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1. (A) Joaquim Veríssimo Serrão.- Manuela Mendonça (coord.).- Lisboa: Academia Portuguesa da Histó-
ria, 2005.-494p.: 23cm.-B           Compilação de artigos (em homenagem a)(. (140-R)  22,00 € 

2. (A) RETÓRICA Greco-Latina e a sua Perenidade  - Actas do Congresso.- José Ribeiro Ferreira 
(coord.).- Porto: Fundação Eugénio de Almeida, 2000.- 2 vols.- 23cm.-B                Com inúmeras participa-
ções de estudiosos e investigadores nacionais e internacionais. (137-R)    28,00 € 

3. ACTAS das Vereações de Loulé - I / edição preparada e prefaciada por Humberto Baquero Moreno ; 
leitura paleográfica, transcrição e índices de Luis Miguel Duarte e João Alberto Machado.- Loulé: edição da 
Câmara Municipal de Loulé, 1984.- XXVI, 141, (2)p.;23cm.-B          Trata-se das mais antigas resoluções de 
âmbito municipal de que há conhecimento em Portugal.(128)      15,00 € 

4. ALBUM do Porto / clichés e simili-gravuras de Marques Abreu.- Porto: Marques Abreu, s.d.- (46)p.: 
inum.: muito il.; 31cm.-E           Interessante homenagem fotográfica ao Porto. As bonitas fotografias de 
Marques de Abreu vêm reproduzidas em papel couché e trazem pequenos comentarios. São notáveis os tipos 
de costumes regionais. Enc. int.de percalina c/capas. P. de rosto c/margem da frente levemente imperfeita. 
(264)                42,00 € 

5. ALMANACH para o Anno de 1800.- Lisboa: Na Officina de Antonio Rodrigues Galhardo, (1800).- 
537p.; 14cm.-E          São muito informativos e procurados estes Almanaques. Enc. int. de pele da época, 
c/defeitos na coifa. Como habitualmente sem um mapa desdobrável que lhe competia. Primeiras folhas 
c/mancha de água antiga já desvanecida. Pequenos picos de traça ocasionais, quase sempre marginais. (136)
                44,00 € 

6. ALMANAK Ecclesiastico do Bispado do Porto para 1857 / por Filippe Augusto de Souza Carvalho.- 
Porto: Na Typographia de Sebastião José Pereira, 1857.- XVIII, 290p.; 22cm.-C            Muito informativo. 
C/os nomes de todos os presbíteros da Região Norte. Cartonagem editorial c/defeito na coifa. Leve humidade 
nas guardas.(82)              34,00 € 

7. 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           Trata-se de 
uma das mais importantes e procuradas obras de medicina portuguesa. O autor foi um notabilíssimo cirurgião 
que aprendendo em Londres a sua arte, veio imbuído das doutrinas de Bell, Hunter e Cooper, e renovou em 
Portugal a técnica cirúrgica. Publicou diversas obras de medicina e cirurgia, e foi médico régio. Para além do 
grande significado histórico/técnico desta obra, inteiramente escrita por autor português ( e não traduzida ), 
acresce ainda o interesse de vir adornada por 13 notáveis gravuras (trabalho português ? ) finamente abertas 
em cobre, todas desdobráveis que figuram instrumentos cirúrgicos, ataduras, apósitos e aparelhos ortopédicos 
(que quase sempre faltam!) Encs. da época inteiras de pele, três c/defeitos nas pastas provocadas por  antigos 
pingos de cera de velas, que acidificaram e danificaram a pele, mas ainda muito sólidas. Miolo estimado. 
Conjuntos completos como este são hoje muito raros. (321)      1.000,00 € 

 

8. ALVARENGA, Pedro Francisco da Costa.- Anatomie Pathologique et Symptomatologie de la Fiévre 
Jaune qui a régné à Lisbonne en 1857 : mémoire présenté à l'Académie royale des Sciences de cette Ville / 
traduit du portugais par le docteur P. Garnier.- Paris: J.B. Bailliére et fils, 1861.-XII, 190p.;23cm.-B        
C/uma introdução sobre o autor e a epidemia em Lisboa. Algumas folhas c/mancha antiga já desvanecida. 
Pequenos restauros marginais nas ultimas folhas.(225)       32,00 € 
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Fig. 1 e 2 Lote nº 7 .-�ALMEIDA, Antonio d'.- Tratado Completo de Medicina Operatória, offerecido a sua 
Alteza Real o Principe Regente…- 

 

9. ALVARES, Pe. Manuel.- Gramatica latina: fac-símile da edição de 1572 / com introdução do Dr. J. 
Pereira da Costa.- Funchal: Junta Geral do Distrito Autónomo do Funchal, 1974.- XVI, (12)p.244, 
(3)f.;24cm.-E           Edição fac-similada desta obra pela primeira vez impressa em 1572. exemplar como 
novo. Ainda de utilidade. Lombadas lev. empoeiradas. Enc. editorial. (115-R)   14,00 € 

10. ANAIS da Academia Portuguesa da História : Ciclo da Fundação da Nacionalidade.- Vol. I a Vol. 
XIV.- Lisboa: Editorial Atica; Companhia Editora do Minho, 1941-1959.- 14 vols.; 33cm.-B           Colecção 
completa destas publicações comemorativas do duplo centenario da Fundação e Restauração de Portugal, 
numa edição em grande formato, de esmerado apuro gráfico ilustrada c/várias estampas impressas em sepa-
rado em papel couché. Contêm importantes trabalhos de grande interesse histórico, escritos por especialistas 
e investigadores de renome como: Durval Pires de Lima, Serafim Leite, C.R. Boxer, Caetano Beirão, Manuel 
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Paulo Merêa e Abel Fontoura da Costa entre outros. O volume XI é integralmente composto pela " Numária 
de El-Rei D. Antonio" e por isso é muito procurado solto, faltando quase sempre. (172)  320,00 € 

11. ANAIS, Crónicas e memórias avulsas de Santa Cruz de Coimbra/ textos publicados com uma introdu-
ção por António Cruz.- Porto: Biblioteca Pública Municipal, 1968.- 173p.; 31cm.- (XI Centenário da Presúria 
de Portucale).-E                  Com interesse histórico e paleográfico. Cartonagem editorial. (34-R) 
                20,00 € 

12. ANDRADE, D. Mariana Angelica de.- Murmurios do Sado : poesias por…/ com um proemio de Can-
dido de Figueiredo.- Setubal: Typographia de Jose Augusto Rocha, 1870.- V,133,(2)p.: 1 retr.; 21cm.-B         
Estas poesias de sabor regionalista têm interesse Camiliano e são invulgares. São muito procurados os exs. 
(como este) que trazem a gravura c/o retrato da autora. Capas c/margens imperfeitas e lombada reforçada.(5)
                32,00 € 

13. ANDRADE, Lencastre Pereira d'.- Plantas Medicinaes de Goa - Sua História, Descripção, Analyse 
Chimica, Usos Therapeuticos, Economicos etc… Parte primeira / com uma introducção histórica por…- Bas-
torá: Typographia "Rangel", 1899.- LXI, 74, (2)p.; 24cm.-E            Pensamos que foi tudo quanto se publi-
cou. Para além de uma extensa e interessante introducção á botânica da região, cada espécie de planta vem 
c/uma descrição, sinonímia, história, análise química e usos terapêuticos e económicos. Tem no final uma 
folha desdobrável c/um quadro da sinonímia de nomes cientificos, vernáculos e em outros idiomas. M/enc. de 
pele, c/capas. Invulgar e justamente apreciada.(242)        66,00 € 

14. ANDRÉ, Carlos Ascenso.- Um judeu no desterro - Diogo Pires e a memória de Portugal.- (Coimbra, 
INIC, 1992).- 197p.: 23cm.-(Textos Humanísticos Portugueses - 10).- B               Transcreve documentação 
vária e tem ainda um índice onomástico final. (136-R)       13,00 € 

15. ARAGÃO, A.C. Teixeira de.- Breve notícia sobre o descobrimento da América.- (Lisboa): Academia 
Real das Ciências, (1982).- 80p.:il.; 30cm.-B                    Separata factícia. Contém a "carta de Pero Vaz de 
Caminha". Procurado. Capas de protecção não originais. (93-R)      10,00 € 

16. ARAGÃO, A.C. Teixeira de.- Descripção Historica das Moedas Romanas existentes no Gabinete 
Numismatico de sua Magestade El-Rei o Senhor Dom Luiz I por..- Lisboa: Typographia Universal, 1870.- 
640p.; 23cm.-E             É a mais rara das obras numismáticas de Teixeira de Aragão ainda hoje da maior uti-
lidade para colecionadores de moedas romanas, pelas cuidadosas descrições de cada espécime, e riqueza da 
colecção. M/enc. de chagrin, da época, cansada na lombada mas muito sólida e funcional. Parece faltar uma 
errata final.(288)              150,00 € 

17. ARMELIM JUNIOR, Manuel Velloso.- Dois beneméritos o Dr. Constantino Cumano e José Maria 
d'Assis.- Coimbra: Imprensa da Universidade, 1885.- 385p.: 25cm.-B            Trata-se de uma desenvolvida 
obra de agradecimento e louvor aos tratamentos á sífilis que em Faro eram feitos pelo famoso Dr. Cúmano e 
seu assistente José Maria d'Assis. Na época geraram grandes polémicas científicas, mas parece que resul-
tavam e esta obra pretende demonstrá-lo. Contém muitos depoimentos e transcreve noticias de muitos jornais 
da época sobre o assunto. C/evidente interesse para a história regional.(227)    62,00 € 

18. ARQUIDIOCESE de Lourenço Marques / Esforço Missionário Português.- Lisboa: Agência Geral das 
Colónias, 1950.- 150, (1), 30, (2)p.: il.; 23cm.-B                 Com várias estampas das missões e edíficios, 
impressas em separado, em papel couché, e dois mapas desdobráveis impressos a cores.(193-R) 
                28,00 € 

19. ARQUIVO Historico Portuguez : Vol.I a Vol. XI.- Lisboa: Imprensa Libanio da Silva, 1903-1917.- 11 
vols.: il.; 28cm.-E          Colecção completa desta notável publicação devida ao grande investigador Anselmo 
Braamcamp Freire, do maior interesse para a história de Portugal, c/importantes artigos de temas históricos, 
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artísticos e filosóficos.De esmerado apuro gráfico vem impressa em bom papel de linho e adornada com 
documentos fac-similados. Este conjunto tem as primeiras 288 páginas do previsto XIº volume que nunca 
chegou a ser publicado e conserva as capas de todos os fascículos. O Volume 2º é totalmente em fotocópias e 
o 1º é também em fotocópias a partir da p. 208. Encs. ints. de percalina.(319)   450,00 € 

20. ARRUDA, Virgílio.- Dom Pedro e Dom Miguel: do Brasil ao Ribatejo.- Torres Novas: Junta Distrital 
de Santarém, 1972.- (6), XVI, 279, (5)p.:il.;25cm.-B                   Importante estudo histórico c/interesse 
regional. Il. c/figuras no texto e em separado. (155-R)       24,00 € 

21. ASMODEU (O) : Semanario burlesco e não político / fundado pelo Ex-Visconde de Borratem ; ilustra-
do por Nogueira da Silva.- (Lisboa) : Typographia do Progresso,1856.- 12 números: il.; 45cm.-B    Trata-se 
de um conjunto de 12 números ( 4, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ) deste notável jornal de virulenta 
critica social ilustrado pelas magníficas figuras satíricas de Nogueira da Silva um dos nossos mais importan-
tes artistas do género. Mesmo números soltos como estes são hoje raros e procurados.(50) 
                46,00 € 

22. ASSAC, Ploncard d?.- Dictionaire politique de Salazar.- Lisboa: S.N.I., 1946.- 261, (7)p.; 23cm.-B         
Este "Idearium" de Salazar é importante para o conhecimento da sua política. Estimado. (46-R) 
                26,00 € 

23. AUSTIN, Paul Britten.- 1812 : The Great retreat told by the survivors.- London: Greenhill Books, 
1996.- 464p.: il.; 25cm.-E         História da retirada dos exércitos napoleónicos da Rússia.Il. em separado. 
Enc. edit.c/sobrecapa.(89)            24,00 € 

24. AVILA e BOLAMA, Marquez d'.- A Marquesa d'Alorna: algumas notícias authenticas para a história 
da muito ilustre e eminente escriptora, que os poetas seus contemporâneos denominaram Alcipe.- Lisboa: 
Imprensa de Manuel Lucas Torres, 1916.- (6), 244, (2)p.:il.;25cm.-B                   Excelente estudo histórico-
biográfico, ilustrado com diversas estampas em separado. Capa lev. empoeirada. (96-R)  21,00 € 

25. AVILA, Arthur Lobo d'.- A descoberta e conquista da India pelos portuguezes: romance histórico.- 
Lisboa: João Romano Torres, 1898.- 223, (4)p.:il.;21cm.-E           Edição ilustrada por E. Casanova, 
A.Brandão e pelo autor. Lombada reforçada, capas c/margens imperfeitas. (105-R)  12,00 € 

26. AZEVEDO, Carlos de.- A Arte de Goa, Damião e Diu.- (Lisboa): Comissão Executiva do V Centebná-
rio do Nascimento de Vasco da Gama, 1970.- 60p.:60.;28cm.-B             Apreciado estudo artístico, ilustrado 
em separado.(31-R)             15,00 € 

27. AZEVEDO, J. Fraga de (e outros).- Moluscos de água doce do Ultramar Português.- Lisboa: Junta de 
Investigações do Ultramar, 1955-1961.- 3 vols.: il.; 25cm.-E         Trata-se de tudo quanto se publicou desta 
importante monografia científica il. c/estampas em separado. Vêm incluídos nos " Estudos, Ensaios e Docu-
mentos" da J.I.C.U. C/os sub-títulos: I- Introdução, generalidades II- Moluscos do Sul do Save (Moçambi-
que) III- Moluscos de Moçambique. Encs. edits. (96)        78,00 € 

28. AZEVEDO, J.lúcio de.- Os Jesuítas no Grão-Pará, suas Missões e a Colonização.- segunda edição 
revista.- Coimbra: Imprensa da Universidade, 1930.- (4), VII, 436, (1)p.: 1 est.; 23cm.-B                Reedição 
deste importante estudo para a colonização portuguesa do Brasil. Ilustrado com uma estampa desdobrável 
reproduzindo uma carta do Rio Amazonas. (25-R)        22,00 € 

29. BABO, Jorge ; SIMÕES, José Formosinho.- A grande Campanha Anti-Igreja em Portugal: Do " Porque 
não sou Cristão" à " Fátima Desmascarada".- Coimbra: Coimbra Editora, 1972.- XV, 295p.; 21cm.-B       (98) 
                12,00 € 



�
� �

30. BACELLAR, Augusto Fernandes Nunes Corrêa.- Migueleida de Bacellar : poema em memoria do 
Senhor Dom Miguel de Bragança.- Lisboa: Typographia Universal, 1867.- IV, 113, (2)p.; 20cm.-E           
Invulgar poema heróico em memória de D. Miguel. Enc. int. de percalina, c/capas. Rubrica no rosto.(86) 
                44,00 € 

31. BAIÃO, António.- Alguns ascendentes de Albuquerque e o seu filho à luz de documentos inéditos: a 
questão da sepultura do governador da Índia.- Lisboa: Academia das Sciencias de Lisboa, (1915).- LIII, 
150p.: 2 est.; 33cm.-B           Estudo de grande interesse histórico e genealógico, enriquecido com uma 
estampa a cores do "Brazão dos Gomides, segundo o livro de António Godinho" e uma fotografia duma "pro-
curação passada em nome do autor dos Comentarios e por ele assinada". Capas lev. cansadas. (15-R) 
                35,00 € 

32. BANDEIRA, Luis Stubbs Monteiro.- A capela da Rua de Peralves seco em Tomar.- Lisboa; Gabinete 
de Estudos Heraldicos e Genealógicos, 1965.- 187p. 35f. de est.;23cm.- (Cadernos de Estudos).-B            Ex-
celente trabalho de índole genealógica sobre a família Tamagnini, editado numa edição muito restrita. As 
estampas fotográficas são impressas em papel couché. Com prefácio de gastão de Mello de Mattos. (120-R) 
                15,00 € 

33. BARATA, A.F.- Cancioneiro Portuguez.- Coimbra: Imprensa Litteraria, 1866.- xxI, (4), 204p.; 17cm.-
E                Primeira edição deste feliz repositório de feitos épicos e lendas extremamente poéticas com inte-
resse para a nossa história cultural e literéria. Tem um juízo crítico por Tomás Ribeiro. Boa m/enc. de pele 
com ferros a ouro na lombada. Capa superior e pag. de rosto c/restauros, de resto estimado. Invulgar. (21-R)
                28,00 € 

34. BARATA, Mário.- Poder e Independência no Grão-Prá 1820-1823 : génese, estrutura e fatos de um 
conflito politico.- Belém: Conselho Estadual de Cultura,1973-74.- 246p.; 24cm.-B        C/ded. do autor. (108)
                15,00 € 

35. BARBOSA, I. de Vilhena.- Exemplos de Virtudes civicas e domesticas colhidos na História de Portu-
gal.- 8ª edição correcta.-Porto: Livraria Chardron, 1886.- XIV, 256, (2)p.; 18cm.-E          Episódios escolhi-
dos da nossa história pátria. M/enc. de tela, da época.(112)       15,00 € 

36. BARREIROS, Cónego Manuel de Aguiar.- Nossa Senhora nas suas imagens e no seu culto na Arqui-
diocese de Braga.- Braga: Edição da Revista " Opus Dei", 1931.-147p.: il.; 26cm.-E          Estudo sobre as 
diversas invocações a Nossa Senhora em Braga. Muito informativo. C/evidente interesse historico e regio-
nal.Il. em separado.Boa m/enc. de pele, c/capas.(30)        46,00 € 

37. BASTO, A. de Magalhães.- Poeira dos Arquivos.- Pôrto: Livraria Escolar "Progredior", 1935.- (6), 
300,(3)p.; 20cm.-B                  Conjunto de crónicas de cariz histórico anteriormente publicadas no "Primeiro 
de Janeiro". Com os títulos: A Misericórdia no Porto, Cavalarias dos doze de Inglaterra, Descobrimentos, 
Colonização e conquistas, Inquisição, O Pôrto e os Jesuítas, Marquês de Pombal e Nos Felizes tempos dos 
Conventos. Invulgar. (73-R)            24,00 € 

38. BASTOS, Augusto Joaquim de Oliveira.- Livres dos feiticeiros e mágicos.- Lisboa: União Gráfica,s.d.-
59p.; 20cm.-B       Curioso relato de costumes indígenas em Angola e Moçambique.Raro.(99) 15,00 € 

39. BEJA, A.Sarmento (João d'Além).- Silhouettes/desenhos de Manoel Monterroso.- Porto: Livraria 
Chardron, 1914.- 194p.:il.;19cm.-B                Compilação de artigos anteriormente publicados no Primeiro de 
Janeiro e agora reunidos em volume. Estudos humorísticos de figuras de relevo das letras, artes e política, 
com desenhos caricaturais. Invulgar. (54-R)         23,00 € 



�
� �

40. BEJA, Fr. Antonio de.- Breve doutrina e Ensinança de Príncipes / reproducção fac-similada da edição 
de 1525 ; introducção de Mário Tavares Dias.- Lisboa: Instituto de Alta Cultura, 1965.- 195p.; 24cm.-B    Pa-
ra além do estudo técnico/histórico reproduz a obra quinhentista de grande raridade. Primeiras folhas 
c/pequena mancha no festo.(286)           18,00 € 

41. BELFORD, Filipe de Sousa.- Annuario Politico-Burlesco de 1864.- Lisboa: Typ. de M. da Costa, 
1865.-68p.; 22cm.-C           Raro opúsculo de índole absolutista, c/criticas ao governo da época.Cartonagem 
em papel marmoreado.(24)            23,00 € 

42. BERMUDES, Felix.- Sem armas no meio das feras: a vida na selva.- Lisboa: Agência Geral do Ultra-
mar, 1962.- (4), 93p.:il.;24cm.-B                 1ª edição. Safari fotográfico pela África, em especial a reserva da 
Gorongosa em Moçambique. Muito ilustrado com estampas impressas em separado. (36-R) 
                15,00 € 

43. BIBLIOTECA (A) da Faculdade de Medicina de Coimbra : Exposição de Livros de Medicina dos secs 
XV e XVI , Coimbra na Renascença (ciclo de conferências) III / publicação dirigida por Feliciano Guima-
rães.- Coimbra: (Universidade de Coimbra), 1937.- 168, (6)p.:il.; 25cm.-( Numero comemorativo do IV cen-
tenario do estabelecimento definitivo da Universidade em Coimbra).-B            C/ interesse bibliográfico e 
para a história da medicina em especial a conferência " Coimbra Joanina" por Vergílio Correia.(295) 
                20,00 € 

44. BIOGRAPHIAS dos mui distinctos e meritissimos medicos os Srs. Dr. Antonio José de Lima Leitão e 
Dr. Antonio Maria dos Santos Brilhante - publicadas em 1877.- Lisboa: Typographia Universal, 1877.- 16p.: 
1 retr.; 16cm.-E    +     ARAUJO, F.D. Almeida e .- Memoria Brilhante inflexivel deliberação aos dezesete 
annos de edade ou o futuro nascente de Antonio Maria dos Santos Brilhante : precedida esta memoria das 
biographias do Dr. Antonio Jose de Lima Leitão e da do autor por..- Lisboa: Typographia Universal, 1871.- 
XVI, 318, (2)p.: 2 retr.; 16cm.-E           Publicação de homenagem a dois médicos distintos: O Dr. Lima Lei-
tão natural de Lagos e o Dr. Antonio Maria dos Santos Brilhante natural de Alcobaça. Vem adornada c/ 3 
retratos litografados, dos medicos referidos e de Bernardo Antonio do Amaral Ferreira benfeitor do Dr. Bri-
lhante, também natural de Alcobaça. De  cariz memorialista é de evidente interesse para a história da região. 
M/enc. de percalina, c/capas.(302)           48,00 € 

45. BITTAR, Eduardo C.B. .- Curso de filosofia aristotélica: leitura e interpretação do pensamento aristoté-
lico.- São Paulo: Manole, 2003.- 1436p.: 24cm.-C (172-R)       20,00 € 

46. BLACKSTONE, W.- Commentaires sur les Lois Anglaises par… / avec des notes de M. Ed. Christian ; 
traduits de l'anglais sur la quinziéme édition par N.M. Chompré.- A Paris: Bossange Pére, 1822-1823.- 6 
vols.; 21cm.-B           M/encs de pele, da época. (315)       100,00 € 

47. BOCAGE).- (SILVA, Tomás Antonio dos Santos e).- (Collecção de poesias á memória de Manuel 
Maria Barbosa du Bocage, um dos melhores poetas portuguezes…).- (Lisboa): (Na Impressão Regia), 
(1806).- 78p.;14cm.-E    +   Á morte de Manoel Maria Barbosa du Bocage : elegia.- Lisboa: Na Impressam 
Regia, 1806.- 11p.; 14cm.-E      +    ELEGIA á deploravel morte do grande, e incomparavel Manoel Maria 
Barbosa du Bocage / por F.P.M.V.-Lisboa: Na Impressão Regia, 1806.- 14, (2)p.; 14cm.-E     +     Á morte de 
Manoel Maria Barbosa du Bocage / por J.M.C.B.- Lisboa: Na Impressão Regia, 1806.- 11, (2)p.;14cm.-E        
Invulgar conjunto de opúsculos em louvor de Bocage após a sua morte. Ao 1º falta a f. de rosto. O segundo 
foi escrito por Manuel Inácio Nogueira (Inoc. XVI, 226). O 3º foi escrito por Francisco de Paula Medina e 
Vasconcelos (Inoc. III, 25). O 4º foi escrito por João Miguel Coelho Borges (Inoc. X, 319). Todos reunidos 
num vol. m/enc. de pele. O ultimo c/f.de rosto empoeirada. (142)     48,00 € 

48. BOCAGE, Manuel Maria Barbosa du.- Poesias dedicadas á Illmª e Exmª Senhora Condessa de Oye-
nhausen por Manoel Maria Barbosa du Bocage-Tomo III.- Terceira edição.- Lisboa: Na Off. De Simão 
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Thaddeo Ferreira, 1806.- 303, (4)p.; 15cm.-E          Enc. da época, int. de pele. Mesmo vols soltos são invul-
gares e procurados.(145)            36,00 € 

49. BOCAGE, Manuel Maria Barbosa du.- Rimas de Manoel Maria Barbosa du Bocage dedicadas á ami-
zade.- Tomo II.- Quarta edição.- Lisboa: Na Off. De Simão Thaddeo Ferreira, 1813.- (8), 368p.; 15cm.-E        
Enc. da época, int. de pele, c/dano na coifa inferior. Estimado. Mesmo vols. soltos são invulgares e procura-
dos.(144)               36,00 € 

50. BOERHAAVE, Herman.- Methodus studii medici / emaculata, & accessionibus locupletata ab Alberto 
ab Haller .- editio prima veneta.- Venetiis: Ex Typographia Remondiniana, 1753.- 2 vols.; 24cm.-E         Esta 
obra do famoso médico holandês é uma desenvolvida introdução á literatura médica e cientifica, nesta edição 
veneziana, inteiramente revista e muito aumentada por Haller o seu mais dilecto discipulo. É considerada 
uma das melhores edições. De esmerado apuro gráfico, o primeiro vol. vem adornado por uma bonita estam-
pa alegórica em frente ao título, que representa a "Ciência Médica". O titulo é impresso a negro e vermelho. 
O texto tem ainda 3 estampas desdobráveis. Encs. da época ints de pele, c/ferros a ouro nas lombadas. 
Segundo volume c/manchas antigas nas margens, já desvanecidas. Rubricas antigas.(267) 

                280,00 € 

51. BOERHAAVE, Hermann.- Praelectiones Academicae in proprias Institutiones Rei Medicae / edidit, et 
notas addidit Albertus Haller.- Taurini: Ex Typographia Regia, 1742-1745.- 4 vols.; 25cm.-E         Trata-se 
dos primeiros 4 vols. (de 6) desta importante obra de medicina do grande médico holandês. Editados por Hal-
ler, provavelmente o mais dotado dos seus alunos, que recolheu e organizou estas lições de medicina do 
grande mestre. Durante muitos anos estes compêndios serviram de base a todos os cursos de medicina.  Cada 
vol. trata de assuntos separados: 1º " Chylificatio, arteria, cor, pulmo, sanguis"; 2º "Glandula, cerebrum, lien, 
hepar, musculi, cutis, nutritio"; 3º "Sensus Externi, Interni, Somnus"; 4º "Respiratio, Loquela, Semen Mascu-
linum, Menstrua, Conceptus". Encs. da época inteiras de pele, c/ferros a ouro nas lombadas. Folhas 
c/manchas ocasionais já desvanecidas.(266)         220,00 € 

52. BOLETIM do Grupo dos Amigos de Montemor-o-Novo / Centro de Actividades Culturais e Económi-
cas (C.A.C.E.).- Nº 1 ( 8 Março 1976) a Nº 40 ( 1 Novembro 1986).-Évora; Cacilhas: Diversas tipografias, 
1976-1986.- 36 números: il.; 26cm.-B           Pensamos tratar-se de tudo quanto se publicou desta folha cultu-
ral c/evidente interesse regional. Il. no texto. (87)        46,00 € 

53. BOLETIM oficial do Conselho de Nobreza: referente a 30 de Dezembro de 1949 Ano II.- Porto: Livra-
ria Fernando Machado, 1949.- (6), 229, (1)p.; 23cm.-B                 Lombada c/peqs. Defeitos. (117-R) 
                16,00 € 

54. (BORDALO PINHEIRO) - DIÁRIO de Notícias Illustrado - (Natal 1900 ?).- (Lisboa): Officinas do 
"Commercio do Porto", 1900 ?.- (30)p.:il.; 43cm.-E           Trata-se de um dos mais apreciados numeros des-
tas publicações ocasionais do famoso jornal diário, por conter uma notável colaboração artística de Rafael 
Bordalo Pinheiro de que destacamos a capa, varios desenhos no texto e a história em figuras "Militão, o 
grande folgazão", alguns estampados a cores. Tem ainda um desenho satírico de página inteira, á "Instrucção 
Nacional" assinado por Manuel Gustavo Bordalo Pinheiro e duas paginas a cores c/desenhos humorísticos de 
Celso Herminio. Enc. int. de percalina. Estimado. Rara peça de colecção Bordaliana.(178) 130,00 € 

55. BOTELHO, Abel.- Pathologia Social - V - Prospero Fortuna.- Porto: Livraria Chardron, 1910.- (6), 
560p.19cm.-E                 1ª edição. Enc. edit. (245)        20,00 € 

56. BOYER, Baron de.- Traité complet d'Anatomie, ou description de toutes les parties du corps humain.- 
Quatriéme édition.- A Paris: Chez Migneret imprimeur, 1815.- 4 vols. ; 21cm.-E          Este médico françês 
que foi discípulo do grande Desault e que exerceu clinica no hospital de " La Charité" foi médico de Napo-
leão e acompanhou-o em muitas guerras pelo Império, e esta que é uma das suas principais obras medicas, 
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ficou reconhecida como um clássico na matéria. M/encs. de pele, da época modestas. Rubricas.(272) 
                280,00 € 

57. BRAGA, Maria Luísa.- A Inquisição em Portugal. Primeira metade do século XVIII. O Inquisidor 
Geral D. Nuno da Cunha de Athayde e Mello.- Lisboa: INIC, 1992.- 358p.; 23cm.- ((Série - História Moder-
na e Contemporânea- 10).-B            Com várias tabelas e gráficos. Transcreve documentação vária. (178-R)
                17,00 € 

58. BRANDÃO, Fr. Mateus da Assumpção.- Novena do Glorioso S. Roque por occasião da Epidemia Cho-
lera-Morbus no anno de 1832, offerecida, e celebrada pela Real Irmandade de S. Roque de Lisboa sendo seu 
provedor perpetuo ElRei nosso senhor o senhor D. Miguel I…- Lisboa: Na Impressão Regia, 1832.- 
87p.;15cm.-B          Para além do evidente interesse olisiponense, esta novena de época miguelista tem inte-
resse para a história da Medicina e é rara. Carimbo no rosto.(195)     36,00 € 

59. BRANDÃO, Joaquim Ignacio de Seixas.- Memorias dos Annos de 1775 a 1780 para servirem de histo-
ria á analysi, e virtudes das Agoas Thermaes da Villa das Caldas da Rainha / compostas por….- Lisboa: Na 
Regia Officina Typografica, 1781.- XIV, 281p.; 21cm.-E           Esta obra cientifico-técnica é rara e procura-
da. O autor era médico no Hospital das Caldas e apresenta um significativo numero de casos clinicos curados 
pelas famosas águas das Caldas da Rainha, acompanhados de informações técnicas sobre as águas e uma 
introdução geral ao termalismo. Como é evidente tem ainda interesse regional. Enc. da época int. de pele, lev. 
cans. Primeiras e ultimas folhas c/ pequenos furos de traça, mais acentuados junto ao festo nas finais.(268)
                180,00 € 

60. BRANDÃO, Raul.- 1817.- A Conspiração de Gomes Freire: Quem matou Gomes Freire - Beresford, D. 
Miguel Forjaz, O Principal Souza - Mathilde de Faria e Mello.- 2ª edição.- Porto: "Renascença Portuguesa", 
1917.- (8), 319, (3)p.:il.;19cm.-B                 Com interesse histórico. Ilustrado no texto. Lombada reforçada. 
Invulgar. (2-R)              25,00 € 

61. BRASIL-(ALVARÁ).- CARTA de Lei, pela qual Vossa Alteza Real há por bem elevar este Estado do 
Brasil à graduação e cathegoria de Reino, e Uni-lo aos Seus Reinos de Portugal, e dos Algarves, de maneira 
que formem hum só Corpo Político, debaixo do titulo REINO-UNIDO DE PORTUGAL, E DO BRASIL, e 
ALGARVES…- (Lisboa): Na Impressão Regia, 1816.-(4)p.; 32cm.-C             Elevação da colónia do Brasil a 
Reino. De grande significado histórico. Manchas antigas nas margens mais acentuada a superior. Cartonagem 
em papel marmoreado. Peça de colecção.(42)         32,00 € 

62. BRAZÃO, Eduardo.- Memorial de D. Quixote.- Coimbra: Coimbra Editora, 1976.-(12), 402, (3)p.: il.; 
21cm.-B     Trata-se das memórias deste importante Historiador, que tendo sido Embaixador, revelam impor-
tantes passos da nossa história contemporânea. (82-R)       16,00 € 

63. BRITO, A. da Rocha.- Finanças quinhentistas do Município Coimbrão.- Coimbra: Biblioteca Munici-
pal de Coimbra, 1943.- 112p.: 1 desd.; 28cm.-B         Estudo histórico c/muita informação regional.(201) 
                22,00 € 

64. BROCHADO, Costa.- Para a história de um regime.- 4ª edição.- Lisboa. Editorial Império, Lda, 1949.- 
(4), 184, (8)p.;20cm.-E                    Com interesse para o estudo da política da época e anti-Norton de Matos. 
M/enc. de pele sintética. Com capas. Estimado. (8-R)       12,00 € 

65. CABANÉS, Dr.- L'Histoire éclaircie par la Clinique.- Paris: Albin Michel, s.d. (1920?).- 320p.; 22cm.-
E       Interessante estudo sobre a importância dos factos clínicos na história. M/enc. de pele, c/ferros a ouro 
na lombada e conserva as capas.(212)          48,00 € 
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66. CABRAL, Alexandre.- Histórias do Zaire.- 2ª edição refundida.- Lisboa: Prelo, s.d.- 239p.: 20cm.-B             
Com várias refrências de importãncia etnográfica e cultural. Valorizado com dedicatória do autor.(183-R) 
                14,00 € 

67. CABRAL, Antonio.- Camillo e Eça de Queiroz: Cartas inéditas de Camillo - Os plágios de Eça.- 
Coimbra: Coimbra Editora, Lda., 1924.- (6), 314, (3)p.:il.;19cm.-B                     Capas empoeiradas. (78-R) 
                18,00 € 

68. CAETANO, Marcelo.- Problemas da Revolução Corporativa.- Lisboa: Acção, 1941.- (6), 156.; 19cm.-
B      C/interesse para o estudo da Revolução Nacional de 28 de Maio e do Estado Novo. (52-R) 
                14,00 € 

69. CAMARA MUNICIPAL DE SETUBAL / Concurso para as intalações electrica Municipaes : objecto e 
programa do concurso-condições da empreitada.- Lisboa: Tipografia do Comercio, 1927.- 42, (2)p.; 26cm.-B         
Capa e rosto c/leves manchas marginais. (73)         10,00 € 

70. CÂMARA, D. João.- Teatro Completo I,II e III.- Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2006.- 3 
vols..: 24cm.-B            Obras completas deste importante dramaturgo português do séc. XIX.(170-R) 
                25,00 € 

71. CÂMARA, João de Brito.-Auto da Lenda.- Funchal: Edição da Câmara do Funchal, 1943.- 131p.: 
24cm.-B         "Descrição poética da lenda que se conta dos amores de Ana d'Arset e Machim que, em remo-
tos tempos, desgarrados com tormenta, foram ter à Ilha da Madeira”. C/ded. do autor para Manuel Anselmo, 
que rubricou o rosto.(100)            15,00 € 

72. CAMÕES, Luis de.- Os Lusiadas, poema epico de.- Nova edição .- Lisboa: Na Typographia Rollandia-
na, 1850.- 397,(2)p.; 10cm.-E          Trata-se de uma das mais apreciadas edições portuguesas em pequeno 
formato saída dos prelos da "Officina Rollandiana". Enc. da época, int. de pele, c/pequeno dano na coi-
fa.(255)               28,00 € 

73. CAMPOS, Correia de.- Imagens de Cristo em Portugal .- Lisboa: Livr. Bertrand, s.d.- (8),XVII, 184p.: 
100 est.; 24cm.-E             Importante contributo para a história da arte portuguesa. Para além do texto muito 
informativo, tem no final uma notável iconografia sobre o tema, da maior utilidade para colecionadores e 
antiquários. Boa m/enc. de pele, c/capas.C/ded. do autor.(33)      62,00 € 

74. CANCIONEIRINHO de Trovas Antigas colligidas de um grande Cancioneiro da Biblioteca do Vatica-
no / precedido de uma notícia critica do mesmo grande Cancioneiro; com uma lista de todos os trovadores 
que comprehende pela maior parte portuguezes e galegos.- Vienna: Typographia I.E.R.do E.E. da corte, 
1870.- 170p.17cm.- E             Trata-se de uma excelente edição de um cancioneiro inédito do sec. XIV, 
c/cantigas de D. Diniz, colligido em Madrid pelo célebre historiador brasileiro Francisco Adolfo Varnhagen, 
que também redigiu a introdução histórica. Com interesse literario e etnográfico Boa encadernação inteira de 
chagrin, da época.Estimado.(28)           52,00 € 

75. CARDOSO, Manuel da Costa Lobo.- Subsídios para a história de Luanda.- Luanda: Museu de Angola, 
1954.- (6), 63, (1)p.:il.;26cm.-B                  Transcreve documentos inéditos. (112-R)  12,00 € 

76. CARLOS Alberto Ferreira de Almeida "in memoriam".- Vol.I e II.- Porto: Faculdade de Letras da Uni-
versidade do Porto, 1999.- 2 vols.; 23cm.-B       Compilação de diversos artigos. (194-R) 36,00 € 
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77. CARTULARIO do Mosteiro de Crasto (numero especial do Boletim de Trabalhos Históricos, publica-
ção subsidiada pela Junta de Provincia do Minho).- Guimarães: Edição do Arquivo Municipal de Guimarães, 
1938.- 46p.; 25cm.-B               C/uma noticia historica.(6)       10,00 € 

78. CARTUSIANO, Ludolfo.- O Livro de Vita Christi em lingoagem  português .- Edição fac-similar e 
crítica do incunábulo de 1495 cotejado com os apógrafos por Augusto Magne.- (Rio de Janeiro: Ministério da 
Educação e Cultura, Casa de Rui Barbosa, 1957.- 2 vols.:il.; 29cm.-(Colecção de textos de língua portuguesa 
arcaica -I).-B        Excelente edição, c/fac-simile do incunábulo e em face a leitura em caracteres actuais, e 
muitas notas criticas incluíndo um glossário final.Muito invulgar os dois vols juntos. Justamente muito apre-
ciado.(57)               68,00 € 

79. CARVALHO, Alberto Antonio de Moraes.- Observações sobre a primeira parte do projecto de Codigo 
Civil Portuguez do Conselheiro Antonio Luiz de Seabra.- Lisboa:Imprensa Nacional, 1857.- XIII, 214p.; 
21cm.-E      +   SEABRA, Antonio Luiz de.- Apostila á censura do Sr. Alberto Moraes Carvalho sobre a pri-
meira parte do Projecto de Codigo Civil por…- Coimbra: Imprensa da Universidade, 1858.- 115,(2)p.; 
21cm.-E         Muito invulgar os dois titulos juntos. M/enc. de pele.(91)    30,00 € 

80. CARVALHO, Almeida.- Acontecimentos, lendas e tradições da Região Setubalense.- (Setúbal): Junta 
Distrital de Setubal, 1968-1972.- 7 vols.:il.;25cm.-B               Importante monografia regional. O autor viveu 
no século XIX e faz a história da região de setúbal desde a dominação Filipina e descreve alguns dos seus 
monumentos mais importantes. Com os títulos seguintes: Vol.I- Memórias do Autor; Vol. II- Dominação 
Filipina; Vol.III- Convento de Jesus; Vol.IV - Conventos de Setúbal; Vol.V- O Prior do Crato em Setúbal; 
Vol.VI - Após a Restauração de 1640.O Volume IV conta com dois tomos. Ilustrado em separado. Muito 
invulgares os conjuntos completos como este. (11-R)        150,00 € 

81. CARVALHO, Augusto da Silva.- A Régia Escola de Cirurgia de Lisboa por..- (Lisboa): (" Jornal da 
Sociedade das Sciências Médicas"), 1926.- 312p.;27cm.-B          Trata-se do procuradíssimo Nº 4 do Tomo 
XC do Jornal da Sociedade das Sciências Médicas de Lisboa, que contém este importante trabalho de índole 
histórica, fundamental para a história da Medicina em Portugal. Tem também muito interesse bibliográfico. 
(219)                48,00 € 

82. CARVALHO, Augusto da Silva.- Memórias da Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa.- Lisboa: Ottosgrá-
fica, 1942.- 290, (2)p.; 26cm.-(Academia das Ciências de Lisboa).-B          Invulgar separata das " Memórias" 
da Academia das Ciências. Estudo muito desenvolvido, importante para a história da medicina em Portugal. 
Justamente apreciado e procurado. ( 220)          62,00 € 

83. CARVALHO, Augusto da Silva.- S. João de Deus. A ordem do seu nome. Serviços prestados pelos 
Hospitaleiros em Portugal.- Lisboa: S.n., 1951.- 140, (2)p.:il.; 23cm.-B          Apreciado estudo histórico, rara 
separata da revista "Acção Medica". Il. no texto, e muito informativo. Capas c/picos de humidade. Miolo 
bom, c/notas marginais.(77)            18,00 € 

84. CARVALHO, José Liberato Freire de.- Memorias com o titulo de Annaes, para a historia do tempo que 
durou a usurpação de D. Miguel….(I).- Lisboa: Na Imprensa Nevesiana, 1841.- 116p.; 20cm.-E     +     
CARVALHO, José Liberato Freire de.- Memorias com o titulo de Annaes, para a Historia do tempo que 
durou a usurpação de D. Miguel….(II) que comprehende os annos 1829 e 1830.- Lisboa: Imprensa Nevesia-
na, 1842.- 188p.; 20cm.-E         Trata-se dos dois primeiros vols. (de 4) desta obra de cariz memorialista, pre-
ciosa fonte de informações históricas sobre o reinado de D. Miguel. M/enc. de pele, lev. cansada.(238) 
                38,00 € 

85. CARVALHO, Silva.- Historia da Urologia em Portugal até ao meiado do seculo XIX.- Lisboa: Of. Da 
"Soc. Nacional de Tipografia", 1925.- 84p.; 22cm.-B         Monografia histórica rara e procurada.(180) 
                22,00 € 
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86. CARVALHO, Silvestre José de.- Curso de Cirurgia dictado aos estudantes de Medicina e Cirurgia de 
Paris por Mr.Elias Col de Vilars / traduzido em portuguez e dedicado… por…- Lisboa: Na Regia Officina 
Typografica, 1771.- 3 vols.( XXX, 643)(VIII,606)(XV,347); 20cm.-E            Trata-se de uma das mais 
importantes obras traduzidas por este clinico lisboeta do século XVIII. O tratado de Col. de Vilars, médico do 
Rei de França em Chatelet e professor de cirurgia na Universidade de Paris, foi durante muito tempo o ma-
nual desta especialidade usado pelos alunos no curso de medicina. É hoje uma obra rara e apreciada. Encs. da 
epoca inteiras de pele, c/lombadas refeitas em meados do sec. XIX, lev. cans. O 1º e o 3º vol. apresentam 
alguns pequenos furos de traça nas margens das primeiras e ultimas folhas.O 2º pequenas manchas nas mar-
gens superiores.(269)             320,00 € 

87. CASO (O) Medico-Legal de Urbino de Freitas pelos peritos / Dr. Agostinho Antonio do Souto ; Joa-
quim Pinto de Azevedo, Manuel Rodrigues da Silva Pinto, Antonio Joaquim Ferreira da Silva  : Observações 
e criticas, relatorios, documentos.- Porto: Imprensa Portugueza, 1893.- CXLVI, 262p.; 23cm.-E    +     PRO-
BLEMA (O) medico-legal no Processo - Urbino de Freitas / documentos compilados pelos Drs. Augusto 
Antonio da Rocha e Joaquim dos Santos e Silva.-Coimbra: " Coimbra Medica", 1892.- VIII, 271p.; 23cm.-E     
+      PROBLEMA (O) medico-legal no Processo Urbino de Freitas : uma replica / pelos … Raymundo da 
Silva Motta, Joaquim dos Santos e Silva, Augusto Antonio da Rocha, Francisco João Rosa, Hugo Masbaum.- 
Coimbra: Imprensa da Universidade, 1893.- XII, 166p.; 23cm.-E    +    3 opúsculos. Interessante conjunto de 
estudos toxicológicos sobre este caso de medicina legal que apaixonou a opinião publica da época, c/grandes 
reflexos na sociedade de então. M/enc. de pele, c/pequeno defeito na coifa.(296)   48,00 € 

88. CASTANHOSO, Miguel de.- Dos feytos de D.  Christovam da Gama em Ethiopia / tratado composto 
por…; publicado por Francisco Maria Esteves Pereira.- Lisboa: Impr. Nacional, 1898.- XLVII, 152, (2)p.; 
25cm.-(Quarto Centenario do Descvobrimento da Índia).- B         Excelente relato da gloriosa façanha de D. 
Cristóvão da Gama que com 400 soldados entrou na Etiópia em 1541. Muito enriquecido c/a introdução his-
torica de F. Esteves Pereira. (326)           35,00 € 

89. CASTELO BRANCO, Camilo.- Novellas do Minho V : O Filho Natural ( 1ª e 2ª partes).- Lisboa: 
Livraria Editora de Mattos Moreira, 1876.- 2 vols.; 17cm.-B          1ª edição.Conservam as capas de brochura 
(c/pequenas imperfeições marginais). (157)         28,00 € 

90. CASTELO BRANCO, Camilo.- Novellas do Minho VIII : Maria Moysés (1ª e 2ª partes).- Lisboa: 
Livraria Editora de Mattos Moreira, 1876.- 2 vols.; 17cm.-B          1ª edição. Estes dois volumes têm as capas 
posteriormente mandadas fazer pela Empreza Litteraria Fluminense depois de ter comprado o stock de Matos 
Moreira. (159)              18,00 € 

91. CASTRO, Antonio Paes de Saúde e .- António Paes de Sande " O Grande Governador".- (Lisboa): 
Agência Geral do Ultramar, 1951.- 225p.:il.;23cm.-B                  Trabalho de índole biográfica, com grande 
interesse histórico. Capas de brochuras c/alguns picos de humidade. Pouco vulgar. (67-R) 12,00 € 

92. CASTRO, Augusto Mendes Simões de.- Elucidário do viajante no Buçaco.- Terceira edição.- Famali-
cão: Tip. " Minerva" de Gaspar Pinto de Sousa, 1932.- (10), 288p.: il.; 1 mapa; 20cm.-E          Esta obra de 
manifesto interesse regional, vem adornada por diversas estampas no texto e no final um mapa desdobrável. 
Enc. int. de percalina c/capas. Valorizado c/ded. do autor. (279)      44,00 € 

93. CASTRO, José de.- O Maior Crime do Regimen : O Juizo de Instrucção criminal.- Lisboa: Typ. La 
Bécarre, 1910.-23p.; 24cm.-C           Estes opúsculos republicanos são invulgares e procurados. Cartonagem 
em papel marmoreado, c/capas.(298)          15,00 € 
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94. CATÁLOGO da Exposição retrospectiva de Medicina / organizada por Pedro Vitorino e Alberto Saa-
vedra.- Porto: Emp. Indust. Gráfica do Porto, 1925.- 107, (4)p.: il.; 25cm.-(I Centenário da Régia Escola de 
Cirurgia do Porto).- B         C/estampas em separado. (196)      15,00 € 

95. CATÁLOGO da Exposição Traje Namban.- Lisboa: Instituto Português de Museus, 1994.- (14), 
63p.:il.;24cm.-B   Neste catálogo são reproduzidos por fotografias a cores não só os trajos namban mas Aces-
sórios Namban, Trajos Japoneses e Trajos portugueses nos Biombos Nanban. Procurado. (113-R) 
                15,00 € 

96. CATALOGO das Collecções Expostas por D. Carlos de Bragança (fóra de Concurso) / Palacio de 
Crystal Portuense-Exposição agricola dem 1903 a 1904.-Lisboa: Imprensa Nacional, 1903.- 43p.; 24cm.-C        
Para além das celebradas colecções zoológicas apresentou ainda uma colecção de espingardas de caça. Car-
tonagem em papel marmoreado.(29)          26,00 € 

97. (CENSURA).- FLOR (A) do Oceano .- Nº 1 (Domingo 9 de Novembro 1834).- Funchal: Na Officina 
de Thaddeo de Souza Drummond, 1834.- 4p.; 30cm.-E    +     Nº 10 (Domingo 1 de Fevereiro 1835).- 4p.  +     
Nº 14 (Domingo 1 de Março 1835).- 4p.   +    Nº 14 (Domingo 1 de Março 1835).- E           Interessantíssimo 
conjunto de 4 números deste famoso jornal cartista do Funchal, iniciado logo depois do fim da guerra civil e 
regresso do liberalismo, hoje raríssimo, (o 5º Jornal a publicar-se na Madeira). O 1º numero apresenta-se cen-
surado por força de um Alvará (que esse mesmo número transcreve) de Luiz da Silva Mouzinho d'Albuquer-
que que na qualidade de Governador Militar da Provincia da Ilha da Madeira e Porto Santo, e respondendo a 
um pedido de Censura prévia que lhe havia sido solicitado pelo editor Thaddeo de Souza Drummond. O Nº 4  
não está censurado por força de um outro Alvará do mesmo Governador  que correspondendo a ordens do 
Governo não podia exercer esse direito por não estarem ainda constituidas as respectivas comissões. Seguem-
se depois dois exemplares do Nº 14 : o primeiro não censurado c/anotação a tinta coeva " Prova antes de ser 
mandada  para a Censura" e o segundo já censurado. De interesse notar que o editor não recompôs o granel 
(propositadamente ?) substituindo o texto censurado por pontos. Para além de numeros deste Jornal serem 
muito raros, conjunto significativo para a história da Censura em Portugal. M/enc. de percalina. peça de 
colecção. (150)              100,00 € 

98. CHAGAS, João.- Bom-Humor.- Lisboa: Ferreira & Oliveira, 1905.- (6), 312p.; 19cm.-E        Crónicas 
de critica social, de agradavel leitura. Enc. int. de percalina. Primeiras e ultimas folhas c/leves manchas.(113) 
                15,00 € 

99. CHANCELARIA de D. Pedro I (1357-1367).- Lisboa: INIC, 1984.- 654, (2)p.;23cm.-B                De 
evidente interesse os estudos medievalistas portugueses. (187-R)      23,00 € 

100. CHANCELARIAS Portuguesas. D.Afonso IV, Vol. I, II e III.- Lisboa: INIC, 1990-1992.- 3 volumes.; 
23cm.-B Transcrição da versão integral da Chancelaria de D. Afonso IV (1325-1357).(188-R) 32,00 € 

101. CHANDLER, David G. (Editor).- Napoleon's Marshals.- London: Weidenfeld & Nicholson, 1987.- 
LXIII, 560p.:il.;26cm.-E          Desenvolvida monografia sobre os 26 marechais de Napoleão. Cada biografia 
é feita por um autor diferente. Muito informativa e ilustrada. Enc. edit. (92)    40,00 € 

102. CHARLES-BRUN.- Costumes des Provinces Françaises (I-II).- Paris: Librairie Ernest Flammarion, 
s.d.- 2 vols.:il.;22cm.-(Les Arts décoratifs).-B          C/evidente interesse etnografico. Muito il. (48) 
                16,00 € 

103. CICERO.- La République de Cicéron / traduite d'aprés le texte découvert par M. Mai avec un discours 
préliminaire et des suppléments historiques.- Nouvelle édition revue et corrigée par M. Villemain.- Paris: 
Didier et Cie., 1858.- XVI, LXVI, 403p.; 22cm.-E           M/enc. de chagrin, da época,  Lev. picos de humi-
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dade devido á qualidade do papel.(285)          25,00 € 

104. CINQUENTA Anos da CUF no Barreiro.- S.l. : S.n. (CUF),(1958).- 188, (2)p.: il.; 30cm.-B       Apre-
ciada monografia, muito ilustrada. C/interesse regional.Invulgar.(43)     32,00 € 

105. CLAPPERTON, George.- La fabrication pratique du papier - Manuel à l'usage des techniciens de la 
papeterie suivi de tables de constantes pratiques.- Troisiéme édition revisée et augmentée/ traduit de l'anglais 
par Georges Daday.- Paris, Dunod, 1941.- 179p.:il.; 26cm.-B                  Ilustrado texto. Carimbo na folha de 
rosto. (184-R)              27,00 € 

106. COELHO, P.M. Laranjo.- Três médicos cientistas naturais de Castelo de Vide : Garcia d'Orta, Fran-
cisco Morato Roma, José Antonio Serrano.- Coimbra: " O Instituto", 1953.- 104p.;23cm.-B           C/interesse 
Histórico/biográfico.(223)            15,00 € 

107. COLAÇO, Alexandre Rey.- Cantigas de Portugal.- Lisboa: Sassetti, 1922.- 55p.: notação musical; 
30cm.-B       Cantos e danças populares portuguesas recolhidas por este conhecido professor de musica.(39) 
                18,00 € 

108. COLEÇÃO e escolha de Bons Ditos, e Pensamentos Moraes, Politicos, e Graciozos, para recreação das 
pesssoas judiciozas, e para entreter as horas, que não são estudos especulativos / escritos por * * *.- Lisboa 
Na Officina de Francisco Borges de Sousa, 1779.- (6), 454, (2)p.;15cm.-E          Obra justamente apreciada 
por conter um significativo numero de pequenas historias  curiosas, algumas de fundo moral, quase todas 
c/interesse histórico, divididas por temas. Foi publicada anónima. Enc. da época int. de pele, c/dano na coifa 
superior.(141)              88,00 € 

109. COLECÇÃO Camoniana de José do Canto.- Lisboa: Imprensa Nacional, 1972.- 89), XI, 357p.: il.; 
30cm.-E          Catálogo imponente de uma das mais importantes colecções camonianas reunidas por um par-
ticular nos nossos dias. Reprodução fac-similada da edição de 1895. descreve 4206 espécies. Com grande 
utilidade bibliográfica. (30-R)           22,00 € 

110. COLECÇÃO) de Decretos, Editaes etc…- (S.l.) : (S.n.), 1807-1808.- paginação variada; 21cm.-E         
Trata-se de uma colecção de Decretos e Editais publicados durante o tempo que existiu o Governo Françês na 
Cidade de Lisboa durante a 1ª Invasão Francesa liderada por Junot. Contém legislação avulsa desde 17 de 
Novembro de 1807 até 26 de Junho de 1808. Esta interessante colecção começa com um manifesto de Junot 
aos "Habitantes do Reino de Portugal" informando: " Hum exercito francez vai entrar no vosso territorio. Elle 
vem para vos tirar do dominio Inglez…" acrescentando" Habitantes pacíficos dos campos nada receeis". 
Seguem-se por ordem cronologica muitos decretos e editais emanados da Regência e outros assinados pelos 
Generais Franceses Junot, Thiébault, Magendie e Lagarde em françês e português. Inclui a listagem das pes-
soas que contribuiram para o " emprestimo forçado", e a célebre sentença que condenou à morte Macário 
José, que  nos fornece também uma interessante informação sobre a tiragem destas leis avulsas: apenas 200 
exs.! Hoje de grande raridade e interesse. Colecções como esta são raras e procuradas. M/enc. de pele, ao 
gosto antigo.(93)              620,00 € 

111. COLLECÇÃO de Decretos e Regulamentos publicados durante o Governo da Regencia do Reino esta-
belecida na Ilha Terceira desde 15 de Junho de 1829 até 28 de Fevereiro de 1832.- Primeira série.- Segunda 
edição augmentada de muitos Diplomas.- Lisboa: Na Imprensa Nacional, 1836.- 8, 166p.; 33cm.-E            É 
rara esta compilação de Legislação Liberal do Governo da Regencia na Ilha Terceira. Enc. recente int. de 
percalina c/titulo a ouro na pasta.           88,00 € 

112. COLOMÉS, Jean.- La Critique et la Satire de D. Francisco Manuel de Melo.- Paris: Presses Universi-
taires de france, 1969.- 441p.; 24cm.- (Publication du C C P).-B (169-R)    22,00 € 
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113. CONSTITUIÇÃO Politica da Monarchia Portugueza.- Lisboa: Na Imprensa Nacional, 1822.- Edição 
nacional e official.- 100p.; 21cm.-C          Constituição decretada pelas Cortes Gerais Extraordinarias e Cons-
tituintes, reunidas em Lisboa no ano de 1821 aceite e jurada por D. João VI. Cartonagem recente em papel 
marmoreado ao gosto da época, c/rótulo em pele na pasta superior. Rubrica a tinta no anterrosto. Invulgar e 
procurada.(88)              88,00 € 

114. CORDEIRO, Manuel Caldas.- O Marquez de Pombal : (folheto para poucos).- Porto: Typographia de 
A.J. da Silva Vieira, 1890.- 41p.; 20cm.-B  Opúsculo anti-pombal c/interesse histórico.(70) 12,00 € 

115. CORRÊA, A. A. Mendes.- Os Criminosos portuguêses : estudos de anthropologia criminal.- Segunda 
edição.- Porto: Imprensa Portuguesa, 1913.- VIII, 331p.: il.; 24cm.-B            Estudo pioneiro em Portugal, 
apresentado como dissertação de concurso para assistente da Faculdade de Ciências do Porto. Vem ilustrado 
c/fotografias de criminosos e desenhos de tatuagens. M/enc. de pele, c/capa superior. Ultima folha 
c/restauro.(241)              42,00 € 

116. CORRÊA, A.A. Mendes.- Homo ( os modernos estudos sobre a origem do homem).- 2ª edição inteira-
mente refundida.- Coimbra: "Atlantida", 1926.- X, 299, (2)p.:il.; 25cm.-E              Importante obra onde se 
expõem e criticam algumas doutrinas e pontos de vista sobre a origem do homem. Il. no texto. Boa m/enc. de 
pele, c/capas. Rubrica. (292)            48,00 € 

117. CORRÊA, António Mendes.- Ultramar Português - I Síntese da África; II Ilhas de cabo verde.- Lisboa: 
Agência Geral das Colónias, 1949-1954.- 2 vols.:il.;24cm.-B                Importante estudo físico e humano, 
muito ilustrado com estampas impressas em separado e mapas por vezes desdobráveis. Pouco vulgar os dois 
volumes juntos pois o vol.II foi publicado 5 anos mais tarde. Capas lev. empoeiradas. (62-R) 36,00 € 

118. CORRÊA, Mendes.- Os Povos Primitivos da lusitânia: (Geografia, arqueologia, Antropologia).- Porto: 
typ. Sequeira, 1924.- 390p.:il.; 25cm.- E             Estudo de grande interesse histórico, apreciado e procurado. 
Ilustrado no texto e em separado. Boa m/enc. em pele, conserva as capas. (206-R)   38,00 € 

119. CORRÊA, Mendes.- Raças do Império.- Porto: Portucalense Editora, 1943.- 625p.:il.; 31cm.-E         
Excelente trabalho de boa qualidade gráfica profusamente ilustrado, no texto e em separado, por vezes a 
cores. Exemplar numerado. Enc. editorial, inteira de pele com ferros próprios na lombada e pasta superior. 
(203-R)               145,00 € 

120. CORREIA, Fernando da Silva.- 9 separatas com os seguintes títulos: As bases científicas da higiene 
moderna, (S.l., 1954); A propósito do cinquentenário do Instituto Ricardo Jorge (S.l., 1952); A Engenharia e 
a Saúde Pública em Portugal I: algumas tradições e conceitos fundamentais (Porto, 1955); A Engenharia e a 
Saúde Pública em Portugal II: a orgânica e a legislação que regulam a administração sanitária (Porto, 1955); 
As topografias médicas e a necessidade do estudo sanitário constante do País (Lisboa, 1956); De sanitate in 
Lusitania Monumenta Historica (III) (Lisboa, 1964); A contribuição dos médicos portugueses para o progres-
so das ciências médicas (Lisboa, 1956); Charitatis Monumenta Historica (Lisboa, 1956); Curriculum Vitae de 
Fernando da Silva Correia (Lisboa, 1938). Muitas delas valorizadas com dedicatória do autor na 1ª pag. (131-
R)                40,00 € 

121. CORTEGAÇA JUNIOR, José Gomes.- Fantasia Mista  Serões do Casal do Marco (poesia).- (Caci-
lhas): S.n., (ed. do autor), 1978.- 215, (8)p.; 21cm.-B           Poesias de sabor regionalista. Tiragem restri-
ta.(18)               18,00 € 

122. CORTES Portuguesas. Reinado de D. Fernando I (1367-1383).- Vol. I (1367-1380).- Lisboa: Instituto 
Nacional de Investigação Científica, 1990.- 200, (2)p.; 23cm.- (Centro de Estudos Históricos da Universidade 
Nova de Lisboa).- B         Trabalho organizado por A.H. de Oliveira Marques. C/a transcrição das "actas" das 
Cortes de 1367 a 1383. De evidente utilidade para estudos medievalistas em Portugal. (68-R) 12,00 € 



�
�� �

123. CORTES Portuguesas. Reinado de D. Manuel I (Cortes de 1499).- Lisboa: C.E.H - UNL, 2001.- 55p.: 
23cm.-B    +      CORTES Portuguesas. Reinado de D. Manuel I (Cortes de 1502).- Lisboa: C.E.H - UNL, 
2001.- 127p.:23cm.-B            Da maior importância para a História de Portugal e para a sua historiografia. 
(177-R)               25,00 € 

124. CORTES Portuguesas: Reinado de D. Afonso IV (1325-1357).- Lisboa: Instituto Nacional de Investi-
gação Científica, 1982.- 167p.;23cm.-B                     Edição preparada por A. H. Oliveiora Marques. (166-R)
                12,00 € 

125. CORTES Portuguesas: Reinado de D. Fernando I (1367-1783).- Lisboa: INIC, 1990-1993.- 2 vols.; 
23cm.-B        Preparada por A.H. de Oliveira marques. Carimbos nos anterrostos. (167-R) 22,00 € 

126. CORTES Portuguesas: Reinado de D. Pedro I (1357-1367).- Lisboa: Instituto de Investigação Cien-
tífica, 1986.- 143p.; 23cm.-B      Edição preparada por A. H. Oliveira Marques. (165-R)  12,00 € 

127. COSTA, Afonso.- Estudos de Economia Nacional I - O Problema da Emigração.- Lisboa: Imprensa 
Nacional, 1911.- 188p.; 21cm.-B          Trata-se da Dissertação de concurso á cadeira de Economia Politica 
na Escola Politécnica de Lisboa do famoso politico republicano. (303)     25,00 € 

128. COSTA, Jacinto da.- Elementos Geraes de Cirurgia medica, clinica e legal, em que se trata de humas 
regras geraes, e da physiologia do corpo humano, da giene, e materia medica, e pathologia, e trapeutica, e de 
todas as operações praticáveis no corpo humano até á epoca presente : obra muito util especialmente para a 
Mocidade que se quizer entregar ao estudo da Cirurgia.- Lisboa: Na Impressão Regia, 1813.- 4 vols.; 21cm.-
E          Trata-se da obra mais importante e extensa deste cirurgião chefe do Hospital da Marinha, natural de 
Tomar. Para além da materia médica e cirurgica nela expendida, apresenta muitas receitas de remédios c/a 
respectiva posologia é ainda de particular interesse no 4º volume uma listagem detalhada de todos os produ-
tos farmaceuticos e instrumentos clinicos, que devia levar cada botica das naus, consoante o tempo de dura-
ção de cada viagem. Encs. da época ints de pele, c/ferros a ouro nas lombadas. Todas apresentam vestígios de 
lepismatídeos mais ou menos acentuados nas charneiras e cantos das pastas, mas ainda solidas.O 1º vol. apre-
senta nas primeiras e ultimas folhas, humidade marginal, e o segundo também nas primeiras folhas mancha 
de água antiga já desvanecida num canto. Conjuntos completos são hoje raros e procurado.(240)  

420,00 € 
 
129. COSTA, Jacinto da.- Pharmacopea Naval e Castrense offerecida ao ill…- Lisboa: Na Impressão Regia, 
1819.- 2 vols. em 1 ( (8),232 / (4), 388p.); 21cm.-E          Trata-se de uma das mais apreciadas farmacopeias 
da época, muito desenvolvida e informativa, c/posologia e métodos de aplicação.Ao mesmo tempo tem gran-
de interesse botânico, pois refere todas as plantas c/uso medicinal . Enc. int. de pele da época, c/pequenas 
esfoladelas na pasta inferior. Exs. estimados como este são raros.(329)     200,00 € 

130. COSTA, Jacinto.- Tratado completo de Chirurgia Obstretricia; ou Sciencia e Arte de Partos offereci-
do….-Lisboa: Na Impressão Regia, 1815.- 2 vols.; 21cm.-E            Obra importante para a história da medi-
cina em Portugal. Encs. inteiras de pele, da época com pequenos danos nas coifas. Muito invulgar.(239) 
                260,00 € 

131. COSTA, José Marques da.- Novos elementos para a localização de Cetóbrica - os achados Romanos na 
cidade de Setúbal.- Setúbal: Câmara Municipal de Setúbal, 1960.- (12), 20p.:il.;27cm.-B       Edição de exce-
lente apresentação gráfica e ilustrado em separado com 23 estampas impressas em papel couché e dois 
mapas, um desdobrável. Valorizado com dedicatória do autor. Junto inclui-se uma critica a este trabalho, inti-
tulada "Congressos e Ética Científica" da Autoria de Fernando Bandeira Ferreira. (14-R) 19,00 € 
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132. COSTA, Maria Rosa Lila Dias.- Murteira: uma povoação do Concelho de Loures: etnografia, lingua-
gem, folclore.- Lisboa: Assembleia Distrital de Lisboa, 1993.- (6), 338, (15)p.; 25cm.-B          Reedição deste 
estudo de grande interesse etnográfico, ilustrado com estampas em separado. (106-R)  14,00 € 

133. COSTA, Paulo Ferreira da; GALANTE, Helena Sanches.- Cadaval: contributos para o estudo da 
memória de um concelho.- Lisboa. Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1995.-(4), 489, (1)p.:il.;24cm.-B              
Monografia com interesse histórico e etnográfico. Impressão esmerada. Ilustrado no texto, e em separado 
com estampas impressas em papel couché, a cores. Estimado. (39-R)     16,00 € 

134. COSTA, Sousa.- A Mulher no Amor, na Beleza, na Arte, na Religião, na Política.- Lisboa: Edições 
Europa, 1938.- 476, (4)p.: 35est.; 29cm.-E                    Trabalho profusamente ilustrado no texto e em separ-
do. Pouco vulgar. Enc. editorial inteira de tela, c/ferros a seco nas pastas, charneiras cansadas. (208-R) 
                20,00 € 

135. COSTA, Sousa.- Favoritas e favoritos célebres / dir. artística e desenhos de Fernando Carlos.- Lisboa: 
Papelaria Fernandes, Editores, 1954.- (12), 632, (8)p.: muito il.; 32cm.-E                     Esta obra profusamente 
ilustrada no texto e em separado foi editada em fascículos. Boa enc. inteira de pele com ferros a ouro na lom-
bada. (151-R)              68,00 € 

136. COSTA, Sousa.- Grandes dramas da história.- Lisboa: Editorial "O Século", 1941.- (10), 394, 
(3)p.:il.;31cm.-E       Do indíce: Tomada de Santarém; A Tomada de Lisboa; Joana a Louca; Alcácer-Kibir; O 
Grito do Ipiranga e ùltima Viagem do "Pôrto" entre outras interessantes histórias. Impressão cuidada em 
papel de qualidade. Muito ilustrado no texto e em separado, por vezes a cores. Excelente encadernação intei-
ra de pele, com ferros a ouro na lombada. (129-R)        60,00 € 

137. COSTA-SACADURA ; SAAVEDRA, A.A.- Cadeiras obstétricas de Portugal e Espanha.- Lisboa: Tip. 
Portuguesa, 1948.- 14p.: il.; 25cm.-B      +      COSTA-SACADURA ; SAAVEDRA, A.A.- A Cadeira Obsté-
trica :(Novas achegas para a sua história).- S.L.: Separata de " O Medico", 1955.- 4p.:il.;25cm.-B        Este 
artigo é muito apreciado, e os dois juntos são raros.(184)       20,00 € 

138. COSTA-SACADURA, S.C.- 7 separatas com os seguintes títulos: Facetas do Jornalismo Médico Por-
tuguês (Lisboa, 1945); Subsídios para a Bibliografia Portuguesa sobre Enfermagem - Algumas efemérides 
(Lisboa, 1950); A propósito do IV Centenário dos Colóquios dos Simples de Garcia d'Orta (Lisboa, 1961); 
Subsídios para a História da Enfermagem em Portugal (Lisboa, 1950); Para a História das Sociedades e 
Revistas Médicas Portuguesas (Lisboa, 1952); Subsídios para a História das Maternidades de Lisboa - 
Enfermaria de Partos de Santa Bárbara, (Lisboa, 1939); Elogio histórico de Sebastião C. da Costa-Sacadura, 
por Armando Cortesão, e resposta ao recipiendário por Maximino Correia (Lisboa, 1966).(133-R) 

                35,00 € 

139. COSTA-SACADURA.- Exposição Bibliográfica e Iconográfica / II Congresso Luso-Espanhol de Obs-
tetricia e Ginecologia.- Lisboa: S.n., 1948.- 82p.: il.; 27cm.-B         Interessante e apreciado catálogo de livros 
antigos de obstetrícia, dos quais reproduz diversas estampas e pp. de rosto, e tem no final o procuradíssimo 
artigo " Cadeiras Obstetricas em Portugal e Espanha". Capas lev. empoeiradas.(183)  22,00 € 

140. COUTINHO, Azevedo.- Guia do Viajante em Braga com noticias historicas sobre templos, monumen-
tos, sanctuarios, etc. e indicações indispensáveis áo viajante.- Braga: Livr. Central-Editora, 1894.- 
48p.17cm.-B          Lombada reforçada.(22)         10,00 € 

141. COUTINHO, Gago.- A náutica dos descobrimentos: os descobrimentos marítimos vistos por um nave-
gador; colectânea de artigos, conferências e trabalhos inéditos…./org. e pref. do com. Moura Braz.- Lisboa: 
Agência Geral do Ultramar, 1969.- 2 vols.:il.;24cm.-B                    Segunda edição comemorativa do 1º cen-
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tenário do nascimento de Gago Coutinho. Colectânea de grande interesse, profusamente ilustrada no texto e 
em separado, por vezes a côres. Inclui 10 mapas desdobráveis colorido. (47-R)   48,00 € 

142. COUTO, Pe. Luis de Sousa.- Origem das Procissões da Cidade do Porto / com sub-notas, Prefácio e 
Apêndice de Magalhães Basto.- Porto: Câmara Municipal do Porto, (1936).- 222p.:il.;25cm.- (Documentos e 
memórias para a História do Porto I).-B                 Estudo com interesse histórico, artístico e etnográfico, ilus-
trado com diversas estampas em separado impressas em papel couché. (158-R)   15,00 € 

143. COUTURIER, Pe. Abel.- Cours de Liturgie Grecque-Melkite: Tome premier-Notions générales-Office 
divin.- Jérusalem: Imprimerie des R. P. Franciscains de Terre Sainte, 1912.- XVI, 170, 99p.:il.; 22cm.-E       
M/enc. de pele, lev. cans.(111)           16,00 € 

144. CRUZ, António.- O Porto nas navegações e na expansão.- 2ª edição.- Lisboa. Instituto de Cultura e 
Língua Portuguesa, 1983.- 278,(1)p.:il.;24cm.-(Comissariado para a XVII Exposição Europeia de Arte, Ciên-
cia e Cultura).-E                   Estudo histórico de reconhecido interesse. Boa m/enc. de percalina c/capas.(88-
R)                30,00 € 

145. CRUZ, Fr. Gaspar da.- Tractado em que se contam muito por extenso as cousas da China, com suas 
particularidades, e assi do reyno de Ormuz / com uma nótula bio-bibliográfica.- Barcelos: Portugalense Edi-
tora, 1937.- XVI, 177p.; 19cm.-B (157-R)         15,00 € 

146. CRUZ, J.Luis da.- O Convento dos Capuchos da Costa de Caparica.- Cacilhas: Gráfica do Sul, 1954.- 
24, (2)p.: il.;22cm.-B          Il. no texto.(72)         10,00 € 

147. CRUZ, Manuel dos Santos.- Manifesto de hum cidadão aos Ministros da Coroa e á Nação : sobre a 
Revolução.- Lisboa: Imprensa de C. A. da S. Carvalho, 1836.- 20p.; 17cm.-C           Opúsculo político de 
cariz liberal. Cartonagem em papel marmoreado. Raro.(13)      22,00 € 

148. CUNHA, Alfredo da.- Elementos para a História da Imprensa Periódica Portuguesa (1641-1821).- Lis-
boa: Academia das Ciências de Lisboa, 1941.- XXV, 298p.; 26cm.-B                Um dos mais importantes 
trabalhos sobre este tema tão pouco estudado, sempre de útil consulta. Capas c/leves vestígios de lepismatí-
deo e lombada cansada. Ocasionais sublinhadas a lápis vermelho. (98-R)    30,00 € 

149. CUNHA, Pe. Manuel de Azevedo da.- Notas Históricas (I-II) / recolha, introdução e notas de Artur 
Teodoro de Matos.- Ponta Delgada: Universidade dos Açores, 1981- 2 vols.; 25cm.-B         C/os sub-títulos: 
I- Estudos sobre o Concelho da Calheta (S. Jorge) II- Anais do Município da Calheta (S. Jorge).(95) 
                38,00 € 

150. DA Monarquia à República: crimes e esperanças - Crónica duma existência dissoluta e dum movi-
mento nacional.- Lisboa: Imprensa Nacional, 1915.- 31p.;19cm.-B          Estes opúsculos republicanos são 
invulgares e hoje procurados.(289)           12,00 € 

151. DANTAS, Júlio.- Lisboa dos nossos Avós.- Lisboa: Gráfica Santelmo Lda., 1966.- 280, (2)p.:il.;24cm.-
B               1ª edição deste estudo justamente apreciado. Ilustrado com um retrato do autor. mancha de humi-
dade nas margens inferiores s/afectar o texto. (103-R)       18,00 € 

152. DELABARRE, Edmund Burke.- Early Interest in Dighton Rock / reprinted from the Publications of 
The Colonial Society  of Massachussetts Vol. XVIII.- Cambridge: University Press, 1916.- pp. 235-299: il.; 
24cm.-E     +      DELABARRE, Edmund Burke.- Middle period of Dighton Rock History / reprinted from 
the publications of The Colonial Society of Massachusetts Vol. XIX.- Cambridge: University Press, 1917.- 
pp.46-149: il.; 24cm.-E         Pensamos tratar-se de dois dos mais completos estudos sobre a famosa pedra de 
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Dighton onde muitos quizeram ver inscrições antigas em Português. Il. no texto e em separado.Enc. int. de 
percalina, c/capas.(308)            68,00 € 

153. DELGADO, Ralph.- A antiga freguesia dos Olivais.- Lisboa: S.n., 1969.- 75p.:il.; 27cm.-B Mono-
grafia muito ilustrada com estampas em separado e diversos mapas desdobráveis. (118-R) 16,00 € 

154. DEMONSTRAÇÃO Analytica dos barbaros, e inauditos procedimentos adoptados como meio de justi-
ça pelo Imperador dos Francezes para a usurpação do Throno da Sereníssima e Augustíssima Casa de Bra-
gança e da Real Coroa de Portugal, com o exame do Tratado de Fontainebleau, Exposição dos direitos 
Nacionaes e Reaes, e da informe Junta dos Tres Estados para supprir as Cortes…- Lisboa : Na Impressão 
regia, 1810.- XXX, 312, (6)p.; il.; 23cm.-E             Para além do interesse historico, esta obra é de significado 
artístico pois vem adornada por um magnífico retrato de D. João VI, finamente aberto em chapa por Barto-
lozzi, baseado num quadro de Pellegrini e um frontispicio gravado (de 2), c/letras de fantasia e vinhetas deco-
rativas ao gosto da época. Mesmo c/falta de 1 gravura, raro. Capas da época cansadas na lombada. (119) 

                75,00 € 

155. DEUS, João de.- Criptinas.- Lisboa: & etc., 1981.- 14p.; 21cm.-(Contramargem 8).-B         Cuidada 
edição desta poesias licenciosas.(3)           12,00 € 

156. DEUS, João de.- Versos de João de Deus / com desenhos de Antonio Carneiro.- S.L.(Lisboa): S.n. 
(Livr. Ferreira), 1932.- &9, (2)p.; 24cm.-C                   Cuidada edição, impressa em papel couché com dese-
nhos de António Carneiro a sépia. Cartonagem editorial. (37-R)      25,00 € 

157. DIALOGO da Historia Romana para uso das Escolas da Congregação do Oratorio na Real Casa de N. 
S. das Necessidades / ordenado pela mesma Congregação.- Lisboa: Na Impressão Regia, 1807.- 51p.; 15cm.-
B           Estes livros escolares antigos são hoje raros e apreciados. (148)    12,00 € 

158. DIÁLOGO da Perfeição e Partes que são necessárias ao bom médico / original quinhentista traduzido 
do espanhol por A. da Rocha Brito.- Porto: Portugalense editora, 1945.- 64p.; 25cm.-B                      C/in-
teresse para a História da medicina. (205-R)         16,00 € 

159. DIÁRIO de Notícias: Noticiário Universal publicado todas as manhãs / proprietarios Thomaz Quintino 
Antunes e Eduardo Coelho redactor.- Nº 1 Programma (Quinta-Feira 29 de Dezembro 1864).- Lisboa: Typo-
graphia Universal, 1864.- 4p.;42cm.-E         Trata-se do raríssimo primeiro número de um dos mais importan-
tes jornais que se publicaram (e neste caso se publicam ainda) no nosso país. Na época representou um signi-
ficativo avanço da imprensa periódica, pois a grande tiragem que tinha permitia vendê-lo a um preço muito 
barato. Enc. int. de percalina c/titulo a ouro na pasta. Tem diversos restauros, mas está muito legível e até 
estimado. Junto está um exemplar da igualmente rara reproducção zincográfica do mesmo feita para o núme-
ro do Cinquentenário do Diário de Notícias em 29 de Dezembro de 1914. Peça de colecção de significado 
histórico/cultural.(176)             75,00 € 

160. DIÁRIO de Notícias Ilustrado.- Lisboa: Tip. Commercio do Porto e outras, 1895- 1921.- 26 números: 
muito il.; 44cm.-B          Trata-se de uma significativa colecção destes números especiais e comemorativos do 
"Diário de Notícias"  que se iniciaram em 1895 e terminaram em 1923, publicados geralmente nos Natais ou 
outras épocas festivas.  Em grande formato, são impressos a cores geralmente em papel couché e quase todos 
têm interessantíssima colaboração artística e literária e sempre de cuidado grafismo bem ao sabor da época 
por vezes em estilo " Arte Nova". Destaca-se a colaboração dos mais famosos desenhadores humoristas dos 
quais destacamos Rafael Bordalo Pinheiro, Censo Herminio, Valença e Amarelhe. Também neles se apresen-
taram trabalhos de pintores consagrados, como João Vaz, Roque Gameiro e Malhôa. Na parte literária a 
colaboração é também notável pois inclui contos e artigos dos melhores escritores da época. Colecções com-
pletas são raríssimas e a maior parte das bibliotecas públicas só possui conjuntos incompletos. Raramente 
apareceram para venda nos ultimos anos volumes soltos ou conjuntos como este. Algumas lombadas 
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c/reforço e capas empoeiradas c/pequenos defeitos nas margens (a  inferior do ano 1913 falta), e algumas 
imperfeições pouco significativas num conjunto como este.(110)      780,00 € 

161. DICCIONARIO de Therapeutica / por Ld. A. Szerlecki ; traduzido e accrescentado por João Ferreira da 
Silva Oliveira.- Porto: S.n., 1842.- XIX, 243p.; 23cm.-E           É muito invulgar este dicionário de termos 
técnicos de medicina  c/ a terapeutica aconselhada na época para cada caso. No final tem um interessante 
capítulo de farmacologia. Como se refere no prefácio, o dicionário foi muito completado c/ informações cli-
nicas do tradutor. Texto composto a duas colunas. M/enc. de pele, da época, c/defeitos nas coifas.(243) 
                42,00 € 

162. DICCIONARIO etymologico, prosodico e orthographico da lingua portugueza contendo grande cópia 
de novos termos e accepções / por J.T. da Silva Bastos.- Lisboa: Parceria Antonio Maria Pereira, 1912.- VI, 
1247p.; 24cm.-E        Enc. edit. em percalina. Rubricas no rosto e anterrosto.(125-R)  15,00 € 

163. DICIONÁRIO cronológico de Autores Portugueses (I-III) / organizado pelo Instituto Português do 
Livro e da Leitura ; coordenação de Eugenio Lisboa.- (Mem Martins): Publicações Europa-América, 1990.- 3 
vols.;18cm.-B    Obra de referência, útil e apreciada. Publicaram-se mais volumes. (254)  22,00 € 

164. DINIS, Júlio.- Os Novellos da Tia Philomela - O Espolio do Senhor Cypriano - Impressões do Campo.- 
Rio de Janeiro : Livraria de A.A. da Cruz Coutinho, 1870.- XX, 232p.: 1 retr.; 20cm.-E        É rara e aprecia-
da esta edição brasileira, c/um retrato do autor finamente gravado em aço. Tem juizos criticos de Mendes 
Leal, Luciano Cordeiro e Pinheiro Chagas. Este ex. tem no final 8p. c/uma listagem de livros para venda na 
Livr. Cruz Coutinho. M/enc. de chagrin, da época, lev. cans.Carimbo no anterrosto.(199) 56,00 € 

165. DOCUMENTOS para a Historia da Arte em Portugal - 11 - Arquivo Nacional da Torre do Tombo- 
Visitações de Palmela e Panóias (Ordem de São Tiago).- Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1972.- 
94p.;30cm.-B          C/evidente interesse regional.(74)       12,00 € 

166. DOM Miguel II.- Lisboa: Typographia, Rua do Bemformoso, 1869.- 30p.; 21cm.-B         Opúsculo 
político polémico c/um panegírico do filho de D. Miguel e suas pretensões ao trono. C/capas de papel mar-
moreado.(169)              22,00 € 

167. DUARTE, Teófilo.- Sidónio Pais e o seu Consulado.- Lisboa: Portugália, 1941.- (6), 374, (1)p.;19cm.-
B                Estudo biográfico de interesse histórico. (79-R)      12,00 € 

168. DUAS palavras sobre o chamado " Assento dos tres estados do reino juntos em cortes na Cidade de 
Lisboa feito a 11 de Julho de 1828".- Londres : na Officina Typographica de Bingham e Companhia, 1828.- 
22p.; 24cm.-C         Este raro opúsculo liberal publicado no estrangeiro foi publicado anónimo e é raro. E. do 
Canto, Nº 717. Cartonagem em papel marmoreado.(168)       25,00 € 

169. EÇA, Filipe Gastão de Almeida.- História das Guerras do Zambeze: Chicoa e Massangano (1807-
1888).- Lisboa: Agência Geral do Ultramar, 1953-54.- 2 vols.:il.;23cm.-E    Primeira parte trata em particular 
de António José da Cruz, o "Bereco"; a segunda de Joaquim José da Cruz, o "Nhaúde"; a terceira de António 
Vicente da Cruz, o "Bonga". Muito ilustrado em separado com estampas e fac-similes de cartas e documentos 
(alguns inéditos) impressos em papel couché e vários mapas desdobráveis. (45-R)   28,00 € 

170. ELIOT, William Granville.- A Treatise on the Defense of Portugal with a Military map of the country; 
to which is added a sketch of the manners and customs of the inhabitants, and Principal events of the Cam-
paigns under Lord Wellington in 1808 and 1809.- London: Printed for T. Egerton, 1810.- VIII, 244p.; 21cm.-
E           Trata-se da rara primeira edição desta obra importante para a história das Invasões Francesas em 
Portugal e Guerra Peninsular, que tem curiosas observações sobre os costumes portugueses da época. Este 
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exemplar não possui o grande mapa militar que lhe competia, (não deve ser confundido c/a edição de 1811 
que tinha mais 5 mapas!) e tem rasgão c/falta de papel na pagina de rosto que afecta o inicio do titulo. M/enc. 
de pele, da época.(237)             48,00 € 

171. EMBID, Florentino Perez.- El Mudejarismo en la Arquitectura Portuguesa de la Epoca Manuelina.- 
Sevilla. Editorial Católica Española, 1944.- XVI, 202, 33p.: il.; 25cm.-B                  1ª edição. Ilustrada com 
58 gravuras impressas em papel couché de exemplares da arquitectura mudéjar. De evidente interesse para a 
história da arquitectura portuguesa na época dos descobrimentos e para a historia da Arte na Peninsula. 
Invulgar.(198-R)              36,00 € 

172. (ENCADERNAÇÃO- ALMANACH de Lembranças para 1853 / por 
Alexandre Magno de Castilho.- Paris: Na Typ. de W. Remquet, (1853).- 382, 
(2)p.:il.; 12cm.-E              Ex. revestido por bonita enc. da época inteira de 
pele, c/pastas adornadas por bonita cercadura a ouro tendo a superior uma 
inscrição:" Premio do Collegio Portuguez e Brazileiro em Lisboa 1852". Corte 
das folhas dourado.(139)       48,00 € 

173. (ENCADERNAÇÃO).- ALMANAK 
familiar  para 1874 segundo depois do bis-
sexto contendo alem do calendario e artigos 
do costume um esboço do 1º semestre…. / 
composto pelo Pe. João Maria Pinto da 
Gama.- Lisboa: Imprensa Nacional, 1873.- 
192p.;12cm.-E           Revestido por uma 
bonita encadernação da época, inteira de 

chagrin com as armas reais ao centro enquadradas  por cercadura de fantasia 
tudo a ouro.(247)         70,00 € 

174. (ENCADERNAÇÃO).- ALMANAK familiar para 1858 segundo 
depois do bissexto contendo o essencial da antiga folhinha…/ composto 
pelo Pe. Vicente Ferreira.- Lisboa: Imprensa Nacional, 1857.- 176p.; 12cm.-
E         Revestido por bonita encadernação da época, inteira de chagrin com 
ferros a seco nas pastas.(251)       25,00 € 

175. (ENCADERNAÇÃO).- ALMANAK familiar para 1859 terceiro depois do bissexto contendo alem do 
essencial da folhinha um directorio…/composto pelo Pe. Vicente Ferreira.- Lisboa: Imprensa Nacional, 
1858.- 184p.; 12cm.-E          Revestido por bonita encadernação da época, inteira de chagrin com ferros a 
seco nas pastas.(252)             25,00 € 

176. (ENCADERNAÇÃO).- ALMANAK familiar para 1860 bissexto con-
tendo alem do essencial da folhinha um directorio para se ouvir Missa  pelos 
Missaes traduzidos em vulgar / composto pelo Pe.Vicente Ferreira.- Lisboa: 
Imprensa Nacional, 1859.- 192p.; 12cm.-E            Revestido por uma bonita 
encadernação da época, inteira de chagrin com as armas reais ao centro 
enquadradas por cercadura de fantasia tudo a ouro.(246)  70,00 € 

177. (ENCADERNAÇÃO).- ALMANAK familiar para 1869 primeiro depois 
do bissexto contendo alem do calendario e artigos do costume um esboço do 
1º semestre seguinte…-/ composto pelo Pe. Vicente Ferreira.- 176p.; 12cm.-E     
Revestido por bonita encadernação da época, inteira de chagrin c/ferros a seco 
nas pastas e ano a ouro na pasta superior.(250)    25,00 € 
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178. (ENCADERNAÇÃO).- Almanak familiar para 1876 bissexto contendo além do calendario e artigos do 
costume, um esboço do 1º semestre de 1877…./ composto pelo Pe. João Maria Pinto da Gama.- Lisboa: 
Imprensa Nacional, 1875.- 192p.; 12cm.-E            Revestido por uma bonita encadernação da época, inteira 
de chagrin c/as armas reais ao centro enquadradas por cercadura de fantasia, tudo a ouro. Pequeno defeito na 
coifa e margem superior da pasta.(249)          60,00 € 

 

179. (ENCADERNAÇÃO).- Almanak familiar para o anno de 1857 
primeiro depois do bissexto contendo além do essencial da antiga folhi-
nha, diversos artigos  de utilidade, instrucção e recreio / composto pelo 
Pe. Vicente Ferreira.- Lisboa: Imprensa Nacional, 1856.- 176p.; 12cm.-E              
Revestido por uma bonita encadernação da época. Inteira de chagrin com 
as armas reais ao centro enquadradas por cercadura de fantasia tudo a 
ouro. Pequeno defeito numa coifa. (248)     60,00 € 

 

 

 

 

180. (ENCADERNAÇÃO).-WHARTON-JONES.- Traité pra-
tique des Maladies des Yeux / traduit de l'anglais sur la troisiéme 
édition revue par l'auteur ; avec des additions et des notes par M. 
Foucher.- Paris: F. Chamerot, 1862.- (8), 738p.: 4 est.; 18cm.-E            
Obra de medicina oftalmológica, il. c/4 estampas coloridas e 
diversas figuras intercaladas no texto. Este exemplar vem muito 
valorizado c/uma luxuosa encadernação da época, inteira de mar-
roquim vermelho com as seixas decoradas a ouro e guardas em 
setim, adornada ao centro de ambas as pastas  c/as armas reais de 
D.Luis decoradas também com o grande colar da Torre e Espada, 
a quem foi oferecido pelo autor conforme dedicatoria autógrafa. 
Corte das folhas a ouro fino. Charneira da pasta superior leve-
mente cansada. Leve acidez geral devido á qualidade do papel. 
Peça de colecção.(274)      420,00 € 

181. ENCARNAÇÃO, José d'.- Cascais Vila de Corte: oito sécu-
los de história - Índices e suplemento elaborados por…-Cascais: 
Câmara Municipal de Cascais, 1975.- (2), 162, (2)p.:il.;25cm.-B                 
Precioso complemento da obra de Ferreira de Andrade "Cascais-
Vila da Corte, oito séculos de história" publicada em 1964. Ilustrado em separado com várias estampas 
impressas em papel couché, reunidas no final do volume. Estimado. (156-R)    16,00 € 

182. ENVIA, Manuel.- Coisas de Setúbal : prosas regionais (1) .- II edição completamente revista e anotada 
de novos Factos populares e discritivos de Homens e Episódios da segunda metade do século XIX.- Setúbal: 
Edição do autor, 1947.- 32p.:il.; 22cm.-B         Trata-se do 1º fascículo desta curiosa e interessante monogra-
fia regional, único publicado. É raro.(69)          15,00 € 
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183. ERVEDAL DA BEIRA, Visconde do.- Narrativas Insulanas.- Lisboa: Adolfo Modesto & Cª, s.d.-(6), 
258, (6)p.; 21cm.-E                    Interessante descrição de viagem à Ilha da Madeira e Arquipélago dos açoes. 
Valorizada com dedicatória do autor, c/peq. mancha de humidade. Enc. int. de tela da época, com manchas 
de humidade nas pastas. (202-R)           32,00 € 

184. ESCULTURA africana no museu de etnologia do Ultramar.- Lisboa. Junta de Investigações do ultra-
mar, 1968.- muito il.; 29cm.-E                   Este riquissimo trabalho é uma importante fonte iconográfica de 
escultura africana, com colaboração dos maiores especialistas portugueses na matéria. Encadernação do edi-
tor, inteira de pano, com sobrecapa a cores. (28-R)        38,00 € 

185. ESTATUTOS da Sociedade Archeologica Lusitana fundada na Villa de Setubal.- Lisboa: Imprensa 
Nacional, 1850.-23p.; 14cm.-B           C/evidente interesse regional e raro.(71)   15,00 € 

186. ESTÊVÃO, José.- A Restauração da Igreja Matriz de Alcochete : analise ao Boletim nº 33 da Direcção 
Geral dos Edificios e Monumentos Nacionais.- Lisboa: Edição de Couto Martins, 1948.- 112, (2)p.; 20cm.-B       
Com muitos dados inéditos sobre Jácome Ratton, protegido  do Marquês de Pombal. Capa superior c/mancha 
já desvanecida.(12)             20,00 € 

187. ESTÊVÃO, José.- Assuntos Ribatejanos: Dados e comentarios sobre lezírias, lavoura, latifúndio, 
indústria, colonização e regionalismo.- Lisboa: Couto Martins, 1957.- 112, (2)p.;20cm.-B        C/interesse 
regional.(8)               15,00 € 

188. ESTÊVÃO, José.- O Direito de Governar : críticas amenas e oportunas.- Lisboa: Edição de Couto Mar-
tins, 1958.-104, (2)p.; 20cm.-B         Curiosas reflexões politicas sobre as diversas formas de governar.(14)
                12,00 € 

189. ESTÊVÃO, José.- O Povo de Alcochete : Apontamentos históricos sobre a terra e o pessoal.- Lisboa: 
Edição de Couto Martins, 1950.- 151, (2); 19cm.-B          Monografia regional muito informativa. C/interesse 
historico e regional.(9)             22,00 € 

190. ÉVORA, André Rodrigues de.- Sentenças para a ensinança e doutrina do Príncipe D. Sebastião: fac-
simile do manuscrito inédito da Casa Cadaval: com introdução por/ Luís Matos.- Lisboa: Banco Pinto & Sot 

to Mayor, 1983.- 27, (5), 87p.:il.;29cm.-B                   Excelente reprodução fac-similada deste importante 
códice.(33-R)              18,00 € 

191. EXPOSIÇÃO abreviada dos principaes actos d'administração da Santa Casa da Misericordia da Villa 
de Setubal no anno economico de 1843 a 1844 com os mappas de receita e despeza mensal e annoal, conta 
corrente, e movimento do hospital.- Lisboa: Imprensa de C.A. da Silva Carvalho, 1844.- Imprensa de C.A. da 
Silva Carvalho, 1844.- 15p.: 3 f. desd.; 21cm.-B           Era provedor Teotónio Xavier d'Oliveira Banha. Raro 
opúsculo de interesse regional. Conserva no final os 3 desd.(188)     24,00 € 

192. EXPOSIÇÃO de faisões : Feira de Santiago- Setúbal 1967.- Setúbal: (C.M.S.), 1967.- (8)P.: XXXII 
est.; 24cm.-B           Notável catálogo ilustrado c/excelentes reproduções de pinturas a cores que representam 
as diversas variedades desta espécie de aves venatórias e ornamentais, numa exposição organizada pela 
Câmara de Setúbal. Muito invulgar.(2)          34,00 € 

193. FALCÃO, Armando de Sacadura.- Cabrais da freguesia de Nabais, termo de Gouveia: subsídios genea-
lógicos.- Viseu: Rev. “Beira Alta", 1967.- 258p.:il.; 22cm.-B                        Estudo genalógico ilustrado em 
separata. Invulgar separata da Revista "Beira Alta". (148-R)      24,00 € 
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194. FALCÃO, Armando de Sacadura.- Subsídios genealógicos para o estudo de algumas famílias da Beira 
Baixa: Freires Côrte Reais.- Lisboa: Editorial Império, 1965.- 208p.: (1)f.il., (2) àrvores genealógicas des-
dobr.; 25cm.-B                Invulgar. Separata de "Estudos de Castelo Branco: revista de história e cultura". 
c/ded. do autor. (147-R)            32,00 € 

195. FALLA do Visconde Palmerston sôbre as Relações de Inglaterra com Portugal.- Londres: Impresso por 
R. Greenslaw, 1829.- 49p.; 22cm.-B          Opúsculo liberal publicado no estrangeiro hoje raro. E. do Canto 
Nº 761. (81)              30,00 € 

196. FAMÍLIA Sá Nogueira - Sá da Bandeira : Árvore genealógica dos antepassados de Faustino José Lopes 
Nogueira de Figueiredo e Silva e sua mulher D. Francisca Xavier de Sá Mendonça Cabral da Cunha Godol-
phin pais de Bernado de Sá Nogueira 1º Marquês de Sá da Bandeira e dos seus restantes 13 irmãos.- S.l. 
(Lisboa ?): S.n, 1970.-(6), 115,(12)p.: il.; 30cm.-B           Em policopiado. Estudo de genealogia de familia, 
c/tiragem de apenas 75 exs. (este nº 55). Rubrica.(271)       38,00 € 

197. FARIA, Francisco Leite de.- As muitas edições da "Peregrinação" de Fernão Mendes Pinto.- Lisboa: 
Academia da História, 1992.- 188p.:il.;26cm.-B                  Minucioso estudo bibliográfico de uma das obras 
seiscentistas portuguesas mais apreciada e procurada. Ilustrado em separado. (161-R)  18,00 € 

198. FARIA, Francisco Leite de.- Os primeiros missionários do Maranhão : achegas para a História dos 
Capuchinhos Franceses que aí estiveram de 1612 a 1615.- (Lisboa): C.E.H. U., 1961.- 83-216p.: il.;24cm.-B          
Invulgar separata do "Centro de Estudos Históricos Ultramarinos e as Comemorações henriquinas". Il. no 
texto.(79)               15,00 € 

199. FARIA, Francisco Leite de.- Uma relação de Rui de Pina sobre o Congo escrita em 1492.- (Lisboa): 
Stvdia, 1966.-223-303pp.:il. (46) est.; 23cm.-B                    Invulgar separata de "Studia" nº 19. (90-R) 
                12,00 € 

200. FERREIRA, Antonio.- Poemas Lusitanos / do doutor Antonio Ferreira.- Terceira impressão.- Lisboa: 
Na Typographia Rollandiana, 1829.- 2 vols.; 10cm.-B           Apreciadíssima edição em pequeno formato 
deste clássico que segundo Inocêncio (I,139) teria sido feita sobre a edição de 1598. Da apreciada Officina 
Rollandiana. Rubricas antigas nos rostos.(151)         32,00 € 

201. FERREIRA, Reinaldo (Reporter X).- Aventuras Extraordinarias do Mosqueteiro do Ar ! Nº 1 .- Porto: 
Empr. Grafuica do Porto), 1933.- 20p.; 25cm.-B         Primeiro número desta rara "Novela aventurosa-
policial", sub-intitulado: " O segredo da cabeça de Cera". Peça de colecção.(44)   16,00 € 

202. FERRO, Antonio.- Salazar: o homem e a sua obra / prefácio de Oliveira Salazar.- (Lisboa): Empresa 
Nacional Publicidade,1933.- XLI, 228, (4)p.;20cm.-B                       1ª edição. Trabalho de natureza biográfi-
ca. Muito apreciado. Rubrica no anterrosto. Estimado. (80-R)      25,00 € 

203. FICALHO, Conde de.- Garcia da Orta e o seu tempo.- Lisboa. Imprensa Nacional, 1886.- XII, 
392p.;24cm.-E      Este notável estudo biográfico, com interesse para o estudo da época em que viveu o céle-
bre botânico, é de esmerado apuro gráfico, e está impresso em papel de linho. M/enc. de pele, c/capas. (162-
R)                68,00 € 

204. FIDALGO, Manuel.- Arte Xávega: Sociedades.Comunidades.Familias.- Lisboa: Fundação Inatel, 
2009.- 240p.: il.;23cm.-B               Ilustrado no texto por vezes a cores. Trata das sociedades e das comunida-
des de pescadores que vivem entre Espinho e Leirosa. (175-R)      16,00 € 
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205. FIGUEIREDO, Antero de.- D. Sebastião Rei de Portugal (1554-1578).- 2ª edição.- Lisboa: Aillaud e 
Bertrand, 1924.- (8), XXVII, 461, (1)p.;19cm.-E                    Enc. editorial com ferros próprios, um pouco 
cansada. Com capas. Carimbos nas pags de rosto e selo. (110-R)      18,00 € 

206. FIGUEIREDO, José Rosa.- A Baixa da Banheira até aos nossos dias.- Segunda edição.- (Setúbal): Edi-
ção da Assembleia Distrital de Setúbal, 1979.- 280p.:il.; 21cm.-B          Il. no texto.(16)  22,00 € 

207. FIGUEIREDO, Pe. Antonio Pereira de.- Compendio dos escritos e doutrina do veneravel João Gerson., 
Cancellario da Universidade de Pariz, chamado por Antonomasia o Doutor Christianissimo….-Lisboa: Na 
Officina de Antonio Vicente da Silva, 1769.- LIII, 205p.;17cm.-E           Extenso prefácio, c/interesse históri-
co. Enc. da época int. de pele. Leve acidez devido á qualidade do papel. Insignificantes furos de traça margi-
nais c/restauros.(155)             28,00 € 

208. FOLHINHA Nacional para o Anno de 1835, terceiro depois do Bissesto : Com a relação das Batalhas, 
Combates, e Surpresas que tiveram lugar na guerra da Restauração, desde 4 de Outubro de 1828, até 31 de 
Maio de 1834.- (Lisboa): Na Imp. de J.N.Esteves e Filho, (1835).- 66p.; 10cm.-B          Curiosa relação dos 
principais feitos militares dos exercitos liberais durante o ano de 1834 que viriam a determinar nesse ano a 
vitória do liberalismo. C/informações sobre numero de feridos e mortos. C/evidente interesse histórico. Man-
chas ocasionais antigas. Raro.(153)           22,00 € 

209. FONSECA, Manuel das Dores Tello da.- História da Farmácia Portuguesa através da sua legislação : 
Coordenação cronológica de todas as Leis, Decretos, Regulamentos, Portarias, Alvarás e Avisos, relativos á 
profissão farmacêutica publicados desde a mais remota antiguidade até ao presente- Volume I.- XXVII, 
688p.; 24cm.-E          Pensamos tratar-se de tudo quanto se publicou desta notável recolha cronológica de 
legislação antiga c/interesse farmacológico. Para além da utilidade histórica, acresce o interesse técnico, pois 
transcreve integralmente o conteúdo de cada uma. Hoje é muito rara e procurada, visto que foi publicada em 
fascículos  pelo jornal " A Acção Farmacêutica". M/enc. de tela, c/leves vestigios de lepismatí-
deo.Rubrica.(270)             62,00 € 

210. FONSECA, Tomás da.- Os Grandes males I - O Tabaco.- Famalicão : Typographia Minerva, 1903.- 
104, (2)p.;19cm.-B          Um dos primeiros títulos deste apreciado autor. Raro.(83)  20,00 € 

211. FORJAZ, Prof. Pereira.- Passos Brigantinos numa trilogia de Glórias.- (Lisboa): Fundação da Casa de 
Bragança, 1953.- 44p.: il.; 26cm.-B                   Ilustrado a azul com desenhos de Júlio Gil. Muito valorizado 
c/ded. do autor. (18-R)             18,00 € 

212. FRANCO, Pierre.- Traité des Hernies contenant une ample declaration de toutes leurs espéces, & autres 
excellentes parties de la Chirurgie, assavoir de la Pierre, des Cataractes des yeux & autres maladies….- A 
Lyon : Par Thibauld Payan, 1561 (aliás  Alain Brieux, 1964).-(32), 554, (4)p: il.; 17cm.-( Monumenta Medi-
ca- Cercle du Livre Précieux).-E           Cuidada edição fac-similada desta raríssima obra quinhentista de 
cirurgia adornada c/ xilogravuras no texto. Enc. edit. int. de pele. (210)    38,00 € 

213. FREDOAL.- Medica Palestra.- Lisboa: Typographia da Academia Real das Sciencias, 1895.- VII, 59p.; 
18cm.-B   Trata-se de um raro e muito curioso poema herói-cómico, cujo assunto são as mistificações e char-
latanices da classe médica. O autor que se escondeu em pseudonimo, foi Alfredo Luis Lopes.Leve acidez nas 
capas e anterrosto.(304)            22,00 € 

214. FREIRE, Basilio Augusto Soares da Costa.- Os Criminosos.- Coimbra: Imprensa da Universidade, 
1889.- (10), 273p.; 23cm.-( Estudos de Anthropologia Pathologica).-E          Curiosa dissertação de concurso 
na Faculdade de Medicina na Universidade de Coimbra. Para além do interesse clínico tem interesse histori-
co. C/falta da capa inferior.(293)           22,00 € 
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215. FREIRE, João Paulo (Mário).- O Aldrabão Pimenta e a sua "História": análise contunente às parvoíces 
insanáveis dum megalómano mental - terceiro e último opúsculo; terceira e última corrida em pêlo - Em ple-
no Monturo!.- S. l.: Ed. do autor, s.d.- (6), 86p.:il.;25cm.-E                        O autor pretende demonstrar que 
Alfredo Pimenta era um "Aldrabão", um pateta e um megalómano. Referências a vários autores da época. 
Com uma caricatura de Alfredo Pimenta por valença. Foram publicados mais dois volumes. M/enc. de pele 
sintética. Capas com pequenos restauros. Raro. (107-R)       22,00 € 

216. FREITAS, Miguel Joachino de.- Arte de Prégar, ou Verdadeiro Modo de Prégar, segundo o Espírito do 
Evangelho /traduzida de Francez em Portuguez.- Lisboa: Na Officina Rollandiana, 1777.- XXXVIII,419, 
(6)p.; 16cm.-E          Trata-se da segunda edição, saída dos prelos da Officina Rollandiana, desta obra tradu-
zida do françês publicada por Fr. Jacinto de São Miguel sob o pseudonimo de Miguel Joachino de Freitas. 
Enc. da época int. de pele. Coifa superior c/dano.(138)       38,00 € 

217. FUENTE, Félix Rodríguez de la.- A Aventura da Vida - Crónica de viagens.- Lisboa: Amigos do 
Livro, Editores, Lda.,1984.- 12 vols.: il.; 28cm.-E         12 volumes profusamente ilustrados, com os seguintes 
sutítulos: Euroásia (1), (2), (3), (4), (5), (6); A Aventura de África (1), (2), (3), (4), e A Aventura da América 
(1), (2). Encs editoriais, inteiras de percalina, com ferros próprios nas pastas. (197-R)  42,00 € 

218. FURTADO, Acácio.- Alguns casos profissionais e alguns conceitos de deontologia da profissão : 
seguidos de algumas sugestões de urgentes modificações a introduzir no novo código de Processo Civil I.- 
Lisboa: S.n., 1941.- 255p.; 26cm.-B           Capas c/margens imperfeitas.(124-R)   15,00 € 

219. GAFANHOTO (O) / directores Henrique Lopes de Mendonça ; Thomaz Bordallo Pinheiro Nº 1 (Abril 
1903) a Nº 42 (Dezembro 1904).- Lisboa : Livraria Férin, 1903-1904.- 42 números: il.; 25cm.-B         Trata-
se de uma colecção quase completa em fascículos desta notável revista juvenil  já ilustrada a cores que 
segundo A.J. Ferreira no J.I.P.I. " Foi uma pequena jóia das artes gráficas da Belle Époque".  Os fascículos 
encontram-se soltos dentro das respectivas capas de brochura e apresentam evidentes sinais de uso e imper-
feições diversas. Alguns estão em mau estado (4, 34) e outros apresentam faltas de folhas ( 2, 33, 35), apre-
sentando diversos falta das capas ou apenas uma. Junto tem 15 nºs da " Caixa de Surpresas" suplemento de 
charadas da revista. Conjunto mesmo nestas condições muito raro e excelente para completar colecções.(256)
                200,00 € 

220. GAIO, M. da Silva.- Um ano de Chronica - 1888.- Lisboa: Livraria Bertrand, 1889.- IV, 347, (6)p.; 
18cm.-E         Interessantes notas e estudos jornalísticos anteriormente publicados no Jornal "Novidades". 
Com particular destaque para um artigo sobre Eça de Queirós e os Maias. M/enc. de tela, modesta. Rubrica 
no rosto.(121)              26,00 € 

221. GAMA, Vasco da.- Diário da Viagem de Vasco da Gama: fac-símile do códice original- transcrição e 
versão em grafia actualizada / com uma introdução por Damião Peres, leitura paleográfica por António Baião 
e A. de Magalhães basto, texto actualizado por A. de Magalhães Basto.- Pôrto: Livraria Civilização, 1945.- 2 
vols.:il.;22cm.-B              O primeiro volume contem a transcrição fac-similada do manuscrito e em pág. 
oposta a transcrição. O segundo volume contém a apreciação e crítica da viagem pelo Almirante gago Couti-
nho e a versão portuguesa, pelo Comte. Moura Brás do estudo realizado ao mesmo documento pelo Prof. 
Franz Humaerich. Ilustrado em separado com um retrato de Vasco da Gama a cores e estampas impressas em 
papel couché. Capas lev. empoeiradas. (59-R)         46,00 € 

222. GARCIA de Orta / revista da Junta de Investigações do Ultramar - Edição Comemorativa do IV Cente-
nario da Publicação de "Os lusíadas" - Número especial.- Lisboa: Junta de Investigações do Ultramar, 1972.- 
607p.:il.;30cm.-B                     Trata-se do volume especial dedicado ao IV Centenario da Publicação de "os 
Lusíadas" com inúmeros artigos de interesse histórico-literario. Ilustrado com figuras no texto e em separado. 
(89-R)               16,00 € 
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223. GARRA (A) : Supplemento d'A Satira .- Anno I Nº 2 ( 15 de Setembro 1911) / director, gerente e edi-
tor Carlos Granja; director artístico Joaquim Guerreiro.- Lisboa: Empresa Lusitana, 1911.- 7p.; 35cm.-B         
Apreciadíssima revista de crítica social , il. c/desenhos satiricos.(62)     22,00 € 

224. GARRA (A) : Supplemento d'A Satira.- Anno I Nº 1 (8 de Setembro 1911) / director, gerente e editor 
Carlos Granja; director artístico Joaquim Guerreiro.- (Lisboa): Empresa Lusitana, 1911.- 7p.:il.; 35cm.-B           
225. Apreciadíssima revista de critica social, il. c/desenhos satiricos.(61)    22,00 € 

226. GARRA (A): Supplemento d'A Satira.- Anno I Nº 3 (22 de Setembro 1911) / director, gerente e editor 
Carlos Granja; director artístico Joaquim Guerreiro.- Lisboa: Empresa Lusitana, 7p.; 35cm.-B         Aprecia-
díssima revista de critica social, il. c/desenhos satiricos.(63)      22,00 € 

227. GAZETA d'Almada - Uma recordação dos tempos de Junot / colligida por João Braz d'Oliveira.- Lis-
boa: Parceria Antonio Maria Pereira, 1907.- 79p.; 24cm.-B       Trata-se da reedição de 12 numeros deste 
raríssimo jornal local, publicado durante a ocupação francesa. Também esta edição é já rara e apreciada. 
Capas c/mancha marginal. Lombada reforçada.(161)        32,00 € 

228. GLASSNER, Helga.- Portugal mit einem geleitwort von Conde de Tovar.- Berlin; Zurich: Atlantis-
verlag, (1942).- (4), VIII, 157, (2)p.:il.;31cm.-E                       Belo album fotográfico sobre Portugal com 
interesse histórico, artístico e turístico. Carimbo na guarda. Enc. editorial, c/leves picos de traça na lombada. 
(87-R)               12,00 € 

229. GÓIS, Damião de.- Opúsculos históricos: tradução do original latino / pelo Prof. Dias de Carvalho / 
prefácio de Cãmara Reis.- Porto: Livraria Civilização, 1945.- 272, (5)p.; il.; 23cm.- (Biblioteca Histórica - 
Série Cimélia nº 1).- B              Trabalho ilustrado em separado com ilustrações impressas em papel couché. 
(81-R)               16,00 € 

230. GOMES, Bernardino António Gomes.- Noticia de alguns casos da molestia de Bright observados no 
Hospital de S. José e resumo das doutrinas mais modernas ácerca d'esta doença / trabalho apresentado á Aca-
demia Real das Sciencias de Lisboa em 16 de Fevereiro de 1854.- (Lisboa): (Academia), 1854.- 162, (2)p.; 
25cm.-B             (313)             12,00 € 

231. GOMES, Bernardino António.- Elementos de Pharmacologia Geral ou principios geraes de materia 
medica e de therapeutica.- Terceira edição.- Lisboa: Typ. da Academia Real das Sciencias, 1873.- VI, 
XXXII, 368, (2)p.; 22cm.-B         Obra clássica da nossa farmacologia hoje apreciada e muito invulgar. Esta 
edição é preferivel ás anteriores pois vem aumentada. (232)      62,00 € 

232. GONÇALVES, José Júlio.- Portugueses dispersos pelo mundo (Síntese estatística.- Lisboa: Agência 
Geral do Ultramar, 1971.- (6), 301p.:il.;14cm.-B                Com interesse para um melhor conhecimento dos 
importantes núcleos de portugueses espalhados pelo mundo. Ilustrado em separado com estampas impressas 
em papel couché. (101-R)\            14,00 € 

233. GUERREIRO, Manuel Viegas.- Pitões das Júnias - esboço de monografia etnográfica.- 2ª edição.- Lis-
boa: Serviço Nacional de Parques, Reservas e Património Paisagístico, 1982.- (4), 331p.:il.;24cm.-B                
Estudo etnográfico de Pitões das Junias, povoação integrada no Parque Nacional da Peneda-Gerês. Muito 
ilustrado em separado com estampas impressas em papel couché. Estimado. (38-R)  16,00 € 

234. GUIART, Jules.- Histoire de la Médecine Française : son passé, son Présent son Avenir.- Paris: Les 
Éditions Nagel, 1947.- 284, (2)p.: il.; 23cm.-B         Muito informativo e c/utilidade bibliográfica. Il. c/figuras 
no texto.(186)              23,00 € 
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235. HATHERLY, Ana.- A Preciosa de Sóror Maria do Céu - Edição actualizada do Códice 3773 da Biblio-
teca Nacional precedida dum estudo Histórico.- Lisboa: INIC, 1990.- CXXXV, 370p.: il.:23cm.-B               
Ilustrações impressas em separado, em papel couché. Trabalho extenso e completo. (171-R) 16,00 € 

236. HEBENSTREIT, Jo. Ern.- De homine sano et aegroto  carmen sistens Physiologiam, Pathologiam 
Hygienen, Therapiam, Materiam medicam praefactur De Antiqua Medicina carmen.- Lipsiae: Sumt. Haere-
dum Lankisianorum, 1753.- XVI, 364, (22)p.;23cm.-E              Obra de medicina setecentista, c/a p. de rosto 
composta a negro e vermelho e adornada c/uma vinheta decorativa. Leve acidez devido á qualidade do papel. 
M/enc. de percalina, modesta.(131)           88,00 € 

237. (HELDER, Herberto).- Maria Paulo - Fevereiro 1971  / Galeria de Arte Moderna .- (Lisboa): Sociedade 
Nacional de Belas Artes, 1971.- (8)p.; 21cm.-B             Trata-se do raríssimo catálogo da Exposição de Pintu-
ra de Maria Paulo, que tem três poesias  inéditas de Herberto Helder. Luis Pacheco apercebendo-se do inte-
resse literario, apropriou-se de alguns, transformando-os numa edição da " Contraponto" escrevendo á mão 
na capa: "Herberto Helder / 3 inéditos / contraponto". Peça de colecção.(26)    200,00 € 

238. HISPANO, Pedro.- Exposição sobre os livros do beato Donisio Areopagita (Expositio librorum Beati 
Dionysii)/ Fixação do texto, prólogo e notas do P. Manuel Alonso.- Lisboa: Instituto de Alta Cultura, 1957.- 
XLIX, 682p.:il.;25cm.-(Centro de Psicologia e de História da Filosofia anexo à Faculdade de Letras da Uni-
versidade de Lisboa).-B                   1ª publicação do manuscrito inédito (aqui em fac simile) redigido por 
Pedro Julião no século XIII. Importante achega para o conhecimento de algumas grandes figuras e das prin-
cipais obras definidoras da Cultura Nacional. (149-R)       42,00 € 

239. HISPANO, Pedro.- Livro sobre a Conservação da Saúde / introdução por Luís de Pina; prefácio, texto 
latino, tradução e notas por Maria Helena da Rocha Pereira.- Porto: Inst. de Alta Cultura, 1961.- 90p.; 24cm.-
B    Tradução de um manuscrito atribuído a Pedro Hispano, expressivo elemento de estudo para a Tera-
pêutica médica e a Higiene da Idade Médica. Ded. da prefaciadora muito procurado. (144-R) 22,00 € 

240. HISTORIA de Portugal, desde os tempos mais remotos até á actualidade / escripta segundo o plano de 
F. Diniz, por huma Sociedade de Homens de Letras.- Lisboa: Escriptorio da Empreza, s.d.- 6 vols. em 3; 
23cm.-E     +     Historia de Portugal nos seculos XVIII e XIX / escripta por huma sociedade de homens de 
letras.- Lisboa: Escriptorio da Empreza, s.d.- 2 vols.; 23cm.-E              Apreciada e invulgar Historia de Por-
tugal, c/o texto composto a duas colunas. M/encs. de pele. Como habitualmente os raros dois ultimos volu-
mes c/encadernações diferentes.(114)          130,00 € 

241. HISTORIA do Colégio de campolide da Companhia de Jesus escrita em latim pelos padres do mesmo 
colégio onde foi encontrado o manuscrito/ traduzida e prefaciada por M. Borges Graínha.- Coimbra: Impr. da 
Universidade, 1913.- 148p.:il.;24cm.-B                 Trabalho profusamente ilustrado que conta a história não só 
do Colégio de Campolide como da própria Companhia de Jesus. Importante para o estudo da história da épo-
ca. Capa de brochura sup. C/peq. falta de papel. Apreciado. (60-R)     21,00 € 

242. HISTÓRIA Geral de Cabo Verde - Corpo documental Vol.I e II.- Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da 
Moeda, 1998-1990.- 2 vols.;25cm.-E            Publicação do corpo documental em que se apoiaram as insves-
tigações realizadas para à futura publicação da História Geral da República de Cabo Verde. Transcreve abun-
dante documentação inédita.(191-R)          26,00 € 

243. HOMENAGEM da Faculdade de Medicina do Pôrto ao Prof. Maximiano de Lemos / 21 de Fevereiro 
de 1923.- Porto: Edição da Faculdade, 1923.- 72, (2)p.: 1 retr.; 23cm.-B           Tiragem numerada. Ex. nº 
63(305)               15,00 € 

244. HORTA, Maria Teresa.- Cronista não é recado.- Lisboa: Guimarães Editores, 1967.- 98p.; 22cm.- 
(Colecção Poesia e Verdade).-B                1ª edição, de esmerado apuro gráfico. (182-R)  25,00 € 
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245. HUMIAC, Michaud D'.- As Grandes Lendas da Humidade / tradução do tenente Moraes Rosa.- Lisboa: 
Livraria Internacional, S.d.- 188p.;18cm.- (Bibliotheca de Educação Moderna VII).-E                 Enc. edito-
rial. (95-R)               12,00 € 

246. IDADE Média. Tempo do mundo, tempo dos homens, tempo de Deus / José Antônio de C. R. de Sou-
za.- Porto Alegre: EST, 2006.- 535p.; 23cm.-B              Compilação de diversos artigos reunidos nas seguin-
tes categorias: Filosofia da natureza e ontologia/metafísica; Antropologia; Lógica, epistemologia e filosofia 
da linguagem; e Pensamento islãmico, judaico e lusitano. (180-R)     17,00 € 

247. ILLUMINAÇÃO apologetica do retrato de Mortecôr : em que apparecem com mais vivas côres os 
erros do Author do Novo Methodo, e seu Apologista, os quaes pertendeo defender hum Anonimo, por alcu-
nha, o Doutor Apollonio Philomuso, e se lhe mostrão os muitos, que por malicia, ou por ignorancia cometteo 
/ carta escrita ao mesmo anónimo por Theophilo Cardoso da Sylveira, remettida á mercé do R. Doutor Aleto-
philo Candido de Lacerda e dada á Luz por P.V. de M. e C.- S.l.: S.n.,(1751).- 159, (2)p.; 20cm.-E        Esta 
obra anónima e que se inclue da polémica seguinte á publicação do  Verdadeiro Método de Estudar" por 
Verney é atribuída por Inocêncio (V,224)  a Teófilo Cardoso da Silveira.  Parece ser invulgar. Enc. da época, 
int. de pele. Leve acidez generalizada, devido á qualidade do papel.(146)    72,00 € 

248. INAUGURAÇÃO (A) da Estátua Equestre de El-Rei D. José I: Narração verídica feita por um jesuíta, 
testemunha ocular do acontecimento/prefácio e nótulas de Ângelo Pereira.- Lisboa: Editorial Labor, 1938.- 
889, 60, (3)p.; 24cm.-B               Capa superior c/peq imperfeição na margem, Raro e procurado. Valorizada 
c/ded. do autor. (17-R)             30,00 € 

249. INQUÉRTO Industrial de 1890: Primeira parte - Pesca.- S.L. ( Lisboa ?): s.n., 1890.- 2 vols.( Texto 
549p.+ Mappas est. 48 est); 32cm.-E      Trata-se da mais rara e mais importante publicação sobre pesca e 
respectivas artes em Portugal em finais do sec. XIX. Todos os distritos e concelhos enviaram relatorios sobre 
o movimento de pesca na zona e alguns complementaram-nos c/ interessantíssimas informações sobre os 
barcos e artes de pesca utilizadas. O volume de " Mappas Estatísticos" é inteiramente constituído por 48 
pormenorizadas estampas desdobráveis de maiores dimensões que figuram tipos de barcos regionais e muitas 
artes de pesca, c/todas as respectivas alfaias. De maior destaque as 38 gravuras referentes á pesca no Algarve 
que ilustram o importante relatorio de Chagas Roquette. No final vem ainda uma carta da Ria de Aveiro. 
Como habitualmente sem rosto que pensamos que talvez nunca tenha chegado a ser publicado. É hoje notável 
contribuição para a etnografia da pesca em Portugal. M/encs. de pele, da época. Rubricas.(283) 
                360,00 € 
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250. INSTRUCÇÃO sobre as dispoziçoens que se devem levar aos sacramentos da Penitencia e da Eucha-
ristia, tirada da escriptura Santa, dos Santos Padres, e de alguns outros Auctores Santos…/traduzida do Fran-
cez em Portuguez.- Lisboa: Na Officina de Antonio Rodrigues Galhardo, 1775.- (12), 417p.; 18cm.-E          
Obra devocional. Enc. da época, int. de pele. Ultima folha c/falta de um canto que afecta o texto.(162) 
                15,00 € 

251. INVENTÁRIO da colecção do Museu Nacional de Machado de Castro / Ourivesaria secs. XVI e XVII 
.- Lisboa: Instituto Português de Museus, 1992.- 370, (6)p.: il.; 30cm.-(Inventário do Património Móvel).-B       
Notável publicação não só pelo rigor técnico das descrições mas também pela excelente iconografia a cores. 
Indispensável a colecionadores e antiquarios.(34)        42,00 € 

252. INVENTÁRIO do Museu de Évora / colecção de Ourivesaria.- Lisboa: Instituto Português de Museus, 
1993.- 416p.:il.; 30cm.-(Inventario do Património Móvel).-B             Notável publicação, não só pelo rigor 
técnico das descrições mas também pela excelente iconografia a cores. Indispensável a colecionadores e anti-
quários.(32)              42,00 € 

253. INVENTÁRIO do Museu Nacional de Arqueologia : Colecção de Ourivesaria 1º Vol.- Do Calcolítico á 
Idade do Bronze.- Lisboa: Instituto Português de Museus, 1993.- 238, (2)p.: il.; 30cm.-( Inventário do Patri-
mónio Móvel).-B        Notável publicação não só pelo rigor técnico das descrições mas também pela excelen-
te iconografia a cores. Indispensável a colecionadores e antiquários.(36)    38,00 € 

254. JAPONEZ (O) : folha assim e assado… / proprietarios e redactores, estes, aquelles e aquell'outros ; 
vende-se aqui, alli e acolá.- Nº 0 e Nº 1 (Lisboa: Imprensa de J.G. de Sousa Neves), (1867).- 2 numeros: il.; 
40cm.-B       Trata-se dos dois primeiros numeros (de apenas 4) deste raríssimo jornal de critica politica. O 
Nº0 tem na pagina final uma litografia satirica. (55)        38,00 € 

255. JORGE, Ricardo.- O óbito de D. João II.- Lisboa: Portugalia ed., 1922.- 83p.; 25cm.-B          Interes-
sante estudo médico-legal.(193)           20,00 € 

256. KUHNHOLTZ, H.- Cours d'Histoire de la Medecine et de Bibliographie Médicale, fait en 1836, dans 
la Faculté de Médecine de Montpellier….- Montpellier: Louis Castel, 1837.- XLII, 400, 47p.; 22cm.-B         
Para além de dar muitas informações históricas tem interesse bibliográfico.(235)   42,00 € 

257. LAGUARDA TRIAS, Rolando.- La aportacion cientifica de Mallorquines y Portugueses a la Cartogra-
fia Nautica en los siglos XIV al XVI.- (Madrid): Instituto Historico de Marina, 1964.- 72p.:il.; 25cm.-B         
(306)                10,00 € 

258. LAMAS, Maria.- A Mulher no Mundo.- Lisboa: Liv. Editora da Casa do Estudante do Brasil, 1952.- 2 
vols, 1952.:il.;26cm.-E                      Trabalho de grande interesse cultural e histórico, adornado com muitas 
estampas em separado. Enc. inteira de percalina. Leves picos de humidade. (201-R)  48,00 € 

259. LAMPREIA, José D.- Catálogo-Inventário da secção de Etnografia do Museu da Guiné portuguesa.- 
Lisboa; Junta de Investigações do Ultramar, 1962.- 91, (2)p.: 17 est.; 26cm.-B                 Ilustrado com 
estampas em separado, que figuram esculturas e objectos gentílicos. Invulgar. (48-R)  18,00 € 

260. LAPA, Albino.- Dicionário de pseudónimos de Albino Lapa/ compilado por Maria Teresa Vidigal.- 
Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1980.- 171p.; 23cm.-B                Complemento indispensável do 
Dicionário Bibliográfico Português (Inocêncio). (85-R)       15,00 € 

261. LAWRENCE, Raymond.- Charles Napier, friend and fighter 1782-1853.- London: John Murray, 1952.- 
X, 236p.:il.; 22cm.-E       Desenvolvida biografia de um dos famosos oficiais ingleses deste sobrenome que 
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participaram na Guerra Peninsular. Il. em separado. Enc. edit.(94)     24,00 € 

262. LEITÃO, Antono Jose de Lima.- Memoria sobre a applicação do Acido Arsenioso ou Arsenico branco 
do Commercio. No tratamento das Febres Intermittentes nas Enfermarias de Clinica Medica da Escola Medi-
co-Cirurgica de Lisboa.- Segunda Edição.- Lisboa: Typographia de Silva, 1853.-67p.;21cm.-B           (216)
                12,00 € 

263. LEITÃO, Humberto.- Os dois descobrimentos da Ilha de São Lourenço mandados fazer pelo Vice-rei 
D. Jerónimo de Azevedo nos anos de 1613 a 1616.- Lisboa: Centro de Estudos Históricos Ultramarinos, 
1970.- (4), 431p.;24cm.-B                      Relatos de explorações à Ilha de Madagascar com interesse para a 
náutica e história dos descobrimentos portugueses. (108-R)      27,00 € 

264. LEITÃO, Joaquim.- Livros de S. Bento: memória por…- Lisboa: Impr. Nacional, 1936.- 203p.;27cm.-
B                 Estudo com interesse, reproduzindo a correspondência entre camilo e Castilho a propósito do 
lugar de Bibliotecário das Côrtes, da tiragem especial. (97-R)      18,00 € 

265. LEITÃO, Lima.- Breve Aviso ao Povo ácerca do Tratamento da doença epidémica que grassa na Euro-
pa com o nome de Cólera-morbus asiático.- Lisboa: Na Impressão Regia, 1833.- 16p.; 20cm.-B         (218)
                12,00 € 

266. LEITE, Bertha.- A Mulher na Historia de Portugal: (Palestras comemorativas dos Centenários proferi-
das ao microfone da Emissora Nacional).- (Lisboa): S.n.,1940.- 238p.:il.;24cm.-B                    Com interesse 
sociológico e biográfico. (100-R)           14,00 € 

267. LEITE, Serafim.- Suma Histórica da Companhia de Jesus no Brasil ( Assistência de Portugal) 1549-
1760.- Lisboa: Junta de Investigações do Ultramar, 1965.- XV, 291p.; 26cm.-E                  Valioso contributo 
para o estudo da história das actividades da Companhia de Jesus no Brasil.(23-R)   26,00 € 

268. LEMOS, Maximiano.- A Medicina no " Cancioneiro de Garcia de Resende".- Porto: Tip. da " Enciclo-
pedia Portuguesa Ilustrada", 1920.- 53p.; 22cm.-B          Interessante separata dos " Arquivos de História de 
Medicina Portuguesa". Anterrosto c/recorte.(192)        15,00 € 

269. LERI, João de.- Istoria de uma Viagem feita à Terra do Brazil por João de Leri / traduzida em lingoa-
gem vernacula por Tristão de Alencar Araripe…-Rio de Janeiro: Typographia  Laemmert, 1889.- (2),261p.; 
23cm.-E         Apreciada tradução desta obra quinhentista francesa, repleta de interessantes descrições dos 
usos e costumes da época, da fauna e da flora. M/enc. de pele, lev. cans. Pagina de rosto e primeira folha 
c/defeitos. Manchas ocasionais. Muito invulgar.(124)       38,00 € 

270. LESSA, Almerindo.- Anthropobiologie et Anthroposociologie de Macao : l'histoire et les hommes.- 
(Toulouse): Faculté des Sciences de l'Université de Toulouse, 1970.- (6), 251, (2)p.:il.; 27cm.-B        Edição 
original deste estudo apresentado como dissertação de Doutoramento á Universidade de Toulouse. (104) 
                32,00 € 

271. LEYVA, Antonio Joaquim Ferreira d'Eça e.- Memorias theoricas e praticas do Direito Orphanologico- 
Primeira parte.- Porto: Typographia Commercial Portuense, 1842.-(4), 137, (8)p.; 20cm.-E   +     LEYVA, 
Antonio Joaquim Ferreira d'Eça e.- Repertorio, e Indice alfabetico das Memorias theoricas e praticas do 
Direito Orfanologico illustrado com suas competentes notas: Segunda parte das mesmas memorias.- Porto: 
Typographia Commercial Portuense, 1842.- 73, (2)p.; 20cm.-E    +    CARVALHO, José Pereira de.- Primei-
ras linhas sobre o Processo Orphanologico.- Lisboa: Na Impressão Regia, 1814.- 81, (2)p.; 20cm.-E        Pou-
cas inscrições marginais coevas a tinta. M/enc. de pele.(132)      44,00 € 
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272. LIMA, J.A.Pires de; LIMA, António A. Pires de.- D. Afonso VI.- Pôrto: Livraria Simões Lopes, 1937.- 
(4), 74p.:il., (12) retrs.; 19cm.-B                     Invulgar.       12,00 € 

273. LIMA, Joaquim Alberto Pires de.- A Medicina Forense em Portugal : esboço historico por…- Porto: 
Typ. do " Porto Medico",. 1906.- (16), 88p.; 24cm.-B           Estudo muito informativo. Edição de tiragem 
restrita em papel de linho e c/grandes margens.(185)        32,00 € 

274. LIMA, Vicente da Cunha.-Ao soberano indulto, e Graça Especial da sempre Augusta Fidelissima 
Magestade para com os incursos em causa crime, presos nas Cadeas, desta Corte e cinco legoas de seu dis-
tricto.- Lisboa: Na Officina de Ignacio Nogueira Xisto, 1761.-6p.; 21cm.-C         Poesia panegirica a um 
indulto concedido pela Rainha. Cartonagem em papel marmoreado.(324)    25,00 € 

275. LINK, Heinrich Friedrich.- Notas de uma viagem a Portugal e através de França e Espanha / tradução, 
introdução e notas de Fernando Clara.- Lisboa: Biblioteca Nacional, 2005.- XXVIII, 307p.: il.;23cm.-B                 
Tradução do original em alemão publicado em 1801. ilustrado no texto, por vezes a cores. (196-R) 
                24,00 € 

276. LITERATURA de Cordel (Colecção da Fundação Calouste Gulbenkian): Catalogos V.- Lisboa: Fun-
dação Calouste Gulbenkian, 1970.- 178p.:il.; 28cm.-B          Separata do "Bol. Int. de Bibliografia Luso-
Brasileira", impressa em separado e c/ paginação propria. Esta colecção de "teatro de Cordel" opúsculos hoje 
raros e procurados, é a maior de Portugal. Sob o ponto de vista bibliográfico este desenvolvido catálogo 
completa a bibliografia de A. Forjaz Sampaio. Il. c/fac-similes de rostos.(327)   42,00 € 

277. LIVRO de Linhagens do século XVI/introdução pelo Académico correspondente António Machado de 
Faria.- Lisboa: Academia Portuguesa da História, 1956.- XXVIII, 368, (3)p.:il.;26cm.-B                  Trabalho 
muito apreciado c/interesse genealógico. Ilustrado c/fac-similes do Nobiliário. Capas de brochura um pouco 
cansadas e c/manchas antigas. (64-R)          46,00 € 

278. LIVRO dos Cantares - She Keng / introdução, texto em alfabeto e caracteres, tradução portuguesa e 
notas críticas por Joaquim A. Guerra.- Macau: Jesuítas Portugueses, 1979.- 1254p.;19cm.- ("Classicos Chi-
neses").-B                  C/interesse literário. (152-R)        20,00 € 

279. LIVRO Preto da Sé de Coimbra.- Vol. I, II e III.- Coimbra: Universidade de Coimbra, 1977.- 3 vols.; 
26cm.-B      Impressão integral deste códice do séc. XII, importante fonte documental, para a história da Ida-
de Média em Portugal e sobretudo na região de Coimbra. (190-R)     38,00 € 

280. LIVRO Santo de Santa Cruz - Cartulário do Séc. XII. .- Lisboa: INIC, 1990.- 499p.:il.;23cm.-( Série - 
História Medieval. 3).-B     Publicação integral deste manuscrito do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra. 
Com um mapa desdobrável, um índice cronológico e onomástico.(179-R)    22,00 € 

281. LIVROS: Mensário da vida literária portuguesa/ director Salvador Saboya.- Nº1 a Nº6 (Março a 
Setembro- Outubro de 1925).- Lisboa: Empresa Portuguesa de Livros, Lda., 1925.- 6 números.:il.;26cm.-B                  
Interessante revista, ilustrada, C/interesse bibliográfico e informativo. O primeiro nº tem um artigo dedicado 
a Camilo Castelo Branco intitulado "Camilo, bibliofilo". Pensamos ser tudo quanto foi publicado. Pouco vul-
gar. Estimado. (102-R)             26,00 € 

282. LOBATO, Alexandre.- Da época e dos feitos de António de Saldanha.- Lisboa: Centro de Est. Hist. 
Ultramarinos, 1964.- 179, (2)p.; 23cm.-B                   Estudo histórico c/interesse biográfico. Pouco vulgar. 
(51-R)               14,00 € 
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283. LOCKE, John.- Ensaio sôbre a verdadeira origem, extensão e fim do Governo Civil / escripto em 
inglez por John Locke ; traduzido para portuguez por João Oliveira de Carvalho.- Londres: Impresso por 
Ricardo Taylor, 1833.-XXIV, 227p.; 19cm.-E          Pensamos tratar-se da primeira tradução em português 
desta importante obra de filosofia política que expõe a teoria sobre o Estado Liberal e a propriedade privada, 
criticando o suposto Direito Divino dos Reis. Edição impressa no estrangeiro hoje rara. M/enc. de pele. Pag. 
de rosto c/reforço junto ao festo e rubrica antiga.(122)       62,00 € 

284. LONGSTAFF, Tom.- Recuerdos de Viaje del Himalaya al Ártico / versión española por José Casán 
Herrera.- Barcelona: Editorial Labor, (1950 ?).- XV, 361, (4)p.:il.; 22cm.-E     Enc. edit. (102) 20,00 € 

285. LOPES, Joaquim José Pedro.- Caracteres da Verdadeira Religião propostos á Mocidade de hum e outro 
sexo; Obra traduzida da terceira edição original italiana (impressa em Roma em 1810) e dada á luz por…- 
Lisboa: Na impressão Regia, 1817.- 200p.; 15cm.-E           Enc. da época, int. de pele, cans. Nas charneiras. 
Sem as folhas de guarda posteriores.(137)         22,00 € 

286. LOURENÇO, Antonio Gomes.- Cirurgia classica lusitana, anatomica, farmaceutica, medica, recopila-
da, e deduzida da melhor doutrina dos Escriptores antigos, e dos modernos de todas as mais nações, em que 
se trata da Fisiologia universal, e da Pathologia, geral dos Aposthemas…Primeira parte.- Quinta reimpressão 
acrescentada com muitas partes, e com as más conformações.- Lisboa: Na Off. De Simão Thaddeo Ferreira, 
1790.- (16), 231p.; 20cm.-E      +       LOURENÇO, Antonio Gomes.- Cirurgia classica, lusitana, anatomica, 
farmaceutica, medica, a mais moderna. Segunda Parte em que se trata de huma brevissima noticia do corpo 
humano, e sua divisão….- Lisboa: Na Officina de Antonio Rodrigues Galhardo, 1761.- (20), 326p.; 20cm.-E           
Exemplar composto por volumes de edições diferentes, desta obra considerada unanimemente como uma das 
melhores da sua época. O autor foi professor em Lisboa no Hospital de Todos-os-Santos. Era natural da Mor-
tágua. Encs da época inteiras de pele não uniformes. Segundo vol. c/ténue mancha na margem inferior e pin-
gos de tinta nas pp.96-97. Muito invulgar. (257)        220,00 € 
 
287. LUA NOVA (A): Semanario Alegre / ed. José Garcia de Lima.- Nº 4 (Lisboa, 25 de Dezembro de 
1890).- Lisboa: Typo-Lith. Netto, 1890.- 4p.: il.; 40cm.-B         Mesmo números soltos como este são muito 
raros deste jornal de critica social, c/desenhos satíricos de João Cabral. Só se publicaram 11 números(52) 
                15,00 € 

288. LUPI, Nita.- Música e alma da Índia Portuguesa.- Lisboa: Agência Geral do Ultramar, 1956.- 191, 
(2)p.:il.; 23cm.-B                   Ilustrado no texto. Estimado. (83-R)     18,00 € 

289. MACAU) TABELAS de Marés 1931 e informações diversas = MACAO tide tables and harbour infor-
mations / publicadas por ordem do Governo de Macau.- Macau: Tipografia do Orfanato Imaculada Concei-
ção, 1930.- (34)p.:2 des.1 mapa; 16cm.-B        C/a lista dos faróis, características do porto e um mapa desdo-
brável.(23)               15,00 € 

290. MACEDO, Antonio de Sousa de.- DOMINIO / SOBRE A FORTVNA / E / TRIBVNAL DA RAZÃO. 
/ EM QUE SE EXAMINAM AS FELICI- / dades, & se beatifica a vida / NO PATROCINIO DA VIRGEM 
MÃY /  da Graça, / HOROSCOPO / da Constellação melhor afortunada .- Lisboa: Na Officina de Miguel 
Deslandes, 1682.- (16),230, (18)p.; 20cm.-E          Edição original deste apreciado livro seiscentista. Inocên-
cio (I, 278) refere: " todas as obras portuguesas deste nosso classico são estimadas e dignas de muito apre-
ço".Encadernação da época, em pele c/ferros a seco nas pastas, danificada nas charneiras e lombada e sem 
folhas de guarda. A pagina de rosto que vem espelhada tem defeitos varios c/faltas de papel, embora sem 
afectar a composição do texto.(294)          75,00 € 

291. MACEDO, F. Ferraz de.- Luzitanos e Romanos em Villa Franca de Xira : investigação geologica, 
archeologica e anthropologica de objectos antigos e de historia natural humana.- Lisboa: Imprensa Nacional, 
1893.-52p.: il.; 24cm.-B           Invulgar separata do livro " Antiguidades do moderno concelho de Villa Fran-
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ca de Xira" de Lino de Macedo. Vem ilustrada c/figuras no texto e 2 estampas desdobráveis.(181) 
                28,00 € 

292. MACEDO, Francisco Ferraz de.- Bosquejos de Anthropologia Criminal : Relatorio apresentado a 5 de 
Fevereiro de 1897 ao Illmº e Excmº Sr. Ministro dos Negocios Ecclesiasticos e de Justiça.- Lisboa: Imprensa 
Nacional, 1900.- 420, (2)p.; 27cm.-E             Desenvolvido estudo sobre o tema, c/uma interessante introdu-
ção historica. M/enc. de pele, da época. C/ded. do autor.(244)      42,00 € 

293. MACEDO, José Agostinho de.- O Couto.-Lisboa: Na Impressão Régia, 1815.- 151p.;15cm.-E         
Polémica c/ o Professor Antonio Maria do Couto, que havia criticado Macedo. No final c/rosto próprio trans-
creve uma " Carta ao Sr. Antonio Maria do Couto, Professor que ensina Grego aos seus dicipulos por Joa-
quim José Pedro Lopes, redactor da Gazeta de Lisboa". Bom exemplo dos ataques pessoais em que Macedo 
se envolveu ao longo da vida. Enc. recente inteira de percalina c/titulo a ouro na lombada.(126) 
                36,00 € 

294. MACEDO, José Agostinho de.- Os Sebastianistas por…-Lisboa: Na Officina de Antonio Rodrigues 
Galhardo, 1810.-  2 vols. em 1 (6), 114, III-VIII, 124p.;16cm.-E          Nesta obra polémica o autor ataca viru-
lentamente a Maçonaria e as Sociedades Secretas, tendo motivado o aparecimento de muitos opúsculos de 
critica e resposta. São muito invulgares os exs. c/os dois vols. juntos. A este faltam o rosto e a primeira folha 
do segundo volume.M/enc. de pele.(125)          38,00 € 

295. MACHADO, J. T. Montalvão.- Quando a Vila de Setúbal foi elevada a cidade - 1860-1960.- Setúbal: 
separata do jornal " O setubalense", 1960.- 46p.: il.; 22cm.-B          Il. no texto.(67)  15,00 € 

296. MACHADO, J.T.- A Aula de Anatomia de Chaves.- Lisboa: Separata de " Arqueologia e Historia", 
1962.- pp.133-168: il.; 25cm.-B             (213)         12,00 € 

297. MACHADO, J.T.Montalvão.- Como nascem e morrem os portugueses: estudo demográfico.- Lisboa. 
Gomes & Rodrigues, s.d.-608p.;23cm.-E                    Curioso estudo histórico-demográfico, bastante desen-
volvido e com interessantes informações de saúde pública. Muito invulgar. Edição restrita rubricada pelo 
autor. M/enc. de pele c/capas. (154-R)          58,00 € 

298. MACHADO, Julio César.- Em Espanha: scenas de viagem.- Lisboa: Livr. de A.M. Pereira, 1865.- 
256p.; 18cm.-E               1ª edição. Enc. int. de percalina. (122-R)     22,00 € 

299. MACHADO, Virgilio.- O Doutor Bernardino Gomes (1768-1823) : a sua vida e a sua obra.- Lisboa: 
Portugalia, 1925.- (4), 134p.:il.; 26cm.-E          Desenvolvido estudo histórico/biográfico sobre este famoso 
médico e humanista, adornada c/estampas em separado.M/enc. de pele c/capas.(328)  32,00 € 

300. MAÇONARIA).- PROCESSO Nº … do Irmão…  Nº …- ( Da Respeitável Loja Irradiação III).- 7 fol. 
não numeradas; 23cm.-B         Trata-se de um dossier c/ 7 folhas impressas destinadas a serem preenchidas 
c/o processo de cada candidato a maçon, e algumas a serem acrescentadas ao longo da vida maçonica. Desta-
camos para além da proposta inicial, c/diversas informações sobre o candidato, incluem-se o compromisso de 
guardar sigilo de tudo, um boletim de Estatistica do G.O.L. e um impresso comprovativo das qualidades 
morais e civis. De evidente raridade.(282)         40,00 € 

301. MADDISON, Francis.- Medieval scientific Instruments and the development of navigational instru-
ments in the XVth and XVIth centuries.- Coimbra: Junta de Investigações do Ultramar, 1969.- 60p.:il.; 
30cm.-(Agrupamento de Estudos de Cartografia Antiga XXX).-B           Importante estudo históri-
co/científico, il. no texto. Figura muitos astrolábios antigos e outros instrumentos de navegação.(75) 
                30,00 € 
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302. MAGALHÃES, Fernando Perfeito.- A Habitação: notas e projectos de Fernando Perfeito de magalhães 
/ prefácio do Prof. Dr. Agostinho de Campos.- 2ª edição.- Lisboa: Livraria Bertrand, s.d..- (4), 77p.:il.;25cm.-
B                Estudo sobre as casas regionais de Portugal, com desenhos no texto e estampas coloridas impres-
sas em separado. Lombada reforçada. (16-R)         14,00 € 

303. MAGDALENA, Maria.- Sagradas Pedras: o pensamento christão na architectura.- Lisboa: Parceria 
António Maria Pereira, 1930.- 164, (3)p.:il.;27cm.-E                   Interessante monografia ilustrada com dese-
nhos de Carlos Carneiro .M/enc. de pele, c/feros a ouro na lombada. Muito valorizado com dedicatória da 
autora na pag. de anterrosto. (207-R)          23,00 € 

304. MAGENDIE, F.- Formulaire pour la préparation et l'emploi de plusieurs nouveaux médicaments tels 
que la Noix Vomique, les Sels de Morphine, l'Acide Prussique, la Strychnine, la Vératrine …. - Sixiéme édi-
tion, revue et augmentée.- A Paris: Chez Méquignon-Marvis, 1827.- X, 310p.; 17cm.-E           Esta farmaco-
peia gozou de fama e popularidade, e por isso teve diversas edições. Enc. da época, int. de pele. Leve acidez 
devido à qualidade do papel.(209)           38,00 € 

305. MAIA, Carlos Roma Machado de Faria e .- Recordações de Africa: verídicas narrativas de viagens, 
caçadas, combates e costumes indígenas, marchas pelo interior e navegação dos rios.- 2ª edição.- Lisboa. Tip. 
Pap. Carmona, 1930.- 396, (4)p.: il.; 21cm.-B                Interessante livro sobre o ultramar português, repleto 
de curiosas histórias que relatam a vida da época, feitos militares e caçadas. (159-R)  26,00 € 

306. MANOEL, Jeronymo P.A. da Câmara.- Missões dos jesuítas no Oriente nos séculos XVI e XVII/ traba-
lho destinado à X Sessão do Congresso Internacional dos Orientalistas.- Lisboa: Imprensa Nacional; Socie-
dade de Geographia de Lisboa, 1894.- 162p.:il.;24cm.-B                  Este trabalho histórico apresenta anota-
das, 9 cartas de S. Francisco de Xavier e mais alguns documentos que ajudam à história documental das mis-
sões jesuíticas no Oriente. Está ilustrado em separado com um retrato do santo e um fac-simile duma carta do 
mesmo. Capas empoeiradas, c/peqs. defeitos e lombada reforçada. Invulgar. (19-R)  36,00 € 

307. MANUEL Millares (I-II).- Madrid: Ministerio de Educacion y Ciencia, 1974-75.- 2 vols.: 24 fot.; 
18cm.-B   + MORENO GALVAN, J.M.- Manolo Millares.-Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1970.- 67p.:il.; 
21cm.-E    Trata-se  de dois "Curriculum vitae" deste apreciado pintor espanhol, acompanhados de 12 diapo-
sitivos cada um que apresentam obras pictóricas, e um catálogo biográfico. (115)   15,00 € 

308. MARCADÊ, J.- Frei Manuel do Cenáculo Vilas Boas évêque de Beja, archevêque d'Évora (1770-
1814).- Paris: CCP - Fundação Calouste Gulbenkian, 1978.- (4), XIV, 592p.:il.;25cm.-E                 Importante 
estudo sobre esta grande figura da cultura e igreja portuguesas do século XVIII, Ilustrado no texto. Enc. edi-
torial com ferros próprios. Estimado. (42-R)         30,00 € 

309. MARÇAL, Rafael.- Sombras do Passado : (narrativas históricas).- Lisboa: Portugália, 1946.- 319, (4) 
p.:il.; 21cm.-B         Curiosas histórias de personagens da história de Portugal.(101)  15,00 € 

310. MARIA PIA, A Rainha D.: Iconografia.- Lisboa: Palácio Nacional da Ajuda, 1987.- (8)p. de texto 
(64p) de est.; 30cm.-B                     Importante e completa iconografia de D. Maria Pia organizada por Kay 
Mohlam e Moe day. O planeamento  e coordenação são de Isabel de Oliveira Godinho. Ilustrado em separado 
com estampas impressas a cores. Estimado. (86-R)        12,00 € 

311. MARMET, Claude.- LA / PRACTIQVE DE / L'ORTHOGRAPHE / FRANÇOISE. / Avec la maniére 
de tenir livre raison, cou- / cher cedules, & lettres missives: Livre tres- / vtile, & necessaire à un chacun, spe-
cialment / aux estrangers qui desirent avoir entree en / la langue Françoise, nommé met a ceux qui / n'ont eu 
ce bien de cognoitre la Latine.- Derniere edition, revue & corrigée.- A Lyon: Chez Pierre Rigavd, 1618.- 280, 
(8)p.;12cm.-E            Edição já seiscentista desta importante obra quinhentista (1587) sobre pedagogia e 
ensino da lingua francesa. O autor natural de Saint-Rambert, estudou em Turim e foi professor no colégio 
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local. Nesta obra ao propor uma grafia para a lingua francesa com varias soluções, ideia nova para a época, 
colocou esta obra nos anais da ortografia francesa.Enc. da época, int. de pele, c/lombada imperfeita mas sóli-
da. Pag. de rosto espelhada c/rubricas coevas.Algumas folhas c/manchas marginais. (134) 100,00 € 

312. MARRECAS, Manuel Martiniano.- A Republica nas circunstancias actuaes da Nação Portugueza e a 
Carta do Sr. Gomes Leal dirigida a El-Rei o Senhor D. Luiz I por…- Lisboa: Empreza Litteraria Luso-
Brazileira, 1881.- 35p.; 16cm.-B          Estes opúsculos republicanos anteriores a 1910 são muito invulga-
res.(291)               15,00 € 

313. MARTHA, M. Cardoso.- Folclore de Cadaval: mancheia de apontamentos por…- Espozende: Tipogra-
fia Espozendense, 1934.- 256p.;16cm.- (Colecção Silva Vieira).-E                 De grande interesse etnográfico 
e regional. Boa m/enc. de pele. Conserva as capas. Invulgar. (3-R)     36,00 € 

314. MARTIN, Jules.- Nos Peintres et Sculpteurs, Graveurs, Dessinateurs : portraits et biographies suivis 
d'une notice sur les Salons Français depuis 1673, les Sociétés de Beaux-Arts, la proprieté artistique…-Paris: 
Ernest Flammarion, 1897.- 389, (2)p.:il.; 14cm.-E          Os artistas vêm por ordem alfabética e de cada um é 
apresentada uma fotografia, c/biografia e prémios ganhos. C/utilidade. M/enc. de pele.(253) 32,00 € 

315. MARTINS, José Tomás de Sousa.- O Pneumogastrico preside á tonicidade da fibra muscular do Cora-
ção : these apresentada e defendida em Julho de 1866.- Lisboa: Typ. da Soc. Typ.  Franco-Portugueza, 1866.- 
78, (2)p.; 20cm.-E             Trata-se da tése de Licenciatura do famoso Dr. Sousa Martins glória da medicina 
portuguesa, muito rara e procurada. M/enc. de tela. (228)       38,00 € 

316. MARTINS, Rocha.- Lisboa: história das suas glórias e catástrofes.- ed. comemorativa do 8º Centenário 
da Capital.- Lisboa: Inquérito, 1947.- 2 vols.: 89 est.; 24cm.-E                  Importante monografia olisiponen-
se, ilustrada com numerosas estampas em separado e muitas figuras intercaladas no texto. Edição esmerada, 
enc. editorial inteira de pele c/ferros próprios nas pastas e lombadas. Coifas usadas.(72-R) 120,00 € 

317. MARTINS, Rocha.- O apóstolo das Índias, S. Francisco Xavier.- Lisboa: Agência Geral das Colónias, 
1942.- XV, 459p.:il.;23cm.-B                 Muito ilustrado em separado com 8 est. desd. Capa de brochura 
c/restauros na lombada. (69-R)           15,00 € 

318. MARTIR DE ANGLERIA, Pedro.- Decadas del Nuevo Mundo.-Mexico: Jose Porrua e Hijos, 1944-
1945.- 2 vols.;25cm.-( Biblioteca Jose Porrua Estrada de Historia Mexicana / dirigida por Jorge Gurria 
Lacroix 6).-B         Apreciada edição deste clássico. O autor é considerado o "Primeiro Cronista das Índias". 
(103)                48,00 € 

319. MATOS, João Xavier de.- Ecloga de Albano, e Damiana dedicada ao …. Fr. Manoel Caetano de Sou-
za.- Lisboa: Na Offic.de Francisco Borges de Souza, 1790.- 31p.; 23cm.-C        São invulgares estas compo-
sições poéticas setecentistas. Cartonagem em papel marmoreado. Ultima folha c/mancha.(325) 
                30,00 € 

320. MAXIMES de Guerre et pensées de Napoléon Ier.- 5e édition, revue et augmentée.- Paris: Librairie 
Militaire de J. Dumaine, 1874.- XIII, 319p.;14cm.-E        Enc. edit.(152)    15,00 € 

321. MEDEIROS, J.H. Gago de (Visconde do Botelho).- "O Encoberto" nos Jerónimos/ Prefácio de S.E. o 
Cardeal D. Manuel Gonçalves Cerejeira.- Lisboa: Centro de Estudos da Marinha, 1972.- 117p.: 1l.;27cm.-B               
Tem um prefácio de D. Manuel Gonçalves Cerejeira. (116-R)      14,00 € 

322. MEDICINA (História da).- 7 opúsculos c/os seguintes títulos: A Primeira noticia sobre Tratamento de 
alienados em Portugal / Costa Santos (1920); Regulamento do primeiro Hospital Escolar que houve em Por-
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tugal / Fernando da Silva Correia (1956); Autour d'un manuscrit ignoré sur la peste à Toulouse au XVIIe sié-
cle, do Docteur Emmanuel Alvares / Fernando Amaral Gomes (Lisboa, 1961); La trepanacion prehistorica en 
España y Portugal / Julio Martinezde Santaolalla ; Os portugueses e a introdução da medicina no Japão / 
Dorotheus Schilling (Coimbra, 1937) ; Mestre Anrique da "Farsa dos Físicos " de Gil Vicente / Américo da 
Costa Ramalho (Coimbra, 1974); História da Oftalmologia Portuguesa (até fim do século XVI) / Silva Carva-
lho (Lisboa, 1939).(221)            30,00 € 

323. MEDICINA (história da).- 7 opúsculos c/os seguintes títulos: Lopo Serrão (Se. XVI), médico e poeta 
novilatino / S. Tavares de Pinho (Coimbra, 1974); O novo pavilhão de cirurgia do Hospital Militar Principal / 
Nicolau de Bettencourt (Lisboa, 1960); A linguagem anatómica de Fernão Lopes / J.A.Pires de Lima (Lisboa, 
1939); Aprerçu de l'évolution de la médecine au Portugal / Celestino da Costa (Lisboa, 1940); As primeiras 
anatomias em língua portuguesa / D. Gaspar de Freitas (Coimbra, 1966); Um caso de empiema pulsatil no 
Hospital Real de Todos os Santos em pleno século XVIII / Costa Santos (Porto, 1918) ; O Professor Maxi-
miano Lemos : inventario bibliográfico / Alberto Saavedra (Porto, 1933).(222)   30,00 € 

324. MEIRELLES, Antonio da Cunha Vieira de.- Memorias de Epidemiologia Portugueza.- Coimbra: 
Imprensa da Universidade, 1866.- 251p.; 23cm.-E               Esta obra que estuda as principais epidemias (de 
peste, febre amarela e "cholera morbus") que houveram no nosso país, desde a peste em 1348, tem evidente 
interesse histórico. É invulgar. M/enc. de pele, c/capas. Rubricas no rosto.(211)   48,00 € 

325. MEIRINHOS, José Francisco.- Estudos de Filosofia Medieval - Autores e temas portugueses.- Porto 
Alegre: Ed. do Autor, 2007.- 270p.: 23cm.-B                Vários capítulos dedicados a Santo António e a Pedro 
Hispano. (174-R)              12,00 € 

326. MELO, Manuel Soares de Albergaria Pais de.- Soares de Albergaria: Subsídios para a sua história / 
pref. de Luiz de Bivar Pimentel Guerra.- S.l.: ed. do autor, 1952 (Centro Tipográfico Colonial).- 481p.: 48 f. 
des., 35 est.; 25cm.-B           Notável estudo genealógico de família, enriquecido c/árvores de costados desdo-
bráveis e diversas fotografias. Tiragem de apenas 400 exs.nunca postos à venda. Ex. c/poucas anotações 
genealógicas a tinta nas margens. Estampa desdobravel reforçada na dobra. Muito invulgar e procurado.(65)
                260,00 € 

327. MEMORIA historica do Hospital Asylo de velhas pobres de Santo Antonio do Conde na Cidade de 
Evora sustentado á custa do actual Marquez de Vallada : accrescentada com a descripção historica do anti-
quissimo palacio do mesmo Exmo. Marquez de Vallada na Cidade de Evora, nas visinhanças do dito asylo 
das velhas pobres / escripta por um antiquario eborense.- Lisboa: Imprensa de J.G. de Sousa Neves, 1874.- 
16p.: 1 est.; 21cm.-B         Este raro opúsculo de manifesto interesse eborense, foi publicado a nónimo e além 
de descrever a meritória obra do Asilo, descreve também o Palácio do Marquês de Valada em Evora. São 
raros os exs. como este c/a litografia que representa o Marquês rodeado das velhas pobres. Humidade na 
margem superior das folhas.(187)           30,00 € 

328. MEMORIAS da ultima Condessa de Athouguia : Manuscrito autobiographico inedito / com um estudo 
preliminar do Pe. Valerio A. Cordeiro.- Segunda edição.- Braga: Vilela e Irmão, 1917.- 89,(2)p.;18cm.-E       
Apreciadíssimo estudo histórico-biográfico. Enc. int. de percalina. Conserva a capa superior espelhada.(21) 
                42,00 € 

329. MENDES, H. Gabriel.- Lucas Jansz. Waghenaer e o conhecimento náutico das costas de Portugal no 
séc. XVI.- Coimbra: Junta de Investigações do Ultramar, 1969.- 80, (2)p.; 30cm.-(Agrupamento de Estudos 
de Cartografia Antiga- XXXIV).-B                     (46)        15,00 € 

330. MERCURIO Lusitano- Ano 1814.- Nº 1 ( Segunda-feira 3 de Janeiro) a Nº 94 (Sabado 30 de Abril).- 
Lisboa: Na Impressão Regia, 1814.- 73 números em 1 vol.; 21cm.-E         Conjunto seguido c/falta dos nºs( 
3,6,21-26, 31, 48, 64, 67, 72-76, 80, 82, 84, 87) . M/enc. de pele. Quase todos os nºs apresentam leve humi-
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dade marginal, e poucos, manchas de água antigas mais ou menos acentuadas. Mesmo nºs soltos são invulga-
res.(129)               42,00 € 

331. MILLÁS VALLICROSA, José M.ª.- Estudios sobre historia de la ciencia española.- Barcelona: Institu-
to " Luis Vives", 1949.- VIII, 499, (2)p.:il.; 22cm.-B          Il. c/estampas em separado. De grande interesse 
para a historia da geografia e nautica em Espanha e Portugal. Capas c/picos de humidade. Miolo limpo.(311)
                32,00 € 

332. MIRANDA, Francisco de Sá de.- Poesias de Franscisco de Sá de Miranda.- edição feita sobre cinco 
manuscriptos inéditos e todas as edições impressas, acompanhada de um estudo sobre o poeta, variantes, 
notas glossario e um retrato por carolina Michaelis de Vasconcelos.- Halle: Max Niemeyer, 1885 (aliás 
Imprensa Nacional, 1989).- CXXXVI, 949.;25cm.-B                 Desenvolvidíssimo estudo sobre este poeta e 
dramaturgo português do século XVI. Edição fac-similada da de 1885. Estimada. (40-R)  16,00 € 

333. MIRANDA, José da Costa.- Notas para um estudo sobre o Teatro de Moliére em Portugal ( Seculo 
XVIII).- Lisboa: F.C.G., 1973.- 172p.:il.; 28cm.-B             C/ded. do autor.(47)   12,00 € 

334. MONARCHIA (A) e os seus calumniadores: summario- Os Republicanos no Pelourinho, El-Rei e o 
centenario do Marquez de Pombal, a Imprensa ; esboços biographicos de suas Magestades : a Rainha, El-Rei 
D. Luiz, D. Fernando, Condessa d'Edla….-Santarem: Typographia Rodrigues, 1882.- XL, 31p.;16cm.-B           
Curioso opúsculo de intervenção politica a favor da Família Real Portuguesa e do partido monárquico. Con-
tém esboços biograficos de todos, incluindo o da Condessa d'Edla. Foi escrito por Aniceto José Rodrigues 
conforme folha volante junta. Ainda c/interesse regional pois foi impresso em Santarém e é raro. Pequeno 
dano num canto da capa.(159)           25,00 € 

335. MONIZ, Nuno Alvares Pereira Pato.- A Apparição : poema elegiaco em 4 cantos, consagrado á memó-
ria da Senhora D. Firmina Carlota da Sylva Serva.- Lisboa: Na Impressão Regia, 1818.- 83p.; 15cm.-E            
Este poema que teve como editor o frade capucho Fr. Henrique de Jesus Maria é raro pois segundo Inocêncio 
(VI, 308) só teve uma tiragem de 425 exs. Enc. da época, int. de pele. (140)    75,00 € 

336. MONOGRAPHIA do Concelho de Setúbal / elaborada na Direcção dos Serviços de Carta Agricola.- 
(Lisboa): (Imprensa Nacional), 1911.- 83, (2)p.; 28cm.-E          Apreciada monografia regional, muito infor-
mativa. Invulgar. Enc. int. de percalina.(64)         48,00 € 

337. MONSANTO.- Lisboa: Edições SNI, 1947.- (23), 63, 46, (4),: 28 est.; 14x15cm.-B                 Este inte-
ressante trabalho está dividido em cinco partes: Evocação de Monsanto por Cardoso Martha e adolfo Simões 
Muller; Cancioneiro Monsantino por Eurico Sales Viana; Fotografias de Monsanto por D. Thomaz de Mello 
(Tom) e Carlos Botelho; Mapa de Monsanto por Carlos Botelho e Monsanto vista por Botelho (10 desenhos). 
Impressão cuidada. Pouco vulgar e procurado. (53-R)       32,00 € 

338. MONTEIRO, Hernani Bastos.- Catálogo do Museu de Anatomia Normal / Faculdade de Medicina do 
Porto.- Porto: Tip. a vapor da " Enciclopédia Portuguesa Ilustrada", 1917.- 112p.: XXVest.;28cm.-B          As 
estampas em separado figuram muitas curiosidades anatómicas, presentes no Museu. Muito invulgar.(197)
                32,00 € 

339. MONTEIRO, Hernâni.- Comentários às estampas do Tratado de André Vesálio " De Humani Corporis 
Fabrica" (Basileia, 1543).- S.l-: Arquivo de Anatomia e Antropologia, 1942.- (4), 166-259pp.:il.; 24cm.-B       
Interessante estudo, ilustrado c/reproduções das estampas originais do Tratado de André Vesalio. (234) 
                22,00 € 
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340. MONTEIRO, Hernâni.- Origens da Cirurgia Portuense.- Porto: Araújo & Sobrinho, 1926.- (14), 
371p.:il.; 25cm.-(I Centenario da Régia escola de Cirurgia do Porto 1825-1925).-E           Este desenvolvido 
estudo histórico é fundamental para a história da Medicina em Portugal e tem evidente interesse regional. É 
muito informativo e vem adornado c/estampas em separado.M/enc. de pele, c/capas.(231) 62,00 € 

341. MONTEIRO, José Firmino de Sousa.- Relatório sobre o resgate dos "Machongos" do sul do Save refe-
rente a 31 de Dezembro de 1957.- Lourenço Marques: Imprensa Nacional de Moçambique, 1959.- 171p.:il.; 
28cm.-B                Ilustrado em separado, inclui vários mapas e gráficos desdobráveis alguns impressos a 
cores. De interesse etnográfico e cultural, bem como para o estudo da gestão portuguesa em Moçambique. 
(192-R)               30,00 € 

342. MONTEIRO, Rafael.- A Verdade sobre os limites dos Concelhos de Sesimbra, Almada e Seixal.- 
Sesimbra: S.n., 1970.- 168p.:il.; 23cm.-B          Obra polémica, muito documentada. Il. no texto.(7) 
                22,00 € 

343. MORAES, Ignacio Paulino de.- Compendio de Agricultura e Tratado sobre as Batatas extrahido de 
varias memorias, e cartas offerecidas á Sociedade de Bath / e traduzidas do inglez por …. Tomo IV.- Lisboa: 
Na Regia Officina Typografica, 1802.- XXXV, 249p.: 21cm.-E    +     MORAES, Ignacio Paulino de.- Com-
pendio de Agricultura, e Tratado sobre a plantação das Arvores, tanto silvestres, como de fruto; extrahido de 
varias memorias, e cartas offerecidas á Sociedade de Bath / e traduzidas do inglez por…. Tomo V.- Lisboa: 
Na Regia Officina Typografica, 1803.- XXXVII, 476, (2)p.: 6 est.;21cm.-E         Trata-se de dois volumes 
(4º, 5º) desta obra em 5 volumes hoje rara e procurada. Cada volume trata de um assunto: o quarto, da cultura 
das batatas c/ traduções de importantes artigos de autores ingleses sobre o assunto e concomitante avanço da 
cultura daquela planta na Europa e o quinto sobre a plantação de árvores de fruto e silvestres, c/ uma interes-
sante listagem das espécies de maior interesse repleta de conselhos técnicos. Este vol. vem adornado por 6 
gravuras finamente abertas em cobre que representam arvores de fruto. Enc. da época, int. de pele, c/rótulo na 
lombada.(133)              120,00 € 

344. MORAIS, D. João da Soledade.- Novo Argumento sobre a Cholera-Morbus ou a Cholera-Morbus 
encarada por um novo combatente na cruzada humanitaria em campo para o descobrimento da sua causa, 
prevenção e curativo por…-Lisboa: Imprensa Nacional, 1856.- 31, (2)p.; 16cm.-B            O autor era prior da 
Azueira, e perante uma epidemia, dá conselhos para enfrentar a doença. Curioso.(214)  12,00 € 

345. MOREIRA, Adriano.- Administração da justiça aos indígenas.- Lisboa: Agência Geral do Ultramar, 
1954.- 275p.; 23cm.-B                Inclui capítulos sobre, os direitos políticos dos indígenas; direito criminal 
dos indígenas; os estabelecimentos prisionais; a reforma de Sarmento Rodrigues, entre outros.(185-R) 
                26,00 € 

346. MOREIRA, Júlio.- Estudos da Língua Portuguesa.- Lisboa: Livraria Clássica Editora, 1907-1913.- 2 
vols.; 19cm.-E            Enc. em percalina. C/ded. do autor. (121-R)     15,00 € 

347. MOTA, Eduardo Augusto.- Bosquejo Historico da Escola Medico-Cirurgica de Lisboa.- Lisboa: 
Imprensa de J.G. de Sousa Neves, 1878.- 39p.; 18cm.-B            (215)     12,00 € 

348. MOURA, José Ferreira de.- Syntagma chirurgico theorico-practico de Joam de Vigo, offerecido ao …. 
Dom Nuno Alvarez Pereyra de Melo…/ traduzido do latim em Portuguez & accrescentado com hum tratado 
das Feridas, & hum Catalogo de remedios  para muytas & varias enfermidades do corpo humano - Primeyra 
Parte.- Lisboa: Na Officina Real Deslandesiana, 1713.- (24), 632p.; 28cm.-E           Esta obra setecentista de 
medicina que é rara, vem com a pagina de rosto impressa a negro e vermelho e o texto que é composto a duas 
colunas está adornado com cabeções de enfeite e florões de remate ao gosto barroco e no final do "Proemio" 
tem uma xilogravura que representa "a Fama" c/as armas reais. Como habitualmente c/falta do anterrosto 
gravado c/as armas do Duque de Cadaval a quem o livro é dedicado (tal como o ex. da B.N.). Encadernação 
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da época int. de pele, um pouco cansada . Manchas ocasionais e pequenos furos de traça nas margens, pouco 
importantes.(263)             220,00 € 

349. MOURÃO, Ramiro.- Do vasilhame vinário : Notas informativas da sua história.- (Porto): Instituto do 
Vinho do Porto, 1943.- 99,(2)p.:il.; 26cm.-E            Curioso estudo histórico-técnico sobre a tanoaria, muito 
il. no texto e em separado. Rara separata dos "Cadernos" do Instituto do Vinho do Porto c/pequena tiragem. 
Boa m/enc. de pele, c/capas.(38)           60,00 € 

350. MOURÃO-FERREIRA, David.- Os Quatro Cantos do Tempo : poema de.-Rio de Janeiro: Livros de 
Portugal, 1958.- 129, (7)p.;18cm.-(Poesia Sempre)           1ª edição muito invulgar e apreciada. Rubrica no 
anterrosto.(167)              30,00 € 

351. MOURA-RELVAS, Joaquim de.- A Fisionomia dos Príncipes de Avis : bases anátomo-radiológicas.- 
Coimbra: Coimbra Editora, 1970.- 60p.; 24cm.-B            (217)      12,00 € 

352. NAHON, Gerard.- Les " Nations" juives portugaises du Sud-Ouest de la France (1684-1791) : Docu-
ments.- Paris: F.C.G. -Centro Cultural Português, 1981.- XXX, 511p.; 25cm.-(Fontes Documentais Portugue-
sas XV).-C     Transcreve importante documentação de judeus portugueses em França.(97) 32,00 € 

353. NASCIMENTO, Aires A.- Hagiografia de Santa Cruz de Coimbra: Vida de D. Telo, Vida de D. Teotó-
nio, Vida de Martinho de Soure - Edição crítica de textos latinos, tradução, estudo introdutório e notas de 
comentário.- Lisboa: Edições Colibri, 1998.- 316p.: 24cm.-B                Transcreve documentação vária. (173-
R)                15,00 € 

354. NETO, Coelho.- Jardim da Oliveiras.- Porto: Livraria Chardron, 1908.- 257p.;19cm.-E          1ª edição 
portuguesa deste livro de contos.Enc. edit.(130)        18,00 € 

355. NILO, José Romão Rodrigues.- Noticia sobre a colera-morbo, epidemia actualmente reinante em Lis-
boa, meios preservativos, e curativos d'ella…em 29 de Junho de 1833.- Lisboa: Na Impressão Regia, 1833.- 
22, (2)p.; 22cm.-B         C/interesse clinico e olisiponense.(189)      15,00 € 

356. NOGUEIRA, Rodrigo de Sá.- Elementos para um tratado de fonética portuguesa.- Lisboa: Imprensa 
Nacional, 1938.- XXXI, 380p.; 25cm.-B                      Desenvolvido estudo técnico. Capas lev. cansadas e 
lombada c/defeitos. (104-R)            29,00 € 

357. NOTICIA da falla, que na corte da Russia fez o Cavalleiro Hambury-Williams, embaixador da Corte de 
Inglaterra.- Lisboa: S.n., 1758.- 8p.; 21cm.-C           Estas relações setecentistas são hoje raras e procuradas. 
Cartonagem em papel marmoreado.(173)          28,00 € 

358. NOTÍCIAS do Bloqueio : fascículos de poesia  Nº 3 (Dezembro - 1957) / dir. lit. Egito Gonçalves.- 
Porto: S.n., 1957.- pp.49-72 : il.; 16cm.-B           Mesmo vols. soltos são invulgares.(190) 15,00 € 

359. NOTÍCIAS do Bloqueio : fascículos de poesia - Nº 5 ( Dezembro - 1958) / dir. lit. Egito Gonçalves.- 
Porto: S.n., 1958.- pp.97-120 : il.; 16cm.-B          Mesmo vols. soltos são invulgares.(191) 15,00 € 

360. NOVA / Magazine de Poesia e Desenhos (I e II) / organizadores António Paulouro, António sena, Her-
berto Helder ;Editor Herberto Helder.- (Fundão): " Jornal do Fundão", 1975-1976.- 2 vols.: il.; 23cm.-B         
Tudo quanto se publicou desta revista literária e artística c/excelente colaboração. Foi editada pelo poeta 
Herberto Helder e conjuntos estimados como este são hoje dificeis de obter e muito procurados.(165) 
                150,00 € 
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361. NOVA RENASCENÇA: Revista Trimestral de Cultura / director José Augusto Seabra.- Volume I 
(Outono de 1980- Inverno de 1981).- Porto: Associação Cultural "Nova Renasceça", 1980-81.- 2 
tomos.:il.;24cm.-B                Trata-se dos nºs 1 e 2 do Volume I desta apreciada revista cultural portuguesa 
dos anos 80 e 90. Foram publicados mais números (63) de que temos conhecimento. Colaboração de impor-
tantes nomes de poesia. Raros. Estimados. (200-R)        12,00 € 

362. NUNES, Leopoldo.- O Ditador das Finanças / com um prefácio do eminente Professor e Economista 
Dr. Armindo Monteiro.- Lisboa: S.n., 1930.- 229p.; 19cm.-B        Primeiras folhas c/mancha marginal.(147) 
                10,00 € 

363. NUNES, Luiz Santos.- Vila de Alcochete e seu concelho: Sua história - suas belezas naturais e artísti-
cas - Suas actividades económico-sociais, culturais e recreativas.- Lisboa: Ed. do autor, 1972.-327, 
(1)p.:il.;23cm.-B                De evidente interesse regional. Ilustrado no texto, por vezes a cores. (181-R) 
                22,00 € 

364. NUNES, Pedro.- Defensão do Tratado da rumação do Globo para a Arte de Navegar / obra desconheci-
da e inédita, agora dada ao prelo precedida de uma introdução sobre a respectiva autenticidade.- Coimbra: 
Impr. Da Universidade, 1952.- XXXII, 87p.; 24cm.-(Inedita ac rediviva - Subsídios para a história da Filoso-
fia e da Ciência em Portugal).- B            Apreciadíssima edição deste manuscrito inédito. Reproduz integral-
mente o manuscrito. Muito invulgar.(233)         34,00 € 

365. OLIVEIRA, Antonio Corrêa d'.- Auto do Fim do Dia.- Lisboa: Livraria Aillaud, 1900.- 71, (2)p.; 
15cm.-E       1ª edição do terceiro livro publicado por este apreciado poeta. Edição de esmerado apuro grafico 
impressa a duas cores. Rara. Enc. da época int. de tela. Estimado.(154)     28,00 € 

366. OLIVEIRA, Gil Braz de.- A Indústria Portuguesa do Cimento: Um século de história, I e II.- Lisboa: 
Academia Portuguesa da História e Cimpor - Indústria de Cimentos, S.A, 1995.- 2 vols.- 25cm.; B                 
Extenso e completo trabalho lustrado no texto. (139-R)       22,00 € 

367. OLIVEIRA, Hermes de Araújo.- O problema da Índia Portuguesa.- Lisboa: Tipografia da Liga dos 
Combatentes, 1958 271, (2)p.:il.;23cm.-B (186-R)        24,00 € 

368. OPERATIONS (THE) of The Allied Army, under the command of his serene highness Prince Ferdi-
nand, Duke of Brunswick and Luneberg, during the greatest part of Six Campaigns, beginning in the Year 
1757, and ending in the Year 1762 / by na officer who served in the British Forces ; illustrated with maps and 
plans.- London: Printed for T. Jefferys, 1764.- (4), 288, (20)p.: 13 mapas desd.; 26cm.-E              Importante 
obra sobre a famosa "Guerra dos Sete Anos" em que as forças aliadas (Inglaterra, Hanover, Brunswick e Hes-
se) combateram as tropas francesas de Luis XV. As principais batalhas são descritas e têm quase todas um 
mapa  desdobrável finamente gravado em chapa, c/as movimentações de tropas assinaladas. Enc. da época, 
int. de pele, cansada, c/danos nas coifas. Primeiras folhas c/mancha antiga de água já desvanecida. Pequenos 
furos de traça marginais.(287)           280,00 € 

369. ORIGEM infecta da relaxação da moral dos denominados Jesuitas: manifesto dolo com que a deduzi-
ram da Ethica, e da Metaphysica de Aristóteles; e obstinação, com que a favor dos sofismas da sua Logica, a 
sustentaram em commum prejuizo…- Lisboa: Na Regia Officina Typografica, 1771.- 446p.; 15cm.-E         
Segundo Inocêncio (II,132) o autor desta impiedosa crítica aos Jesuítas foi David Nunes Torres, judeu portu-
guês, e esta obra faz parte dos diversos escritos que apareceram em meados do seculo XVIII justificando a 
perseguição os Jesuítas em Portugal. Este ex. tal como o da B.N. não possui uma estampa referida por Ino-
cêncio. Enc. recente inteira de percalina. Pag. de rosto c/pequeno vestígio de lepisma e ultimas 3 folhas 
c/mancha acastanhada.(275)            48,00 € 

 



�
�� �

370. ORTIGÃO, Ramalho ; QUEIRÓS, Eça de.- As Farpas : Chronica Mensal da Politica, das Letras e dos 
Costumes.- Lisboa: Typographia Universal, 1871-1873.- 42 números em 7 vols.; 15cm.-E              Trata-se da 
rara 1ª edição de um dos mais famosos titulos da nossa literatura do século XIX, justamente apreciado pelas 
contundentes criticas á sociedade e  politica da época na primeira parte em colaboração dos dois autores e 
pela pedagogia e notáveis descrições da arte e costumes nacionais na segunda parte de Ramalho. Colecções 
completas são raras e procuradas. Encs. ints. de pele c/o ferro do "diabinho" a ouro nas pastas superiores, lev. 
cansadas nas coifas. Duas c/restauros nas lombadas. Conservam as capas de brochura dos fasciculos, embora 
algumas  das posteriores (poucas) faltem. Ultimas folhas do nº 24 c/leve humidade. Como habitualmente 
c/imperfeições ocasionais (manchas, carimbos nos rostos, numeros aparados) sempre presentes nestas colec-
ções.(323)               850,00 € 

371. ORTIGÃO, Ramalho ; QUEIRÓS, Eça de.- O Mysterio da Estrada de Cintra : Cartas ao Diario de 
Notícias.- Lisboa: Livraria de A.M. Pereira, 1870.- 261, (2)p.; 19cm.-E          Raríssima 1ª edição reconhecida 
como a mais rara de toda a bibliografia dos autores, escrita em forma de cartas publicadas no "Diário de 
Notícias" em 1870 e nesse mesmo ano publicada em livro. Enc. da época, inteira de pele, lev. cansada nas 
coifas. Pequena mancha de acidez no rosto e nas páginas 10-11.(322)     1.000,00 € 

372. OSAN, José Meregelo de (José Angelo de Moraes).- Arte Verdadeira, para homens de negocio, Merca-
dores, Artifices, Tendeiros, Taberneiros, e para toda a qualidade de pessoas, que tratão e contratão, a qual 
ensina a governar a consciencia, e declara qual he a verdadeira ganancia, e o modo de restituir o mal levado 
ou mal ganho…-Lisboa: Na Off. De Francisco Borges de Sousa, 1759.- (8)p.; 20cm.-C          Opusculo sete-
centista muito curioso e raro, assinado c/o anagrama do autor: José Angelo de Moraes. Leve acidez. Cartona-
gem em papel marmoreado.(160)           38,00 € 

373. PACHECO, Luis.- A Fôlha 001.- (Lisboa): ed. do autor, (1982).- 7p.:il.; 30cm.-B             Raríssima 
publicação de Luís Pacheco constituída por quatro folhas em fotocópia c/ apresentam um conjunto de recor-
tes de jornal corrigidos por Pacheco alusivos a diversos temas, c/especial enfoque na visita do Papa e a Her-
berto Helder e Mário Cesariny. Na primeira pagina tem autógrafo do autor a tinta verde, fazendo referência a 
um futuro numero 4 que nunca saíu. Peça de colecção.(312)      150,00 € 

374. PACHECO, Luis.- O caso do sonâmbulo chupista.- Lisboa: Contraponto, 1980.- (8)p.:30cm.-B           
Texto satírico e virulento contra Fernando Namora acusando-o de plágio ao romance "Aparição" de Vergílio 
Ferreira. Pouco vulgar e procurado. (40)          32,00 € 

375. PAIS, Fr. Álvaro.- Colírio da fé contra as heresias / estabelecimento do texto e tradução do Dr. Miguel 
Pinto de Menezes.- Lisboa. Instituto de Alta Cultura, 1954.- 56.- 2 vols.: il.;24cm.-B                    Excelente 
tradução deste importante mnuscrito inédito do famoso Bispo de Silves do século XIV, guardado na Bibliote-
ca Apostólica Vaticana com grande interesse para a história das ideias políticas sociais e religiosas. (142-R)
                42,00 € 

376. PAIS, Fr. Alvaro.- Espelho dos Reis / estabelecimento do texto e tradução do Dr. Miguel Pinto de 
Menezes.- Lisboa: Instituto de Alta Cultura, 1963.-2 vols.; 24cm.-B                  Excelente tradução deste 
importante manuscrito inédito guardado na Biblioteca Apostólica Vaticana, do maior interesse para o conhe-
cimento das ideias políticas sociais e morais na Península Hispânica no século XIV. Além do mais é reco-
nhecido como sendo o primeiro trabalho português de Filosofia Política.(143-R)   44,00 € 

377. PAIVA, Manuel Joaquim Henriques de.- Memoria sobre a excellencia, virtudes e uso medicinal da 
verdadeira Agua de Inglaterra da invenção do Dr. Jacob de Castro Sarmento…. Actualmente preparada por 
Jose Joaquim de Castro na sua Real Fabrica….- Impressa na Bahia na Typ. de Manoel Antonio da Silva Ser-
va, no anno de 1815… e reimpressa em….-Lisboa: Na Impressão Regia, 1816.- 49p.; 20cm.-B          Estes 
opúsculos farmacológicos sobre a famosa " Água de Inglaterra" (remédio muito em voga na época) são 
invulgares e apreciados. Conserva as capas de brochura em papel marmoreado da época.(170) 44,00 € 
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378. PAIVA, Manuel Joaquim Henriques de.- Tratado theorico e pratico das Chagas, precedido de hum 
ensaio sobre o tratamento cirurgico da inflammação e suas consequencias; e terminado por huma dissertação 
acerca dos tumores brancos das articulações por Benjamin Bell / traduzido em Portuguez com varias annota-
ções por…-Lisboa: Na Off. De João Procopio Correa da Silva, s.d. (1802 ?)- VIII, 291, (6)p.: 1 est.; 19cm.-E          
É rara esta obra do famoso cirurgião inglês traduzida  por Henriques de Paiva um dos nossos mais importan-
tes médicos do século XVIII e o que mais publicou obras da especialidade. Natural de Castelo Branco, for-
mou-se em Coimbra, e era sobrinho de Antonio Nunes Ribeiro Sanches outra glória da nossa medicina. São 
raros os exemplares como este que conservam a gravura c/intrumentos cirurgicos. Encadernação da época, 
inteira de pele, cansada e c/danos na lombada. Duas folhas c/manchas de tinta antiga e folha 155-156 c/falha 
marginal que afecta levemente o texto. Um pouco manuseado.(260)     150,00 € 

379. PAIXÃO, Fr. Alexandre da.- Monstruosidades do tempo e da fortuna : diário de factos mais interessan-
tes que succederam no reino de 1662 a 1680 até hoje, atribuído infundadamente ao benedictino Fr. Alexandre 
da Paixão / divulgado por J.L. da Graça Barreto.- Lisboa: Typ.da Viuva Sousa Neves, 1888.- 336p.22cm.-E         
Apreciada edição desta interessantíssima crónica coeva dos reinados de D. Afonso VI e D. Pedro II. Ex. de 
trabalho, c/falta da p. de rosto. Enc. int. de percalina.(105)       20,00 € 

380. PENTECOTE : Priéres des fêtes a l'usage des Israélites Français, Portugais et Espagnols - Hébreu-
Français / traduction de A. Ben Baruch Créhange.- Paris: A la Librairie Israélite, 1861.- 224p.;17cm.-E          
Com o texto em françês e hebraico em face. M/enc. de chagrin, da época, na pasta superior a ouro " Fortuna-
to Abecassis".( 156)             24,00 € 

381. PERDIGÃO, Henrique.- As Escolas Filosóficas através dos tempos (quadro cronológico desde os 
Jónios à actualidade).- Pôrto: Livraria Latina, 1942.- 221, (1)p.:il.;23cm.-B                 Obra ilustrada com 
várias gravuras representando filósofos célebres: Sócrates, Platão, Descartes, leibniz, Voltaire, Kunt e nitzs-
che entre outros. (84-R)            14,00 € 

382. PEREIRA, Francisco Maria Esteves - Marco Paulo: o Livro de Marco Paulo - o Livro de Nicolao 
Veneto - Carta de Jeronimo de Santo Estevam; conforme a impressão de Valentim fernandes, feita em Lisboa 
em 1502 com três fac-similes, introdução e índices.- Lisboa: Oficinas Gráficas da Biblioteca Nacional, 1922.- 
(4), XLV, 191p.:il., 3 est.; 26cm.-E                     Obra de grande interesse biográfico e da maior importãncia 
para a história da geografia relacionada com os descobrimentos portugueses do Oriente. Boa m/enc. de cha-
grin. (10-R)              40,00 € 

383. PEREIRA, M. Helena da Rocha.- Obras médicas de Pedro Hispano.- (Coimbra): Por Ordem da Univer-
sidade, 1973.- 507p.; 27cm.- (Acta Universitatis Conimbrigensis).-B                    Cuidada edição destas obras 
com interesse para a ciência e também para o latim medieval. Texto  com tradução portuguesa e latim em 
face. Muito invulgar (145-R)            48,00 € 

384. PESSOA, Fernando.- Páginas de Doutrina Estética / seleccção prefácio e notas de Jorge de Sena.- Lis-
boa: Editorial Inquérito, 1946.- 84), 364, (10)p.; 19cm.- (Ensaístas Contemporâneos).-B                  1ª edição. 
(55-R)               21,00 € 

385. PESTANA, Manuel Inácio.- O Arquivo histórico da Casa de Bragança: história sumária de um notável 
acervo documental.- Lisboa: Academia Portuguesa da História, 1996.- 88), 223p.:il.;25cm.-B                    
Com utilidade para estudos históricos. Ilustrado em separado com fac-similes de vários documentos. (163-R) 
                18,00 € 

386. PIMENTA, Alfredo.- Estudos Históricos (I-XXV).- Lisboa ; Guimarães : Ed. do autor; Archivo Muni-
cipal de Guimarães, 1937-1948.- 25 numeros em 2 vols.; 22cm.-E          Trata-se da colecção completa destes 
apreciados opúsculos de critica sobre diversos assuntos da nossa história, alguns muito polémicos. C/os 
seguintes titulos: I-A conquista de Lisboa em 1147; II-O D. João VI do Sr. Marqûes do Lavradio; III-O Foral 
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de Chaves; IV- A Históriada Igreja do Pe. Miguel de Oliveira; V-A doação de Afonso de Ansemondes; VI- O 
Pe. Miguel de Oliveira e a sua História da Igeja; VII- A Fundação da Nacionalidade; VIII- Notas de Diplo-
mática; IX- O nome de Afonso Henriques nos documentos medievais; X-Apostila às Notas de Diplomática; 
XI-Onde nasceu Portugal; XII- Inédito precioso do Cardeal Saraiva; XIII- As Chancelarias Medievais da Srª  
Abiah E. Reuter; XIV- A data do combate de Val-de-Vez; XV- A façanha de Martim Moniz; XVI- Para a 
História das relações entre Portugal e a Alemanha; XVII-A História de Portugal do Sr. Antonio Sergio; 
XVIII- Para a Historia das relações entre Portugal e a Inglaterra; XIX- A propósito do Paço dos Duques em 
Guimarães; XX- O Descobrimento do Brasil; XXI- As Ilhas dos Açores; XXII- Duarte Darmas e o seu livro 
das Fortalezas; XXIII- Ainda a batalha de Ourique; XXIV- A Carta de Feudo a Claraval; XXV- A doação de 
Villa do Conde a Maria Paes. Conjunto muito dificil de reunir. Todos muito valorizados c/deds. do autor. 
M/encs. de pele, c/lombadas cansadas e charneiras abertas, embora ainda usáveis.(123)  120,00 € 

387. PIMENTA, Alfredo.- Idade-Média (Problemas & Soluçoens).- Lisboa: Edições Ultramar, 1946.- XVI, 
(6), 397p.; 24cm.-B           Colectânea de 23 estudos historicos. C/uma útil " Taboa de nomes de pessoas". 
Capas c/leve acidez.(307)            32,00 € 

388. PIMENTEL, Luis Serrão.- Prática da Arte de Navegar / pref. por A. Fontoura da Costa- Segunda edi-
ção.- Lisboa. Agência Geral do Ultramar, 1960.- XI, 1949.:il.;23cm.-B               Excelente reprodução deste 
importante manuscrito setecentista, enriquecida com 15 estampas coloridas. Apreciado e procurado. (41-R)
                17,00 € 

389. PINA, Luís de.- 10 separatas com os seguintes títulos: Fragmentos Históricos da Pediatria Portuguesa 
(Lisboa, 1953); O Juramento dos Médicos na Universidade de Utreque no século XVIII ( Lisboa, 1959); His-
toria da Psiquiatria forense no Porto (breve contribuição) (Porto, 1955); Tipos Constitucionais e Criminalida-
de (Porto, 1934); João de Meira nas Letras e na Medicina (Guimarães, 1963); Páginas perdidas de uma carti-
lha médico-social (Porto, 1946); Da Iconografia Anatómica num Manuscrito do século XVIII (Porto, 1937); 
A Medicina Portuguesa de Além Mar no Século XVI (Coimbra, 1935); Joaquim Pires de Lima e a História 
da Medicina (Porto, 1952); O ensino da História das Ciências, em especial da Medicina (Porto, 1934). 
Alguns valorizados com dedicatória e/ou rúbrica do autor. (132-R)     45,00 € 

390. PINA, Luis de.- A intercultura anatómica Luso-Espanhola.- Porto: Universidade do Porto, 1947.- 
141p.; 25cm.-B                   Estudo importante para a história da medicina em Portugal.(202) 22,00 € 

391. PINA, Luis de.- A Medicina Portuense no século XV (alguns breves capítulos).- Porto: Centro de Estu-
dos Humanísticos, 1960.- 146p.: il.; 24cm.-(Comemorações Henriquinas).-B             Desenvolvido estudo 
histórico c/interesse regional e para a história da medicina. Il. em separado. Leve humidade na margem infe-
rior. (203)               34,00 € 

392. PINA, Luis de.- Histoire de la Médecine Portugaise : abregé.- Porto: Enciclopédia Portuguesa, 1934.- 
132p.:il.; 23cm.-( IIIme Congrés International d'Histoire des Sciences ).-B          Invulgar separata desta 
comunicação apresentada ao 3º Congresso Internacional da História das Ciências, muito il. c/retratos de 
médicos ilustres. C / evidente interesse histórico e ainda bibliográfico. (204)    36,00 € 

393. PINA, Luis de.- O Castelo de Guimarães.- Gaia: Edições Pátria, 1933.- (8), 88, (1)p.:il.; 25cm.- (Col. 
Estudos Nacionais).-B                 Estudo de esmerado apuro gráfico profusamente ilustrado e de reconhecido 
interesse histórico. Estimado. (146-R)          18,00 € 

394. PINA, Rui de.- Chronicas de El-Rei D. Affonso II e de El-Rei D. Sancho II.- Lisboa: Escriptorio, 
1906.- 71, 56p.; 22cm.-(Bibliotheca de Classicos Portuguezes; Vol.LIII).-B                Pouco vulgar. (61-R) 
                14,00 € 
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395. PINTO, Fernão Mendes.- Peregrinação seguida das suas Cartas : texto primitivo, inteiramente confor-
me à primeira edição (1614) - versão integral em português moderno, por Adolfo Casais Monteiro.- Lisboa: 
Sociedade de Intercâmbio Cultural Luso-Brasileiro, 1952-1953.- 2 vols.: il.; 25cm.-E          É a mais aprecia-
da edição  moderna deste clássico uniiversal  de literatura de viagens repleto de informações históricas e 
etnográficas muitas vezes de real valor. Texto primitivo face ao de português actual. Muito ilustrado em 
separado por vezes a cores. Texto adornado c/letras capitulares.Encs. editoriais inteiras de pele, lev. cansadas 
nas charneiras e coifas.(317)            100,00 € 

396. PIQUER, Andres.- La Medicina de los Arabes …- Madrid: S.n., 1935.- XXX, 46, (4)p.; 22cm.-( X 
Congresso Internacional de Historia de la Medicina).- B    +    SEDKY, Mahmoud.- Mémoire sur la Méde-
cine Arabe et les précepts hygieniques des Musulmans.- Le Caire: Imprimerie de l'Ecole Om Abbas, 1909.- 
27p.; 24cm.-B      O primeiro titulo  é uma  reedição c/nótula histórica de uma importante comunicação feita 
em 1770.(182)              15,00 € 

397. PIRES, Daniel.- Dicionário da Imprensa Periódica Literária Portuguesa do século XX (1941-1974).- 
Volume II, 1º tomo A-P.- Lisboa: Grifo, 1999.- (6), 385, (1)p.:il.;21cm.-B                      De evidente utilidade 
prática. Impressão cuidada. Composição de texto a duas colunas. Ilustrado em separado. Peq. restauro na 
capa superior. (109-R)             20,00 € 

398. PISSURLENCAR, Panduronga S.S.- Regimentos das Fortalezas da Índia/ estudo e notas por….- Basto-
rá (Goa): Tipografia Rangel, 1951,. XII, 545p.;25cm.-B                    Transcrição de diversos códices quinhen-
tistas do cartório de Goa, de evidente interesse e importancia para o estudo da bnossa presença na Índia. Mui-
to invulgar. (24-R)             58,00 € 

399. PLANCHARD, Émile.- Études de pédagogie Universitaire I.- Coimbra: Por ordem da Universidade, 
1956.- VII, 396, (6)p.; 23cm.-B           Leves picos nas capas.(123-R)     15,00 € 

400. POBREZA (A) e a assistência aos pobres na Península Ibérica durante a Idade Média - Actas das 1ªs 
Jornadas Luso-Espanholas de História Medieval - Lisboa, 25-30 de Setembro de 1972.- Lisboa: Instituto de 
Alta Cultura, 1973.- 2 vols.; 26cm.-B                    Da maior importância para um melhor estudo da Idade 
Média em Portugal e Espanha. Contém colaboração dos maiores especialistas portuguezes e espanhóis. Ilus-
trado com vários gráficos e mapas. Estimados. (27-R)       35,00 € 

401. POLÍCIA (O).- (Porto) : Typ. do Policia, Rua da Picaria, 1881.- 14 numeros: il.; 46cm.-B           Com-
junto de 14 números ( 5, 10, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ) deste raríssimo jornal satírico por-
tuense de índole republicana adornado por expressivas litografias humorísticas de virulente critica social e 
política. Cada número apresenta quase sempre uma grande ilustração no rosto, geralmente retratos de politi-
cos conhecidos como Manuel de Arriaga, Gomes Leal, José Elias Garcia, Sebastião Magalhães Lima, José 
Jacinto Nunes e Major Serpa Pinto, e outra no final sempre mais elaborada. Os textos vêm assinados por 
pseudínimos jocosos. Segundo informação da B.N. (que só possue dois números) o editor e proprietário foi 
Coelho Ferreira. Ao Nº 10  falta metade e o Nº30 tem defeitos marginais. Conjunto de grande raridade.(51) 

                120,00 € 

402. PONTES, J.M. da Cruz.- Pedro Hispano Portugalense e as controvérsias doutrinais do século XIII - A 
origem da alma.- Coimbra: Universidade de Coimbra, 1964.- XVI, 309p.: il.; 22cm.-B                 Ilustrado em 
separado em papel couché. (189-R)          22,00 € 

403. PORTUGAL, Fernando; MATOS, Alfredo de.- Lisboa em 1758 - Memórias paroquiais de Lisboa.- 
Lisboa, Coimbra Editora Lda., 1973.- 442 p.: il.;24cm.-B                  Com ilustrações em separado, impressas 
em papel couché. Com mancha de humidade que afecta algumas folhas do exemplar. (138-R) 15,00 € 

 



�
�� �

404. PRAZERES, Fr. João dos.- EPITOME / da admiravel Vida de / S. GETRUDIS / A MAGNA, / Virgem, 
& Abbadessa da Ordem do Prin- / cipe dos Patriarcas de S. Bento. / No qual se resume o Principio de sua 
virtude, / o Progresso de sua santidade, & o Fim de / sua vida, com hum Compendio de / varias Oraçoens.- 
Lisboa: Na Officina de Miguel Deslandes, 1696.- (24), 181, (2)p.; 15cm.-E            Raríssima primeira edição 
ainda seiscentista desta biografia de Santa Gertrudes Magna. O autor é reconhecido como um purista da lín-
gua portuguesa. Enc. recente inteira de pergaminho c/titulo pintado na lombada ao gosto antigo. Primeiras e 

 ultimas folhas c/pequenos restauros nuns cantos. A ultima folha que nem sequer é referida nas bibliografias, 
tem defeito marginal.(135)            120,00 € 

405. PREGMATICA / E / LEY / POR QVE SVA ALTEZA HÁ / por bem pellos respeitos nella declarados / 
prohibir os trajes, vestidos de Seda com ou-/ ro, guarnições de fitas, ouro, prata, dou- / rados. Bordados 
coches de seis mul-/ las, & o mais que nella se declara.- Lisboa: Por Antonio Craesbeeck de Mello, 1677.- 
(8)p.; 29cm.-C        "Pragmática" era um tipo de legislação  destinada a morigerar o luxo nos costumes, 
quando a condição social dos individuos era ostensivamente indicada pela riqueza de trages e atavios. A pre-
sente lei foi publicada por D. Pedro II como Regente e destinava-se a recolocar restrições sumptuárias, no 
seguimento das anteriores (D. João IV-1643) que parece terem tido desobediência generalizada. A p. de rosto 
vem adornada por uma bonita vinheta xilografica assinada "I. Ieghers" c/as armas portuguesas ao tempo de 
D. Afonso VI, tudo enquadrado por uma tarja tipografica. Acresce o interesse de ter saído dos prelos da 
famosa " Officina Craesbeeckiana". Peça de colecção rara. Cartonagem em papel marmoreado, c/rótulo em 
pele na pasta superior. Inscrição coeva na margem superior da p. de rosto.(45)   120,00 € 

406. PUSICH, D. Antonia Gertrudes.- Elegia consagrada á saudosa memoria da Illmª e Exª Srª Duqueza de 
Palmella fallecida em Quinta-Feira Santa 20 de Abril de 1848, dedicada ao Illmº e Exmº Sr. Duque de Pal-
mella seu digno esposo….-Lisboa: Typographia de Silva, 1848.- 8p.; 18cm.-C         Versos panegiricos. Car-
tonagem da época. C/o carimbo da Biblioteca Palmela.(17)      16,00 € 

407. QUADROS, António.- Ó Portugal ser profundo.- Lisboa: Edições Espiral, 1980.- 12p.; 25cm.-B        1ª 
edição. Muito valorizado c/ded. do autor.(166)         22,00 € 

408. QUEIRÓS, Eça de.- Correspondência.- Porto: Livraria Chardron, 1925.- XVI, 312p.: 1 retr.; 20cm.-E        
1ª edição. Cartas de Eça para Ramalho Ortigão, Mariano Pina, Luis de Magalhães, Conde d'Arnoso, Oliveira 
Martins e outros. Enc. edit.(120)           22,00 € 

409. QUEIRÓS, José Severino de.- Oração Funebre á morte do muito reverendo Padre Fr. Jorge da Encar-
nação da Ordem dos Prégadores … natural da Villa de Setuval, recitada em huma Academia particular por 
José Severino de Queiroz da mesma Vila.- Lisboa: Na Officina de Miguel Manescal da Costa, 1765.- 20p.; 
21cm.-E           C/evidente interesse sadino. M/enc. de percalina. Folhas c/mancha antiga de água já desvane-
cida.(171)               36,00 € 

410. QUENTAL, Antero de.- Os sonetos completos de Athero de Quental / publicados por J. P. Oliveira 
Martins.- Porto: Livraria Portuense, 1886.- (4), 126p.;17cm.-E                  Enc. editorial , c/leves picos de 
humidade e charneiras cansadas. Rubrica na pasta e folha de guarda. Muito invulgar. (119-R) 15,00 € 

411. RASTEIRO, Joaquim.- Quinta e Palácio da Bacalhoa em Azeitão : monographia histórico-artística.- 
Lisboa: Imprensa Nacional, 1895-1898.- 2 vols. em 1: il.; 29 e 30 cm.-E            Obra que o autor incluiu no 
seu projectado estudo " Inícios da Renascença em Portugal", tendo apenas publicado a presente monografia. 
Os dois volumes são de dimensões diferentes: o 1º menor, corresponde ao texto e o 2º maior, reproduz a 
cores , medalhões e azulejos antigos existentes no palácio. Enc. int. de percalina c/capas.(318) 100,00 € 

412. REAL fábrica de louça ao Rato / Museu Nacional do Azulejo - Museu Nacional de Soares dos Reis.- 
Lisboa; Porto: M.N.A. ; M.N.S.R., 2003.- 552, (6)p.:il.; 28cm.-B           Notável publicação, profusamente il. 
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a cores. Monografia muito  desenvolvida e informativa sobre esta importante fábrica de Faiança Portuguesa. 
Indispensável a colecionadores e antiquários.(37)        62,00 € 

413. REBELO, Manuel D'Oliveira.- Retalhos da Minha Terra (Monografia do Concelho do Seixal).- Seixal: 
Tip. Silvas, Lda., 1959.- (8), 141p.:il.;19cm.-B              Interessantíssima monografia do Concelho do Seixal. 
Ilustrado no texto. Com interesse regional. Pouco vulgar. (77-R)      12,00 € 

414. RÉGIO, José.- Poemas de Deus e do Diabo.- Coimbra: Of. da " Lumen", s.d. (1925).- 88p.; 25cm.-E       
1ª edição desta apreciada obra poética com a qual o autor iniciou  a sua notável carreira das letras. Apenas 
dez anos depois foi já considerada por António Sérgio como " um clássico da nossa poesia", e hoje é um dos 
mais raros e apreciados títulos da nossa poesia " modernista". Edição de autor muito enriquecida c/um dese-
nho de Júlio na capa de brochura. Exemplar muito valorizado c/uma ded. do autor, datada de Coimbra 1926. 
Encadernação da época, inteira de pele c/titulo a ouro na pasta. Como habitualmente as capas estão levemen-
te aparadas á cabeça e ao pé sem cortarem o desenho. Nestas condições raro e valioso.(118) 

                1.200,00 € 

415. REGISTRE (LE) des Deliberations de la Nation Juive Potugaise de Bourdeaux (1711-1787)/ introduc-
tion et notes par Simon Schwarzfuchs.- Paris: F.C.G.- Centro Cultural Português, 1981.- XII, 639p.; 25cm.- 
(Fontes Documentais Potuguesas XV).-E                    transcrição deste importante manuscrito preciosa fonte 
de informações históricas sobre as comunidades judaicas de então. Enc. edit. (150-R) 
                28,00 € 

416. RÊGO, António da Silva.- O padroado português do Oriente: esboço histórico.- Lisboa: Agência Geral 
das Colónias, 1940.- XXIV, 315p.;22cm.-B               Trabalho de grande valor para o conhecimento da pre-
sença dos portugueses no Oriente. Picos de humidade devido à qualidade do papel. (66-R) 21,00 € 

417. REGULAMENTO de Tactica Elementar para o Ensino e Exercicio da Infanteria - Anno de 1841.- Lis-
boa: Na Imprensa Nacional, 1841.- VIII, 181, 209, 91p.: 37 est.; 13cm.-E          Esta obra que parece ser mui-
to rara ( a B.N. só tem a 3º parte, e Martins de Carvalho não refere) parece ser constituída por três partes a 1ª 
de 1841 ( c/7 estampas litografadas desdobráveis que representam soldados em exercicios de ordem unida) a 
2ª  de 1843 e a 3ª de 1846, (estas c/ 33 estampas c/figuram movimentos de tropas) todas c/pagina de rosto 
própria e encadernadas num só volume. Embora pela numeração das estampas das 2ª e 3ª partes pareça faltar 
uma estampa, julgamos estar completo. M/enc. de pele, da época. De evidente raridade.(206) 

                140,00 € 

418. REIS, J.P.- Formulario Geral, ou Colecção das melhores e mais usadas formulas dos diversos formula-
rios e pharmacopeas, tanto Nacionaes como Estrangeiras : precedido de um Indiculo Francez e Portuguez das 
substancias medicinaes simples; e seguido de um memorial Terapeutico.- Coimbra: Na Imprensa da Univer-
sidade, 1839.- VII, 228p.; 17cm.-E              Trata-se da rara 1ª edição (não referida por Inocêncio) desta far-
macopeia que gozou na época de justo acolhimento pelo público. Para além de muitas receitas de compostos 
tem no final um interessante "Memorial terapêutico" c/as principais aplicações dos remédios. M/enc. de pele, 
da época. Uma ou outra inscrição coeva.(208)         42,00 € 

419. REIS, Sebastião Martins dos.- Síntese Critica de Fátima: Incidências e repercussões.-186p.:il.; 25cm.-B         
Muito informativo. Valorizado c/ded. do autor.(127)        15,00 € 

420. RELAÇÃO das magníficas festas, com que a Cidade de Lisboa foy applaudida a canonização de S. 
Camillo de Lellis fundador da Congregaçam dos Clerigos Regulares Ministros dos Enfermos e SERMOENS 
prégados no festivo oitavario, que pelo mesmo fim se celebrou no Hospital Real de Todos-os-Santos.- Lis-
boa: Na Officina de Francisco da Silva, 1747.- XLIII, 251p.; 21cm.-E           Apreciadíssima obra setecentista 
de interesse olisiponense, pois as primeiras 53 pp. descrevem em pormenor as festividades realizadas em 
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Lisboa. Segundo Inocêncio (III,349) foi escrita pelo Pe. Chevalier da Congregação do Oratório. A p. de rosto 
vem impressa a negro e vermelho. Enc. da época int. de pele, c/pequenos danos nas coifas. Sem a folha de 
guarda inicial. Estimado.(258)           150,00 € 

421. RELAÇÃO das Plantas, & dezcripsões de todas as fortalezas, cidades, e povoações que os portuguezes 
tem no Estado da India Oriental.- Lisboa: Biblioteca Nacional, 1936.- 51p.; 26cm.-B(126-R) 12,00 € 

422. RELATORIOS e Informações : Annexo ao " Boletim Official" - Anno de 1910.- Lourenço Marques : 
Imprensa Nacional, 1910.- 629p.; 26cm.-(Provincia de Moçambique).-B           Importante colectânea de inte-
ressantes relatorios e informações oficiais sobre os usos e costumes dos indigenas de Moçambique. Funda-
mental para estudo etnográficos. Lombada imperfeita. Carimbos. (299)    48,00 € 

423. REVISTA Nova / editor Illydio Analide Costa.- I Anno Nº 1  a  I Anno Nº 8 ( 5 de Abril 1901 a 31 de 
Janeiro 1902).- Lisboa: Impr. Africana; Tip. Gonçalves, 1901-1902.- 8 numeros em 1 vol.: il.; 26cm.-E        
Colecção completa desta revista literaria muito invulgar. Os 8 numeros têm pagina de rosto própria, mas a 
paginação é seguida. Destaca-se a colaboração de Raúl Brandão, João de Barros, Manuel Laranjeira, Miguel 
de Unamuno, Ruben Dario e Tomás da Fonseca. Publicam-se ainda 2 cartas inéditas de Eça de Queirós. Vem 
/ il. c/ figuras no texto e estampas. M/enc. de pele, da época. Rara.(175)    150,00 € 

424. REZENDE, Marquês de.- Elogio Historico de sua Magestade Imperial o Senhor D. Pedro Duque de 
Bragança pronunciado na Academia Real das Sciencias de Lisboa, em sessão ordinaria de 13 de Julho de 
1836.- Lisboa: Imprensa de Candido Antonio da Silva Carvalho, 1837.- 93p.: 1 retr.; 21cm.-C          Trata-se 
da rara primeira edição deste panegirico de D. Pedro IV, que viria a ser depois publicado também pela Aca-
demia. Esta edição vem adornada por um bonito retrato do rei em litografia. Cartonagem em papel marmo-
reado. Lev. picos de humidade na estampa devido á qualidade do papel. Conserva as capas.(300) 

                32,00 € 

425. RIBEIRO, Jeronimo.- SERMAM / DA QVARTA / DOMINGA DA QVARESMA/ … PREGOU-O O 
P. … / No Collegio de S. Antam, em Lisboa. / Anno de 1645.- Em Coimbra: Na Officina de Manoel Rodri-
gues d'Almeyda, 1686.- 23p.; 20cm.-C           Estes Serões seiscentistas são hoje raros e procurados. P. de 
rosto adornada c/ uma vinheta xilografica c/ as letras da divisa da Companhia de Jesus. Texto composto a 
duas colunas.Cartonagem em papel marmoreado.(277)       38,00 € 

426. RITA-FERREIRA, A.-Bibliografia Etnológica de moçambique (das origens a 1954).- Lisboa: Junta de 
investigações do ultramar, 1961.- 254p.; 26cm.-B             Útil bibliografia anotada. (49-R) 15,00 € 

427. ROCCA, Albert Jean Michel de.- In the Peninsula with a french Hussar : Memoirs of the War of the 
French in Spain / with na introduction by Philippe Haythorthwaite.- London: Greenhill Books, 1990.- 
192p.:il.; 23cm.-(Napoleonic Library).-E        Enc. edit. c/sobrecapa.(90)    20,00 € 

428. ROCHA, M.A, Coelho da.- Ensaio sobre a Historia do Governo e da Legislação de Portugal, para ser-
vir de introducção ao Estudo do Direito patrio.- Coimbra Na Imprensa da Universidade, 1841.- XV,243p. 1 
desd.; 20cm.-E          Obra clássica, c/interesse histórico.Menc. De pele, da época, modesta. (84) 
                28,00 € 

429. RODRIGUES, Francisco.- História da Companhia de Jesus na Assistência de Portugal.- Porto: "Apos-
tolado da Imprensa", 1931-1950.- 7 vols.: il.; 25cm.-B              conjunto completo de tudo quanto se publicou 
desta desenvolvida obra histórica sobre a actividade da Companhia de jesus em Portugal, Continetal insular e 
Ultramarino na Índia China e Japão. Abranje o período de 1540 a 1760. Obra de referência muito apreciada. 
(153-R)               230,00 € 
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430. RODRIGUES, Urbano Tavares.- Santiago de Compostela : (Quadros e sugestões da Galiza).- Lisboa: 
Edição da Empresa Nacional de Publicidade, 1949.- 50p.; 20cm.-B         Muito invulgar.(107) 15,00 € 

431. ROGER, Jules.- La Vie médicale d'autrefois.- Paris: J.B. Bailliére, 1907.- XI, 229, (2)p.; 25cm.-B           
Interessantes histórias da medicina em França nos tempos antigos. De agradavel leitura. (226) 36,00 € 

432. ROMA, Francisco Morato.- Luz da Medicina, pratica racional e methodica; guia de Enfermeiros direc-
torio de principiantes, & Summario de remedios pera poder acodir, & remediar os achaques do corpo huma-
no, começando do mais alto da Cabeça, & descendo athe o mais baixo das plantas dos pés, obra muito util e 
necessaria….. : com o tractado único das tresans perniciozas  & malignas…. Por Gonçalo Rodrigues de 
Cabreyra.- Coimbra: Na Oficina de Joam Antunes, 1727.- (24),464, 30, (2)p.; 22cm.-E            Parece ser rara 
esta edição de Coimbra, que a B.N. não tem, e de interesse, pois tem pela primeira vez o "Tratado único das 
Tresans" de Rodrigues Cabreira e "Compendio de Cirurgia" do mesmo autor, este c/pagina de rosto própria. 
O Dr. Morato Roma foi uma das glorias da medicina portuguesa do sec. XVI. Natural de Castelo de Vide foi 
médico de D. João IV e D. Afonso VI, e publicou varias obras de medicina das quais esta é a mais importan-
te, e teve na época grande aceitação popular o que justificou o aparecimento de varias edições, hoje todas 
raras e procuradas. Enc. da época cansada. Exemplar manuseado, c/a pagina de rosto espelhada e imperfeita, 
mas completo.(320)             100,00 € 

433. ROTEIRO de Fontes da História Portuguesa Contemporânea / coordenação de Joel Serrão ; direcção de 
Maria José da Silva Leal e Miriam Halpern Pereira ; colaboração de Ana Maria Cardoso de Matos.- Lisboa: 
Instituto Nacional de Investigação Científica, 1984-1985.- 3 vols.; 21cm.-B      Precioso instrumento de tra-
balho para estudos históricos. Os dois primeiros vols. tratam da Torre do Tombo e o terceiro os Arquivos do 
Estado, e o Arquivo da C.M. de Lisboa. C/deds. de uma das autoras.(56)    44,00 € 

434. ROTEIRO de todos os sinais, conhecimentos, fundos, baixos, alturas, e derrotas que hà na costa do 
Brasil desde o Cabo de Santo Agostinho até ao estreito de Fernão de Magalhães.- Edição fac-similada do 
manuscrito da Biblioteca da Ajuda / leitura, introdução e notas de Melba Ferreira da Costa.- Lisboa: Tagol, 
1988.- (116)p.:il.;24cm.-E           Esta cuidada edição fac-similada reproduz a cores o códice, e além de notas 
históricas e biográficas transcreve o texto em grafia moderna. Enc. editorial inteira de skivertex. Com errata. 
C/ded. do editor. (44-R)            30,00 € 

435. ROTEIRO Terrestre de Portugal, em que se expõem, e se ensinão por jornadas, e summarios não só as 
viagens, e as distancias, que há de Lisboa para as principaes terras das Provincias deste Reino, mas as derro-
tas por travessia de humas a outras povoações delle pelo padre J.B. de C.- Quinta edição.- Lisboa: Na 
Impressão de João Nunes Esteves, 1825.- XV, 190p.; 14cm.-E            Curiosissima obra de viagens pelo país 
( considerado por muitos como o primeiro guia turístico ) com interessantes referências corográficas e histó-
ricas. Segundo Martinho da Fonseca (A, 205) o autor foi João Batista de Castro. M/enc. de pele ao gosto 
antigo. Leve mancha antiga já desvanecida nas primeiras folhas. Ocasionais inscrições coevas, nas margens. 
Estimado. (207)              60,00 € 

436. RUMINA, Joaquim.- Algumas palavras sôbre Sesimbra ditas ao microfone da Emissora Nacional em 
28 de Setembro de 1935.- Lisboa: escola Tipografica das Oficinas de S. José, 1936.- 7p.; 21cm.-(Elementos 
para a história de Sesimbra I).-B            Muito invulgar  e c/evidente interesse regional.(19) 16,00 € 

437. SACADURA-CABRAL, S.C.- 7 separatas com os seguintes títulos: Nobreza e utilidade da Medicina - 
comunicação apresentada à Academia das Ciências de Lisboa na sessão de 3 de Maio de 1956 (Porto, 1957); 
Bibliografia e Títulos Científicos (Lisboa, 1949); Médicos e curandeiros italianos em Portugal de antanho 
(Século XIX) (Lisboa, 1955); Achegas para uma Bibliografia Portuguesa de Gerontologia I Secção - "Saúde" 
(Lisboa, 1951); Novas Achegas para a Bibliografia Portuguesa de Gerontologia e Geriatria (Lisboa, 1951); 
Mais alguns Médicos Clérigos entre os Portugueses (Lisboa, 1960); O ano de 1847 na Obstetrícia - Simpson 
e Semmelweis (Lisboa, 1947). (134-R)          35,00 € 
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438. SAINT-JOSEPH, Antoine.- Concordance entre les Codes Civils étrangers et le Code Napoléon.- 
Deuxiéme édition entiérement refondue et augmentée de la concordance de la legislation civile de plus de 
quarante pays…- Paris: Cotillon, 1856.- 4 vols.; 25cm.-E          M/encs em pele, da época, lev. cans c/defeitos 
nas coifas. Texto composto a duas colunas.(316)        100,00 € 

439. SALGADO, Heliodoro.- Mentiras Religiosas/prefacio de Fernão Botto Machado.- Lisboa: Typographia 
do Commercio, 1906.- 183, (7)p.: 1 retr.; 20cm.-B                   Trabalho anti religioso. Ilustrado c/uma foto-
grafia do autor. lombada reforçada c/fita adesiva. (4-R)       16,00 € 

440. SALGADO, Plinio.- Vida de Jesus.- Lisboa: Editorial Ática, 1943.- (10), 667, (1).;27cm.-E  Ilustrações 
de Lino António. Enc. inteira em papel velino. Rubrica do autor na contra capa. (204-R)  24,00 € 

441. SAMPAIO, Albino Forjaz.- Lisboa trágica (aspectos da cidade).- Lisboa: Emprêsa Nacional de Publi-
cidade, 1940.-244p.; 19cm.-B                 Il. c/um retrato do autor por António Carneiro. Valorizado c/ded. do 
autor no anterrosto.(65-R)            22,00 € 

442. SANCEAU, Elaine.- Em demanda do Preste João / com notas da autora para esta edição; tradução do 
Dr. José Francisco dos Santos.- (Porto): Livr. Civilização, 1939.- 384p.: il.; 19cm.-E      apreciado estudo 
histórico, ilustrado em separado. Enc. editorial, c/ ferros proprios, capas lev. aparadas. (58-R) 16,00 € 

443. SANCEAU, Elaine.- O Caminho da Índia.- Lisboa: Livraria Civilização - Editora, 1948.- 274p.: 22cm.-
B            De evidente interesse histórico. Ocasionais sublinhados a lápis vermelho, e alguma humidade devi-
do à qualidade do papel. (176-R)           14,00 € 

444. SANCHES, Francisco.- O Cometa do Ano de 1577 (Carmen de Cometa Anni M.D.LXXVII) /  repro-
ducção fac-similada da edição de 1578 ; introdução e notas do Dr. Artur Moreira de Sá.- Lisboa: Instituto 
para a Alta Cultura, 1950.- (2), 186, (2)p.: il.; 24cm.-B           Reimpressão fac-similada desta obra renascen-
tista. Texto em latim c/tradução em português em face.(236)      28,00 € 

445. SANCHES, Franscisco.- Tratados Filosóficos (1) / prefácio e notas de A. Moreira de Sá, tradução de 
Basílio de Vasconcelos e Miguel Pinto de Meneses.- Lisboa: Instituto de Alta Cultura, 1955.- 84), 347, 
(3)p.:il.;25cm.-B          C/interesse para os estudo da filosofia em Portugal. Pensamos ser o único vol. publi-
cado. (199-R)              19,00 € 

446. SANTA CLARA, Fr. Pedro de.- Tributo de varios obsequios, que a piedade, e devoção da Veneravel 
Confraria da Virgem Nossa Senhora Madre de Deos dedica, offerece, e consagra á mesma Senhora por mãos 
do Provedor, e mais Irmãos da Meza da mesma Confraria, sita no Religiosissimo Mosteiro de Religiosas 
Capuchas…- Lisboa : Na Officina de Antonio Gomes, 1789.- (14), 226p.; 13cm.-E        Obra de índole devo-
cional, c/interesse olisiponense. Enc. da época int. de pele.(143)      30,00 € 

447. SANTARÉM, Visconde de.- Memorias para a história e theoria das Cortes Geraes que em portugal se 
celebrarão pelos três estados do reino, ordenadas e compostas neste anno de 1824 pelo 2º Visconde de Santa-
rém; precedida de um estudo de António Sardinha.- Lisboa: Na Impressão Régia, 1827-1828.- 2 vols em 1.; 
23cm.-E                  Reedição de uma importante fonte histórica, numa cuidada edição, antecedida de um 
notável e extenso estudo assinado por António Sardinha. De esmerado apuro gráfico, vem impressa em papel 
de qualidade.Enc. editorial de percalina. Valorizado c/ded. do editor. Capa de brochura c/restauros. (70-R)
                52,00 € 

448. SANTARÉM, Visconde de.- Recherches historiques, critiques et bibliographiques sur Améric Vespuce 
et ses voyages.- Paris: Arthus-Bertrand, s.d.(1836).- 284p.; 22cm.-E         É raro e importante este estudo his-
tórico em que o Visconde de Santarém defende a descoberta da América por Colombo em detrimento de 
Américo Vespúcio. M/enc. de pele, c/capas.(310)        80,00 € 



�
�� �

449. SANTOS, Augusto Joaquim Alves dos.- Estatística Geral da Circunscripção escolar de Coimbra relati-
va ao Anno de 1903-1904.- Lisboa: Imprensa Nacional, 1906.- 167p.: 19 est. desd.; 25cm.-B         Para além 
das pormenorizadas estatísticas que são de interesse histórico, este relatório apresenta em separado uma exu-
berante "parte graphica" que em 19 mapas desdobraveis impressos a cores, apresenta , a extensão terrorial, as 
vias de comunicação e os locais onde se encontram as escolas a as futuras a construir. Tem evidente interesse 
regional e é raro c/todos os mapas como este. C/ded. do autor.(309)     38,00 € 

450. SANTOS, Clemente José (Barão de S. Clemente).- Estatísticas e Biographias Parlamentares Portugue-
zas / publicadas no Jornal " O Commercio do Porto", Porto: Typographia do Commercio do Porto, 1887-
1892.- 6 vols.; 22cm.-E            Colecção completa desta obra muito invulgar, hoje fundamental para o histo-
rial da nossa vida parlamentar em finais do sec. XIX. Para além de muitas biografias de personagens politicas 
relevantes na época, transcreve abundante documentação histórica inédita.Vem adornado c/dois retratos do 
autor, um no seu gabinete de trabalho. M/encs de pele, da época. Conjunto atraente.(116) 300,00 € 

451. SANTOS, J. Correia dos.- O regimen e o Cozinheiro dos diabéticos.- Lisboa: Imprensa Lucas & Cª., 
1934.- 83p.:il.;24cm.-(Publicação do Laboratório Farmacológico de J.J. Fernandes, Lda.).-B                     
C/ocasionais sublinhados a lápis e lombada reforçada c/fita adesiva. (20-R)    12,00 € 

452. SANTOS, Reinaldo dos.- Oito séculos de Arte Portuguesa: história e espírito.- Lisboa: empresa nacio-
nal de Publicidade, (1970 data do 3º vol.).- 3 vols.:il.;31cm.-E                  Magnífico trabalho de grande quali-
dade gráfica, profusamente ilustrado com estampas algumas a cores. Do melhor que se produziu entre nós 
sobre arte. Encadernações do editor com ferros a seco e a ouro nas lombadas e pastas, cansadas. (130-R) 
                220,00 € 

453. SANTOS, Sebastião Costa.- A Escola de Cirurgia do Hospital Real de Todos os Santos (1565-1775).- 
Lisboa: Faculdade de Medicina de Lisboa, 1925.- 209, (4)p.: il.; 27cm.-B           Este importante estudo histó-
rico de muito interesse para a história da medicina em Portugal tem muita informação e transcreve inúmeros 
documentos inéditos. Pouco vulgar e apreciado.(200)       48,00 € 

454. SANTOS, Sebastião Costa.- Galeno (Porto, 1919); Um caso de empiema pulsatil no Hospital Real de 
Todos os santos em pleno século XVIII (Porto,1918); A Primeira Noticia sobre Tratamento de alienados em 
Portugal (Porto, 1920); A cegueira em Portugal (Coimbra, 1915); Pinel (Lisboa, 1927); Laënnec (Lisboa, 
1927). (135-R)              30,00 € 

455. SANTOS, Sebastião Costa.- O Tratamento das Boubas no Hospital Real de Todos os Santos em princi-
pios do seculo XVI.- Lisboa: Imprensa Libanio da Silva, 1916.- (6), 52p.: il.; 27cm.-(Sociedade das Ciencias 
Médicas).-B   Desenvolvido estudo histórico/médico, ainda c/interesse regional. Transcreve documentos iné-
ditos. Muito invulgar.(198)            30,00 € 

456. SANTOS,Corcino Medeiros.- Economia e Sociedade do Rio Grande do Sul: Seculo XVIII.- São Paulo: 
Companhia Editora Nacional, 1984.- XXI, 216p.; 21cm.-(Brasiliana 379).- B(106)   12,00 € 

457. SANTUÁRIO (O) da Senhora do Cabo no Espichel.- Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian , 1964.- 
46, (2)p.:il.; 17x24cm.-C           Il. no texto e em separado.Cart. edit.(76)    12,00 € 

458. SÃO FRANCISCO, Fr. João.- SERMAM / NA FESTA DA BEATIFICAÇAM / da gloriosa Virgem  / 
SANTA ROZA, / QVE PREGOV NO TERCEIRO DIA / do seu Octavario solemne no Convento Real / de S. 
Domingos de Lisboa.- Em Lisboa : Na Officina de Ioam da Costa, 1659.- 27p.; 21cm.-C           Estes Sermões 
seiscentistas são hoje raros e apreciados. Cartonagem em papel marmoreado. Numero a tinta coevo no rosto. 
(127-R)               40,00 € 

459. SARAIVA, José.- Os painéis do Infante Santo.- Leiria: Tipografia Central, 1925.- (6), VIII, (2), 
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255p.:il.;24cm.-B   Apreciado estudo artístico, uma das primeiras tentativas aprofundadas para desenvolver o 
chamado mistério dos painéis. Ilustrado no texto e em separado com estampas impressas em papel couché. 
Lombada cansada nas coifas. (1-R)           36,00 € 

460. SARDINHA, António.- A Aliança peninsular: antecedentes & possibilidades/ prefácio de D. Gabriel 
Maura Gamazo, conde de Mortera.- 2ª edição.- Porto: Livraria Civilização, 1930.- XCIII, 454, 
(1)p.:il.;19cm.-B                De importância para o estudo das relações entre Espanha e Portugal. Capítulo 
dedicado ao Sebastianismo e ao Quixotismo. Ilustrado c/várias estampas impressas em separado uma delas 
representando a Imperatriz Isabel de Portugal. (56-R)       14,00 € 

461. SARMENTO, Jacob de Castro.- Tratado das operaçoens de cirurgia : com as figuras e descripçam dos 
Instrumentos que nellas se faz uso; e huma introducçam sobre a Naturesa e Methodo de tratar as Feridas, 
Absessos e Chagas / traduzido em Portugues da quarta ediçam de Mr. S. Sharp por…. ; que lhe junta e 
accrescenta a Materia Chirurgica ou todas ac Composiçoens, e Remedios ….-Em Londres: S.n., 1746.- 
XXIV, 435p.: 7 est.; 21cm.-E      Esta obra  do eminente cirurgião inglês S. Sharp ,uma das figuras incontor-
náveis da cirurgia, traduzida e acrescentada pelo famoso medico português de estirpe judaica que viveu em 
Inglaterra, é rara e muito apreciada especialmente pelas curiosas estampas que figuram todo o arsenal de ins-
trumentos cirurgicos da época. Como habitualmente este exemplar só possue 7 gravuras das 15 que lhe com-
petiam. Enc. da época int. de pele, cansada. Ex. limpo mas manuseado.(259)    130,00 € 

462. SATIRA (A) : Revista humorística de caricaturas / director e proprietário Joaquim Guerreiro ; editor 
José Stuart Carvalhaes.- Anno I Nº 1 ( 1 de Fevereiro 1911).- Lisboa: Typ. de A.M. Antunes, 1911.- 51p.; 
29cm.-B         Apreciadíssima revista de critica social, il. c/desenhos satiricos. A capa superior colorida 
c/defeito num canto. As capas em papel vegetal c/restauros na dobra.(60)    42,00 € 

463. SATIRA (A) : Revista humorística de caricaturas / director e proprietario Joaquim Guerreiro ; Editor 
José Stuart Carvalhaes.- Anno I Nº 2 (1 de Março 1911).- Lisboa: Typ. de A.M. Antunes, 1911.- 47p.:il.; 
29cm.-B        Apreciadíssima revista de critica social, il. c/desenhos satiricos.(58)   48,00 € 

464. SATIRA (A) : Revista humorística de caricaturas / director e proprietário Joaquim Guerreiro; editor 
José Stuart Carvalhaes.- Anno I Nº 3 ( 1 de Maio 1911).- Lisboa: Typ. de A.M. Antunes, 1911.- 47p.: il.; 
29cm.-B            Apreciadíssima revista de critica social, il. c/desenhos satiricos. Sem a capa superior colorida 
e as de papel vegetal.(59)            38,00 € 

465. SAUDADES de Portugal na sempre sentidissima morte do seu Fidelissimo Monarca El Rey D. João V 
que está em Gloria.- Lisboa: Na Off. dos Herd. De Antonio Pedrozo Galram, s.d. ( 1750 ?).- (8)p.; 20cm.-C        
São invulgares estas composições poéticas panegiricas á morte de D. João V. Cartonagem em papel marmo-
reado. Leve acidez geral devido á qualidade do papel.(280)      32,00 € 

466. SAUDE (A) PUBLICA: hebdomadario de Hygiene / redactor A. Maia Mendes.- 1º Anno Nº 1 ( 6 de 
Janeiro 1884) a 2º Anno Nº 33 ( 10 de Dezembro 1885).- Porto : typ. de Gandra, 1884-1885.- 418, 264p.; 
30cm.-E         Trata-se dos dois primeiros anos desta curiosa e rara revista portuense de medicina que se 
publicou apenas até 1887. Enc. int. de percalina. Primeiras e ultimas folhas c/acidez.(262) 42,00 € 

467. SAY, João Baptista.- Cathecismo de Economia Politica ou Instrucção Familiar, que mostra de que 
modo são produzidas as riquezas, como são distribuidas e consumidas na sociedade : obra fundada sobre fac-
tos , e util a todas as classes de pessoas, porque indica as vantagens que cada qual pode tirara da sua situação 
e dos seus talentos / traduzido do francez por J.B.R. e dado á luz por J. da C.N.- Lisboa: Na Impressão Libe-
ral, 1822.- IV, 144p.; 16cm.-E          Pensamos tratar-se da primeira tradução em português destes famosos 
principios de economia politica. Para melhor divulgação e entendimento popular estão redigidos em forma de 
diálogo tão ao gosto da época. Enc. recente inteira de percalina. Pequena mancha marginal nas primeiras 
folhas. Muito invulgar.(15)            38,00 € 
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468. SCHURHAMER, Georg.- O Descobrimento do Japão pelos Portugueses no ano de 1543 / traduzido do 
original alemão pelo Pe. Francisco Rodrigues.- (Lisboa): (Anais da Academia da História), 1946.-(6),16-
172pp.: 8 est.; 26cm.-E          Separata factícia deste apreciadíssimo estudo histórico, il. c/estampas em sepa-
rado, publicado nos " Anais da Academia Portuguesa de História". Alguns sublinhados e notas marginais 
(c/interesse!). Enc. int. de percalina.(281)         46,00 € 

469. SCHURHAMMER, Georg.- Die zeitgenössischen quellen zur geschichte portugiesisch-asiens und 
seiner nachbarländer zur zeit des Hl. Franz Xaver (1538-1552).- Roma: Institutum Historicum, 1962.- 
XLVII, 653p.:il.;25cm.-(Bibliotheca Instituti Historici S.I. vol.XX).-B                 Preciosa listagem de refe-
rências bibliográficas referentes à presença portuguesa no Oriente e particularmente a S. Francisco Xavier o 
grande apóstolo das Índias. De grande interesse histórico e bibliográfico. C/uma notável iconografia de assi-
naturas de figuras históricas do Oriente.(35-R)          48,00 € 

470. SEGUNDO memorial sobre o estado presente de Portugal, e como não não há razão nem direito nem 
força para tirar á Senhora Dona Maria II sua Coroa, e a nós nossa liberdade; com mais outras particularida-
des.- Paris: Auguste Mie, 1831.- 16p.; 23cm.-C         Opúsculo liberal publicado no estrangeiro. Segundo E. 
do Canto Nº 853 foi publicado por José e Manuel da Silva Passos.Raro. Cartonagem em papel marmorea-
do.(85)               22,00 € 

471. SEMANA (A): Jornal litterario.- Vol. II Nº 1 ( Janeiro 1851) a Vol. I da 2ª Serie Nº 6 ( Agosto 1852).- 
Lisboa: Imprensa Nacional, 1852.- 544, 68p.: 19 est.; 29cm.-E        Trata-se da parte final ( a mais dificil de 
encontrar e a que falta sempre por causa das estampas) deste apreciado jornal literário de excelente apresen-
tação gráfica adornado com 19 bonitas litografias de modas femininas e masculinas feitas em Portugal das 
quais 17 estão finamente aguareladas á mão. Falta o 1º vol. (que tem poucas gravuras). Colaboração literária 
de João de Lemos, Silva Bruschy, Aires Pinto, Aguiar de Loureiro, Silva Túlio e sobretudo de Camilo Caste-
lo Branco. É uma apreciada peça Camiliana. M/enc. de pele, da época c/ coifas danificadas.(53)  
                150,00 € 

472. SERPA, Alberto de.- Poesia com ilustrações de Paulo Ferreira.- Lisboa: Inquérito, 1944.- XV, 315, 
(1)p.:il.;24cm.-B                    Obra ilustrada com estampas impressas em separado, da autoria de paulo Ferrei-
ra. Compilação de obras anteriormente publicadas: Varanda; Descripção; Vinte poemas da noite; A vida é o 
dia de hoje; Drama; Lisboa é longe; Lombada lev. cansada e capas um pouco empoeiradas. (9-R) 
                20,00 € 

473. SERPA, J. Gonçalves.- Os mártires do Alentejo.- Beja: Ed. do autor, 1975.- 100, (2)p.:il.; 20cm.-B      
História do Seminário de Beja. C/ded. do autor. (78)        12,00 € 

474. SERRÃO, Joaquim Veríssimo.- Páginas da História de Santarém, I volume.- Lisboa: Academia Portu-
guesa da História, 2008.- 580p.: 23cm.-B (141-R)        22,00 € 

475. SESIMBRA - 1934.- (Sesimbra): edição de " O Cezimbrense", 1934.- (12)p.:il.; 24cm.-B        Opúsculo 
de propaganda, il. no texto. C/informações históricas.(20)       10,00 € 

476. SETUBAL : Cidade do Rio Azul.- S.l.: S.n., s.d.- 51, (2)f. numeradas pela frente; 24cm.-B         Edição 
em policopiado, muito informativa.Sem autoria. De Manuel Envia ? (68)    15,00 € 

477. SETÚBAL).- FRANCO, António Porto Soares Franco.- O Moscatel de Setúbal / V Congresso Interna-
cional da Vinha e do Vinho.- Lisboa: Editorial Império, 1938.- 43p.:il.; 24cm.-B     +     LEFÉVRE, Pedro 
Manso.- Análises de Uvas da casta " Moscatel de Setúbal" - Região de Azeitão - Ano de 1935.- Lisboa: Min. 
da Agricultura, 1938.- 7p.; 24cm.-B              (66)        15,00 € 
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478. SIGÉE, Louise.- Dialogue de Deux jeunes filles sur la vie de cour et la vie de retraite (1552): présenté, 
traduit et annoté par Odette Sauvage.- Paris: Presses Universitaires de France, 1970.- 310.:il.;25cm.- (Funda-
tion Calouste Gulbenkian- Publications du centre Culturel Portugais).-B                   tese apresentada pela 
autora à faculdade e ciências humanas de Grenoble sobre este trabalho de louis sigée intitulado Colloquium, 
escrito em Lisboa no ano de 1552 e dedicado á Infanta D. Maria. (160-R)    26,00 € 

479. SILVA, A.A. Baldaque da.- Roteiro Marítimo da Costa Occidental e Meridional de Portugal - Tomo I ( 
Parte conprehendida entre o Cabo S. Vicente e o Rio Guadiana).- Edição ilustrada com mapas e gravuras.- 
Lisboa: Imprensa Nacional, 1889.- XIV, (2)102p.:il. (14 est.); 28cm.-E      Únivo volume publicado.  Trata-se 
do mais completo e pormenorizado estudo hidrográfico da costa marítima algarvia, do maior interesse e utili-
dade técnica pois para além de indicar todas as mais pertinentes informações de índole marítima, descreve os 
cuidados a ter nas principais barras da zona e fornece abundantes informações topocráficas e de âmbito 
social. Vem il. c/diversas figuras no texto que reproduzem as linhas de costa que se observam do mar e 14 
mapas em separado, dos quais 13 são de folha dupla e um é desdobrável e de grandes dimensões. Boa m/enc. 
de pele, c/capas.Raro e procurado.(35)          160,00 € 

480. SILVA, Pe. Fernando Augusto da; MENEZES, Carlos Azevedo de.- Elucidário Madeirense.- Terceira 
Edição.- Funchal: Junta Geral do Distrito Autónomo do Funchal, 1965-1966.- 3 vols.; 28cm.-B                 do 
maior interesse e actualidade. Impressão cuidada em bom papel. Composição do texto a duas colunas. Esti-
mados. (43-R)              38,00 € 

481. SILVA, Pedro José da.- Ensino da Pharmacia em Portugal e nas principaes nações da Europa : Memo-
ria publicada na Gazeta de pharmacia.- Lisboa: Typographia Franco-Portugueza, 1866.- XVII, 180, (2)p.; 
21cm.-E  Trata-se da rara 1ª memoria desta obra que saíu em fascículos, hoje do maior interesse His-tórico. É 
muito informativa e tem o interesse de fazer a comparação entre o ensino do nosso país e outros da Europa. 
M/enc. de pele, c/capas.  Ultimas folhas c/humidade na margem superior. Raro.(194)  48,00 € 

482. SILVANO, Almeida.- O Marquez de Pombal: Celebrado por um grupo de distinctos escriptores libe-
raes.- Lisboa: Empreza de " O Bem Publico", 1906.- 295p.; 20cm.-E         Um dos mais interessantes e invul-
gares estudos sobre o Marquês de Pombal. Enc. int. de percalina c/capas.(80)   42,00 € 

483. SILVEIRA, Fradesso da.- Relatorio do Serviço do Commissariado Portuguez em Vienna de Austria na 
Exposição Universal de 1873, dirigido a….- Lisboa: Imprensa Nacional, 1874.- (4),210p.:il.; 18cm.-E       
Muito informativo. C/os nomes dos expositores portugueses. Vem adornado c/21 estampas impressas em 
separado. M/enc. de pele.(26)           48,00 € 

484. SOARES, Ernesto, LIMA, Henrique de Campos Ferreira.- Dicionário de iconografia portuguesa: retra-
tos de portugueses e estrangeiros em relação a Portugal.- Lisboa: Instituto para a Alta Cultura, 1947-1960.- 5 
vols.: il.; 28cm.-B                 Obra indispensável para o estudo da iconografia portuguesa, publicada sob a 
forma de dicionário alfabético de retratados e com detalhados indíces de artistas. Inclui numerosas figuras no 
texto e estampas. Os dois últimos volumes são suplementos. Excelente obra de referência. Capas lev. cansa-
das. (29-R)               180,00 € 

485. SOARES, Ernesto.- Inventário da colecção de Registos de Santos.- Lisboa: Biblioteca Nacional, 1955.- 
XXXVI, (4), 491p.:il.;30cm.-B                 Trabalho impresso a duas colunas, muito ilustrado no texto e em 
separado. Excelente obra de referência iconográfica. Estimado. (26-R)     100,00 € 

486. SOARES, José Marques.- Divertimento de Estudiosos, ou nova compilaçam de bons ditos….Tomo I.- 
Lisboa: Na Officina de Domingos Gonsalves, 1765.- (16), 333p.15cm.-E          Trata-se do primeiro vol. des-
ta curiosa obra setecentista c/mais de mil sentenças e ditos curiosos, sempre muito apreciada.Enc. da época 
int. de pele, c/danos. Alguns sublinhados a lápis e a tinta alguns a vermelho.(163)   22,00 € 
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487. SOARES, Nair de Nazaré Castro.- O Príncipe Ideal no século XVI e a Obra de D. Jerónimo Osório.- 
Coimbra: INIC, 1994.- 522p.; 23cm.- (Textos Humanísticos Portugueses II).-B (168-R)  16,00 € 

488. SOCIEDADE Nacional de Belas-Artes : 5 + 1 a partir de 9 de Março 76 - João Hogan, João Pereira, 
Teresa Magalhães, Guilherme Parente, Sergio Pombo, Virgilio Domingues.- (Lisboa): Soc. Nac. Belas Artes, 

 1976.- (2), 24p.:il.; 28cm.-B          Catálogo de exposição muito invulgar. As capas são feitas c/um cartaz da 
exposição dos seis artistas.(284)           15,00 € 

489. SOLANO, Francisco Ignacio .- Exame Instructivo sobre a Musica multiforme, metrica, e rythmica, no 
qual se pergunta, e dá resposta de muitas cousas interessantes para o Solfejo, Contraponto, e Composição: 
seus termos privativos, Regras e Preceitos, segundo a melhor Pratica, e Verdadeira Theorica.- Lisboa: Na 
Regia Officina Typografica, 1790.- (16), 289, (6)p.; 15cm.-E            Trata-se em nossa opinião do volume 
mais raro das principais três obras de música deste  apreciado autor setecentista. Enc. int. de pele, c/pequeno 
dano na coifa superior.(205)            220,00 € 

490. SOUSA, António Sérgio de.- História de Portugal.- segunda edición revisada.- Barcelona: Editorial 
Labor, S.A., 1958.-166, (9)p.: il.; 18cm.- E                      Ilustrado em separado impresso em papel couché. 
Enc. editorial inteira de tela, com sobrecapa. (195-R)        21,00 € 

491. SOUSA, Tude de.- A Árvore: leituras florestais para crianças, notas para criar, desenvolver e fomrntar 
o amor pelas árvores e pelas montanhas.- Porto: Livr. Chardron, 1912.- XIX, 200, (2)p.;il.;19cm.-B                 
Lombada reforçada com fita adesiva. Curioso. Invulgar. (6-R)      12,00 € 

492. (SYDENHAM)- JAULT, M.A.F.- Médecine pratique de Sydenham, avec des notes; /ouvrage traduit en 
François, sur la derniére édition Angloise.- A Paris: Chez Fr. Didot le jeune, 1774.- (4), XL, 728, (4)p.; 
21cm.-E             Trata-se da primeira e melhor tradução francesa das obras de medicina do célebre médico 
inglês Sydenham uma das glórias da medicina naquele país.É de evidente interesse para a história da medici-
na e por isso se fizeram varias reedições. Tem também interesse farmacológico pois apresenta um considera-
vel numero de receitas de remédios, com a respectiva posologia. Enc. da época, int. de pele, c/ferros a ouro 
na lombada. Defeito na parte Superior da lombada.(230)       180,00 € 

493. TACITO.-Vida de Cneo Julio Agricola escripta por Caio Cornelio Tacito / traduzioda e annotada com 
o texto ao lado por D. José Maria Corrêa de Lacerda.- Lisboa: Na Imprensa Nacional, 1842.- XXX, 120, 
(18)p.; 22cm.-E     No final tem uma longa lista de subscritores. M/enc. de pele, s/a lombada em pele, mas 
ainda sólida.(314)             15,00 € 

494. TAM-TAM (O) : folha burlesca / red. Belizario.- 1º Anno Nº 15 (Janeiro 1880) a Nº 24 (Março 1880).- 
Porto: Typ. Occidental, 1880.- 11 numeros: il.; 37cm.-B          Conjunto seguido até final, deste raro jornal 
portuense de critica social e política, ilustrado c/desenhos de cariz satírico. Os colaboradores literarios escon-
dem-se em pseudonimos humorísticos. Mesmo numeros soltos são raros.(54)   68,00 € 

495. TAVARES, Eduardo.- Uma festa de S. João em Almada : romance original portuguez.- Lisboa: Typ. 
de J.V. dos S. Corrêa, 1848.- 112p.; 17cm.-B            Raro romance de interesse regional.(224) 38,00 € 

496. TAVARES, Francisco.-Instrucções e Cautelas practicas sobre a Natureza, differentes espécies, virtudes 
em geral, e uso legitimo das aguas mineraes, principalmente de Caldas; com a noticia daquellas, que são 
conhecidas em cada huma das provincias do Reino de Portugal e o methodo de preparar as águas artificiaes - 
Parte I.- Coimbra: Na Real Imprensa da Universidade, 1810.- XXIV, 350,(2)p.: 2 est.;18cm.-E    +      INS-
TRUCÇÕES e Cautelas practicas sobre a Natureza…-Parte II.- Coimbra: Na Real Imprensa da Universidade, 
1810.- VIII, 174, (2)p.; 18cm.-E         Importante monografia setecentista sobre as nossas águas minerais, 
muito informativa á luz dos conhecimentos da época.São raros os exemplares c/estampas, este, tem 2 das 3 
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que lhe competia. Enc. da época int. de pele c/dano na coifa inferior.(261)    150,00 € 

497. TEIXEIRA, F.A.- A Irmandade de S. Lucas: estudo do seu arquivo.- Lisboa: Tip. Impr. Beleza, 1931.- 
(4), 139, (4)p.: il.; 26cm.-E                  Importante estudo histórico dos arquivos da Irmandade de S. Lucas 
com especial insidência sobre o papel da confraria nas actuais Escolas de Belas artes. Boa m/enc. de pele. 
(57-R)               17,00 € 

498. TEIXEIRA, Pe. Manuel.- Macau e a sua Diocese (I-XV).- Macau ; Lisboa: Diversas Tipografias, 1940-
1977.- .- 15 vols.: il.; 22 e 26cm.-B           Colecção completa desta importante obra histórica fruto, de inves-
tigação por mais de trinta anos da presença de Portugal em Macau e Oriente. Cada volume trata de um assun-
to em concreto c/os seguintes sub-títulos: 1- 2- No ano dos Centenarios da Fundação e Restauração 3- As 
Ordens e Congregações Religiosas em Macau 4- A Diocese Portuguesa de Malaca 5- Efemérides Religiosas 
de Malaca 6- A Missão Portuguesa de Malaca 7-8-Padres da Diocese de Macau 9- O Culto de Maria em 
Macau 10- Missões de Timor 11- As Confrarias em Macau 12- Bispos, Missionários, Igrejas e Escolas 13- A 
Missão da China 14-as Missões Portuguesas no Vietnam 15- Relações comerciais de Macau com o Vietnam. 
O primeiro vol. que é muito raro tem a lombada reforçada.(117)      300,00 € 

499. TEJADA SPÍNOLA, Francisco Elias de.- Las Doctrinas políticas en Portugal (Edad Media).- Madrid: 
Editorial Escelicer, 1943.- (4), 233, (3)p.;20cm.-E               Estudo histórico com interesse. Ocasionais subli-
nhados e marginália a tinta. Enc. inteira de percalina. Raro.(12-R)     16,00 € 

500. TENCÉ, M. Ulysse.- Annuaire Historique Universel pour 1836, avec un Appendice contenant les actes 
publics, traités, notes diplomatiques, papiers d'état et tableaux statistiques, financiers,… une Chronique of-
frant les événements les plus piquans, les causes plus célébres…- Paris: Thoisnier-Desplaces, 1837.- VIII, 
656, 274p.; 22cm.-E           O capítulo X  (pp.515 a 549) deste volume é inteiramente dedicado aos aconteci-
mentos politicos e sociais de Portugal, c/o triunfo do liberalismo, ascenção de D. Maria segunda ao trono e 
abolição do tráfico de escravos nas nossas colónias. M/enc. de pele, da época. Alguma acidez devido á quali-
dade do papel.(179)             30,00 € 

501. TORRES, Joaquim Maria.- Memoria ou Reflexões sobre o melhoramento do novo projecto ou regula-
mento da Saude Publica, offerecido ao Augusto Congresso por…- Coimbra: Na Imprensa da Universidade, 
1822.- 43p.; 22cm.-B          C/interesse para a história da farmácia pois tratava-se da regulação das boticas. 
Primeiras e  ultimas folhas c/mancha de água antiga. (297)       15,00 € 

502. TOURTELLE, Étienne.- Histoire philosophique de la Médecine, depuis son origine jusqu'au  commen-
cement du 18e siécle.- Paris: Chez Levrault, Schoell et Compagne, AN XII (1804).- 2 vols.; 22cm.-E           
Trata-se da 1ª edição desta desenvolvida história da medicina antiga,muito informativa e com preciosos capí-
tulos sobre a medicina dos gregos, egipcios e romanos c/ úteis referências aos principais autores clássicos. 
Cada autor é tratado em separado c/ biografia e relevantes dados sobre as teorias de cada um. Encs. da época, 
inteiras de pele, c/lombadas adornadas por ferros a ouro. Alguns sublinhados a tinta antigos.(229) 

                220,00 € 

503. TROUSSEAU, A. ; PIDOUX, H.- Traité de Thérapeutique et de Matiére Médicale.- Nouvelle édition 
revue et augmentée 1º D'un mémorial thérapeutique détaillé et renvoyant au traité 2º d'un abrégé de l'Art de 
formuler 3º de la table analytique et raisonnée de l'ouvrage.- Bruxelles: Société Typographique Belge, 1843.- 
IV, 824p.; 25cm.-E        No fundo trata-se de uma desenvolvida farmacopeia, c/ muitas considerações sobre a 
aplicação dos diversos remédios. Texto composto a duas colunas. M/enc. de chagrin. Rubrica.(265) 
                56,00 € 

504. TUKE, Henri.- Exposition succinte des Principes Religieux que professe la Société des Chrétiens, 
communément appelés Amis ou Quakers / traduit de l'anglois sur la cinquiéme édition.- A Londres: Chez W. 
Phillips , 1823.- X, 206, (2)p.; 20cm.-E             São muito invulgares as obras sobre os fundamentos religio-
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sos da seita dos Quakers. Enc. recente int. de percalina. Uma ou outra mancha marginal.(278) 
                42,00 € 

505. UM ano de ditadura : discursos e alocuções de Sidonio Paes / colligidos e ordenados por Feleciano de 
Carvalho com um estudo politico de João de Castro.- Lisboa: Lusitana Editora, 1924.- 103p.; 18cm.-B           
C/interesse para a história da República.(290)         15,00 € 

506. VALENÇA, Francisco.- Salão Comico - 1902 : caricaturas de F. Valença.- Lisboa : Lith. de Portugal, 
1902.- (8)p.:il.; 19 x 26cm.-C          Desenhos humorísticos de critica a uma das Exposições da Soc. de Belas-
Artes, de formato oblongo.Invulgar. Cartonagem em papel marmoreado.(175)   36,00 € 

507. VAREMBEY, J.- Le Trésor du labourer ou instruction raisonnée pours s'enrichir dans l'agriculture.- 
Paris: Chez MmeBouchard. Huzard, 1852.- 143p.;22cm.-E                  Estudo sobre agricultura e conselhos 
aos agricultores. M/enc. de Chagrin da época. (74-R)        22,00 € 

508. VASCO (A) da Gama - 1498 : hommage de la Pensée Française 1898 / Album Commémoratif publié 
sous le patronage de sa Magesté la Reine Marie-Amelie de Portugal ; recueilli Mme. Juliette Adam.- Paris; 
Lisboa: Guillard, Aillaud & Cie, 1898.- 44, 16, (4)p.:il.; 40cm.-E           Trata-se de um luxuoso album de 
homenagem da cultura francesa  a Vasco da Gama, ilustrado em separado. Foi inspirado e dinamizado pela 
lusófila Juliette Adam, depois da visita ao nosso país em 1896. De esmerado apuro gráfico, encerra interes-
sante colaboração literaria e artística da qual destacamos, Puvis de Chavannes, Henri Marti, P. Loti, Jules 
Chéret, Armand-Point, Carolus Duran, Sully Prudhom, Eugéne Carriére. No final tem como homenagem a 
Vasco da Gama uma composição musical " Le Songe de Vasco da Gama" c/letra de Simone Arnaud e musica 
de Bourgault-Ducoudray. Enc. int. de percalina. Conserva a capa superior.Ultimas folhas c/leve humidade. 
Raro.(177)               88,00 € 

509. VASCONCELOS, Joaquim de.- Luísa Todi : estudo crítico.- 2ª edição.- Coimbra: Imprensa da Univer-
sidade, 1929.- XXI, 182, (2)p.: 1 des.; 23cm.-E          Desenvolvido estudo biográfico. M/enc. de pele, da 
época, c/capas. Estimado. (1)            34,00 € 

510. VESPA (A) do Parnaso ! colecção de Poesias Lisongeiras, por um mordomo das Almas de Campanhã, 
que vem de collarinhos tezos metter a falla ao bucho ao seu Juiz, author das Folhas Cahidas : obra de 100rs., 
e que vale bem um pataco, por ser muito instructiva, e de grande proveito para quem não sabe lêr.- Porto: 
Typographia de J. A. de Freitas Junior, 1854.- 52p.; 16cm.-C       Estas curiosas poesias de critica social 
publicadas anónimas por " um mordomo das Almas de Campanhã" são atribuídas por Inocêncio (IX, 11) a 
Camilo Castelo Branco e como tal também vêm classificadas na B.N. Já Martinho da Fonseca nos seus 
("Subsidios para…," (281) atribui a autoria a Faustino Xavier de Novaes. São muito raras e de evidente inte-
resse Camiliano. Cartonagem recente em papel marmoreado, c/as capas. Estimado.(276)  120,00 € 

 
511. VIDRO (O) em Portugal : Exposição no Museu Nacional de Arte Antiga - Setembro/Dezembro 1989 
no âmbito da Conferência Internacional sobre História, Tecnologia e Arqueologia Industrial do Vidro.- Lis-
boa: Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial, 1989.- 75p.: il.; 21cm.-B         Apreciado catálogo 
muito informativo, il. a cores. C/interesse histórico e técnico.(4)      15,00 € 

512. VIEIRA JUNIOR, Duarte Joaquim.- Ville termo de Almada : apontamentos antigos e modernos para a 
história do Concelho / colligidos e coordenados por…- Lisboa: Typographia Lucas, 1896.- 192p.; 20cm.-E          
Trata-se da mais rara e mais antiga monografia de Almada. Este ex. termina na p. 192 (de 206). M/enc. de 
pele. (109)               22,00 € 
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513. VILHENA, António Jacinto Maria de.- A política no Concelho de S. Tiago do Cacém I.- Lisboa: S.n., 
1939.- 94p.: il.; 19cm.-E         Esta pequena monografia regional é invulgar e procurada.Enc. edit, 
c/capas.(10)              20,00 € 

514. VILHENA, António Jacinto Maria de.- Ramal de Sines ou linha férrea de Ermidas-Sado a S. Tiago do 
Cacém e Sines : subsídios para a história da sua construcção.- Lisboa: S.n., 1937.- 150p.; 19cm.-B      
C/evidente interesse regional.(11)           16,00 € 

515. VINHOS)- 5 Alvarás de legislação avulsa pombalina sobre o assunto: "… proibir que na cidade de Lis-
boa se admitam a espacho Vinhos que não sejam produzidos nos territorios da mesma cidade, seu termo e 
lugares" ; "…. Defirir á Representação dos commerciantes de Agua-Ardente, determinando os direitos, que 
della se devem pagar…" ; "…declarar que as Vinhas das Vargens, e Terras Baixas de Torres Vedras, Anadía, 
Mogofores, Arcos, Avelans de Caminho, e Fermentellos são comprehendidas na disposição geral da referida 
Lei…"; "…pagamento, e arrecadação dos direitos dos Vinhos que de fóra do termo da Cidade de Lisboa se 
introduzem a vender nella, e nos lugares do mesmo termo…."; "…Regimento… ocorrer á desordenada cubi-
ça dos que tém plantado de Vinhas as margens, e campinas dos Rios Tejo, Mondego e Vouga , e as terras de 
Paul, ou Liziria, em prejuizo das lavouras de pão…."Cartonagem em papel marmoreado.(41) 

                38,00 € 

516. VIZELA rainha das termas de Portugal - as mais ricas aguas sulfurosas.- Porto: Tipografia Porto Médi-
co, Lda., s.d- (8), 51, (3)p.:il.;32cm.-B                  Esta notícia descritiva das Terras de Vizela, edição da 
Companhia dos Banhos de Vizela e da Comissão de Iniciativa das Termas de Vizela está impresso em bom 
papel couché e ilustrado com fotografias de Marques Almeida. (32-R)     17,00 € 

517. VOLTAIRE.- Traducção do Mafoma de Mr. Voltaire.- Lisboa: Na Officina da Academia Real das 
Sciencias, 1785.- 112p.; 16cm.-B           Leve acidez devido á qualidade do papel.(301)  12,00 € 

518. VOLTAIRE.- Zaira : tragedia de M. de Voltaire / traduzida, e offerecida ao…. Por Manoel Ferreira de 
Seabra.- Lisboa: Na Impressão Regia, 1815.- 145p.; 16cm.-E           De cuidado apuro grafico. Teve tiragem 
restrita pois tem no final uma lista dos subscritores. Enc. inteira de papel velino ao gosto antigo. (164) 
                20,00 € 

519. VOZES dos Emigrados Portuguezes .- Paris: Na Officina de J. Tastu, 1829.- 16p.; 23cm.-C            Raro 
opúsculo liberal publicado no estrangeiro. E. do Canto não refere. Cartonagem em papel marmoreado.(149) 
                32,00 € 

520. WECKER, L. de ; MASSELON, J.- Échelle métrique pour mesurer l'acuité visuelle, le sens chroma-
tique et le sens lumineux.- Quatriéme édition.-Paris: Octave Doin, 1907.- pag. não numerada; 25cm.-E          
Estas tabelas clinicas para medir a acuidade visual são muito curiosas pois são constituídas por blocos de 
texto com letras de diferentes corpos, e em diversos idiomas incluindo o português. De esmerada composição 
e impressão. Tem junto 9 grandes estampas desdobráveis para medir a visão ao longe. Enc. edit.(273) 
                38,00 € 
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MANUSCRITOS 
 

521. AMELIA, Dona ( Rainha de Portugal).- 1 Bilhete postal autógrafo 
Bilhete postal dirigido a D. Isabel Lobo d'Almeida (Galveias), informando que esteve doente c/uma laringite 
e que por isso não lhe escreveu mais cedo, redigindo este postal no leito. De curiosidade e interesse este pos-
tal vir assinado por Villa Viçosa, título que a Rainha tomava quando queria passar incognita no estrangeiro, 
ou escrevia postais não fechados. O postal vem ilustrado c/uma fotografia de refugiados belgas.Assinado 
Datado de 20 de Janeiro de 1915           45,00 € 

522. AMÉLIA, Dona (Rainha de Portugal).- 1 Carta autógrafa (4p.; 15cm.) 
Carta dirigida D. Isabel Lobo d'Almeida (Galveias) depois da morte da Rainha Maria Pia, agradecendo uma 
carta de sentimentos, diz: " J'ai un grand chagrin de la mort de la Reine Maria Pia á qui j'étais profondement 

attachée et tous les liens qui nous unissaient avaient encore été resserrés par tant de douleur et d'épreuves! J'ai 
du moins la grande consolation d'avoir été prés d'Elle pendant les derniers instants qu'Elle a passé ici-bas!" . 

Refere depois um possivel encontro que poderia ter havido entre as duas em Paris. Assinada e datada de 
Richmond 16 de Julho 1911.            150,00 € 

 
 

523. AMELIA, Dona (Rainha de Portugal).- 1 Carta autógrafa (4p.; 18cm.) 
Carta dirigida a D. Isabel Lobo d'Almeida (Galveias) (dama camarista da rainha), após a implantação da 
República e pouco depois da chegada a Inglaterra. Agradecendo uma carta que recebeu, diz que não precisa-
va de a ler para saber dos sentimentos da amiga:" pour savoir que votre coeur était prés de moi, prés de notre 
Roi, dans la nouvelle cruelle épreuve que nous traversons. Bien cruelle, bien dure et pour nous, et pour les 
Fidéles, et pour tout ce qui est encore honnête dans ce malheureux Pays! Quelle tristesse, quelle amertume, 
quelle honte. La suprême consolation que j'emporte aprés avoir connu toutes les Douleurs, toutes les tris-
tesses, toutes les amertumes, c'est d'avoir rempli le dur Devoir au delá des forces humaines! Et que Dieu nous 
aide." continua dizendo que depois de estar instalada gostaria muito de a receber.Assinada e datada de 
Woodworton 18 de Novembro 1910.          250,00 € 

524. CARLOS I, Dom (Rei de Portugal).- 1 Carta autógrafa (2p.;20cm.) 
Carta dirigida seguramente A D. Isabel Lôbo de Almeida (Galveias) , dama camarista da Rainha a informar: 
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" A Rainha, que está com o Marquez d'Harcourt, e por isso não escreve, pede me para lhe dizer, que achou 
melhor mandar dizer à Condessa de Sabugosa para vir logo (o que acabo de fazer) para a accompanhar ao 
Theatro e que se quizesse podia ir hoje depois do jantar a sua Casa e voltar amanhã para o almoço."Assinada. 
Em papel timbrado do Paço de Belem.          75,00 € 
 

 
 

525. DESENHO colorido.- Trabalho conventual de devoção.- Sec. XIX.- 43cm. 
Trata-se de um curioso e bonito exemplo de trabalho conventual de devoção, bem ao gosto de inicios do Sec. 
XIX, em que uma folha de papel dobrada várias vezes, sempre ilustrada, ao desdobrar-se apresenta novas 
figuras, sempre c/uma quadra alusiva á devoção a Jesus Cristo e ao mistério do desenho seguinte. Termina 
c/uma grande imagem de Cristo na cruz, tudo aguarelado á mão. Quando está todo dobrado apresenta na face 
inferior um desenho que ostenta o brasão Menezes o que parece juntamente c/a proveniência ( e tradição fa-
miliar) que se trata de um trabalho executado por D. Eugénia de Menezes filha bastarda de D. João VI quan-
do esteve enclausurada num convento. Duas dobras abertas. Peça de colecção.   120,00 € 
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526. EMENTAS.- 8 Documentos 
Conjunto de ementas das quais duas vêm manuscritas em françês em cartões impressos para o efeito 
c/desenhos e figuras e seis são menus da Casa Real Portuguesa todos do Real Paço de Vila Viçosa. 
                88,00 € 

527. INQUISIÇÃO.- 1 Documento.- Séc.XVIII.- Em pergaminho.- 25 X 35cm. 
Em forma de diploma, c/letra caligrafada, dá provimento ao cargo de Familiar do Santo Ofício da  Cidade de 
Lisboa, a Bartolomeu de Sousa Navarro, por ordem do eminente Cardeal Nuno da Cunha, c/todas as regalias 
daí decorrentes. Conserva o selo pendente original em cera, dentro de caixa de madeira.  Tinta levemente 
desvacida. Insignificante furo de traça. Peça de colecção.       300,00 € 
 

 

528. JORGE, Tomás.- Talamungongo : poemas.- Sec. XX.- Dactilografado.- 57f. Numeradas pela frente; 
28cm.-B           
 Trata-se possivelmente de uma das primeiras versões deste livro de poesias de raizes africanas, imbuídas de 
uma notável visão telúrica das coisas angolanas, datada de 1972. Tomás Jorge Vieira da Cruz, poeta e jorna-
lista, foi membro fundador da UEA (União dos Escritores Angolanos) e a sua obra é hoje considerada como 
uma verdadeira reserva histórico-cultural de Luanda do antigamente. Está muito valorizado c/uma dedi-
catória do autor e tem diversas correcções autógrafas. Peça de colecção.    200,00 € 

529. (MAÇONARIA).- ACTA da Installação da R.'. L.'. Obreiros do Trabalho Nº 160.- 1 Documento .- Sec. 
XIX.- 2p.  
Em papel de linhas (32cm.)" Aos onze dias da L.'. de Sivan do anno da v.'. l.'. de 5883 (31 de Maio de 1883 
e.'.v.'.) estando presentes a comm.'. Nomeada pelo Supremo Cons.'. do gr.'. 33, abaixo assignada vem proce-
der á installação da R.'. L.'.OBREIROS DO TRABALHO Nº 160 ao vall.'. de Lisboa, sob os auspícios do 
Gr.'. Or.'. Lusitano Unido, Sup.'. Cons.'. da Maç.'. Portugueza…procedeu á installação e regularização da 
referida L.'. Com as formalidades rituaes, e em harmonia com o estabelecido na constituição e estatutos ge-
raes da ordem…"Datado de 31 de Maio 1883 vem assinado no final por 19 irmãos. Mancha antiga na mar-
gem.                66,00 € 

530. (MAÇONARIA).- CORTESÃO, Jaime.- Proposta para ser Iniciado na Maçonaria e Pronunciação de 
Irradiação da Maçonaria.- 2 Documentos.- Sec. XX.- (2p.22cm. + 2p.28cm.)" COMMUNICA A R.'. L.'. Re-
dempção, ao Vall.'. de Coimbra, que em sessão de 13 de Abril foi apresentada e admittida a proposta para ser 
inic.'. nos Myst.'. da nossa Augusta Ord.'. o neof.'. Jayme Cortesão , filho de Antonio Augusto Cortezão, na-
tural de Ançã, Cantanhede… medico". Datado de 1 de Maio de 1911.  +    " Ao Conselho da Ordem… Cum-
prindo o disposto no artigo 198º do Regulamento Geral, vos communicamos que em sessão de 25 de Junho 
de 1920, foi pronunciada a IRRADIAÇÃO do Maçon Doutor Jaime Zuzarte Cortezão gr.'. 1.'., por falta de 
pagamento de…" Datado de Coimbra, 3 de Julho de 1920. Os dois documentos vêm carimbados e assinados 
pelos responsáveis da ordem.            100,00 € 
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531. ORTIGÃO, Ramalho.- 1 Carta autógrafa (4p.; 23cm.) 
Nesta carta dirigida à filha Berta, que estaria em Paris, Ramalho começa por manifestar que começava a ter 
cuidado com ela por não receber noticias, mas descansou quando soube que ela havia escrito para o Visconde 
de São Luis Braga informando que tudo estava bem. Dá depois notícias de casa em especial do neto João. 
Depois informa e pede: " O Domingo d'hontem fui passal-o com os O'Neills à Quinta que elles teem em Se-
tubal. É um pouco o tipo da vossa Casa de S. Jose, metida no meio do mais denso pomar de laranjeiras e de 
muitas arvores de fructo e de inumeras roseiras. Elles vão breve, creio que ainda esta semana, para Paris para 
o Hotel Mirabeau. Como nada me dizes do meu e vosso amigo Queiroz (Eça de Queirós), peço-vos muito 
encarecidamente a ti e ao Antonio (Antonio Ramos marido de Berta), que breve o procureis ver. Elle esteve 
muito doente mas sei pelos paes que está melhor e que já sae. Ele é o mais antigo e fiel dos amigos da tua 
infancia e a Emilia Resende é por todos os títulos a mais apreciavel das senhoras que possas conhecer. Dá 
grandes saudades a toda essa familia com beijos … no meu afilhado. Queiroz mora na Rua Charles Laffitte 
32 em Neuilly."Assinada " Papá". Datada de Lisboa 4 de Maio.      350,00 € 
 

532. APÓLICE do Real Erário – D. João VI.- 1799.- 10$000 .- C/carimbo de D. Miguel I, 1828.  
Estas apólices foram a primeira forma de papel moeda a circular em Portugal. Margem superior c/restauro 
antigo.Uma dobra aberta. Peça de colecção.         50,00 €    
                                                                                                      

 
 

533. LOTERIA.- Cautella de cento e vinte réis- Loteria da Misericórdia anno 1840. 
Casa de Cambio Rua do Amparo Nº 11 e 12 á Praça da Figueira. Estimada. Peça de colecção.  

           75,00 € 
 

534. JOGO do assalto.- (Belagerungs Spiel).- Alemanha.- Principios Sec. 
XIX.- 35 x 32cm.-C 
Bonito exemplar deste jogo de sociedade, muito comum durante o século 
XIX. Em forma de tabuleiro cartonado desdobrável, c/figuras militares da 
época, coloridas á mão. Conserva o estojo original, c/bonita etiqueta estam-
pada a cores c/o titulo BELAGERUNGS SPIEL. São raros estimados como 
este. Peça de colecção.        150,00 € 
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535. COLECÇÃO de 115 rótulos antigos de Hotel. Estão colados em folhas de cartolina, e são maioritária-
mente de hotéis portugueses. Conjunto curioso. Alguns já não existem.    60.00 € 

536. GALVEIAS, Conde das .- 7 cartas autógrafas. 
Cartas do 8º Conde das Galveias (D. Francisco) para sua mulher D. Catarina (Palmela) enviadas de Paris e 
Gibraltar entre 1846 e 1850. Três são longas e muito descritivas. Algumas conservam os respectivos enve-
lopes.               60,00 €  
 

 


