlos Relvas: Cavalheiro não identificado, ( 25x18cm.) assinado na margem
inferior esquerda " C. Relvas photographo ". Grupo de notáveis não identificados ( 17x14cm.) em cartão impresso de
Carlos Relvas.
80,00 € 160,00 €
172. FOTOGRAFIAS.- 76 Fotografias.- Sec. XIX-XX
Conjunto de fotografias de diversos formatos, coladas (algumas fente e verso) em 8 folhas de cartão. Estão
representados vários temas como retratos não identificados, tiro, barcos etc. com destaque para 4 de atrelagens, e 8
com imagens dos carros alegóricos que participaram no cortejo comemorativo do Tricentenário de Camões em 10 de
Junho de 1880.
50,00 € 100,00 €
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( 172 )
173. FRANCO, Francisco de Melo.- Tratado da Educação Fysica dos Meninos para uso da Nação Portugueza /
publicado por ordem da Academia Real das Sciencias de Lisboa.- Lisboa: Na Officina da Academia Real das
Sciencias, 1790.- VII119, (4)p.; 20cm.-E
Obra técnica setecentista muito invulgar. Pensamos tratar-se do primeiro
livro português sobre puericultura, considerado por muitos autores como uma obra notável. De particular interesse um
capítulo em que faz a apologia das vacinas.Meia-encadernação de pele, da época.
75,00 € 150,00 €
174. FREIRE, Francisco José.- O Secretario Portuguez, compendiosamente instruido no modo de escrever cartas por
meyo de huma instrucçam preliminar, Regras de Secretaria, Formulario de tratamentos, e hum grande numero de
Cartas em todas as especies, que tem mais uso…-Lisboa: Na Officina de Domingos Gonsalves, 1756.- (24),256p.;
20cm.-E
Reedição setecentista deste clássico da nossa bibliografia barroca. Encadernação da época inteira
de pele, sem guardas.Algumas folhas com acidez devido á qualidade do papel.
45,00 € 100,00 €
175. FREITAS, Joaquim Ferreira de.- Memoria sobre a conspiração de 1817, vulgarmente chamada a Conspiração
de Gomes Freire; escripta e publicada por hum portuguez, amigo da justiça e da verdade.Lisboa: Impressão Liberal,
1822.-X, 281p.; 21cm.-E.
Trabalho do maior interesse para o estudo da história da época, e dos acontecimentos a
que se refere. Segundo Inocêncio IV, 78, é o mais desenvovido sobre o tema, se bem que parcial. Hoje é bastante raro
e procurado.
Encadernação da época inteira de pele com defeito na coifa superior. Como de costume o papel
desta obra apresenta-se com alguma acidez e algumas manchas marginais.
85,00 € 160,00 €
176. FRIAS, Sanches de.- Pombeiro da Beira : memória histórica e descriptiva por….- Segunda edição, duplamente
acrescida, ornada de estampas e precedida de uma notícia biográfica, genealõgica e bibliográfica, escrita pelo
Visconde de Sanches de Baena.-Lisboa: S.n., 1899.-LVI, 300, (4)p.:il.;21cm.-E
Importante monografia regional,
com interesse histórico e genealógico. Vem ilustrada em separado.Esta segunda edição vem muito acrescentada pelo
Visconde de Sanches de Baena e é preferível á primeira. Meia-encadernação de pele, da época com capas (a superior
com corte). Rosto com rubrica do conhecido bibliófilo Romão Passos.
40,00 € 80,00 €
177. GAIO, Manuel da Silva.- 1 Carta autógrafa (3p.; 18cm.)
Carta dirigida ao Dr. Reinaldo dos Santos a agradecer uma carta: "" Deu-me por isso grande prazer o nosso encontro e
é-me muito grato reconhecer que entre nós dois se estabeleceu em tão curtas horas, um laço de muita simpatia
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intelectual, dos que não falham e hão de fortalecer-se. Também eu invoco a Lusitânia como símbolo de união entre os
que sinceramente querem entender-se no sentido de uma maior vida espiritual e dum mais ardente culto da Beleza."
35,00 € 70,00 €
178. GALVÃO, Duarte.- Chronica do muito alto, e muito esclarecido principe D. Afonso Henriques primeiro Rey de
Portugal por… / fielmente copiada do seu original que se conserva no Archivo Real da Torre do Tombo.- Lisboa
Occidental : Na Officina Ferreyriana, 1726.- (16), 95, (2)p.; 29cm.-E
JUNTO COM: PINA, Ruy de.- Chronica do…
Principe D. Sancho I segundo Rey de Portugal, / composta por Ruy de Pina…-Lisboa:Occidental: Na Officina
Ferreyriana, 1727.- (18), 53, (6)p.;29cm.-E
JUNTO COM: PINA, Ruy de.- Chronica do muito alto, e muito
esclarecido principe D. Affonso II terceiro Rey de Portugal / composta por Ruy de Pina…-Lisboa Occidental: Na
Officina Ferreyriana, 1727.- (16), 35p.;29cm.-E
JUNTO COM: PINA, Ruy de.- Chronica do muito alto, e muito
esclarecido principe D. Sancho II Quarto Rey de Portugal / composta por Ruy de Pina…-Lisboa Occidental: Na Officina
Ferreyriana, 1728.- (14), 26p.; 29cm.-E
JUNTO COM: PINA, Ruy de.- Chronica do muito alto, e muito esclarecido
principe D. Afffonso III, Quinto Rey de Portugal / composta por Ruy de Pina…-Lisboa Occidental: Na Officina
Ferreyriana, 1728.-(14), 42p.; 29cm.-E
JUNTO COM: PINA, Ruy de.- Chronica do muito alto, e muito
esclarecido principe Dom Diniz sexto Rey de Portugal / composta por Ruy de Pina…-Lisboa Occidental: Na Officina
Ferreyriana, 1729.- (12), 107p.; 107p.; 29cm.-E
Conjunto destas crónicas clássicas, cada uma com
anterrosto e rosto independentes, estes impressos a negro e vermelho. Cuidada edição, adornada com bonitas letras
capitulares, vinhetas decorativas e florões de remate. Encadernação da época, inteira de pele. Insignificante restauro
numa folha. Estimado.
180,00 € 350,00 €
179. GAMEIRO, Roque.- (CARTAZ).- PORTUGAL- Centenario da Índia- 1898.- (2,14 x 1,60 m.)
Trata-se do notável cartaz feito por Roque Gameiro para os grandiosos festejos na cidade de Lisboa aquando o
Centenário da Índia. De grandes dimensões e de bonito efeito estético é constituído por quatro partes que se
sobrepõem. Foi impresso a cores em litografia da Companhia Nacional Editora. Não encontrámos referências a outros
exemplares vendidos em leilão nos ultimos anos. Cada parte dobrada em si mesma tal como foi publicado. Como é
natural as dobras apresentam desgaste e imperfeições e uma ou outra mancha, mas no geral está perfeito.Peça de
colecção muito rara e muito marcante sob o ponto de vista artístico e histórico.
500,00 € 1.000,00 €
(ilustração a cores)

180. GARCIA DEL CANTO, D. Antonio.- Candelas y los Bandidos de Madrid: novela original de…-Madrid: Libreria
Americana, 1861.- 636, (4)p.: 9 est.; 22cm.-E
Pensamos tratar-se da 1ª edição deste romance histórico sobre
Luis Candelas o mais famoso e castiço bandido da história de Madrid. Esta edição vem adornada com uma bonita
portada e 9 estampas em separado tudo em cromolitografia da época. Meia-encadernação de pele. Duas folhas com
cantos cortados. Estimado.
40,00 € 80,00 €
181. GARCIA, José Elias.- 1 Carta autógrafa (2p.;21cm.)
Carta dirigida a um amigo a pedir um favor: " O portador desta é o Sr. Seraphim Teixeira 2º Sargento Nº 32 de
matricula, e nº 32 da 2ª Companhia do Batalhão de Caçadores Nº 5. Tem ele uma pretensão que exporá pessoalmente
ao meu amigo, e para a qual eu desejaria muito que o meu migo empenhasse os seus bons officios. "
Assinada e datada de Lisboa 31 de Julho de 1877. Em papel timbrado do Jornal republicano" Democracia " fundado
por Elias Garcia.
40,00 € 80,00 €
182. GARRETT, Almeida.- D. Branca ou a Conquista do Algarve / obra posthuma de F.E.- Paris: J.P. Aillaud, 1826.(8), 251p.; 17cm.-E
1ª edição, muito rara publicada anónima em Paris. Encadernação da época, inteira de pele
, com defeito na charneira. Mancha antiga junto ao festo em todas as folhas, já desvanecida. Algumas folhas
empoeiradas.
45,00 € 100,00 €
183. GASCO, Antonio Coelho.- Conquista, antiguidade, e nobreza da mui insigne, e inclita Cidade de Coimbra…/ e
obras inéditas de Antonio de Abreu amigo e companheiro de Luiz de Camões…Lisboa:Impressão Regia, 1805.(2), VIII, IV, (2), 174, (6), 2, 51, (6)p.; 15cm.-E.
Apreciada monografia regional de Coimbra. As obras de Antonio
de Abreu, têm página de rosto própria e paginação separada. Meia-encadernação de pele ao gosto antigo.
50,00 € 100,00 €
184. GIRÃO, Antonio Lobo de Barbosa Ferreira Teixeira (Visconde de Vilarinho de S. Romão).- Memoria sobre a
Economia do Combustivel, por meio de varios melhoramentos que se devem fazer nos lares ordinarios, Fornalhas,
Fornos e Fogoens, com as precisas estampas desenhadas pela mão de seu auctor.- Lisboa: Na Imprensa Nacional,
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1834.- 223p. : 5 est.; 21cm.-B
Importante e rara obra técnica do Visconde de Vilarinho de S. Romão que dá
preciosas informações técnicas sobre a construcção e instalação de lareiras e fogões, tendo ainda muitas informações
de interesse histórico sobre a engenharia civil da época. Vem adornada por 5 bonitas litografias desdobráveis que
figuram lareiras, fogões caldeiras etc. e que geralmente faltam. Exemplar em brochura da época. Estampas com
mancha de água antiga, já desvanecida num canto. Obra rara e procurada.
150,00 € 300,00 €
185. GÓIS, Damião de.- Chronica do Principe D. Joam, Rey que foy destes reynos, segundo do nome, em que
summariamente se tratão as cousas substanciaes, que nelles acontecerão no dia de seu nascimento até o em que El
Rey D. Affonso seu pay faleceo… / composta por…-Lisboa Occidental: Na Officina da Musica, 1724.- (8), 430p.;
15cm.-E
Apreciada edição setecentista em pequeno formato deste clássico da nossa bibliografia histórica.
Encadernação da época, inteira de pele. Rosto com carimbo e rubrica coeva riscada. Estimado. 45,00 € 100,00 €
186. GÓIS, Damião de.- Les Portugais au Maroc de 1495 à 1521 : extraits de la " Chronique du Roi D. Manuel de
Portugal" / traduction française avec introduction et commentaire par Robert Ricard…- Rabat: Editions Felix Moncho,
1937.- (2), XI, 268p.; 25cm.-(Publications de l'Institut des Hautes études Marocaines).-B
Apreciada tradução
deste clássico, enriquecida com notas históricas.
25,00 € 50,00 €
187. GRUTA (A) de Camões.- Macau: Imprensa Nacional, 1940.- 17p.:il.; 25cm.-B
O texto que acompanha as
fotografias da gruta é de Wenceslau de Moraes.
Excelente encadernção inteira de pele, com capas. Invulgar.
30,00 € 60,00 €
188. GUERRA, Luis de Bívar.- Inventários e sequestros das Casas de Távora e Atouguia em 1759.(Lisboa):
edições do Arquivo do Tribunal de Contas, 1954.- (6), 359p.: il.; 24cm.-B Este trabalho além de transcrever o
Inventário do Sequestro das casas de távora e Atouguia, com notas históricas, refere ainda um grande numero de
documentação inédita escolhida dos fundos do Cartório da Inconfidência.
30,00 € 60,00 €

189. GUERREIRO, Fr. Afonso.- Norte e Guia para o Caminho do Ceo; e definições moraes dos Dez Mandamentos da
Lei de Deos; que declarão os bens espirituaes, e corporaes, que alcansa quem os guarda; e os damnos dos seus
transgressores; tirados das divinas, e humanas lettras pelo… / novamente dados a luz e traduzidos do idioma
Castelhano em o Português pelo…R.P. Theotonio Pinto da Fonseca.- Lisboa: Na Officina de Antonio Rodrigues
Galhardo, 1761.- (28), 345p.;21cm.-E
Obra setecentista de índole devocional. Encadernação da época inteira
de pele. Estimado.
35,00 € 80,00 €
190. GUIMARÃES, Vieira.- Marrocos e três mestres da Ordem de Cristo: Memória publicada por Ordem da Academia
das Sciencias de Lisboa.Lisboa: Academia das Ciencias, s.d. (1916).- (12), 278p.:il.; 33cm.-E.Interessante
estudo histórico, ilustrado com diversas gravuras no texto. Pouco vulgar e procurado.Meia-encadernação de pele com
capas.
35,00 € 80,00 €
191. HAEFTENO, Pe. Benito.- Escuela del Corazon, instruccion para que el Corazon averso se convierta a Dios / que
escribió en latin el P. D. Benito Haefteno, prior del Monasterio Assiginiense, del Orden de S. Benito ; y há traducido en
castellano el P. Fray Diego Mecolaeta … y dedica al P. Maestro Fr. Benito Pañelles.- EN Madrid: En la Imprenta Real,
1720.- 2 vols.:il. (55 grav.).; 15cm.-E
Tradução castelhana desta interessante obra setecentista de
"emblematta" com lições morais explicadas por 55 bonitas vinhetas ilustradas, todas finamente abertas em chapa, e
de boa qualidade estética. Esta edição espanhola é muito apreciada. Encadernações da época, inteiras de
pergaminho, estimadas, mas com uma charneira interior aberta.
85,00 € 160,00 €
192. HENRIQUE IV (Rei de Navarra e Rei de França).- 1 Carta autógrafa.- Seculo XVI.- (2p.; 26cm.)
Carta dirigida a Odet de La Noue (1570-1618) filho do famoso huguenote François de La Noue mais conhecido pelo "
Braço de Ferro ", muito provavelmente durante as complicadas negociações sobre o Édito de Nantes (1597-1598) em
que Henrique IV viria a conceder aos Huguenotes franceses uma temporaria garantia de tolerancia religiosa. Nesta
carta não datada [podemos atribuir-lhe uma data entre 1595-1597], diz o Rei " Je vous confesse que j'ai été étonné
d'avoir vue les répliques qui ont étés faites par de la car je tenais les aferes en beaucoup meilleur terme et a bien qu'il y
a encore de langueur et trop de passyon aux esprits de plusieurs …par raison estre ceux qui ont moyns díntelligence
ou de bonne volonté mês ils ne faut pas que les gens de bien laissent d'importer car ce ne serait pas le moyen de ce
rencontrer sy on recullait toujours quand l'autre le voudroit aprocher je renvoyt le Sieur de Calygnon [ Soffrey de
Calignon protestante zeloso e secretário do Rei, e personagem de relevo nas negociações do édito], avec ma derniére
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resolution qui est signalée par la rayson et la qualité des aferes ne voulans pas puis prometre que je ne puys tenyr. Je
vous prye de contynuer dy cervyr comment je sais que vous avez toujours byen fet aynsy que ce cervyce est des plus
ymportants que je prys mayntenant … vous pourriez estre assuré que je le tyendré en la consyderasyon quelle meryte
comment j'ai donné charge au dyt Sieur de Calygnon de vous fere antandre de ma part auquel me remetant Je ne vous
dyrayt pas davantage pryant Dieu Mr. De La Noue …".
Assinada. Leve humidade na magem direita, com pequenas imperfeições e pequenos restauros. Remarginada no lado
esquerdo. Muito estimada. De evidente raridade e significado histórico.
650,00 € 1.500,00 €

( 192 )
193. HENRIQUES, Francisco da Fonseca.- Ancora Medicinal para conservar a vida com sáude escritta por..-Segunda
impressam correcta e aumentada pelo seu autor Lisboa: Na Officina Augustiniana, 1731.- (24)m 379p.; 19cm.E.Segunda edição, aliás a mais completa deste interessante e importante trabalho do famoso médico setecentista
português.Encadernação da época inteira de pele, com charneiras fracas (uma aberta), de resto exemplar estimado.
80,00 € 160,00 €
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194. HERCULANO, Alexandre.- 1 Carta autógrafa (4p.;20cm.)
Nesta curiosa e muito interessante carta dirigida provavelmente a um " irmão " maçon na Secretaria da Justiça que não
conseguimos identificar, o grande historiador vem solicitar ajuda : " Vou obrigá-lo a escrever uma carta em que me
informe sobre os tramites a seguir n'um negocio; negocio em que nada interessa o meu profundo egoismo de velho;
mas em que se me entolha a consciência e o coração, que com grande vergonha minha, descubro agora que não está
investido de todo de musculo em cartilagem. É o caso. Appareceram-me aqui dous velhos com cara de boa gente ,
que se agarraram a mim a chorar, sem poderem proferir palavra. Procurei socegá-los e saber o que queriam de mim.
Era uma historia tão simples como horrivel, a ser como hoje estou inclinadissimo a crer, verdadeira. " de seguida
Herculano resume os acontecimentos, dignos de uma ficção, e desabafa: " Quanto, meu bom amigo, estamos ainda
longe da verdadeira justiça e da verdadeira liberdade! Podia tudo isto ser comedia e mentira; pode sê-lo. Mas tenho
perguntado à gente d'aquida gente de Santarem a quantos tenho podido, e todos uniformemente defendem como
verdadeira a mesma historia. " e termina: “ Na Secretaria das Justiças devem saber-se os tais tramites. Tenha
paciência de m'os indicar. Se contribuir-mos para salvar um innocente, sempre Deus nos tomaria isso em desconto de
sermos refinados liberdadeiros e pedreiros-livres. "
Assinada e datada de 15 de Novembro de 1873. Para além da história que tocou no coração de Herculano é de
particular interesse assumir a sua qualidade de " Pedreiro-Livre ".
200,00 € 400,00 €

( 195 )

( 194 )

195. HISTOIRE / NATURELLE ET MORALE / DES / ILES ANTILLES / DE L'AMERIQUE / Enrichie de plusieurs belles
figures des Raretez les plus / considerables qui y sont d'écrites / avec un Vocabulaire Caraibe.- A Rotterdam: Chez
Arnould Leers, 1658.- (16), 527, (12)p.: il.; 24cm.-E
Raríssima primeira edição desta notável obra seiscentista
sobre a história Natural e os costumes das Antilhas. Foi publicada anónima e durante muitos anos atribuída a vários
autores como Louis de Poincy, Cesar de Rochefort, Raynald Breton, Jean Baptiste du Tertre e mesmo ao próprio editor
Arnout Leers. Estudos recentes atribuem a maior parte do trabalho ao Pe. Rochefort, a partir de informações de Poincy
que foi governador da Ilha de São Cristóvão. Trata-se de uma obra dedicada a viajantes ou mesmo um guia para
emigrantes, com uma primeira parte que oferece uma descrição muito pormenorizada das pequenas antilhas e da
respectiva história natural seguindo-se uma segunda parte onde se descrevem os costumes e a organização social
dos seus habitantes, terminando num vocabulario caribenho atribuído ao Padre Raymond Breton. Vem ilustrada com
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uma bonita gravura alegórica inicial, um retrato de Jacques Amproux a quem o livro é dedicado e varias gravuras
intercaladas no texto (algumas de pagina inteira), que representam diversas espécies de animais e plantas, tudo
finamente aberto em chapa de cobre. Encadernação da época, inteira de pele, com pequenos defeitos. Com falta das
folhas 97/98 e 111/112. Para além de um insignificante restauro antigo numa folha e pequeno defeito junto ao festo
noutra, exemplar limpo e estimado desta obra valiosa e muito apreciada.
500,00 € 1.000,00 €
196. HISTOIRE de la République de Venise, depuis sa Fondation jusqu'a présent / par Monsieur l'Abbé L ***.- A
Paris: Chez N.B. Duchesne, 1759.- 12 vols.; 17cm.-E
Trata-se da edição original setecentista desta desenvolvida
história de Veneza, hoje uma das fontes primordiais sobre os acontecimentos politicos e sociais daquela notável
"cidade/estado" italiana. Foi publicada anónima, mas a autoria é atribuída ao padre jesuíta Marc Antoine Laugier,
famoso teórico da arquitectura francesa e célebrado pelos seus sermões. Este conjunto está revestido por meiasencadernações de pele, da época, com as lombadas danificadas pela traça, mas ainda muito sólidas. O miolo está
muito estimado. No 1º vol. Falta a folha 1/2.
100,00 € 200,00 €
197. HISTORIA abreviada das Campanhas de Lord Wellington em Portugal e Hespanha / obra traduzida do inglez em
vulgar por N.***.- Lisboa: Na Impressão Regia, 1814.- 57p.; 17cm.-B
Opúsculo traduzido do inglês, mas atribuído
por Inocêncio (X, 100) a José Maria das Neves Costa. É raro.
20,00 € 40,00 €
198. HISTÓRIA da Tauromaquia: técnica e evolução artística do toureiro / coordenação técnica de Jaime Duarte de
Almeida; Desenhos de Álvaro Duarte de Almeida.- Lisboa: Realizações Artis, 1951.- 2 vols.: muito il.; 32cm.-E. Esta
luxuosa edição, profusamente ilustrada no texto e em separado, muitas vezes a cores, tem a colaboração de Rogério
Perez, Pepe Luiz, Fernando Baptista, Leopoldo Nunes, Niza da Silva e Jayme Duarte de Almeida, reconhecidos
especialistas na matéria. Muito procurada e valiosa. M/encs de pele levemente cansadas nas charneiras.
200,00 € 400,00 €
199. HISTORIA das Antiguidades de Évora, Primeira parte repartida em dez Livros, onde se relatão as cousas que
acontecerão em Évora até ser tomada aos Mouros por Giraldo… / por Amador Patricio.-Évora: Na Officina da
Universidade, 1739.- (24), 342, (2)p.; 20cm.-E.
Apreciada monografia regional setecentista, c/interesse histórico.
O autor foi Martim Cardoso de Azevedo, aqui sob o pseudónimo de Amador Patricio. A segunda parte nunca se
publicou. Encadernação da época inteira de pele com pequenas imperfeições. Página de rosto com restauro antigo e
diversas rubricas coevas. Ultima folha com imperfeições marginais, inscrições coevas e manchas. Obra rara.
200,00 € 400,00 €
200. HISTORIA das Imaginações extravagantes de Monsieur Oufle causadas pela leitura dos livros que trátão da
Mágica, dos Endemoninhados, Feitiçeiros, Lobishomens, dos Demonios Incubos, Succubos, das Fadas, dos Monstros
imaginarios, Doendes, Génios, Phantasmas e Almas do outro mundo, dos Sonhos , da Pedra Philosophal, da
Astrologia Judiciaria, dos Horoscopios, Talismanes… de Advinhações, de Sortilégios de Encantamentos e de outras
supersticiosas práticas…-Lisboa: Na Typografia Rollandiana, 1814.- VIII, 432p.; 18cm.-E
Como se pode facilmente
inferir do título esta obra é de grande curiosidade, e muito invulgar.Com acidez generalizada devido á qualidade do
papel.
80,00 € 160,00 €
201. HISTORIC Illustrations of The Bible principally after the old masters.- London: Fishser, Son, s.d.- 4 vols. em 2:
il.;26cm.-E
Episódios da Bíblia ilustrados pelos grandes mestres, em 111 bonitas gravuras finamente
abertas em aço, e de bonito efeito estético nesta luxuosa edição. Meias-encadernações de pele com ferros a ouro nas
lombadas. Leves picos de acidez ocasionais.
85,00 € 180,00 €
202. HITLER, Adolf- (assinatura autógrafa).- 1 Bilhete Postal
Bilhete postal com fotografia de Adolf Hitler, tirada por Heinrich Hoffmann, de uma série publicada por esse famoso
fotógrafo do regime nos anos trinta, este com o nº 28. Está muito valorizada com uma assinatura autógrafa de Adolf
Hitler datada de Munique 10 de Dezembro de 1933, portanto já eleito Chanceler do Governo Alemão. No verso apesar
de não ter circulado tem a falta de um selo de correio que foi arrancado, mas apresenta parte de um carimbo
comemorativo dos correios alemães, da inauguração da Casa dos Ourives em Hanau. Apesar de estar muitíssimo bem
conservado, (porque esteve sempre guardado!) não vemos mais motivos para duvidar da autenticidade da assinatura.
Esta corresponde inteiramente ás que fazia na época, a tinta escura, e sem qualquer hesitação. Acresce ainda o facto
de de termos presente que após a eleição para Chanceler, Hitler durante vários anos desenvolveu uma activa
campanha de " charme " popular que implicou na época a publicação de abundantes fotografias, postais (muitos por
ele assinados) e selos com o seu retrato que se vendiam por toda a parte, tanto mais que como é sabido, por cada
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uma dessas peças com a sua efigie, e Estado Alemão pagava ao fotógrafo e ao seu partido politico (N.S.D.A.P.) uma
pequena quantia em dinheiro.
500,00 € 1.000,00 €

( 202 )

( 203 )

203. HUET, Pierre Daniel.- Trattato della situazione del Paradiso Terrestre ai signori dell'Academia Francese / opera di
monsignor Pietro Daniello Uezio… ; tradotta dalla Lingua Francese.- In Venezia : Presso Giambatista Albrizzi, 1737.(48), 234p.: 1 mapa; 16cm.-E
Trata-se da tradução italiana setecentista desta curiosa obra do famoso padre
jesuíta francês, que discorre sobre a possível localização do paraíso terrestre, localizando-a no Golfo Pérsico junto ao
Rio Eufrates (hoje território do Iraque). Esmerada edição patrocinada por Francesco Argelati e dedicada ao patricio
veneziano Marco Antonio Morosini Pasqualigo. Vem ilustrada com um mapa desdobrável que representa o Golfo
Pérsico , e um bonito frontispicio alegórico gravado por Orsolini, que pensamos ser igual ao da primeira edição
francesa. Encadernação da época, inteira de pele. Exemplar estimado desta obra apreciada e rara
300,00 € 600,00 €
204. IN MEMORIAM do Professor Thomaz de Mello Breyner - Conde de Mafra 1866-1933.- Lisboa: Oficina Gráfica
Lda., 1934.- 80, (2)p.:il.; 24cm.-B
Encerra valiosa colaboração literaria de que destacamos: Afonso Lopes Vieira,
Afonso de Dornelas, Antero de Figueiredo, Joaquim Leitão, Reinaldo dos Santos, Marquez de Rio Maior e outros. Inclui
12 estampas em separado. Expressiva dedicatória da Condessa de Mafra para o Dr. Reinaldo dos Santos.
20,00 € 40,00 €
205. IN MEMORIAM: Eça de Queiroz / organizado por Eloy do Amaral e M. Cardoso Martha.- Segunda edição
acrescida com novos estudos.- Coimbra: Atlantida, 197.- 521, (6)p.: il.; 26cm.-E.
Esta segunda edição
está acrescida com novos estudos, e é de maior formato.Bonita meia-encadernação de pele com trabalhos a ouro e
rótulos na lombada. Conserva as capas de brochura. Estimado.
35,00 € 70,00 €
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206. INDEX dos Instituidores, das Capellas, e das mais pessoas, que estabeleceram pensões a favor deste
Convento de Xabregas - 1789 .- ( MANUSCRITO).- Sec. XVIII.- 111, (15)f. numeradas pela frente.- 31cm.-E
Este manuscrito de caligrafia muito legível, elenca os cerca de 106 beneméritos do Convento, com diversas
informações sobre os quantitativos recebidos. Tem bastantes notas ( algumas curiosas) de um (provavel irmão) que
assina " Subtil " que tambem copiou no final o " Mappa Geral das Capellas depois da Reduções ". Apresenta ainda um
" Index das Pessoas obrigadas á solução dos Legados " e no final uma " Copia da Certidão passada por Theotonio
Manoel Ferreira, Escrivão da Thesouraria Geral dos Juros Reaes do Reino, cujo original se acha na Secretaria das
Juntas deste Convento de Xabregas " ( Dívida vencida de dez mil reis no anno de 1806 em nome do Syndico dos
Religiosos de S. Francisco de Xabregas). Encadernação da época, inteira de pergaminho. Com evidente interesse
olisiponense.
150,00 € 300,00 €
207. INQUISIÇÃO.- 1 Documento em pergaminho.- Sec. XVII.- (26 x 40cm.)
Em forma de diploma, com letra caligrafada e capitulares de fantasia no título, dá provimento ao cargo de Familiar do
Santo Ofício da Cidade de Coimbra, a Alexandre de Payva Marinho, pelo Arcebispo de Braga D. Veríssimo de
Lencastre, com todas as regalias daí decorrentes. Datado de 24 de Maio de 1685. Assinatura autógrafa do Arcebispo.
Conserva os fitilhos com parte da caixa de madeira que guardava o selo pendente. Insignificante furo de traça.
150,00 € 300,00 €
208. INQUISIÇÃO.- 1 Documento em pergaminho.- Séc. XVII.-(29x38cm.)
Em forma de Diploma, com letra caligrafada e com grande capitular de fantasia no título, que é colorido, dá provimento
ao cargo de Familiar do Santo Ofício da Cidade de Coimbra a António Bandeira Pereira, pelo Bispo D. Francisco de
Castro, com todas as regalias daí decorrentes.
Assinatura autógrafa do Bispo. Datado de 11 de Julho de 1652.
150,00 € 300,00 €
(ilustração a cores)

209. INSTRUCÇAM que o Conde de Vimioso Dom Joseph Miguel Joam de Portugal, dá a seu filho D. Francisco
Joseph Miguel de Portugal fundada nas acçoens moraes, politicas e militares dos Condes de Vimioso seus
ascendentes.- Lisboa Occidental: Na Officina de Miguel Rodrigues, 1741.- (22), 93p.; 17cm.-E
Nestas
recomendações a seu filho, o Conde de Vimioso recorda os feitos dos seus antecessores. Com interesse biografico e
histórico. Encadernação da época inteira de pele, sem uma folha de guarda. Insignificantes picos de traça marginais.
50,00 € 100,00 €
210. INVASÕES FRANCESAS.- 3 Manuscritos + 4 Impressos
Com os titulos: Manuscritos- Decimas . Hua freira falando com Deos contra of Franceses ; Carta do Senado da
Camara do Porto para o Dr. Jeronimo Soares, a pedir empréstimo de dinheiro (1809); Carta Citatoria Geral a
requerimento de Patricio José Mendes contra os Herdeiros de Antonio Monteiro de Carvalho (Porto, 1808)Impressos:Aviso a passagem do Tamega (Porto, 1809); Cantigas á Vitória do Dia 5 de Maio feitas por hum Official do
exercito e cantadas logo pelas Tropas Aliadas (Lisboa, 1811) este com acidez; O Governador de Paris primeiro
ajudante de campo de sua Magestade o Imperador e Rei General em Chefe… decreta (Junot) (Lisboa, 1807); Lista das
pessoas que contribuirão para o emprestimo forçado, decretado no dia 3 de Dezembro de 1807…(Lisboa, 1807).
40,00 € 80,00 €
211. INVENTÁRIO de Partilhas- (Manuscrito).- 1 Documento.- Sec. XIX.- (96p.; 31cm.)
Carta de partilhas de legítima paterna da Excellentíssima Condessa da Atalaia, pelo que lhe coube herdar pelo
falecimento de seu Pai o Excellentissimo Marquês de Borba.- Lisboa 11 Dezembro de 1834. Contém mais de 1150
referências a objectos da herança, todos com descrição."
85,00 € 150,00 €
212. ISABEL MARIA, Dona (Infanta de Portugal).- 1 Documento em pergaminho.- Sec. XIX.- (4p.;38cm.)
Alvará a fazer mercê a Maximiano Freire de Andrade Coutinho Bandeira, filho legítimo de Henrique Carlos Freire de
Andrade Coutinho Bandeira, fidalgo de Sua Imperial e Real Caza, e neto de Antonio Matheus Freire de Andrade
Coutinho Bandeira, de o tomar no mesmo Foro de Fidalgo Cavalleiro com mil e seiscentos reis de Moradia por mez, e
hum alqueire de cevada por dia e he o foro e Moradia que pelo dito seu Pai lhe pertence. Alvará em nome do
Imperador e Rei D. João VI (de Portugal).
Assinatura autógrafa como " Infanta " em nome de seu pai. Datado de Sintra 22 de Dezembro de 1825.
80,00 € 160,00 €
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213. IZQUIERDO, Pe. Sebastian.- PRACTICA / DE LOS EXERCICIOS / Espirituales de N. Padre / S. IGNACIO / por el
P. Sebastian Izquierdo de la / Compañia de Iesus.- En Roma: Por el Varese, 1675.- 120p.: 12 grav.;17cm.-E
Apreciadíssima edição seiscentista duma adaptação do famoso livro de Santo Inácio de Loyola, numa versão de
"Emblematta". Varias interpretações dos preceitos inacianos vêm ilustradas e explicadas por um "emblema" finamente
aberto em chapa, impresso em pagina inteira. As folhas de texto vêm todas adornadas com uma tarja tipográfica.
Encadernação da época, inteira de pele, sem guardas.Pagina de rosto com rubrica coeva. Todas as folhas apresentam
uma mancha antiga já desvanecida. Um ou outro insignificante furo de traça, marginal e ligeiro manuseamento. Obra
rara.
80,00 € 160,00 €
214. JAMAIN, H.; FORNEY, E.-Les Roses: Histoire - Culture - Description / préface par Ch. Naudin; 60
Chromolithographies d'aprés nature par Grobon; ouvrage publié sous la Direction de J. Rothschild.-Paris: J. Rothschild,
1873.- IV, 136p.: 59 (de 60) est.; 26cm.-E. Esta magnifica monografia sobre as Rosas e sua cultura está ilustrada com
59 (de 60) excelentes cromolitografias que representam outras tantas variedades, cada uma com a respectiva
descrição e métodos de cultura. Para além do interesse científico há que realçar o interesse estético das estampas,
algumas retocadas á mão como aguarelas. Como habitualmente com as edições de J. Rotschild o papel apresenta-se
com mais ou menos picos de acidez. Muito raro e valioso.
Meia-encadernação de chagrin, levemente cansada
nas charneiras. Corte das folhas dourados.
200,00 € 400,00 €
(ilustração a cores)

215. JOÃO V, Dom (Rei de Portugal).- 1 Documento em pergaminho.- Sec. XVIII.- (2p.; 26 x 43cm.)
Carta de provimento um lugar de Desembargador extravagante na Relação do Porto em nome do Juiz Desembargador
António Carneiro Tinoco, datada de Lisboa, 15 de Fevereiro de 1713.
Assinatura autógrafa. Conserva um fragmento do selo real em cera.
120,00 € 250,00 €
216. JOÃO VI, Dom (Rei de Portugal).- 1 Documento.- Sec.XIX.- ( 2p.; 46cm.)
Carta patente a promover Jozé de Paiva Marinho Pereira ao Posto de Tenente Coronel do Regimento de Milicias do
Exercito de Portugal…Dada na Cidade do Rio de Janeiro a 26 de Abril de 1811.
Assinatura autógrafa. Conserva o grande selo branco sobre papel e obreia. Apresenta rasgões antigos nas dobras com
reforço antigo descolado. Todos os documentos reais do Rio de Janeiro são raros e apreciados. 80,00 € 150,00 €
217. JOGO ANTIGO - (Sec. XIX).- SENTENCES & Citations ou Jeu des Fleurs Historiques & Littéraires.- Paris,
Breveté- S.G.D.G.- 1 Caixa.
Trata-se de um curioso jogo de sociedade (didático e para crianças) de finais do seculo XIX, constituído por 16 cartões
ilustrados com cenas históricas impressas em vistosas cromolitografias esmaltadas. Cada um tem oito entalhes
redondos cuja parte superior se pode levantar e que têm no verso um nome de um autor famoso com uma citação
histórica, e no local que lhe compete para compor o desenho, encontra-se escrito o nome do autor com a explicação
da citação. Faltam 16 das peças redondas que se levantam, mas curiosamente apresenta 4 improvisadas na época
para substituir as que já faltavam uma ou outra imperfeição no esmalte dos cartões. Caixas com pequenos defeitos
Mesmo com imperfeições peça rara de colecção."
70,00 € 150,00 €
(ilustração a cores)

218. JOGO ANTIGO - (Sec. XIX).- 24 CUBOS
Trata-se de um jogo para crianças de finais do sec. XIX constituído por 24 cubos com as faces estampadas a cores
que formam 6 diferentes composições, tudo estampado em cromolitografia esmaltada. Conserva as 5 estampas que
servem de modelos para cinco das composições estando a sexta estampada no plano superior da caixa. Os cubos
apresentam pequenos defeitos e a caixa tem nos ângulos vestígios de fita adesiva. As estampas também apresentam
alguns vincos. Apesar das imperfeições peça de colecção rara.
60,00 € 120,00 €
(ilustração a cores)

219. JOLLY, H.- La Choréoplastie ou l?art de Modeler le Cuir et de l'orner.- Paris: Lefranc, s.d.- 33, (2)p.:il.; 21cm.-B
+
CHORÉOPLASTIE (LA) ou l'Art d'orner et de modeler le cuir / Lefranc & Cie.- Paris: Lefranc & Cie, 1903.- 14,
(2)p.:il.;25cm.-B + CUIROPLASTIE (LA) ou l'Art de Travailler le Cuir / G.Sennelier- Fournitures generales pour le
cuir repoussé, martelé-incisé-gravé.- Paris: G. Sennelier, s.d. 32p.:il.; 22cm.-B
Invulgar conjunto de 3
publicações ilustradas sobre a coiroplastia e marroquineria, a arte de trabalhar o coiro. Com interesse também para o
estudo da encadernação.
25,00 € 50,00 €

[43]

Livraria Luis Burnay
220. JORGE, Ricardo.- O Óbito de D. João II.- Lisboa: Portugalia Editora, 1922.- 83p.; 25cm.-B
Interessante estudo histórico com interesse médico-legal. Rubrica no rosto.
30,00 €

60,00 €

221. JOSÉ, Dom (Rei de Portugal).- 1 Documento em pergaminho.- Sec. XVIII.- (2p.; 36cm.)
Padrão com salva de cinco mil reis de tença efectiva cada anno em vida de que S. Magestade tem feito mercê a Dona
Francisca Xavier Tinoco Pimentel…dada em Lisboa a 4 de Agosto de 1760. De particular curiosidade este documento
vir substituir outro que que se havia queimado durante o famoso terramoto de 1755 " succedeo queimarze em o
memoravel terremoto no dia de Todos os Santos. "
Assinatura autógrafa. Com evidente interesse olisiponense.
100,00 € 200,00 €
222. JOSÉ, Dom (Rei de Portugal) ( e Marquês de Pombal).- 1 Documento.- Seculo XVIII.- (4p.; 35cm.)
Alvará a fazer mercê a Miguel Pereira do Lago filho de João Pereira do Lago Fidalgo de Sua Caza e neto de Miguel
Pereira do Lago de o tomar no mesmo Foro de Fidalgo della com mil e seiscentos reis de Moradia por Mez de Fidalgo
Cavalleiro e hum alqueire….
Assinatura autógrafa do Rei seguida da assinatura autógrafa do Marquês de Pombal como " Conde de Oeiras ".
Datado de Lisboa, 22 de Abril de 1766. Insignificantes imperfeições na margem inferior.São muito apreciados os
documentos com estas duas assinaturas juntas.
120,00 € 300,00 €
223. JOSÉ, Dom (Rei de Portugal) (e Marquês de Pombal).- 1 Documento.- Sec. XVIII.- (4p.;35cm.)
Alvará a fazer mercê a Caetano Pereira do Lago filho de João Pereira do Lago, Fidalgo de Sua Caza e neto de Miguel
Pereira do Lago, de tomar no mesmo Foro de Fidalgo d'ella, com mil e seiscentos reis de moradia por mez de Fidalgo
Cavalleiro e hum alqueire de cevada por dia paga…
Assinatura autógrafa do Rei seguida da assinatura autógrafa do Marquês de Pombal como " Conde de Oeiras ".
Datado de Lisboa, 22 de Abril de 1766. São muito apreciados os documentos com estas duas assinaturas juntas.
120,00 € 300,00 €

( 223 )
224. JOSÉ, Dom (Rei de Portugal) (e Marquês de Pombal).- 1 Documento.- Sec. XVIII.- (4p.;35cm.)
Alvará a fazer mercê a Bernardo Pereira do Lago filho de João Pereira do Lago Fidalgo de Sua Caza e neto de Miguel
Pereira do Lago de o tomar no mesmo Foro de Fidalgo della com mil e seiscentos reis de Moradia por Mez de Fidalgo
Cavaleiro e hum alqueire…
Assinatura autógrafa do Rei seguida da assinatura autógrafa do Marquês de Pombal como " Conde de Oeiras ".
Datado de Lisboa, 22 de Abril de 1766. São muito apreciados os documentos com estas duas assinaturas juntas.
120,00 € 300,00 €
225. JOSÉ, Dom (Rei de Portugal) (e Marquês de Pombal).- 1 Documento.- Sec.XVIII.- (4p.;35cm.)
Alvará a fazer mercê a Carlos Pereira do Lago filho de João Pereira do Lago fidalgo de Sua Caza e neto de Miguel
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Pereira do Lago de o tomar no mesmo Foro de Fidalgo della com mil e seiscentos reis de Moradia por Mez de Fidalgo
Cavaleiro, e com hum alqueire…
Assinatura autógrafa do Rei seguida da assinatura autógrafa do Marquês de Pombal como " Conde de Oeiras ".
Datado de de Lisboa, 22 de Abril de 1766.São muito apreciados os documentos com estas duas assinaturas juntas.
120,00 € 300,00 €
226. KINSEY W.M..-Portugal illustrated; in a series of letters: embelished with a map, plates of coins, vignettes,
modinhas, and various engravings of costumes, landscape scenery, &c.- Second edition.- London: Treuttel and
Wurtz Jun. and Richter, 1829.- XXXVIII, (2), 564p.: (35)f. gravadas, 25cm.-E Trata-se de um dos mais conhecidos
livros estrangeiros sobre Portugal, ilustrado com bonitas gravuras abertas por buril em aço, que representam vistas do
Porto, Coimbra, Sintra, Ponte de Lima, Leiria, Batalha. Inclui ainda um mapa de folha dupla e um frontispicio gravado
igualmente duplo. As últimas nove gravuras /águas-tintas cuidadosamente coloridas á mão) figuram trajes portugueses
(4 por folha) e são de bonito efeito estético. Encadernação antiga, inteira de chagrin. Corte das folhas dourado.
Frontispício gravado com restauro na dobra. Estimado.
400,00 € 800,00 €
227. LAGONDIE, J. de (Comte de).- Le Cheval et son Cavalier: École pratique pour la connaissance, l'éducation, la
conservation, l'amélioration du Cheval de course, de chasse, de guerre, d'aprés les plus récentes publications
anglaises sur le Turf, avec des tables généalogiques et nombreuses additions au point de vue du cheval français.Paris: J. Rothschild, 1874.- 2 vols.; 16c.- (Hippologie-Équitation).- E Obra sobre cavalos muito informativa sobre o
panorama hipologico da época. Meias-encadernações de pele, da época.
40,00 € 80,00 €
228. LANGHANS, F.P. de Almeida.Armorial do Ultramar Português: estudados, organizado, e revisto por…Lisboa: Agência Geral do Ultramar, 1966.- 2 vols.; 24cm.-B.
Edição de esmerado apuro gráfico adornada com
numerosos brasões de armas a cores e metais impressos em separado em papel de grande qualidade. Desenhos
intercalados no texto explicados por João Paulo de Abreu e Lima. Publicação comemorativa da visita do Chefe de
Estado á Guiné.
75,00 € 150,00 €
229. (LAURA GEORDANO) - COSTA, Joaquim Raurino da.- 1 Impressão em seda.
Impressão em seda de poesia dedicada á cantora lírica Laura Geordano aquando da festa de despedida em seu
benefício realizada no Real Teatro de São João no Porto, no dia 31 de Maio de 1854. Começa: " A LAURA
GEORDANO, SUBLIME CANTORA; EM A NOITE DO SEU BENEFÍCIO ".- Porto: Typ. De S.J.Pereira (1854).- (1)f. em
seda branca; 18cm. Levíssima sujidade marginal. Peça de colecção.
120,00 € 250,00 €
(ilustração a cores)

230. (LAURA GEORDANO) - GAMA, Arnaldo.- 1 Impressão em seda.
Impressão em seda de poesia dedicada á cantora lírica Laura Geordano aquando da festa de despedida em seu
benefício realizada no Real Teatro de São João no Porto, no dia 31 de Maio de 1854. Começa " Á SENHORA LAURA
GEORDANO NO DIA DO SEU BENEFICIO ".- Porto: Typ. de S.J. Pereira, (1854).- (1)f. de seda cor de rosa; 26cm."
(ilustrações a cores)
150,00 € 300,00 €
231. (LAURA GEORDANO) - LEAL, Manuel Alberto da Guerra.- 1 Impressão em seda.
Impressão em seda de poesia dedicada á cantora lírica Laura Geordano aquando da festa de despedida em seu
benefício realizada no Real Teatro de São João no Porto, no dia 31 de Maio de 1854. Começa:" A Mme LAURA
GEORDANO Na noite do seu benefício no Theatro de São João no Porto, em 31 de Maio de 1854 ".- (1)f. em seda
creme; 26cm. Poesia composta a duas colunas.
(ilustração a cores)
120,00 € 250,00 €
232. LAURA GEORDANO- 3 Impressões em papel.
Trata-se de três impressões em papel de poesias dedicadas á cantora lírica Laura Geordano aquando da fresta de
despedida em seu benefício realizada no Real Teatro de São João no Porto, no dia 31 de Maio de 1834. Curiosamente
estas poesias impressas em papel parecem ser tão raras como as que foram impressas em seda. Aqui presentes:
MONTEIRO, Alexandre.- Á Srª Laura Geordano no dia do seu benefício no R. Theatro de S. João, em 31 de Maio de
1854.- (Porto): Typ. De G &F., 1854.- 1 f.; 29cm.-B + SILVA, Augusto Luso da.- Cançoneta.- Porto: Typ. De S.J.
Pereira, s.d. (1854).- 1 f.; 32cm.- B
+
MONTEIRO, Alexandre.-Á Senhora Laura Geordano no dia do seu
beneficio no Real Theatro de S. João.- Porto: typ. De S.J. Pereira, s.d. (1854).- 1 f.; 31cm.-B
Impressas em papel
de cor. Margens imperfeitas.
85,00 € 160,00 €
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233. LAVATER.- Arte de conhecer os homens pelas suas attitudes, gestos, e andar / segundo Lavater, ornada de
trinta e duas estampas coloridas, traduzido do francez por ***.- Lisboa: Na Typ. Do Correio de Lisboa, 1842.- 40p.: 32
est.;14cm.-B
Encantadora edição popular em pequeno formato da famosa obra de Lavater, particularmente
interessante por ter 32 bonitas litografias, cuidadosamente coloridas á mão, das quais a primeira vem assinada pelo
famoso desenhador João Macphail. Exemplar com as capas originais e dois pontos de arame á lombada. Estimado e
raro.
45,00 € 100,00 €
234. LEAL, Augusto S.A. Barbosa de Pinho.- Portugal Antigo e Moderno: diccionario geográfico, estatístico,
chorográfico, heraldico, arqueológico, histórico, biográfico e etymologico de todas as cidades, villas e freguesias de
Portugal e grande numero de aldeas se estas são notaveis, por serem pátria d'homens célebres, por batalhas ou
outros factos importantes que nelas tiveram lugar….-Lisboa: Livraria de Matos Moreira & Companhia, 1873-1890.- 12
vols.; 23cm.-E
Edição original desta notável obra de referência, que pelas suas características é ainda hoje
indispensável para o estudo da história politica e geográfica de Portugal, bem como fonte inesgotavel de informações
históricas sobre as nossas lendas, usos e costumes de antigamente. Imponente obra de referência sempre de consulta
proveitosa. Boas encadernações da época, inteiras de pele "racinées" com rótulos nas lombadas. Conjunto estimado e
atraente.
350,00 € 600,00 €
235. LEPIERRE, Charles.- Estudo Chimico e technologico sobre a Ceramica Portugueza Moderna: trabalho efectuado
no laboratorio chimico da Escola Industrial "Brotero" em Coimbra.-Lisboa:Imprensa Nacional, 1899.- 241, (2)p.: 1 est.
Desdobr.; 23cm.-B
1ª edição deste trabalho ainda hoje de consulta obrigatória. Em Apêndice a este excelente
trabalho de Charles Lepierre, vem uma " Breve noção sobre a história da cerâmica em Coimbra ", por A.A. Gonçalves,
com uma estampa impressa em folha desdobrável. Lombada cansada.
25,00 € 50,00 €
236. LETREIROS Célebres, que se vem escritos nas portas de varias lojas desta capital; para servirem de Taboleta, e
conhecimento ao Público. Vistos, examinados, e colligidos por hum Tafúl de Luneta.- Lisboa: Na Officina de Simão
Thaddeo Ferreira, 1806.- 227, (4)p.; 16cm.-E
Trata-se da rara primeira parte (de 2) desta curiosissima obra de
evidente interesse olisiponense. Segundo Inocêncio (I, 198) o autor foi Antonio Maria do Couto, professor regio de
lingua Grega. Meia-encadernação de tela. Estimado.
40,00 € 80,00 €
237. LINO, Raúl.- 1 Carta autógrafa (4p.; 20cm.)
Carta dirigida ao Dr. Reinaldo dos Santos: " Releve-me-peço-lhe - a falta de só hoje vir agradecer a penhorante oferta
do seu interessantíssimo estudo sobre a Torre de Belém. … Fico deveras satisfeito por ver finalmente arrumada a
questão do orientalismo na nossa Arte Manuelina e felicito-o meu Exmº Amigo por ter sabido estabelecer com provas
irrefutáveis qual a verdadeira origem de certas formas daquela Arte e por ter descoberto com tanta felicidade o autor
da linda e querida Torre”.
Assinada e datada de 22 de Junho de 1923.
35,00 € 70,00 €
238. LISBOA (Tejo).- 2 Fotografias.- Sec. XIX.- (22x29cm.)
Fotografias sobre papel, com suporte em cartão, com o selo branco de " F. Rocchini-Photographo " no canto inferior
direito. São duas vistas de Lisboa. Uma tirada da parte alta da cidade abragendo a Praça do Comércio onde se pode
ver o Arco Triumfal da Rua Augusta ainda em reconstrução (1874) vendo-se o Tejo com muitos barcos da época (
fragata D. Fernando II e Gloria?) e ao fundo a " outra banda " . A outra colada no verso do mesmo cartão de suporte é
uma vista da zona ribeirinha (Cruz-Quebrada ?) de Lisboa vendo-se ao fundo a cúpula da Basílica da Estrela e em
primeiro plano o rio Tejo com quatro veleiros (fragata D. Fernando II e Gloria ?). Peça de colecção olisiponense e com
interesse para a história da marinha portuguesa.
200,00 € 400,00 €
239. LISBOA- (Tejo-Yacht Amelia).- 2 Fotografias.- Sec. XIX.- (22x29cm.)
Fotografias sobre papel, com suporte em cartão, com o selo branco de " F.Rocchini-Photographo " no canto inferior
direito. Uma tirada a meio do rio Tejo, vendo-se a metade sul da Praça do Comércio e ao fundo o Castelo de São
Jorge. Em primeiro plano, ancorado em frente ao "Cais das Colunas " o Yacht Real Amelia I (1878-1897), observandose ainda em segundo plano diversas " muletas " atracadas no cais. A outra, colada no verso do mesmo cartão de
suporte é uma vista da zona ribeirinha de Lisboa mais para norte ( Poço do Bispo?) repleta de veleiros. Importante
peça de colecção olisiponense e do maior interesse para a escassa iconografia do Yacht Amelia I
250,00 € 500,00 €
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240. LISBOA.- (Torre de Belém -Palácio d'Ajuda).- 2 Fotografias.- Sec. XIX.- (22x28cm.)
Fotografias sobre papel, com suporte em cartão, com o selo branco de " F.Rocchini-Photographo " no canto inferior
direito. Uma com vista da Torre de Belem e a outra, colada no verso com vista da fachada principal do Palácio da
Ajuda. Peças de colecção olisiponense.
150,00 € 300,00 €

( 240 )
241. LISBOA.- 8 fotografias .- Sec. XIX.
Fotografias sobre papel com suporte em cartão e de varias dimensões. Apresentam diversos aspectos de Lisboa em
finais dos século XIX. As duas maiores com vistas do casario nas colinas do Castelo de S. Jorge, outras com vistas do
Tejo salpicado de veleiros e uma com atrelagem de quatro parelhas de cavalos.
80,00 € 160,00 €
242. LIVRE (LE) d'Or des Fiançailles et du Mariage / par le Bibliophile Jean; préface de Maurice Vitrac.- Paris: S.n.
(Rue de la Chaussé d'Antin), s.d.- 258p.:il.;25cm.-E
Interessante livro sobre os casamentos em França através
dos tempos, muito ilustrado e informativo. Encadernação editorial.
30,00 € 60,00 €
243. LOCOMOTIVA Antiga.- 1 Fotografia.- Sec. XIX.- (13x18cm.)
Fotografia sobre papel com suporte em cartão. Este apresenta uma cercadura impressa a dourado e na margem
superior " Direcção fiscal de exploração dos caminhos de ferro. " A fotografia que apresenta uma locomotiva antiga,
vem assinada.
40,00 € 80,00 €

( 241 )

( 243 )
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244. LUIS, Dom (Rei de Portugal).- 1 Documento em pergaminho.- Sec. XIX.- (4p.; 38cm.)
Alvará pelo qual V. Magestade há por bem fazer mercê a José Freire de Andrade Pereira do Lago de Foro de Fidalgo
Cavaleiro da Sua Real Casa, que por sucessão lhe pertence…
Assinatura autógrafa. Datado do Paço em 7 de Fevereiro de 1866.
60,00 € 120,00 €
245. LUIS, Dom (Rei de Portugal).- 1 Documento em pergaminho.- Sec. XIX.- (4p.;38cm.)
Carta de remissão do fôro de mil cento e vinte e cinco reis já reduzido imposto em um prazo sito no Concelho de Braga
que effectuou Luiz Ribeiro de Almeida e Vasconcellos…
Assinatura autógrafa seguida da assinatura autógrafa de Joaquim Tomás Lobo d'Avila. Datada de Lisboa, 5 de
Dezembro de 1864. Conserva o selo de obreia.
70,00 € 150,00 €
246. LUÍS, Dom (Rei de Portugal).- 1 Documento em pergaminho.- Sec. XIX.- (4p.;38cm.)
Carta de venda de dois fóros impostos em bens na freguezia de Landim que arrematou Dona Ernestina Freire de
Andrade Coutinho Bandeira…
Assinatura autógrafa. Datada de Lisboa, 17 de Agosto de 1887.
50,00 € 100,00 €
247. LUÍSA DE GUSMÃO, Dona (Rainha de Portugal).- 1 Documento em pergaminho.- (2p.;25x43cm.)
"Carta do cargo de ouvidor da Alfandega desta cidade (Lisboa) que V. M. faz do Licenciado Gonçalo Bandeira
Maldonado que ultimamente serviu de Corregedor da Comarca da Guarda, por tempo de tres annos e allem delles o
mais que V. Magestade…"
Datada de Lisboa, 10 de Maio de 1658. Assinatura autógrafa da Rainha então Regente, embora o documento seja
passado em nome de D. Afonso VI, ainda menor. São muito raros os documentos de D. Luisa de Gusmão como
Regente.
150,00 € 300,00 €

( 247 )
248. MACHADO, Julio Cesar.-Os Theatros de Lisboa / illustrações de Raphael Bordallo Pinheiro.-Lisboa: Livraria
Editora de Mattos Moreira, 1875.- 236p.; 20cm.-E. Este apreciadíssimo titulo, para além de constituir uma
interessante contribuição para a história do Teatro Português é de interesse Olisiponense, e vem adornado com
curiosos desenhos de Rafael Bordalo Pinheiro.Meia-encadernação de pele da época. Muito procurado.
75,00 € 120,00 €
249. MACHADO, Júlio Cesar.- 3 Cartas autógrafas
Cartas dirigida a um amigo António Gomes provavelmente militar que havia sido nomeado para o Alfeite 17/3/1874: "
Muitos parabens pela sua nomeação. O Alfeite é uma vivenda das melhores, pela natureza pittoresca do logar e pelo
socego de vida. Ficam sempre encantados os estrangeiros com esse sitio; e os dos paiz procuram-no para passar
bem, de vez em quando, um dia. Quanto mais estar ahi como senhor! …"
" Está visto, jantaremos no Alfeite. Sou grato ás boas espressões da sua carta, e estimo-as. Combinaremos a festa, na
certeza de que aceito qualquer programma e só imponho uma condição- é que heide voltar no vapôr. Far-se-há o
jantar cedo…".
Assinadas.
70,00 € 140,00 €
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250. MADEIRA - VIAGEM Régia á Madeira em 1901.- 2 Fotografias.- (11x15cm.)
Fotografias sobre papel com suporte em cartão. Este apresenta em ambas, no canto inferior direito impresso a negro a
marca do fotógrafo "João Augusto Rodrigues-Madeira"". Uma regista a comitiva real a dirigir-se para a catedral com D.
Carlos e a Rainha á frente e a outra regista a chegada do casal real á Quinta do Monte de Rocha Machado."
75,00 € 150,00 €

( 250 )
251. MADEIRA - VIAGEM Régia á Madeira em 1901.- 2 Fotografias.- (23x17cm.)
Fotografias sobre papel com suporte em cartão. No canto inferior direito de cada uma, impresso a ouro " VicenteFunchal-Madeira ". Numa apresenta-se a vista do " Arco Triunfal " erguido no porto do Funchal para receber os Reis,
registando-se em fundo o provavel momento da aproximação do escaler real, com o os cais repletos de assistentes. A
outra, regista a subida do casal Real sempre acompanhado de muitos populares, para visitarem a Quinta do Palheiro
de John Blandy. O Rei D. Carlos como se vê na fotografia ia montado a cavalo e a Rainha seguia num carro puxado
por uma parelha de bois.
80,00 € 160,00 €

( 251 )
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252. MADEIRA.- 4 Documentos manuscritos
Exposição ao Visconde de Fonte Arcada: "" Manoel dos Santos Ajudante das Ordenanças da Ilha da Madeira feitor
que foi e Cazeiro que actualmente he de V. Exª se prosta aos seus pés expondo-lhe que feito virando todas as
fazendas do seu Morgado zelou estas, fazendo-o … a poder de muito trabalho, eirou levadas, e terras que pertenciam
a elle, e que andavam dispersas; foy lançado fora sem Cauza, e lhe impedirão o poder acabar de cobrir metade de
huma Caza de telha, estando doutra coberta, que fez com Licença do Procurador de V. Exª, e demais o Feitor lhe
impede as aguas, em razão de se aliviar dellas para fazendas suas proprias…-junto vem um atestado de Anastacio
Henriques Pereira , Coronel do Regimento de Milicias na Ilha da Madeira que " Manoel dos Santos Ajudante das
Ordenanças nesta Ilha que foi Feitor do Morgado do Exmo Visconde de Fonte Arcada cituado na freguesia da Fajã da
Ovelha hê homem muito de bem…-3 de Fevereiro de 1798 " , outro atestado de Manoel Freire ajudante do Capitão de
uma das Companhias da Ilha da Madeira de teor semelhante e datado de 6 de Fevereiro de 1798 e uma " Pública
Forma-escripto de Licença " a favor de Manuel dos Santos passada por Duarte Guilherme Allen, procurador na Ilha da
Madeira do Visconde, datada do Funchal de 5 de Fevereiro de 1798. Junta-se ainda, uma carta de Tomás Allen para o
Visconde de Fonte Arcada sobre negocios na Madeira datada de 1792 e uma fotografia com o retrato de D. Maria
Isabel Raposo Sousa d'Alte, Viscondessa de Fonte Arcada pelo ateklier A. Bobone.
60,00 € 120,00 €
253. MALFORMAÇÃO CONGÉNITA - (Medicina).- 2 Fotografias.- Sec. XIX.- ( 14x9,5cm.)
Fotografias sobre papel. Trata-se de duas fotografias originais da época, de uma das mais famosas malformações
congénitas do corpo humano registadas pela medicina e em fotografia. João Baptista dos Santos natural de Faro
nasceu com um " irmão gémeo parasita " da cintura para baixo, do qual apenas conservava uma perna vestigial ( que
correspondia ás duas juntas) entre as suas e um pénis e escroto adicionais aos seus. Desde cedo foi estudado pela
medicina da época que fez uma diagnose da malformação ( Ischiopagus dipygus, diphallic terata). Curiosamente, se a
perna adicional apenas tinha sensibilidade e não se movimentava, os dois pènis eram eram perfeitamente funcionais!
Assim, com tal " monstruosidade " da natureza, João dos Santos, " mostrou-se " pelo país e no estrangeiro (como era
costume na época) tornando-se num dos mais famosos " exibicionistas " do século XIX na Europa e num caso único
até hoje! No verso de uma das fotografias pode ler-se em letra da época: " João Baptista dos Santos-Nasceu em Faro
no Algarve a 5 de Setembro de 1845- mostrou-se no Porto no mez d'Agosto de 1864 ". Pela proveniência devem ter
sido tiradas no Porto. Peça de colecção.
150,00 € 300,00 €

( 253 )
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254. MALTE-BRUN, V. A.- Géographie compléte de La France et de ses Colonies d'aprés les documents les plus
récents.- Paris: Morizot, 1857.- (2), 554p.: il.; 25cm.-E
Clássico da geografia francesa, muito informativo e
adornado com muitas gravuras em extra-texto finamente abertas em aço. Meia-encadernação de chagrin, com ferros a
ouro na lombada. Alguns picos de acidez. Corte das folhas dourado.
25,00 € 50,00 €
255. MANGEART, Dom Thomas.- Introduction a la science des Médailles, pour servir a la connoissance des Dieux, de
la Religion, des Sciences, des Arts, et de tout qui appartient a l'histoire ancienne avec les preuves tiorées des
médailles / ouvrage propre à servir de Supplément à l'Antiquité Expliquée par Dom Montfaucon.- A Paris: Chez
D'Houry, 1763.- XXIV, 586p.: 35 grav.; 43cm.-E
Monumental obra setecentista francesa sobre moedas e medalhas,
escrita por um frade beneditino, notável numismata e bibliotecário do Duque Carlos de Lorena. Em grande formato e
de esmerado apuro gráfico, vem com o rosto impresso a negro e vermelho e ao centro com o brasão da Casa de
Lorena, o texto está adornado por bonitos cabeções ilustrados e no final com 35 excelentes gravuras que figuram
moedas e medalhas, tudo finamente aberto por buril em chapa de cobre por Féssart. Encadernação da época, inteira
de pele com defeitos e sem pele na lombada, mas ainda usável embora mereça restauro. O miolo está estimado e a
obra completa.
500,00 € 1.000,00 €
256. MANIFESTO DE CARGA DO PORTO PARA O RIO DE JANEIRO.- 1 Documento manuscrito e parcialmente
impresso ( 14x26cm.)
Manifesto de carga passado por: " …Eu Manuel da Silva Monteiro, capitão da Galera Flor do Porto que ao presente
está ancorado no porto desta Cidade, para seguir viagem ao Porto do Rio de Janeiro… tenho carregado dentro na dita
galera debaixo de coberta enxuta, e bem acondicionado do Illmº Snr Henrique Carlos Freire de Andrade, meia pipa de
vinho de embarque encapada, que faz por conta e risco de quem pertencer… o qual me obrigo, e prometo, levando-me
Deos a bom salvamento, e dita Galera de entregar em nome do sobredito a Exmª Snrª D. Maria Joze de Mendonça
Cardozo Figueira e Azevedo."
Assinatura autógrafa. Datado do Porto 27 de Junho de 1820.
65,00 € 130,00 €

( 256 )
257. MANIQUE, Francisco Antonio da Cunha de Pina.- Ensaio Phraseologico ou Colecção de Phrases
metaphoricas, elegancias, idiotismos, sentenças, proverbios e anexins da lingua portugueza…- Lisboa: Typographia da
"Nação", 1856.- 127p.; 24cm.-E
Texto composto a duas colunas. Com grande quantitativo de provérbios.
Encadernação inteira de pele ao gosto antigo.
40,00 € 80,00 €
258. MANSO, Joaquim.- Fábulas.- Lisboa: Livr. Bertrand, 1936.- 321, (2)p.; 20cm.-B. 1ª edição, muito cuidada, toda
ilustrada c/vinhetas de Almada Negreiros, estampadas a cores. Invulgar.
20,00 € 40,00 €
259. MANUAL de Jogos da M.P./ direcção dos Serviços de Educação Física e Desportos ; desenhos de Eduardo
Galhardo.-Lisboa: Mocidade Portuguesa, 1942.- XXIV, 270, (4)p.:il.; 19cm.-B.
Trata-se de uma das
mais apreciadas e úteis publicações da antiga Mocidade Portuguesa. Descreve e explica imensos jogos de execução
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colectiva divididos por tipos de movimentos: de marcha, de corrida, de suspensão, de levantar e transportar, de força,
de equilibrio, de luta, de saltos de lançamento etc.Lombada partida. Estimado.
30,00 € 60,00 €
260. MANUAL Maçonico ou Cobridor dos Ritos escocez, Antigo e Aceito, e Francez ou Moderno com estampas.segunda edição augmentada com O Ritual para a inauguração de um novo Templo, com o Hymno para se cantar na
ocasião de apparecer a Gr.. Luz; o Ritual Funebre para os enterros e exequias dos Maçons Brasileiros; o codigo ou
Preceitos Maçonicos, etc.-Rio de Janeiro: Eduardo & Henrique Laemmert, 5861, (1861).- (4), 250, Vp.:il., 4 est.; 15cm.E.
Esta obra maçonica parece ser rara e vem adornada c/4 gravuras em separado e diversas figuras no
texto.Este exemplar conserva a bonita encadernação editorial com ferro maçonico a ouro na pasta superior.
50,00 € 100,00 €
261. MANUSCRITO.- JORNADA da Snrª D. Maria filha do Snr.D. João 4º àz Caldas em Agosto de 1684.- Sec.
XVIII.- (8)p.;21cm.-B
Trata-se de uma transcrição de documentos régios de D. Pedro II relacionados com uma viagem ás termas das Caldas
de sua irmã bastarda D. Maria a cargo de D. Antonio Alves da Cunha. De particular interesse os Decretos Reais sobre
as despesas da viagem e as ajudas de custo a atribuir aos acompanhantes, especificadas nos róis de Criados,
Médicos e Boticários. Letra de um só punho, muito legível.
65,00 € 150,00 €

262. MANUSCRITOS - ARCA COM O ARQUIVO DAS FAMILIAS
ANDRADE (Porto e Braga) e PEREIRA DO LAGO PORTOCARREIRO.

FREIRE DE

Notável arquivo familiar guardado durante mais de 150 anos numa arca encoirada e pregueada do Sec. XIX,
forrada no interior a chita estampada.
Trata-se do espólio de António Mateus Freire de Andrade Coutinho Bandeira, fidalgo da Casa Real,
proprietário do Palácio Freire de Andrade no Porto [hoje sede da Fundação Maria Isabel Guerra Junqueiro e Luis
Mesquita Carvalho], membro da Junta Provisional do Governo Supremo do Reino que enfrentou os franceses durante
a Primeira Invasão, e vereador da Câmara do Porto aquando da segunda Invasão. Passou depois para seu filho
Henrique Carlos Freire de Andrade Coutinho Bandeira, também fidalgo da Casa Real. Por sua morte passou para o
filho Henrique Freire de Andrade Coutinho Bandeira Figueira de Azevedo, Fidalgo da Casa Real, Tenente Coronel de
Milicias e Tenente dos Voluntarios realistas do Porto, que ao casar com D. Maria Felizarda Pereira do Lago Porto
Carreiro, a ele juntou um substancial acervo de manuscritos da família Pereira do Lago Portocarreiro. Reunidos assim,
os dois espólios, passaram depois para Henrique Freire de Andrade Coutinho Bandeira Figueira de Azevedo e sua
filha D. Henriqueta Freire de Andrade Coutinho Bandeira, que ao casar com D. Paulo de Melo Sampaio de Sampaio
Freitas do Amaral, 1º Barão de Pombeiro de Riba Vizela o transmitiu a D. João de Melo Pereira de Sampaio, Senhor
do Paço de Pombeiro de Riba Vizela, da Casa de Sezim em Nespereira, Guimarães e da Casa de Vila Pouca em
Joana, Famalicão.
É importante referir que ao longo deste percurso temporal o arquivo foi sempre sendo enriquecido e
acrescentado com documentos relativos á vida pessoal e familiar de cada um dos seus possuidores, adquirindo por
isso agora grande significado histórico não só pelo quantitativo com mais de 1.000 documentos e 34 livros
encadernados, mas sobretudo pela invulgar abrangência temporal que evidenciou (no nosso inventario preliminar) com
1 documento do Sec.XIII, outro do Sec.XV, 30 do Sec.XVI, e mais de 160 do Sec. XVII. Naturalmente os séculos XVIII
e XIX estão amplamente representados (centenas). Outra característica interessante é a variedade de documentos
com particular destaque para varios documentos régios e abundante correspondência particular e oficial,muitos
apontamentos genealógicos com árvores de costados, testamentos, doações, partilhas de bens, inventarios, certidões,
escrituras, prazos e aforamentos, vínculos, e um pouco de quase todosos documentos curiosos e invulgares que se
guardam ao longo de tanto tempo num arquivo desta dimensão.Tratando-se de um Arquivo intocado há tanto tempo,
consideramos a sua ocorrência no mercado um acontecimento da maior raridade tanto mais que em geral os
documentos se apresentam bem conservados, até os mais antigos.

No final do catálogo apresentamos uma listagem muito sumária de alguns
documentos mais relevantes, apenas para dar uma ideia do seu conteúdo.
10.000,00 €
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( 262 )
263. MARCAS DE TABELIÃES-BRAGA.-(MANUSCRITO).- Sec. XVII.- (24p.:il.;).-B
Interessantíssima recolha de marcas de tabeliães da Chancelaria de Braga dos séculos XVI e XVII . São identificadas
e reproduzidas 71 marcas, com algumas informações adicionais nomeadamente qual o Arcebispo que lhes concedeu
ofício. As duas primeiras folhas apresentam alguns defeitos com falta de papel. Para além do interesse histórico,
acresce a evidente utilidade para estudos paleográficos.
200,00 € 400,00 €

( 263 )
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264. MARIA I, Dona (Rainha de Portugal).- 1 Documento.-Sec. XVIII.- (2p.44cm.)
Praz a V. Mag. fazer mercê a Henrique Freyre de Andrade Coutinho Bandeyra, filho de Antonio Matheus Bandeira
Coutinho Freyre de Andrade, fidalgo de sua caza, e neto de Henrique Carlos de Andrade Freyre , de tomar no mesmo
foro de Fidalgo della com mil e seis contos de rs. De moradia por mez de Fidalgo Cavalleyro, e hum alqueire de
cevada por dia paga segundo ordenança…Dada em Lisboa 3 de Junho de 1783.
Assinatura autógrafa.
65,00 € 130,00 €
265. MARIA I, Dona ( Rainha de Portugal).- 1 Documento.- Sec. XVIII.- (2p.;44cm.)
Patente a nomear Luis Pereira do Lago Governador da Praça de Vila Nova da Cerveira, com a patente de Sargento
mór de Infantaria. Dada em Lisboa a 27 de3 Fevereiro de 1788.
Conserva o grande selo branco sobre papel, embora com pequenos vestígios de traças.
65,00 € 120,00 €
266. MARIA II, Dona (Rainha de Portugal).- 1 Documento em pergaminho.- Sec. XIX.- (4p.; 38cm.)
Alvará a fazer mercê a Henrique Freire de Andrade Coutinho Bandeira, filho legítimo de Henrique Carlos Freire de
Andrade Coutinho Bandeira, fidalgo de Sua Imperial e Real Caza, e neto de Antonio Matheus Freire de Andrade
Coutinho Bandeira, de o tomar no mesmo Foro de Fidalgo Cavalleiro, com mil e seiscentos reis de Moradia por mez e
hum alqueire de cevada por dia e he o foro e Moradia que pelo dito seu Pai lhe pertence. O alvará é passado em nome
do Imperador e Rei D. Pedro IV (de Portugal).
Assinatura autógrafa como " Infanta " em nome de seu pai. Datado de Sintra 22 de Dezembro de 1825.
80,00 € 160,00 €
267. ISABEL MARIA, Dona (Infanta de Portugal).- 1 Documento em pergaminho.- Sec. XIX.- (4p.;38cm.)
Alvará a fazer mercê a Maximiano Freire de Andrade Coutinho Bandeira, filho legítimo de Henrique Carlos Freire de
Andrade Coutinho Bandeira, fidalgo de Sua Imperial e Real Caza, e neto de Antonio Matheus Freire de Andrade
Coutinho Bandeira, de o tomar no mesmo Foro de Fidalgo Cavalleiro com mil e seiscentos reis de Moradia por mez, e
hum alqueire de cevada por dia e he o foro e Moradia que pelo dito seu Pai lhe pertence.
Alvará em nome do Imperador e Rei D. João VI (de Portugal).
Assinatura autógrafa como "Infanta" em nome de seu pai. Datado de Sintra 22 de Dezembro de 1825.
80,00€ 160,00€

268. MARIA PIA, Dona (Rainha de Portugal).- 1 Fotografia.- Sec.
XIX.- (38x17cm.)
Fotografia sobre papel com suporte em cartão. Retrato de meio-corpo
de D. Maria Pia. Trabalho do atelier " Fratelli d'Alessandri-Roma "
impresso na margem inferior do cartão. No verso ostenta o carimbo da
biblioteca " Campos e Sousa ".
100,00 € 200,00 €
( 268 )

269. MARIA TERESA, Dona (Infanta de Portugal, Infanta de
Espanha, Condessa de Molina).- 1 Carta autógrafa (2p.; 15cm.)
Carta dirigida a seu Irmão D. Miguel, futuro Rei de Portugal, em pleno
período de exílio europeu provavelmente já na corte austríaca após a
fracassada tentativa da famosa " Abrilada ": " Há muito tempo que
não recebo Carta sua, Deus queira que não seja por falta de saúde,
pois por falta de amizade não hé possivel, porque não lho mereço. Sei
que já ahi não está o Atanazio, o que muito estimo, pois se livrou de
hum ennemigo, Oxalá se livrasse d'outros que para sua desgraça
ainda ahi se conservão. Muito tenho estimado o bom recebimento que
teve nessa Corte, e o bem que o Mano se tem comportado, e obrando
sempre bem."
Assinada e datada de Madrid, 12 de Janeiro de 1825. Em papel de carta da época, com uma bonita cercadura de
fantasia estampada a seco. D. Maria Teresa era a filha primogénita de D. João VI e casou com o Infante de Espanha
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D. Pedro Carlos e após a morte deste veio a casar com o seu tio materno D. Carlos de Bourbon. Foi sempre aliada de
seu irmão D. Miguel e depois apoiou o seu 2º marido que aspirava ao trono de Espanha.
100,00 € 200,00 €
270. MARIA TERESA, Dona (Infanta de Portugal, Infanta de Espanha, Condessa de Molina).- 1 Carta autógrafa
(4p.; 25cm.)
Interessante e muito curiosa carta dirigida a seu Irmão D. Miguel, futuro Rei de Portugal, em pleno período de exílio
europeu após a fracassada tentativa da famosa " Abrilada ". Depois de agradecer as cartas e um presente recebido, a
Infanta informa o seu irmão com mais liberdade porque " Como esta Carta vai por portador seguro, quero que saiba, o
que por cá [ na côrte de Madrid] temos passado. Logo que o Mano sahio de Lisboa, principiou o maldito Conde de
Subserra, a intrigar-me com meu Pay, pois não lhe fazia conta que eu, dissé-se verdades a S.M., conseguio a tal
ponto, que mandou S.M. expiar aqui a minha conducta dizendo que eu era do partido do Mano, e que conspirávamos
contra S. M. , hé verdade que eu sempre fui, e sou do seu partido do Mano, porem nem hum, nem outro conspiramos
jamais contra S.M., mas sim desejamos que conserve intactos os seus legítimos direitos, como eu apezar de conhecer,
que meu Pay, estava arrenegado comigo, continuei
sempre dizendo (como devia) mal do infernal Subserra,
e dos seus Sectarios, por isso mesmo nomeou-o para
esta Corte como Embaixador, porem como, sempre fui,
sou, e serei Realista exaltadissima, não podia ver com
bons olhos hum homem ennemigo do Altar, e do
Throno e que tantos males tem causado a nossa
famillia dessedi-me a trata-lo como ele merecia."
Prossegue depois contando em pormenor vários
curiosos incidentes com o Conde de Subserra que era
defensor da Constituição recém jurada por D. JoãoVI.
No final em P.S. pede " Logo que leia esta queime-a ".
Assinada e datada de Madrid de 26 de junho de 1825.
D. Maria Teresa era a filha primogénita de D. João VI e
casou com o Infante de Espanha D. Pedro Carlos e
após a morte deste veio a casar com o seu tio materno
D. Carlos de Bourbon. Foi sempre aliada de seu irmão
D. Miguel e depois apoiou o seu 2º marido que
aspirava ao trono de Espanha.
150,00 € 300,00 €
271. MARIA TERESA, Dona (Infanta de Portugal, Infanta de Espanha, Condessa de Molina).- 1 Carta autógrafa.(4p.; 25cm.)
Carta dirigida a seu Irmão D. Miguel, futuro Rei de Portugal, em pleno período de exílio europeu após a fracassada
tentativa da famosa " Abrilada ". Manifesta apoiante de D. Miguel deseja a Infanta: " Meu querido mano, hontem tive o
prazer de saber que tinha chegado a Brest com saude… peço-lhe que me dê sempre notícias, e terei o maior gosto de
saber que o mano, pello seu bom comportamento, merece ahi a estimação de todos os bons, pois he o que ambiciona
esta que hé sua irmãa e amiga verdadeira…"
Assinada e datada de Aranjuez de 9 de Junho de 1824. D. Maria Teresa era a filha primogénita de D. João VI e casou
com o Infante de Espanha D. Pedro Carlos e após a morte deste veio a casar com o seu tio materno D. Carlos de
Bourbon. Foi sempre aliada de seu irmão D. Miguel e depois apoiou o seu 2º marido que aspirava ao trono de
Espanha.
100,00 € 200,00 €
272. MARMONTEL, Jean François.- Contes Moraux / par….- Derniere édition.- A Paris: Chez Merlin, 1775.- 3 vols.:
il.; 17cm.-E
Esta bonita edição setecentista dos famosos "Contos morais" de Marmontel, notável escritor françês
do século XVIII e enciclopedista, vem adornada com bonitos anterrostos alegoricos, um retrato do autor gravado por
Saint-Aubin, e 20 gravuras em separado, tudo finamente aberto em chapa e de bonito efeito estético. Encadernações
da época, inteiras de pele, uma com pequeno trabalho de traça numa charneira. Conjunto estimado.
50,00 € 100,00 €
273. MASCARENHAS, Miguel J.T.-Um conto Portuguez : Episodio da Guerra Civil ; A Maria da Fonte.- Porto:
Typographia Lusitana, 1873.- 302p.: 1 retr.; 21cm.-E
Primeira edição deste romance histórico baseado na revolta da Maria da Fonte. Todos os exemplares como este que
conservam o retrato são mais apreciados.Meia-encadernação de pele, da época.
30,00 € 60,00 €
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274. MELO, João Crisostomo do Couto e.-Repertorio das ordens do dia dadas ao Exercito Portuguez desde 15 de
Março de 1809 até 5 d'Abril de 1830, concernentes á Organização, Economia, Disciplina, Policia, Serviço , Saúde, e
Justiça Criminal:...dedicado, oferecido e consagrado ao muito alto, e muito poderoso Rei, O Senhor D.Miguel I.(Lisboa): Na Tipografia de Bulhões, 1830.- (8), 376p.; 22cm.-E. 2ª edição deste repertório mais completo pelos
aumentos que recebeu. Do maior interesse Miguelista. Inocêncio (III, 350). M/enc. de pele da época, com imperfeições
e charneiras fracas. Rosto com carimbo da "Casa Palmela".
35,00 € 70,00 €
275. MELO, Pedro Homem de.-Bodas Vermelhas.-Porto: Domingos Barreira, 1947.- 171p.; 19cm.-B.
1ª edição
desde logo esgotada. Rubrica anterrosto.
20,00 € 40,00 €
276. MÉMOIRES secrets sur la Russie, et particuliérement sur la fin du Régne de Catherine II, et sur celui de Paul I.Nouvelle édition originale, avec portraits.- Paris: Chez Levrault, Schoell et Comp.e, 1804.- 3 vols.; 20cm.-E
Pensamos tratar-se da segunda edição desta importante obra de Charles François Phillibert Masson, oficial françês
que esteve em serviço na corte russa em 1796, e nela descreve os costumes e habitos da sociedade russa da época.
Obra importante e muito invulgar. É curioso notar que o autor já previa nessa altura que se iria dar uma grande
revolução naquele país. Embora se refira nos títulos que a obra vem acompanhada de retratos, este conjunto não os
apresenta, e não encontrámos referências a eles na bibliografia consultada. Encadernações da época inteiras de pele.
Conjunto estimado.
75,00 € 150,00 €
277. MEMORIAS das Principaes Providencias, que se derão no Terremoto, que padeceo a Corte de no anno de
1755 / ordenadas e offerecidas á sua Magestade Fidelissima de El Rey D. Joseph I. nosso senhor / por Amador
Patricio de Lisboa.- S.L.: S.n., 1758.- (30), 355p.; 33cm.-E
O autor é provavelmente Francisco José Freire
que usou o pseudónimo de Amador Patrício de Lisboa embora alguns autores tenham atribuído a autoria ao próprio
Marquês de Pombal. De esmerado apuro gráfico esta obra tem o rosto impresso a negro e vermelho, adornado com
uma bonita vinheta gravada, com as armas portuguesas. Também o texto apresenta capitulares e vinhetas decorativas
e parece ter sido impressa na " Officina Patriarcal de Francisco Luis Ameno ". Encadernação da época, inteira de pele
com defeitos nas coifas. Rosto com rasgão restaurado.Um ou outro insignificante corte de traça marginal, e uma ou
outra mancha antiga.
120,00 € 250,00 €
278. MENESES, D. Fernando de (2º Conde da Ericeira).- VIDA, / E ACÇOENS D'EL REY / DOM JOÃO I. /
OFFERECIDA / À MEMORIA POSTHUMA / DO SERENISSIMO PRINCIPE / DOM THEODOSIO / ESCRITTA / POR
DOM FERNANDO DE MENEZES / Conde da Ericeyra.-Lisboa: Na Officina de João Galrão,1677.- (64), 427p.;20cm.-E
Primeira edição ainda seiscentista desta obra importante de fundo biográfica e muito interesse histórico. De esmerado
apuro gráfico vem com o rosto impresso a negro e vermelho.Como habitualmente sem uma gravura alegórica inicial
que acompanha raros exemplares e que passou despercebida a muitos bibliógrafos.Encadernação inteira de pele.
Algumas manchas antigas já desvanecidas e insignificantes picos de humidade no rosto. Estimada e rara.
150,00 € 300,00 €
279. MENESTRIER, Claude François.- LE VERITABLE / ART / DV BLASON, / ET ORIGINE / des Armoiries.- A Lyon:
Chez Benoist Coral, 1672.- (16), 384, (12)p.: 8 est.; 16cm.-E
Bonita edição seiscentista da primeira obra do
Padre Jesuíta Claude Menestrier, famoso historiador e heraldista françês do século XVII. A pagina de rosto vem
adornada com uma interessante marca de impressor, e o texto está ilustrado com 8 gravuras em chapa que
apresentam brasões das principais familias nobres da época. Encadernação da época, inteira de pele com defeito na
coifa inferior e charneiras. Obra estimada e rara.
100,00 € 200,00 €
280. MENINO, Pero.-Livro de Falcoaria / publicado, com introdução e notas e glossário por Rodrigues Lapa.-Coimbra:
Imprensa da Universidade, 1931.- LXVII, 91p.: 3 est.; 22cm.-B. Trata-se de um dos nossos mais importantes escritos
cinegéticos antigos, publicado aqui pela primeira vez. Ainda c/interesse histórico e literario. Muito invulgar.
50,00 € 100,00 €
281. MESQUITA, Alfredo.- Portugal Pittoresco e Illustrado - Lisboa, compilação e estudo por… / com quatrocentas
gravuras.-Lisboa: Empreza da História de Portugal, 1903.- IX, 636p.: il.; 29cm.-E. Interessante título da bibliografia
olisiponense, profusamente ilustrado com figuras intercaladas no texto. Pouco vulgar. M/enc. de pele.
100,00 € 200,00 €
282. METROPOLITAN improvements; or London in the Nineteenth Century: being a series of views. Of the new and
most interesting objects in the British Metropolis & its vicinity / from original drawings by Mr Thos H. Sepherd, with
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Historical, topographical & critical illustrations by James Elmes.- London: Jones and Co., 1827.- 172, Iip.: 79 gravs.;
29cm.-E
Obra luxuosa, de interesse arquitéctónico e artístico pois vem adornada por 79 (de 80) págs cada uma
com duas gravuras abertas em aço que representam edifícios e vistas da cidade de Londres. Falta um plano da cidade
antiga. Meia-encadernação de pele. Leves picos de acidez devido á qualidade do papel.
70,00 € 150,00 €
283. MIGUEL I, Dom (Rei de Portugal).- 1 Documento .- Sec- XIX.- (2p.;45cm.)
Carta patente a nomear Henrique Freire d’Andrade Coutinho Bandeira, Capitão do Batalhão de Voluntarios Realistas
do Porto, por Tenente Coronel do Regimento de Milicias da Feira dada em Lisboa a 28 de Fevereiro de 1832.
Assinatura autógrafa. Conserva o bonito selo branco sobre obreia. Documentos de D. Miguel são sempre raros e
apreciados.
150,00 € 300,00 €

( 283 )
284. MILLIN, Aubin-Louis.- Atlas pour servir au Voyage dans les Départemens du Midi de la France.- A Paris: De
l'Imprimerie Impériasle, 1807.- 23p.: 69 grav.; 29cm.-E
Trata-se do Atlas que devia acompanhar os quatro
volumes de texto da "Voyage dans les Départemens du Midi de la France" feita e publicada por Aubin-Louis Millin de
Grandmaison, naturalista e bibliotecário françês do período pós-revolucionário. Esta "Viagem" descreve as maravilhas
históricas e arqueológicas das regiões visitadas, e este atlas que contém 69 (de 70) gravuras muitas desdobráveis e 3
coloridas á mão, figura esses "tesouros" artísticos. M/enc. Com defeitos na lombada e pasta superior. Miolo muito bom.
75,00 € 150,00 €
285. MISCELÂNEA.- 1 volume com os seguintes 9 títulos: Exposição dos factos, e maquinaçãoes com que se
preparou a usurpação da Coroa de Hespanha e dos meios que o imperador dos francezes tem posto em pratica para
realizalla (Lisboa, 1808); Iphigénia Tragédia de João Racine / traduzida em verso portuguez (…) por Dr. António José
de Lima Leitão (Rio de Janeiro, 1816); Juizo sobre as sentenças pro e contra a revolução tentada em 1817 e seus
resultados (Lisboa, 1822); A recepção a Hum Maçon: Farça / F.P.F.C (Lisboa, 1827); esposta Analytica (S.L., S.D);
Relatório sobre o Cadastro / António José d'Avilla (Lisboa, 1848); regulamento Geral para a repartição das
Contribuições Directas (Lisboa, 1845); Reflexões ácerca das demissões dadas ao Marechal do Exercito Duque de
Saldanha pelo Ministério Cabral-Ferreri (Lisboa, 1850); O Sr. D. José Alvares representante das agências do
Cavalheiro Mendizabal e de A. de Ramon e Carbonell em Londres e o Thesouro de Portugal / Barão de Lagos (Lisboa,
1858). Destacamos o opúsculo "A recepção a Hum Maçon: Farça / F.P.F.C (Lisboa, 1827)" muito dificil de encontrar.
Meia-encadernação de pele da época.
50,00 € 100,00 €
286. MISCELÂNEA.- 1 volume com os 5 seguintes títulos: O Livro Azul da Correspondência Relativas aos Negócios
de Portugal (Lisboa, 1847); Bibliothéque pour Tous: Histoire de L'Inquisition / Léonard Gallois (Paris, 1858); Duas
Palavras sobre o relatório e Projecto de Lei nº 121 apresentado na câmara dos dignos pares do reino / F. S. Margiochi
(Lisboa, 1861); Refutação da Resposta do Ex.mo. Sr. F. S. Margiochi ás duas palavras sobre o seu relatório e Projecto
de Lei nº 121 (Lisboa, 1861); Le Dernier Robinson illustré par Foulquier / Émile de la Bédolliére (Paris,s.d.). Meiaencadernação de pele da época.
25,00 € 50,00 €
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287. MISCELÂNEA.- 1 volume com os seguintes titulos: Carta de Heloiza a Abeillard / traduzida do francez de Mr.
Mercier por Antonio Feliciano de Castilho (Lisboa, 1820); Memoria sobre a successão da Coroa de Portugal, no caso
de não haver descendentes de S.M. F. a Rainha D. Maria 2ª (Lisboa, 1836); Exame critico do valor politico das
expressões Soberania do Povo e Soberania das Cortes: outro sim das bases da organisação do poder legislativo no
Systema representativo e da Sancção do Rei / José Ferreira Borges (Lisboa, 1837); Une vocation por Philippe le
Vergne / traduzido em portuguez (Lisboa, 1850); Memoria apresentada pela direcção da Companhia das Obras
Publicas de Portugal… em Agosto 1851 (Lisboa, 1851) ; Refutação ao Relatorio da Comissão de Inquerito nomeada
por Decreto Patriarchal de 22 de Julho de 1856 para conhecer o Exercicio da Camara Ecclesiastica de Lisboa (Lisboa,
1856); Relatorio dirigido a Governo de Sua Magestade pelo Conselheiro Diogo Antonio Correa de Sequeira Pinto,
ácerca da organisação e serviço dos Hospitaes provisorios de cholera ultimamente estabelecidos na capital (Lisboa,
1857);A intriga palaciana, ou os planos occultos d'uma facção (Lisboa, 1850); Analyse da Sentença proferida no Juizo
da Inconfidencia em 15 de Outubro em 1817 contra o Tenente General Gomes Freire de Andrade, o Coronel Manoel
Monteiro de Carvalho e outros../ Manoel José Gomes de Abreu Vidal (Lisboa, 1820). Meia-encadernação de pele.
50,00 € 100,00 €
288. MISCELÂNEA.- 1 volume com os seguintes titulos: Injustice et Mauvaise foi de la pluspart des Journaux de
Londres et de Paris au sujet de la Question des droits de la Nation Portugaise et de ceux de Don Miguel / Antonio
Ribeiro Saraiva (Paris, 1828); Á nação Portugueza Portugueza por occasião do dia anniversario (25 de Abril) do fausto
nascimento …de D. Carlota Joaquina de Bourbon depois do regresso feliz a Portugal de seu augusto filho o Senhor
Infante D.Miguel… Ode / por Antonio Ribeiro Saraiva (Paris, 1828); Traduction d'une lettre d'un individu a son ami, sur
les affaires actuelles du Portugal / publiée par un ami de la légitimité et de la justice ( Paris, 1828); Oração gratulatoria
pelas melhoras e feliz restabelecimento de sua magestade El-rei .. O Senhor D. Miguel I recitada em a solemne acção
de graças que endereçou ao todo poderoso em o dia 11 de Janeiro de 1829 a religiosa comunidade de S. Francisco de
Xabregas / por Fr. José de Nossa Senhora do Cabo Roquette (Lisboa, 1829); Quelques mots en réponse à quelques
personages sur les Affaires du Portugal ( Londres, 1831); Question Portugaise: Documents authentiques et Officiels
concernant les Affaires du Portugal depuis 1824, jusqu'a 1829 / traduits en français par L.J. de Sampaio (Brest, 1832);
Apontamentos Geraes para hum systema provisional de Publica Administração; logo que seja restaurada a Legitima
aucthoridade da Rainha fidelissima a senhora Dona Maria Segunda…/ Alexandre Thomaz de Moraes Sarmento
(Lisboa, 1833); A Democracia em França por Guizot -Janeiro de 1849 / traduzida do francez por M.J. Gonçalves
(Lisboa, 1849); Exame historico em que se refuta a opinião do Sr. A. Herculano sobre a Batalha de Campo de Ourique
a que elle chama jornada ou correria e affirma que de um tal facto não existe vestigio algum nos historiadores arabes /
por A.C.P. (Lisboa, 1851); Memoria sobre a legitimidade do Senhor D. Pedro V Rei de Portugal / por um jurisconsulto
portuguez imparcial (Lisboa, 1853). Os folhetos Miguelistas são muito invulgares. Meia-encadernação de pele com o
Nº 5 na lombada.
75,00 € 150,00 €
289. MISCELÂNEA.- 2 Vols. com os seguintes títulos: II- COMPENDIUM-Codigo dos Jesuitas: complemento
indispensável ás obras de Michelet e Quinet (Porto, 1846); Como lês tu? (Londres, 1854); Cala-te! Emmudece!
(Londres, 1854); La Télegraphie électrique / Victor Bois ( Paris, 1855); L'Intervention a Naples : Le Régne de Ferdinand
II / Alfred Franklin (Paris, 1856); Jesus-Christo e a Igreja ou o Ultramontanismo desmascarado pelo Evangelho.
Opusculo original / J.D. Sines (Lisboa, 1858) IV- Nova questão Portugueza sobre a successão da Coroa do Reino /
Manuel Joaquim Cardozo Castello-Branco (Lisboa, 1836);A Homeopathia perante os factos ou a resposta ás
informações…/ Antonio Ferreira Moutinho (Porto, 1858); Commentarios do Conde de Tracy ao Espirito das Leis de
Montesquieu…/ traduzidos por J.A. Nogueira (Lisboa, 1841); Collecção dos Diplomas e outros documentos
necessarios para devidamente se apreciar o direito do Conde de Penafiel…em compensação do Officio do Correio Mór
do Reino (Porto, 1860); Discurso proferido em 3 de Fevereiro de 1863 na Camara dos Senhores deputados pelo Sr.
Casal Ribeiro (Lisboa, 1863).Meias encadernações de pele.
45,00 € 90,00 €
290. MISCELÂNEA.- 2 Volumes com com os seguintes titulos: Principios de Optica applicados á construcção dos
Instrumentos Astronómicos para uso dos alumnos que frequentão o observatorio da marinha / Mattheus Valente do
Couto ( Lisboa, 1836); Code réglementaire du Crédit Foncier presenté a la Chambre des Pairs de Portugal dans la
séance du 12 Juillet 1858 par Son Ex.F.A.F. da Silva Ferrão ( Bruxelles, 1858); Code Réglementaire du Crédit
Foncier=Codigo regulamentar de Credito Predial ; Relatorio da Direcção do Banco de Portugal sobre a sua gerencia no
anno de 1862 (Lisboa, 1863); Relatorios sobre a Epidemia de Febre Amarela em Loanda no anno de 1860 (Lisboa,
1861); Relatorio da Administração da Real Casa Pia de Lisboa 20 de Outubro de 1859 a 31 de Outubro de 1860
apresentado ao ministro do Reino / pelo Provedor José Maria Eugenio de Almeida (Lisboa, 1861); Portarias da
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Administração da Real Casa Pia de Lisboa-Primeira-Primeira serie / publicadas pelo provedor José Maria Eugenio de
Almeida (Lisboa, 1862). Meias encadernações de pele.
40,00 € 80,00 €
291. MISCELÂNEA.- 2 volumes com os seguintes títulos: Bases de todo o Governo representativo ou condições
essenciaes para que a Carta Constitucional da Monarchia Portugueza seja hua realidade / Custodio Rebello de
Carvalho (Londres, 1832); Aphorismos e Pensamentos moraes, religiosos, politicos e philosophicos / por Alberto
Antonio de Moraes Carvalho (Lisboa, 1850); O Hospital de S. José, e annexos em 1853-opusculo / por Manuel Cesario
d'Araujo e Silva (Lisboa, 1853); Relatorio do estudo Industrial e Chimico dos Trigos Portuguezes reduzidos a vinte e
nove typos vulgares / João Ignacio Ferreira Lapa (Lisboa, 1862); Six Mois en Portugal (correspondances) / Louis
Sauvages (Lisbonne, 1862) Meias-encadernações de pele.
40,00 € 80,00 €
292. MISCELÂNEA.- 1 volume com os seguintes 12 títulos: A Verdade; exposta a sua Magestade Fidelissima o
Senhor D. João VI / José Daniel Rodrigues da Costa (Lisboa, 1820); O Despotismo considerado nas suas causas e
efeitos. Discurso offerecido á Nação Portugueza (Lisboa, 1820); Nº1 Voz da Verdade, provada por Documentos,
dirigida á Heróica Nação Portugueza, que confirma os crimes perpetrados por Francisco de Borja garção Stocler na
Ilha Terceira, contra a soberania da nação. (Lisboa,1822); Pastoral do Bispo de Troyes sobre a impressão de máos
livros, e nomeadamente sobre a nova edição das obras completas de Voltaire e de Rousseau. Traduzida em potuguez
(Coimbra, 1823); Segunda Parte da Murmuração no Passeio Público em que fallão: Hum Doutor Velho - Hum Capitão Hum Frade - Hum Poeta - hum Tapul - e o seu Barbeiro metido a fazer versos / Jose Daniel Rodrigues da Costa,
Leyriense (Lisboa, 1825); Relação das Operações Militares da Expedição que debaixo do commando do chefe de
esquadra da Armada Real José Joaquim da Roza Coelho foi mandada aos Açores para bater os rebeldes acoutados
na Ilha Terceira (Lisboa, 1829); Oração Fúnebre da Muito Alta e Poderosa Imperatriz e Rainha de Portugal a Senhora
D. Carlota Joaquina de Bourbon e que nas solemnes exequias que mandou celebrar El Rei nosso senhor D. Miguel I
seu augusto filho na Real Capella do Paço de Queluz / João de S. Boaventura (Lisboa, 1831); Exposição de Um
Systema que tende a destruir a Religião, A Sociedade, E Throno / M.P.H. de Carvalho (Lisboa, 1834); Poema
Phylosófico: O Impio Confundido ou a refutação a Pigault Le Brun em que se demonstra enegavelmente pela
phylosofia, e pela historia a existencia de Deos, e a Verdade da Religião Catholica / Leonardo da Sra. Das Dores
Castlelo-Branco (Lisboa, 1835); Memória Historicó-descriptiva das Linhas de Torres que cubriram Lisboa em 1833
(Pangim, 1840); Principais peças do processo, e outros documentos a juntar aos Autos de Libello em que a
administração do Hospital de S. José contende com José Luiz de Azevedo cobrador das rendas do mesmo Hospital
(Lisboa, 1859). O opúsculo "Memória Historicó-descriptiva das Linhas de Torres que cubriram Lisboa em 1833
(Pangim, 1840)" inclui 8 tabelas muito informativas acerca da constituição das linhas defensivas. Meia-encadernação
de pele da época . 5 páginas com falta de papel marginal e algumas com restauros marginais. 50,00 € 100,00 €

293. MONTE ESTORIL.- 1 Fotografia 28x38cm.).Sec. XIX.
Fotografia sobre papel com suporte em cartão, do
atelier de João Francisco Camacho. Em primeiro
plano o chalet " Leonor ". Leves picos de acidez no
papel e sugidade no cartão. No verso carimbo a óleo
da " Photographia Camacho Lisboa."
50,00 € 100,00 €

( 293 )

294. MONTE ESTORIL.- 1 Fotografia (29x38cm.).-Sec. XIX
Fotografia sobre papel com suporte em cartão onde está impresso tipográficamente o título : " Aduar - Carlos Anjos Mont'Estoril - As Cocheiras " Impresso também " Camacho-Lisboa ". Casario com atrelagem de cavalos ao fundo.
Leves picos de acidez no papel e no suporte.
85,00 € 150,00 €
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295. MONTE ESTORIL.- 2 Fotografias (27X38cm.).-Sec. XIX
Fotografias sobre papel com suporte em cartão, provavelmente do atelier de João Francisco Camacho. Em grande
plano um chalet com duas vistas diferentes. Leves picos de acidez no papel e no cartão.
80,00 € 150,00 €

( 294 )

( 295 )

296. MORAES, Francisco de.-CRONICA/DE/PALMEIRIM/DE/INGLATERRA/PRIMEIRA, E SEGUNDA PARTE/ por…
/ A QUE SE AJUNTÃO AS MAIS OBRAS /DO MESMO AUTOR.-Lisboa: Na Officina de Simão Thaddeo Ferreira,
1786.- 3 vols.; 21cm.-E.
Trata-se da mais famosa novela de cavalaria portuguesa do seu tempo. As 58 p finais
do último volume tratam dos " Diálogos de Francisco Moraes, autor de Palmeirim de Inglaterra. Com hum desengano
de amor, sobre certos amores, que o autor teve em França com huma dama Francesa da Raynha Dona Leonor ", com
página de rosto própria. Trabalho de bom apuro gráfico impresso em papel de linho de qualidade.Encadernação da
época, inteiras de pele com pequenos defeitos nas charneiras e coifas. Conjunto estimado com os carimbos da
Biblioteca Palmela nos rostos.
160,00 € 320,00 €
297. MORAES, Wenceslau de.-O "Bom-odori" em Tokushima: (caderno de impressões íntimas).-Porto: Livraria
Magalhães & Moniz, 1916.- 347p.; 19cm.-E.
1ª edição. Excelente encadernação inteira de pele, com capas.
40,00 € 80,00 €
298. MORAES, Wenceslau de.- O culto do chá / ilustrações de Yoshiaki; gravuras de Gotô Seikodô.Typ.do
"Kobe Herald", 1905.- 46p.:il.; 22cm.-B. Rara 1ª edição do mais apreciado título deste autor, profusamente ilustrado
a cores no texto. Impresso á maneira oriental, em folha dupla dobrada, e em papel japonês.Embora apresente uma
inscrição a lápiz vermelho no rosto, e 4 dobras das folhas abertas, exemplar estimado desta obra rara e muito
procurada.
200,00 € 400,00 €
299. MORAES, Wenceslau de.- Relance da Alma Japoneza.-Lisboa: Portugal Brasil, S.d.- (10), 256, (3)p.; 20cm.-B1ª
edição deste apreciado livro de Wenceslau de Moraes.
15,00 € 30,00 €
300. MORAES, Wenceslau de.- Os serões no Japão.- Lisboa: Portugal-Brasil, (1925?).- (8), 225, (2)p.:il.; 19cm.-B. 1ª
edição. Ilustrado no texto. Nesta obra reproduzem-se alguns exemplos de heraldica japonesa.
20,00 € 40,00 €
301. MORAES, Wenceslau de.- Lembranças do passado & memórias da minha vida Nº 6 : Atchan, essa chinezita que
amei…- S.l.: Centenario de Wenceslau de Moraes, 1954.- 14, (2)p.:il.; 26cm.-B
Edição organizada por Petrus,
com tiragem limitada a 200 exemplares numerados.
20,00 € 40,00 €
302. MORAES, Wenceslau de.- Lembranças do passado & Memórias da minha vida Nº 9 : A-TA-HÚ e o seu José
Ilhéu.- S.l.: Centenario de Wenceslau de Moraes, 1954.- 11, (4)p.;26cm.-BEdição organizada por Petrus, com tiragem
limitada a 200 exemplares numerados.
20,00 € 40,00 €
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303. MORAES, Wenceslau de.- Os Padresinhos.- (Os Serões Nº 13- Julho de 1906).- 86p.:il.; 25cm.-E
Trata-se
do nº 13 da Revista "Serões" que inclue o artigo de Wenceslau de Moraes "Os Padresinhos". Meia-encadernação de
pele.
20,00 € 40,00 €
304. MORAES, Wenceslau de.- Fernão Mendes Pinto no Japão.- Separata de "O Commercio do Porto".- Porto:
Officinas do Commercio do Porto, 1920.- 49p.: 1 est.; 18cm.-E
Trata-se da rara edição original deste
apreciadíssimo artigo de W. de Moraes, acompanhado de um mapa com o itinerario da 1ª viagem de Fernão Mendes
Pinto no Japão. É uma separata do Jornal "" Commercio do Porto"". Bonita meia-encadernação de pele, com capas.
Insignificante pingo de tinta numa folha.
45,00 € 100,00 €
305. MORAES, Wenceslau.-Páginas Africanas.- S.l.: Editorial Cultura, 1924.-207,(1)p.; 21cm.-(Antologia Tropical).-B.
1ª edição desta apreciada obra. Da tiragem numerada, rubricada por "Petrus".Estimado.
25,00 € 50,00 €
306. MORAES, Wenceslau.- Cartas do Japão: 2ª série 1907-1913.- Lisboa: Portugal-Brasil, s.d.- 3 vols.; 19cm.-B 1ª
edição. O primeiro volume está adornado com uma fotografia do autor e os outros dois com duas fotografias
caracteristicas do Japão.Capas policromadas com bom motivo.
35,00 € 60,00 €
307. MORAES, Wenceslau de.- Ó - Yoné e Ko-Haru.-Porto: Edição de A "Renascença Portuguesa", 1923.- 279, (4)p.;
19cm.-B. 1ª edição. Contém uma estampa com os retratos de Ó-Yoné e Ko-Haru.Excelente encadernação inteira de
pele com capas.
40,00 € 80,00 €
308. MOSTEIRO dos Jerónimos.- 5 Fotografias.- Sec.XIX.
Fotografias sobre papel com suporte em cartão. São várias vistas exteriores e interiores do Mosteiro dos Jerónimos.
Quatro estão coladas frente e verso em dois cartões. Destacamos uma de maiores dimensões com o jardim do
claustro.
40,00 € 80,00 €
309. MURALHA, Sidónio.-Bêco: poemas de… Lisboa: s.n., (gráfica Lisbonense), 1941.- 73, (2)p.; 20cm.-B. 1ª edição
do primeiro trabalho poético deste autor, neo-realista muito apreciado.Muito valorizado c/dedicatória do autor.
40,00 € 80,00 €
310. MURPHY, James.- A general view of the state of Portugal; containing a topographical description thereof, in which
are included, na account of the physical and moral state of the kigdom; together with observations on the animal,
vegetable, and mineral productions of its colonies…/ illustrated with plates.- London: Printed for T. cadell Jun., and W.
Davies, 1798.- XI, 272p.: 16 est.; 31cm.-E
Importante titulo da bibliografia inglesa sobre Portugal, dedicado a
João d'Almeida de Mello e Castro, ministro plenipotenciário de Portugal em Inglaterra e um dos mais informativos livros
estrangeiros antigos sobre o nosso país, com biografias dos nossos reis e figuras notáveis e considerações sobre o
nosso comércio, marinha, agricultura e recursos naturais. Vem ilustrado com 16 excelente gravuras abertas por buril
em chapa de cobre na técnica da água-tinta, todas estampadas em separado e que representam monumentos,
paisagens, costumes e cenas taurinas, tendo no final um grande mapa do país em folha dupla. Este exemplar é do
maior interesse pois pertence ao pequno número dos que foram originalmente distribuidos com as gravuras
aguareladas á mão hoje apreciadíssimos e valiosos. Encadernação inteira de chagrin com charneiras levemente
cansadas. Exemplar estimado.
(ilustração a cores)
750,00 € 1.500,00 €
311. MURPHY, James.- Voyage en Portugal a travers les Provinces d'entre-Douro et Minho, de Beira, d'Estremadure
et d'Alenteju, dans les années 1789 et 1790; contenant des observations sur les Moeurs, les Usages, le Commerce, les
Édifices publics, les Arts, les Antiquités etc. de ce Royaume / traduit de l'anglais de Jacques Murphy, architecte; orné
de planches.- Paris: Chez Denné jeune, 1797.- XVI, 346p.: 23 grav.; 26cm.-E
Apreciadíssima edição francesa
desta famosa obra de Murphy sobre Portugakl, atribuída a Lallemant. Esta edição francesa em 4tº é considerada por
muito bibiógrafos como mais rara que a original inglesa. De esmerado apuro gráfico, vem adornada com 23 gravuras
finamente abertas em cobre que representam monumentos, trajes e antiguidades. Encadernação da época, inteira de
pele. Algumas folhas com picos de acidez sobretudo as primeiras e últimas.
350,00 € 700,00 €
312. NAPIER, Sir Charles (Conde do Cabo de S. Vicente - Almirante da Armada de D. MariaII).- 1 Carta autógrafa
(2p.; 18cm.)
Pela data esta carta foi escrita depois deste cabo de guerra inglês ao serviço de D. Maria II ter regressado a Lisboa,
duma campanha norte de Portugal onde apaziguou as principais praças fortes da região (Valença, Viana, Caminha,
Aveiro, Figueira, Porto). " The Governor of the Castle of St. George took away from the two Officers under sentece of a
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Court Martial the room they were living in at a few hours notice, and they had then choice to hire a room, or go into the
common prison - such treatment I am you will never permit, and I trust you will … I have rendered them into the Prison
ship Don Pedro."
Assinada (Cape St. Vincent) datada de " April 25/ 1834 "
85,00 € 160,00 €

( 312 )
313. NATIVIDADE, António Vieira.- 1 Carta autógrafa (2p.:20cm.)
Carta dirigida ao Dr. Reinaldo dos Santos a agradecer a oferta de um livro: " Penhorou-nos em extremo a amável
oferta do formoso volume " A Torre de Belém "…. É pois, um belo livro numa encantadora edição. É a mais justa e a
melhor das homenagens aos Arrudas, em especial ao Francisco Arruda, a que V. Exª restituiu a gloria de que tão
injustamente havia sido espoliado."
Assinada e datada de 11 Setembro 1923.
35,00 € 70,00 €
314. NATIVIDADE, Fr. José da. -Fasto de Hymeneo, ou historia panegyrica dos Desposorios dos Fidelissimos Reys
de Portugal, nossos Senhores D. Joseph I e D. Maria Anna Vitoria de Borbon.Lisboa: Na Officina de Manoel
Soares, 1752.- XL, 408p.; 30cm.-E. C/interesse descritivo histórico. Descreve em pormenor os festejos do casamento
do monarca e dá muitas informações curiosas. Azevedo-Samodães 2197. Encadernação da época, inteira de pele
levemente cansada. Ligeira acidez mais acentuada em algumas folhas. Rubrica riscada na página de rosto.
80,00 € 150,00 €
315. NEMO (José Fernando de Sousa).- A doutrina maçonica.- Lisboa: Typ. da " Casa Catholica ", 1901.- 239, (2)p.;
18cm.-E
Livro anti-maçonico. José Fernando de Sousa usou o pseudónimo de "Nemo". Meia-encadernação de
tela, da época.
20,00 € 40,00 €
316. NORONHA, Eduardo de.- História das Toiradas / dir. Artistica de Roque Gameiro.- Lisboa: Comp. Nacional
Editora, 1900.- IV, 396p.: 33 est. col.; 20x28cm.-E
Trata-se de uma das nossas mais apreciadas obras sobre
Tauromaquia, repleta de interessantes informações históricas, adornada com 33 estampas coloridas reproduzindo
desenhos de Manuel Macedo, Roque Gameiro, Alberto de Sousa e Alfredo Morais. Encadernação editorial com leves
vestígios de humidade na pasta superior, que também afectam as primeiras folhas da obra.
120,00 € 250,00 €
317. NOUGARET, Pierre Jean.- Les Sottises et Les Folies Parisiennes: Aventures diverses, & c. avec quelques
Piéces curieuses & fort rares… / le tout fidélement recueilli par M. Nougaret.- A Londres ( et se trouvent à Paris): Chez
la Veuve Duchesne, 1781.- 2 vols. em 1; 17cm.-E
Edição original setecentista desta interessante compilação de
pequenas histórias humorísticas e de critica social sobre a sociedade francesa de finais do século XVIII. Encadernação
da época, inteira de pele, estimada. A pagina de rosto ostenta o carimbo da biblioteca da "casa Palmela".
45,00 € 100,00 €
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318. OLIVEIRA, Carlos de.- Turismo: 1-Amazónia, 2- Gândara.- Coimbra: " Novo Cancioneiro ", 1942.- 73,
(2)p.:il.;23cm.- (Novo Cancioneiro).-B. 1ª edição do primeiro livro do autor, hoje rara e procurada. Adornada
c/desenhos de Fernando Namora.
100,00 € 200,00 €
319. OLIVEIRA, Nicolau d'.- Livro das Grandezas de Lisboa / composto pelo Padre Frey Nicolao d'Oliveira…- Lisboa:
Na Impressão Regia, 1804.- XVI, 373, (2)p.; 21cm.-E
Apreciada reedição de uma importante descrição de
Lisboa em finais do século XVI feita por um presbítero da Ordem da Trindade. A obra é dividida em tratados sendo os
três primeiros dedicados às origens e á história do Reino, os quatro seguintes á descrição propriamente dita de Lisboa,
e os ultimos ás colónias portuguesas e á economia do reino. É uma obra do maior interesse olisiponense, pois contem
preciosas informações sobre a população, a organização militar e administrativa, de saúde, da justiça e todos os
edifícios notáveis da época. Encadernação inteira de pele. Rubrica no rosto.
65,00 € 120,00 €
320. ORDENAÇÕES MANUELINAS.- O terçeiro [ a quinto] livro das ordenações.- Lisboa e Évora: "Jacopo
Cronberguer aleman", 1521.- 3 livros em 1 ; 30cm.-E
Trata-se dos 3º, 4º e 5º volumes da raríssima primeira
edição da segunda compilação de leis em Portugal, tendo sido reeditada ainda duas vezes no século XVI. Os volumes
apresentam as seguintes colações coincidentes com as bibliografias consultadas: "O terçeiro livro das Ordenações":
(4),CXVI f.numeradas pela frente ; " Começa o quarto livro." : (3), LXV,(2) f. numeradas pela frente; " Começa o quinto
livro das ordenações": (4), XCVIII f. numeradas pela frente. Transcrevemos ainda o colofon do 5º volume: " Aqui acaba
o quinto livro das orde- / nações. Foi impresso em ha çidade de Lixboa por / Jacobo cronberguer aleman: aos on- / ze
dias do mês de Março: na- / no de mil & quinhentos / & vinte & huum / annos. / … / Deo gratias.". O terceiro volume
apresenta ao inicio uma bonita portada xilográfica ao gosto renascentista que não foi usada nos restantes volumes. O
texto foi inteiramente composto em caracteres góticos e cada volume apresenta um cólofon próprio. Enquanto que o
terceiro e quinto volumes foram impressos em Lisboa o quarto foi em Évora. Encadernação antiga inteira de pele, com
ferros a ouro na lombada e pastas. Estes volumes estão completos embora apresentem alguns defeitos: Portada com
restauros grosseiros, carimbos e faltas, primeiras folhas com danos de humidade e restauros antigos. As ultimas folhas
apresentam trabalhos de traça marginais restaurados. Todo o volume é atravessado por quatro furos de traça e
ocasionalmente um ou outro trabalho de traça ofende o texto, que também apresenta marginalia coeva mais ou menos
extensa. Obra muito significativa para a história do Direito Português e um notável " monumento " de nossa tipografia
antiga.
(ilustração a cores)
600,00 € 1.200,00 €
321. ORIGEM Antiga dos Abreus Senhores de Regalados descuberta pello Rdo. Pe. Frei Phelipe de Gandra da
Ordem de S. Agostinho Choronista Mayor do Reyno de Galiza no seu livro intitulado Armas, e Triumphos de Galiza
escreveuas no Anno de 1662 / traduzido o Castelhano em Portuguez por formais palavras…(MANUSCRITO).- Sec.
XVII / XVIII.- 72f. numeradas pela frente; 22cm.-E
Interessante manuscrito de interesse genealógico sobre a
família ABREU. As ultimas folhas da tradução da origem da familia do Pe. Gandra, vêm assinadas no final por
Francisco Lopes de Abreu e seguem-se cerca de 24 arvores de costados de elementos da familia: Gabriel de Araujo,
Antonio de Lima de Abreu, Francisco Lopes de Abreu, Gregorio Joze da Silva Gagio, Antonio Carneiro Tinoco de
Abreu, Antonio de Araujo de Abreu, Lopo Gomes de Abreu, Iassintro de Magalhaens, Estacio de Novais Araujo,
Francisco de Sa Silva, Joze Alvares de Carvalho, Manuel da Cunha de Sousa, João da Rocha Tinoco, Diogo da Costa
Home, D. Garcia de Noronha, Antonio Leitão de Mesquita, Diogo Paes de Araujo, André Jacome de Sousa, Alexandre
de Paiva Marinho, Antão de Magalhães, Diogo de Sousa da Silva, Rui Gomes de Abreu, Duarte Mendes de
Vasconcelos, Antonio de Macedo, João Pereira de Miranda, Miguel Pereira do Lago, Lourenço Jose de Coimbra etc.
Encadernação da época, inteira de pele. No final faltam folhas.
100,00 € 200,00 €
322. ORTA, Garcia de.- Colloquios dos Simples e drogas e cousas Medicinaes da India e assi de algumas fructas
achadas nella (varias cultivadas hoje no Brazil) / compostos pelo Doutor Garcia de Orta.- 2ª edição feita, proximamente
pagina por pagina, pela primeira impressa em Goa por João de Endem no anno de 1563.- Lisboa: Na Imprensa
Nacional, 1872.- XXXVI, 258p.; 20cm.-E
Esta segunda edição foi publicada pelos cuidados do brasileiro
Francisco Adolfo Varnhagen. É de esmerado apuro gráfico e vem com o rosto impresso a negro e vermelho. É muito
invulgar e apreciada. Meia-encadernação de pele.
30,00 € 60,00 €
323. OSORIO, Jeronimo.- Da vida e feitos d'El Rei D. Manoel, XII. Livros dedicados ao Cardeal D. Henrique seu filho
por… / vertidos em portuguez pelo padre Francisco Manoel do Nascimento.- Lisboa: Na Impressão Regia, 1804-1806.3 vols.;17cm.-E
Tradução do latim, já muito invulgar, e uma das obras mais apreciadas do Bispo de Silves.
Como habitualmente a este conjunto falta o retrato do autor. Encadernações da época, inteiras de pele. Duas sem
rótulos. Estimados.
50,00 € 100,00 €
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324. PANORAMA Photographico.- 5 Fotografias.- Sec. XIX.- (20x27cm.)
Fotografias sobre papel com suporte em cartão. Este apresenta impresso na margem superior " Panorama
Photographico - Estampa Nº " e na margem inferior o nome que identifica a imagem captada. Todas apresentam ainda
impressa a morada do fotógrafo " Rua do Corpo Santo 3 e 5 " e uma apresenta as respectivas iniciais " L.A.A. - Rua do
Corpo Santo 5 " ( Luis Azevedo - 1870?). Com as seguintes vistas: Nº 1 Praça do Commercio ; Nº 2 Torre de Belem ;
Nº 3 Ponte Pensil sobre o Douro ; Nº 6 Duque da Terceira; Nº 7 Palacio Real da Ajuda. Levemente empoeiradas."
150,00 € 300,00 €

( 324 )
325. PARIS: 36 Photogravures de N.D. Phot.- (Paris) : S.n. (Heymann ?), s.d.- 36 fot.; 19x27cm.-E
Album de
principios do século XX, com 36 fotografias de Paris, quase todas com movimento de pessoas e alguns monumentos
famosos. Encadernação editorial em tela com bonitos ferros policromados na pasta superior. Estimado.
40,00 € 80,00 €
326. PARÓDIAS á "Ceia dos Cardeais" .- 8 obras com os titulos seguintes: A Ceia dos Cardeaes / Julio Dantas (2ª
edição, 1902); A Ceia dos Asylados : peça em um acto, em pseudoverso / Jorge Ferreira e Sebastião Alves (Lisboa,
1902); O Jantar dos Serviçaes: bexigada em verso…/ Celestino da Silva (Scipião) ( Lisboa, 1902); A Ceia dos Pobres:
episodio dramatico em um acto em verso / Campos Lima ( Coimbra, 1906); A Ceia dos Cardeaes / Julio Dantas
(Lisboa, 1906); A Ceia dos Pobres : episódio dramático em verso / Campos Lima ( Lisboa, 1925); A Ceia das Sogras:
comédia / Mario Marques (Lisboa, 1929); A Ceia dos Generais / Casimiro de Carvalho ( Lisboa,1941).
40,00 € 80,00 €
327. PATO, Bulhão.- Memórias.- Lisboa: Typ. da Academia Real das Sciencias, 1894-1907.- 3 vols.; 17cm.-B. Um
dos títulos mais apreciados deste autor, com grande interesse para a história social da época. Dificil encontrar os três
volumes juntos.
30,00 € 60,00 €
328. PATO, Raimundo de Bulhão.- 1 Carta autógrafa (2p.; 21cm.)
Carta dirigida a um amigo José, lamentando a morte de um tio: " Abraço-o no seu infortunio. … Diga a sua virtuosa e
intelligente irmã, que n'este momento de angustia, lhe beija as mãos um homem que sabe o que são as grandes
dôres! ".
Assinada e datada de 27 de Abril de 1878.
40,00 € 80,00 €
329. PATTI, Adelina.- 1 Carta autógrafa.- (2p.;119cm.) + 1 Documento
Carta dirigida ao Marquês de Charnacé ( Ernest C.Guy de Girard - 1825-1909) que lhe havia pedido autorisação para
publicar num livro a ela dedicado um retrato feito pelo Sr. Morse. Diz Patti " Vous me demandez l'authorisation de
publier mon portrait, gravé par Monsieur Morse, dont j'aprécie le talent charmant, dans votre livre “" Les Étoiles du
Chant"", qui doit aussi contenir ma biographie. … je suis heureuse de vous donner l'authorisation que vous désirez. "
Assinada e datada de Paris 1 de Maio de 1868. A espanhola Adelina Patti foi uma das mais famosas cantoras líricas
da história da musica, não só pelo técnica vocal e timbre da voz mas também pela arte cénica. Junta-se um programa
de récita com um retrato da soprano.
45,00 € 90,00 €
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330. PEDRO II, Dom ( Rei de Portugal).- 1 Documento em pergaminho 37x58cm.
Carta " porque V. M. faz mercê a Frei Dom Luis de Alencastro Cavaleiro profeço da Ordem de São Bento de Aviz, e
Comendador Mor da dita Ordem…." Lisboa, 27 de Agosto de 1688.
Assinatura autógrafa. Bonito documento em forma de diploma, com uma elaborada cercadura decorativa. Restauros
antigos na dobra central.
100,00 € 200,00 €

( 330 )
331. PEDRO, António.- Primeiro Volume: Canções e outros poemas 1927-1935.- Lisboa: Edições Revelação, 1936.175p.; 21cm.-B.
Esta invulgar 1ª edição tem um retrato do autor por Pribyl e uma colectânea dos melhores versos
publicados. Tiragem limitada. Capas empoeiradas, e a inferior com pequenas manchas.
25,00 € 50,00 €
332. PELTANO, P. Teodoro.- CATENA / GRAECORUM PATRVM / IN / PROVERBIA / SALOMONIS / R.P.
THEODORO PELTANO / Soc. Iesv Theologo interprete. / IN ECCLESIASTEN / B. GREGORII THAVMATVRGI
Metaphrasis Graecolatina / IN CANTICVM CANTICORUM / Paraphrasis / Michaelis Pselli…- Antuerpiae: Apud
Gasparem Bellerum, 1614.- (16), 544, (24)p.; 17cm.-E
Bonita edição seiscentista destes textos clássicos
coordenada pelo jesuíta André Schott, com o texto composto em caracteres redondos e italicos. Encadernação da
época inteira de pergaminho. Carimbo no rosto.
50,00 € 100,00 €
333. PEREIRA, João Felix.- Compendio da Chronologia.- Segunda edição.- Lisboa: Typ. Portas de Santo Antão nº 9,
1858.- (6), 184p.; 16cm.-E.
Do índice: dia solar, anno tropico, dia/civil, ciclo lunar antigo, idade da Lua, ciclo solar,
Era antiga e Moderna e vários elementos de história. Encadernação inteira de pele, da época. Rubrica no rosto.
20,00 € 40,00 €
334. PEREZ VIDAL, Jose.- España en la Historia del Tabaco.- Madrid: C.S.I.C.- Centro de Estudios de Etnologia
Peninsular, 1959.- XVIII, 392p.:il.; 25cm.- (Biblioteca de Dialectologia y Tradiciones Populares).-B. Historial do tabaco
em Espanha, com muito interesse historico e etnografico. Ilustrado c/estampas em separado. No final contém um útil
glossário de termos técnicos. Invulgar.
30,00 € 60,00 €
335. PERRON, Eugéne Pierre.- Un mot sur la préparation du Chocolat, d'aprés les procédés les plus simples et les
plus économiques, suivi d'un essai sur la maniére de préparer du Café parfait / par Perron, fabricant..- Paris: Chez
l'auteur, 1836.- 32p.; 23cm.-B
Pensamos tratar-se de uma das primeiras e principais publicações antigas sobre o
modo de preparar o chocolate, hoje raríssima. O autor tinha uma loja em Paris (rue Vivienne) e ganhou fama com as
suas "Chocolatines " e as suas " Dragées Parisiennes " que hoje não serão mais que " pão com chocolate " e "
bombons cobertos de chocolate " anunciados na época como um alimento muito saudável para a saúde, em especial
das crianças e cujas respectivas receitas foram patenteadas pelo autor em 1853. O rosto ostenta o carimbo da
biblioteca Palmela. Conserva as capas originais, embora a superior com pequenos defeitos. Vicaire (676).
50,00 € 100,00 €
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336. PESSANHA, Camilo ; MORAES, Wenceslau de.- Camões nas Paragens Orientais.- (porto): S.n., s.d.-(2), 14,
(4)p.; 24cm.-Col. Quinhentista).-B
Dois interessantes textos sobre Camões no Oriente, numa edição de Petrus,
como sempre de tiragem muito limitada e numerada.Texto composto a duas colunas. Muito invulgar.
25,00 € 50,00 €
337. PETRÓNIO (Caio Petrónio Arbiter).- TITI PETRONII ARBITRI / EQVITIS ROMANI / SATYRICON, / Cum
Fragmento nuper tragurii / reperto. / Accedunt diversorum Poetarum / Lusus in Priapum, Pervigilium Veneris, Ausonii
cento nuptialis, Cupido crucifixus, Epistolae de Cleopatra, & alia nonulla. / Omnia Commentaris, & Notis Doctorum /
Virorum illustrata. / Concinnante / MICHAELE HADRIANIDE.- A mstelodami: Typis Ioannis Blaeu, 1669.- (36), 558,
(42), 168, (8)p.: 1 grav.; 19cm.-E
Pensamos tratar-se da primeira parte da primeira edição completa deste
famoso romance latino, de caracter satírico e erótico, do qual só chegaram até nós algumas partes. Inclui ainda a
Priapeia, poesia erótica latina. Esta edição seiscentista vem adornada com um bonito anterrosto gravado finamente em
chapa por Romyn de Hoogh. O texto vem em caracteres redondos e italicos com as extensas notas de roda-pé
compostas a duas colunas. Rosto com a marca do impressor. Encadernação da época, inteira de pele, com defeitos
nas charneiras. Inscrições antigas nas guardas. Obra rara.
85,00 € 160,00 €
338. PINTO, Fernão Mendes.- Peregrinação seguidas das suas Cartas: texto primitivo, inteiramente conforme à
primeira edição (1614) - versão integral em português moderno, por Adolfo Casais Monteiro.- Lisboa: Sociedade de
Intercâmbio Cultural Luso-Brasileiro, Lda.; Livraria Editora da Casa do Estudante do Brasil, 1952-1953.- 2 vols.;il.;
25cm.-E Reedição cuidada deste clássico universal de literatura de viagens repleto de informações históricas e
etnográficas por vezes de real valor. Impressão cuidada com o texto primitivo face ao do português actual. Muito
ilustrado em separado com dezenas de estampas por vezes a cores. Texto com letras capitulares. Bonitas
encadernações editoriais, inteiras de chagrin com ferros próprios na lombada e pastas. Pequeno defeito numa coifa.
Estimados.
150,00 € 300,00 €
339. PLUTARCO (O) Revolucionario, que descreve a vida e caracter das personagens, que mais se tem distinguido
nos Annaes recentes da Republica Franceza / escrito em Inglez e traduzido do original em Portuguez.- Lisboa: Na
Officina de Simão Thaddeo Ferreira, 1809.- 2 vols. em 1; 16cm.-E
Esta obra que hoje é muito invulgar, é um
excelente exemplo das que foram publicadas em Portugal durante a ocupação das tropas francesas para fazerem
propaganda da França e em especial de Napoleão. Apesar de tendenciosa é muito informativa. Meia-encadernação de
pele, da época. Rosto com carimbo.
65,00 € 120,00 €
340. POETAE LATINI Rei Venaticae scriptores et Bucolici antiqui. Videlicet Gratii Falisci, atquae M. Aurelii Olympii
Nemesiani, Cynegeticon halieutico & de Aucupio / cum notis integris Casp. Barthii, Jani Ulitii, Th,. Johnson, ed. Brucei
accedunt M. Langii dispuntio notarum Jani Ulitii, & Caji Libellus de Canibus Britannnicis ; itidem bucolica M. …. Quibus
nunc primum accedunt Gerard Kempheri…. Cum Indicibus Copiosis.- Lugduni Batavorum & Hagae Comitum:
Johannem Arnoldum Langerak; P. Gosse; J. Neaulme, 1728.- (64), 423p.: 1 grav.;26cm.-E
Primeira edição desta
notável colectânea de poesias clássicas latinas sobre caça, pastoris e bucólicas, coordenada por Gerad Kempher e
repleta de notas de outros latinistas não menos famosos. De particular interesse o " Cynegeticon " de Grácio Falisco,
poeta romano pouco divulgado. Esta edição setecentista com o rosto impresso a negro e vermelho vem adornada com
uma bonita gravura alegorica em frontípicio. Encadernação da época inteira de pergaminho, com insignificantes
defeitos. Carimbos. Estimado.
250,00 € 500,00 €
341. POLÍCIA secreta dos últimos tempos do reinado do senhor D. João VI : e sua continuação até Dezembro de
1826.- Lisboa: Imprensa de Candido António da Silva Carvalho, 1835.- XXIX, 485, 145p.; 20cm.-E
Trata-se de
uma das mais curiosas obras sobre os tempos vividos em Portugal após a morte de D. João VI e a tentativa de golpe
de estado de D. Miguel. A polícia percorria a capital e arredores anotando e "bisbilhotando" todas as informações
sobre a vida privada das mais conhecidas personalidades da época e até dos mais simples moradores. Estas cerca de
quinhentas paginas que transcrevem apenas a "colheita" de 3 meses de investigações, constituem hoje um notável
documento para a história da espionagem política em Portugal ou mais simplesmente para a história do boato no
nosso país! Segundo Inocêncio (III, 333) o autor foi João Candido Baptista de Gouvêa oficial da Intendência geral da
Policia da Corte e Reino, que publicou esta obra anónima e em fascículos de texto, pelo que existem exemplares com
paginação diferente. Este parece conter o maior número, e vem ainda enriquecido no final com o "Extracto do Correio
dos Açores Nº IV, impresso em Londres por Greenlaw. Meia-encadernação de pele.Estimado. Nestas condições raro e
valioso.
100,00 € 200,00 €
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342. PONTE MARIA PIA sobre o Rio Douro (Construção).- 1 Fotografia.- sec. XIX.- ( 29x38cm.)
Fotografia da construção da Ponte Maria Pia sobre o Douro já com o arco parcialmente construido. Fotografia sobre
papel com suporte em cartão. Este apresenta uma cercadura simples impressa a vermelho. Embora sem referência é
atribuível á casa " Emilio Biel ". Cartão com sujidade.
100,00 € 200,00 €
343. PONTE MARIA PIA sobre o Rio Douro (construção).- 1 Fotografia.- Sec.XIX.-(27x38cm.)
Fotografia da Ponte Maria Pia sobre o Douro apenas com os pilares e o início dos dois vãos do tabuleiro superior, e
ainda sem o inicio da construção do arco, atribuível ao ano de 1876. Fotografia sobre papel com suporte em cartão.
Este apresenta uma cercadura impressa a vermelho e um título " PONTE FÉRREA SOBRE O DOURO – PORTO "
ainda na margem inferior " Constructores M.M. Eiffel & Cº "…. " Comprimento ….. 354m / Altura do Nivel da Agoa
….65m / Corda do Arco ….160m. " Nos dois cantos dentro da cercadura, também impressos a vermelho " Phot. Antiga
Casa FRITZ – Porto - Emilio Biel & Ciª ".
150,00 € 300,00 €

( 342 )

( 343 )

344. PORTO.- ( FOTOGRAFIAS).- 23 Fotografias ( 9 x 14cm.)
Importante colecção de fotografias da Casa Alvão que documentam alguns dos estragos produzidos na zona
ribeirinha do Porto, após o memorável temporal do Natal de 1909. No dia 21 de Dezembro de 1909 as águas do Douro
ultrapassaram em 80 centímetros a marca das cheias de 1860, até então as maiores de que havia registo. Mais de mil
casas foram afectadas e muitas ruíram por completo. Toda a zona ribeirinha da cidade invicta sofreu grandes estragos.
Grande parte dos barcos ancorados foram destruídos ou danificados, com destaque para o antigo navio da armada de
guerra portuguesa " Estephania " que atirado á praia do Ourigo ali foi desfeito pela força do mar. Tratou-se da maior
fúria destruidoura do Douro registada até hoje. Quase todas as fotografias ostentam no verso o carimbo da
".Photographia Alvão ".
150,00 € 300,00 €

( 344 )
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