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1. ABECASSIS, Duarte.- Estudo Geral Económico e técnico dos Portos do Algarve.- Porto: Junta Autó-
noma do PortoComercial de Vila Real de Santo Antonio, 1926.- 170p.: muito il.; 24cm.-E         Pensamos 
tratar-se do estudo mais completo sobre os portos do Algarve, il. c/muitos mapas desdobráveis, alguns 
impressos a cores. C/evidente interesse regional. M/enc. de pele. Margens de algumas folhas c/restauros.(96-
R)             80,00 € 

2. ABELHO, Azinhal.- Memória sobre os Barros de Estremoz.- (Lisboa): Edições Panorama, 1964.- 69, 
(2)p.: il.; 24cm.-B Excelente estudo etnográfico, il. c/estampas em separado. Edição trilingue.(67-R) 
             15,00 € 

3. ABRÉGÉ chronologique de l'histoire d'Espagne et de Portugal divisé en huit périodes: Avec des Re-
marques  particuliéres à la fin de chaque Période sur le génie, les moeurs, les usages, le commerce, les fi-
nances de ces Monarchies; ensemble la notice des Princes contemporains, & un Précis historique sur les Sa-
vans & Illustres.- A Paris: Chez Jean-Thomas Herissant, 1765.- 2 vols.(4), 745 ; (2), 704, (4) ; 17cm.-E           
Esta obra que foi publicada anónima é atribuída a Charles Jean François Herault e foi continuada por Jacques 
Lacombe e Phillipe Macquer. Está dividida em 8 períodos e tem úteis informações sobre os costumes, as 
finanças, a corografia a historia e a literatura do nosso país na época. Encs. da época ints. de pele, c/ligeiro 
defeito numa coifa. C/abundantes sublinhados antigos a tinta, e inscrições nas guardas. Estimados.(68) 
             260,00 € 

4. ACTAS do I Colóquio Portuense de Arqueologia : Porto-Guimarães, 3-4 de Junho de 1961.- Porto: " 
Studium Generale", 1962.- 362p.:il.; 24cm.-E         Trata-se do  vol.IX da revista "Studium Generale" Bole-
tim do Centro de Estudos Humanísticos, que contém as Actas deste Colóquio. C/importantes artigos, il. no 
texto e em separado. Boa m/enc. de pele, c/capas. Leves picos de humidade.(139)   42,00 € 

5. ADVENTURES of Alonso : containing some striking anecdotes of the present prime minister of Por-
tugal - Anonymously printed in London in 1775, and now attributed to Thomas Atwood Digges (1741-1821) 
of Warburton Manor, Maryland.- New York: United States Catholic Historical Society, 1943.- XXVIII, 
144p.; 23cm.-(United States Catholic Historical Society-Monograph Series XVIII).-E          Trata-se da rara 
reproducção fac-similada desta curiosa novela, considerada hoje como a primeira novela americana escrita 
por um americano. Para além da introdução vem junto o estudo " The first American Novel" por Robert H. 
Elias. De lembrar que o "Primeiro Ministro " de Portugal na época e referido no romance era o Marquês de 
Pombal. Enc. edit. (109)          72,00 € 

6. AGRICOLA, G.- Georgius Agricola : De Re Metallica / translated from the first latin edition of 1556 
with Biographical introduction, annotations and appendices upon the Development of Mining Methods, Me-
tallurgical Processes, Geology, Mineralogy & Mining Law from the earliest times to the 16th Centuruy by 
Herbert Clarck Hoover and Lou Henry Hoover.- New York: Dover Publications, 1950.- XXXI, 638p.; 28cm.-
E          Trata-se da cuidada tradução para inglês de um dos primeiros livros a descrever as técnicas metalúr-
gicas antigas. Reproduz todas as bonitas xilogravuras da edição quinhentista, que exemplificam bem as técni-
cas usadas na época. De particular interesse a introdução histórica e as notas explicativas. Enc. editorial.(178)
             48,00 € 

7. AIRES, Cristóvão.- Teoria da História da Civilização Militar.- 4ª edição, correcta e consideravelmen-
te augmentada.- Coimbra: Imprensa da Universidade, 1916.- (4), 273, (2)p.; 25cm.-B         Apreciado estudo 
histórico. Ex. valorizado c/ded. do autor.(6-R)       22,00 € 

8. ALARCÃO, J . E A.- Vidros Romanos de Conimbriga.-  (Coimbra): Museu Monográfico de Conim-
briga, 1965.- 169p.: XIV est.; 25cm.-E         Estudo arqueológico importante e apreciado, il. em separado. 
Boa m/enc. de pele, c/capas.(121)         42,00 € 
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9. ALBUQUERQUE, João da Costa Brandão e.- Censo de 1878 : relação da freguezias do Continente e 
Ilhas, população, sexos, fogos, circumscripção administrativa e ecclesiastica, judiciária, política, militar, 
marítima, postal, telegraphica e aduaneira.- Lisboa: Typographia Universal, 1879.- XVIII, 302, (2)p.; 24cm.-
E          Importante para estudo históricos. M/enc. de pele, da época. Carimbos no rosto.(78-R)  

             38,00 € 
 

10. ALEXANDRE, Maria do Guadalupe Transmontano.- Etnografia, Linguagem e Folclore de Castelode 
Vide: Distrito de Portalegre.- (Portalegre): Edição da Junta Distrital de Portalegre, 1976.- 183p.;21cm.-B      
Pouco vulgar e procurado. (109-R)         26,00 € 

11. ALMANACH para o Anno de MDCCLXXXV.- Lisboa: Na Officina da Academia Real das Scien-
cias, 1785.- (2), 286p.; 13cm.-E           Trata-se do terceiro Almanaque publicado desta série e é raro. A este 
exemplar faltam as folhas 5/16 e a gravura inicial c/o plano geral da Cidade de Lisboa. Enc. da época, int. de 
pele. Duas folhas c/pingos de tinta.(70)        36,00 € 

12. ALMANAQUE / Director J.A. de Figueiredo Guimarães.- (Outubro 1959 a Maio 1961).- Lisboa:Casa 
Portuguesa, 1959-1961.- 18vols.:il.; 25cm.-B Interessante publicação literária, cultural e recreativa muito 
ilustrada. Texto composto a duas colunas. Contém colaboração de: Urbano Tavares Rodrigues Luis de Sttau 
Monteiro, Aquilino Ribeiro, Guedes de Amorim, Manuel Mendes, Alves Redol, João Gaspar Simões e Antu-
nes da Silva entre outros. Colecção de tudo quanto foi publicado. (117-R)    120,00 € 

13. ALMANAQUE do Algarve : 2º Ano - 1943 / coordenado por Fausto Gonçalves ; org. publicitaria de 
Eduardo Chegwin ; colaboração artística de Claudio Oliveira.- Lisboa: Tip. Americana, 1943.- 146p.:il.; 
23cm.-B          Muito ilustrado e informativo. Raro. (160)      32,00 € 

14. ALMEIDA, D. Fernando de.- Ruínas de Miróbriga dos Célticos : (Santiago do Cacém).- (Setúbal): 
Junta Distrital de Setúbal, 1964.- 92p.: 29 est.; 25cm.-E           Conceituado estudo arqueológico, il. no texto e 
em separado. M/enc.de pele c/capas.(71-R)        33,00 € 

15. ALMEIDA, Gregorio de ).- Restauração de Portugal prodigiosa, pello Doutor Gregorio de Almeida .- 
agora novamente correta, e emendada, e offerecida …ao senhor D. João V.-Lisboa: Na Officina de Manoel 
Soares Vivas, 1753.- (20), 174, 120, 59p.; 21cm.-E           Segundo Inocêncio (IV,46) esta obra foi publicada 
c/um nome suposto e deve-se ao Pe. João de Vasconcelos. Foi uma das mais fortes fudamentações do sebas-
tianismo e por isso é hoje justamente apreciada e procurada. A rara 1ª edição é de 1643 e está dividida em 3 
partes. Esta segunda já setecentista, vem reunida num só volume, mas a paginação não é seguida. Enc. da 
época int. de pele, lev. cans. Nas charneiras. Como habitualmente algumas folhas c/cidez geral devido á qua-
lidade do papel. Rubrica coeva no rosto.(1)        170,00 € 

16. ALMEIDA, Virginia de Castro e.- Vie de Camoens le poéte des " Lusiades" et le Portugal de son 
temps / préface de Pierre Lanux.- Paris: Éditions Duchartre, (1934).- X, 192p.:il.; 22cm.-B           Estudo bio-
grafico do grande vate no Portugal do seu tempo. Il. c/estampas em separado, impressas em papel cou-
ché.(16-R)            22,00 € 

17. ALVARES, Pe. Luis.- CEO / DE / GRAÇA, / INFERNO / CUSTOSO, / OFFERECIDO / Á Illustris-
sima Senhora / DONA ANNA DE AT-/TAIDE LIMA, / & CASTRO / CONDESSA DA 
CASTANHEIRA…- Evora: Na Officina da Universidade, 1692.- (16), 464, (6)p.; 15cm.-E            Rara 1ª 
edição impressa em Evora. Inocêncio(V,208) diz que este autor tem "nobreza de estilo, puro claro e elegan-
te", mas não refere as 6 paginas de indice. Enc. int. de pele ao gosto antigo. Pag. de rosto espelhada e primei-
ras e ultimas folhas c/ manuseamento, e pequenos restauros. Estas obras seiscentistas impressas em Evora são 
raras e procuradas.(15)          180,00 € 

18. AMADOR DE LOS RIOS Y VILLALTA, D. Rodrigo.- Memória acerca de algunas inscripciones 
Arábigas de España y Portugal presentada al…- Madrid : Imprenta de Fortanet, 1883.- 316, (6)p.: il.; 30cm.- 
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 (Museo Arqueologico Nacional).-E              Edição original deste notável estudo epigráfico, hoje muito rara 
e apreciada. M/enc. de chagrin, da época. Rosto c/ded. do autor parcialmente safada. (119) 280,00 € 

19. AMARAL, Gonçalo R. do.- A patria nos Canticos dos seus filhos (primores da Poesia da Patria Por-
tugueza) / compilados e precedidos de uma introducção por…- Lisboa: Livr. Clássica, 1915.- (6), 324, (2)p.; 
23cm.-B        Interessante antologia de cânticos patrióticos.(23-R)     24,00 € 

20. ANDERSON, J.H.- The Peninsular War : March 1, 1811, to October 31, 1813.- London: Hugh Rees, 
1906.- 78p.22cm.-E           Este livro destinava-se a ensinar aos oficiais do exercito a estratégia seguida pelas 
forças aliadas na Guerra Peninsular. Enc. edit. (113)       36,00 € 

21. ANDRADE, Agostinho Rodrigues de.- Diccionario Chorographico do Reino de Portugal contendo as 
ultimas divisões administrativa e judicial e a ecclesiastica, as estradas de 1ª e 2ª ordem, as distancias em 
kilometros e léguas metricas, as estações dos caminhos de ferro e telegraphicas, os rios e principais serras 
etc.. Seguido de dois pequenos diccionarios hydrographico e orographico do nosso paiz por…- Coimbra: 
Imprensa da Universidade, 1878.- VII, 254p. ; 22cm.-E           Muito informativo e de fácil consulta. Tem no 
final um desdobrável c/ a " População do Districto de Coimbra segundo o recenseamento de 1876". M/enc. 
de pele, da época.(142)          48,00 € 

22. ANDRADE, Alfredo de.- Relatório da Viagem de Exploração Geographica no Districto de Benguella 
e Novo Redondo 1898-1899 .- Lisboa: Imprensa Nacional, 1902.- 51p.: 2 mapas desd.; 25cm.-(Estudos do 
Planalto do Districto de Benguella).-B            Muito informativo e descrições dos costumes dos indigenas, 
canibalismo etc. Vem il. c/mapas desd. Parcialmente impressos a cores. Carimbos.(47)  34,00 € 

23. ANDRESEN, Sophia de Melo Breyner.- Contos Exemplares.- Lisboa: Livraria Moraes, 1962.- (8), 
156, (4)p.; 20cm.-(Col. Círculo de Prosa).-B             1ª edição de um dos mais importantes livros da auto-
ra.(164-R)            80,00 € 

24. ANTOLOGIA de Poesia Portuguesa erótica e satírica ( dos Cancioneiros Medievais à Actualidade) / 
selecção, prefácio e notas de Natália Correia.- Rio de Janeiro: F.A. Edições S.A.- s.d.-(6), 551p.; 19cm.-B         
Rara contrafacção brasileira desta antologia publicada sem as ilustrações de Cruzeiro Seixas. (46-R) 
             36,00 € 

25. ARAGÃO, Augusto Carlos Teixeira de.- Relatorio sobre o Cemiterio Romano descoberto proximo da 
Cidade de Tavira em Maio de 1868.- Lisboa: Imprensa Nacional, 1868.- 20p.; 22cm.-E           Para além do 
interesse arqueológico acresce o interesse regional. É raro. Enc. int. de tela. Mancha de humidade que afecta 
as folhas já desvanecida.(180)         25,00 € 

26. ARANHA, Brito.- Nota àcerca das invasões francezas em Portugal, principalmente a que respeita á 
primeira invasão do commando de Junot : contém muitos documentos relativos aos sucessos assombrosos na 
Europa no fim do século XVIII e principios do seculo XIX.- Lisboa : Academia Real das Sciencias, 1909.- 
XII, 326, (2)p.: il.; 23cm.- E          Importante estudo histórico il. c/estampas em separado, impressas em 
papel couché.M/enc. De pele, c/capas. Muito procurado e invulgar. (73-R)    78,00 € 

27. AZEREDO, Francisco de.- Pára-Raios : estudo theorico e pratico.- Porto: Typ. De António José da 
Silva Teixeira, 1895.- IX, 192, (2)p.: 7 est.; 25cm.-E           Pormenorizado estudo sobre a utilização de pára-
raios, sua montagem e legislação de construção. M/enc. de pele, da época.(172-R)   42,00 € 

28. AZEVEDO, J.M. Cerqueira d'.- Jinga : Rainha de Matamba.- Braga: Oficinas Graficas Augusto Cos-
ta, 1949.- 323, (2)p.; 22cm.-B           Estudo histórico muito apreciado e procurado.Valorizado c/ded. do 
autor.(87)            40,00 € 
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29. AZEVEDO, Luis Marinho de.- Fundação, Antiguidades e Grandezas da mui insigne Cidade de Lis-
boa, e seus varoens illustres em Santidade, Armas e Letras, catalogo de seus Prelados, e mais cousas Eccle-
siasticas, e Politicas até o anno de 1147 em que foi ganhada aos Mouros por El-Rey D. Affonso Henriques 
…(I e II).- Lisboa: Na Officina de Manoel Soares, 1753.- 2 vols. em 1; 20cm.-E           Trata-se da segunda 
edição desta importante monografia sobre Lisboa, hoje já rara e sempre muito procurada. Enc. da época, int. 
de pele c/trabalhos de traça na lombada. Como habitualmente c/leve acidez geral, devido á qualidade do 
papel.(3)            240,00 € 

30. BARREIRO, José do.- Monografia de Paredes.- Porto: Tipografia Mendonça, 1922.- VIII, 584p.:il.; 
25cm.-B         É muito desenvolvida e informativa esta monografia regional que é rara .Lombada reforça-
da.(165)            48,00 € 

31. BARREIROS, Fernando.- Noticia historica do Corpo Militar Academico de Coimbra (1808-1811).- 
Lisboa: Ed. do autor, 1918.- 181, (2)p.: il.; 25cm.-(1º Centenario da Guerra Penisular).-B           Apreciadís-
sima monografia sobre a Guerra Peninsular. Vem il. no texto e em separado c/três estampas, uma represen-
tando medalhas e as outras duas a cores com uniformes de oficiais e soldados. Valorizada c/ded. do autor. 
Ultimas folhas c/rasgão restaurado. Muito procurada.(194)      48,00 € 

32. BARTHOLO, Maria de Lourdes.- A obra artística de El-Rei D. Carlos / prefácio de João Couto.- Lis-
boa: Fundação da Casa de Bragança, 1963.- 223p.: muito il.; 32cm.-B              Excelente inventario das obras 
artísticas de D. Carlos existentes nos Museus Nacionais, c/desenvolvidas descrições técnicas e abundante 
iconografia, por vezes a cores. Invulgar e apreciado.(154-R)     88,00 € 

33. BASTO, Cmd. Pinto.- 107 Aguarelas do Comandante Pinto Basto / com um estudo biográfico de Luiz 
teixeira.- Lisboa:S.n., 1954.- 31p.: il.; 28cm.-B             Edição original desta obra que reproduz nas cores 
originais cento e sete aguarelas de motivos recolhidos em Portugal e outros países da Europa, América e 
Ásia. Tiragem de apenas 500 exs.numerados e assinados pelo artista. C/dedicatória do autor. Dentro de caixa 
própria. Pequena mancha de água, já desvanecida, na lombada. Sempre muito apreciado.(155) 280,00 € 

34. BAUCLAIR, P.L. de.- Anti-Contrat Social, dans lequel on réfute d'une maniére claire, utile & 
agréable, les principes posés dans le Contrat Social de J.J. Rousseau, Citoyen de Genéve.- A la Haye : Chez 
Frederic Staatman, 1765.- XI,272p.; 18cm.-E          Esta obra setecentista de direito filosófico e politico, faz a 
refutação do famoso "Contrato Social" de Rousseau. Enc. da época, int. de pele, c/ferros a ouro na lombada, 
ostenta na guarda restos do ex-libris do "Bispo Inqusidor Geral" D. José Maria de Mello, e tem no rosto ins-
crição de pertence da "Livraria da Caza do Espirito Santo de Lisboa" (52)    72,00 € 

35. BELÉM, Fr. Jeronymo.- Prégador Mariano, instruido na vida, e desenganando na morte. Vida, e prin-
cipaes acções do P. Fr. João de N. Senhora, chamado vulgarmente o Poeta, Qualificador do S. Officio, e filho 
da Provincia dos Algarves…-Lisboa: Na Officina de Miguel Manescal da Costa, 1760.- (40)(40), 454p.: 1 
retr.; 20cm.-E           Invulgar 1ª edição deste livro de interesse mariano e biografico. Está enriquecido c/um 
indice das " Cousas notáveis". O autor era franciscano observante da provincia dos Algarves e consultor da 
Bula da Cruzada e foi bibliotecario do convento de Xabregas. São muito raros os exs. c/o retrato, como este, 
finamente aberto por buril em chapa de cobre. M/enc. de pele ao gosto antigo. Primeiras folhas c/pequenos 
restauros marginais, e algum manuseamento. Verso da gravura c/inscrição antiga.(29)  100,00 € 

36. BERCHOUX, J.- La Gastronomie: poeme , suivi des poésies fugitives de l'auteur.- Quatriéme édition, 
corrigée et augmentée.- A Paris: Chez Giguet et Michaud, 1805.- 266p.: 1 est.; 14cm.-E         Famoso poema 
sobre a gastronomia. Esta edição em pequeno formato, que é apreciada teve duas tiragens uma c/5 estampas e 
outra só c/o frontispicio como este ex. Enc. da época int. de pele, c/restauros. Estimado.(67) 46,00 € 

37. BERMUDES DE PEDRAÇA, Francisco.- Arte Legal, para estudar a Jurisprudencia, com a exposição 
aos titulos da instituta do emperador Justiniano / traduzida da lingua castelhana na portugueza por Francisco 
de Almeida Jordam.- Lisboa Occidental Na Officina de Antonio Isidoro da Fonseca, 1737.- (48), 320(4), 
138p.; 21cm.-E            Esta obra setecentista que é invulgar tem interesse para a história da jurisprudência em 



 5 

Portugal,  porque como refere Inocêncio (II, 327) " dá uma noticia ampla das diferentes partes que formam o 
corpo do Direito Romano, e do modo de as allegar". Tem no final c/paginação própria o " Commentario ou 
Exposição aos titulos dos Quatro Livros das Instituições de Justiniano" . Tem ainda um índice de capítulos, 
índice de assuntos notáveis e índice de autores citados. Pagina de rosto impressa a negro e vermelho. Enc. da 
época, int. de pele. Ultimas folhas c/pequeno trabalho de traça marginal. (6)   140,00 € 

38. BESSA-LUÍS, Agustina.- A Sibila : Romance.- Lisboa: Guimarães, 1954.- 285p.:20cm.-B         1ª 
edição. Este romance foi galardoado c/o prémio Delfim Guimarães. Assinatura no anterrosto.(27-R) 
             38,00 € 

39. BIESTER, Ernesto.- As Pupillas do Sr. Reitor : comedia em 5 actos e 7 quadros extrahida do romance 
do mesmo titulo.- Rio de Janeiro: A.A. Lopes do Couto, 1871.- 176p.; 19cm.-B         1ª edição brasileira des-
ta peça que gozou na época de merecido aplauso.(88)      20,00 € 

40. BIOGRAPHIA de Remechido o celebre guerrilheiro do Algarve : Memorias authenticas da sua vida, 
com a descripção das luctas partidarias de 1833 a 1838 no Algarve, e o seu interrogatorio, na integra, no con-
selho de guerra que o sentenciou, em Faro.- Tavira: Typ. Burocratica, 1892.- XV, 77p.: 1 retr.; 19cm.-B              
Raro opúsculo c/a biografia de José Joaquim de Sousa o celebérrimo guerrilheiro do Algarve, muito enrique-
cida c/um retrato do biografado. É raro e muito procurado. Enc. int. de percalina c/a capa superior. Margem 
da gravura imperfeita. Peça de colecção. (102)       56,00 € 

41. BOCAGE, Manoel Maria Barbosa du.).- Eufemia ou o Triunfo da Religião : drama de Mr. D'Arnaud 
traduzido em versos portuguezes por…-Lisboa: Na Off. De Simão Thaddeo Ferreira, 1793.- 108p.; 16cm.-E         
Trata-se da 1ª das versões publicadas e a mais apreciada e procurada. Enc. da época, int. de pele, c/pequena 
queimadela na charneira. Rara.(58)         52,00 € 

42. BOLÉO, José de Oliveira.- Ensaio sobre Morfologia Litoral (em especial a secção entre o pontal de 
Peniche e a Foz do Tejo).- Lisboa: Ed. do autor, 1943.- 121, (2)p: il.; 25cm.-B            Il. c/estampas em sepa-
rado. Capas c/leves picos de humidade.(120)        28,00 € 

43. BOMJARDIM, Joaquim José Luis do.- A sua Alteza Real o Senhor D. Joam Serenissimo Principe do 
Brazil…pela fundaçam do Novo Seminario os Povos do Gram Priorado do Crato em testemunho publico de 
seu agradecimento…- Lisboa: Na Offic. De Simam Thaddeo Ferreira, 1791.- 45p.; 22cm.-B          Trata-se de 
um notável opúsculo setecentista em louvor da Fundação do Seminario de Sernache do Bomjardim, perten-
cente ao Priorado do Crato. A pagina de rosto vem adornada por uma bonita vinheta aberta em chapa c/as 
armas da Ordem de Malta. Tem no final uma composição poética panegírica. Rubrica do poeta Eugénio de 
Castro no rosto. Raro (141)          150,00 € 

44. BORDALO, Alvaro.- Uma APOSTILA às " Obras completas de Fernando Pessoa".- Porto: Cadernos 
das Nove Musas, 1952.- 6p.; 24cm.-B         Desdobrável em forma de tríptico.Poema " Apostilla" na sua ver-
são original. Comparado c/as versões publicadas na " Presença" e " Obras completas". Raro.(37)  
             24,00 € 

45. BOTO, António.- As Canções de Antonio Botto : primeiro volume das obras completas.- Lisboa: 
Livraria Bertrand, 1941.-413p.;21cm.-E            Edição já enriquecida c/um ensaio crítico de José Régio. Ex. 
revestido por luxuosa enc.int. de marroquim c/ferros a ouro nas pastas e nas seixas. Muito valorizado 
c/expressiva ded. do autor. Conserva as capas.Estimado.(128)     78,00 € 

46. BOTO, Antonio.- As Canções de Antonio Botto : primeiro volume das obras completas.- Nova edição 
muito aumentada (14ª edição).-Lisboa: Livraria Bertrand, s.d.- 462p.; 19cm.-B            Edição muito aumen-
tada pelo autor.Está enriquecida c/estudo assinados por José Régio, Fernando Pessoa, e Manuel Teixeira 
Gomes. Muito valorizado c/dedicatória do autor. Estimado.(150-R)     52,00 € 
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47. BOTO, Antonio.- Cartas que me foram devolvidas.- Lisboa: Edições Paulo Guedes, 1932.- (208)p.; 
18cm.-B          1ª edição deste apreciado livro em prosa do grande poeta. Contem ainda dois estudos criticos: 
Antonio Botto por José Régio, e António Botto e o Ideal Estético Creador por Fernando Pessoa. Ex. nº 165 
da tiragem especial rubricada e numerada pelo autor.Muito estimado.(148-R)   78,00 € 

48. BRANDÃO, Mário.- Um documento acêrca dos prejuizos causados à Universidade pela Terceira 
Invasão Francesa / publicado por…- Coimbra: Publicações do Arquivo e Museu de Arte da Universidade de 
Coimbra, 1938.- XXVI, 56p.; 26cm.-B            Para além do documento inédito que se transcreve tem uma 
extensa introdução de interesse histórico.(137)       22,00 € 

49. BRASÃO (O) de Armas, o Sêlo e a Bandeira do Município de Castelo de Vide.- (Castelo de Vide): 
Separata de " O Castelovidense", 1944.- 21p.: il.; 22cm.-B              C/o Brasão a cores.(90) 15,00 € 

50. BREVE compendio dell' ammirabil vita della Beatae Michelina Pardi di Pergola detta da Pesaro ter-
ziaria del serafico padre San Francesco scritta da un sacerdote dell'oratorio di San Filippo Neri.- Pergola: 
Dalle Stampe di Felice Lupi, 1820.- 12p.: 1 est.; 27cm.-C          Esta biografia vem adornada por uma gravura 
inicial aberta em chapa que representa esta beata Italiana do Sec. XIV. Cartonagem em papel marmorea-
do.(24)             35,00 € 

51. BRUNO (José Pereira de Sampaio).- A idéa de Deus.- Porto: Livraria Chardron. 1902.- LXIV, 483, 
(2)p.; 19cm.-B           Edição original rara.Rubricas no rosto.(30-R)     15,00 € 

52. BUESCU, Maria Leonor Carvalhão.- Monsanto etnografia e Linguagem.- Lisboa: Inst. de Alta Cultu-
ra, 1961.- 400p.;24cm.-(Publicações do Centro de Estudo Filológicos 7).-B             A introdução deste estudo 
é de grande interesse etnográfico.(64-R)        32,00 € 

53. CABRAL, Adolfo Oliveira.- Southey e Portugal ( 1774-1801): Aspectos de uma biografia literaria.- 
Lisboa: P. Fernandes, 1959.- 535p.:il.; 22cm.-E            Este interessante estudo histórico-literário, foi patro-
cinado pela Fundação Calouste Gulbenkian, e vem adornado por um retrato de Southey por Eduardo Malta. 
Enc. editorial.(151-R)           36,00 € 

54. CABRAL, Agostinho Augusto.- Noticia Historica e estatística do Palacio e Real Tapada de Villa 
Viçosa.- S.l.: S.n.,1889.- 111, (2)p.: 1 est.; 21cm.-E         Esta rara monografia regional está ilustrada c/uma 
curiosa estampa que figura o Palacio Real de Vila Viçosa. M/enc. de pele.(94-R)   80,00 € 

55. CALADO, Rafael Salinas.- Azulejo - 5 séculos do azulejo em Portugal.- Lisboa: Correios e Teleco-
municações de Portugal, 1986.- (6), 79p.: il.; 25cm.-E             Esta bela edição dos C.T.T. e do Museu do 
Azulejo está muito il. No texto em em separado c/belos exemplos de azulejaria portuguesa antiga.Impressão 
excelente, c/o texto a duas colunas. Enc. Editorial. Procuradíssimo! (153-R)   68,00 € 

56. CALDEIRA, Carlos José.- Apontamentos d'uma Viagem de Lisboa 'a China e da China a Lisboa.- 
Lisboa: Na Typ. de G.M. Martins ; Na Typ. de Castro & Irmão, 1852-1853.- 2 vols. em 1; 20cm.-E            
Interessante relato descritivo de uma longa viagem pelo Oriente onde o autor faz referência a inumeras esca-
las que fez e em particular c/mais detalhe no que viu nas possessões portuguesas do ultramar.Enc. int. de 
pele. Mancha de acidez numa folha. Estimado.(11)       68,00 € 

57. CAMILIANA & Varia : Revista-Boletim do Círculo Camiliano-Publicação trimestral / director Aqui-
lino Ribeiro; secretário Mário Areias.- Nº 1 a Nº 6-7 ( Jan-Mar.1951 a Jan-Maio 1954).- Lisboa: Círculo 
Camiliano,1951-1954.- 7 números em 6 fascículos: il.; 25cm.-B            Colecção completa desta importante 
revista de estudo camilianos que encerra colaboração de Aquilino, António Sérgio, Prado Coelho e outros. 
(12-R)             68,00 € 
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58. CAMÕES, Luis de.- The Lusiad; or, the discovery of India na epic poem / translated from the original 
portuguese of Luis de Camoens by William Julius Mickle.- Oxford : Printed by Jackson and Lister, 1776.- 
(12), CLXVII, 484p.; 28cm.-E           É a 1ª edição da estimada tradução para inglês por Julius Mickle a pri-
meira publicada em Inglaterra. De esmerado apuro gráfico, vem enriquecida por uma extensa introdução ao 
poema e tem ainda uma lista nominal dos subscritores da edição. Este ex. ostenta na pag. de rosto a assinatura 
de Edward Quillinan, inglês lusófilo, nascido em Portugal também ele tradutor dos Lusíadas para inglês, de 
quem presumimos serem as abundantes anotações a lápis, em inglês nas margens deste ex. Enc. da época int. 
de pele, c/a lombada restaurada ao gosto da época. Segunda folha c/pequena falha marginal. Ex. estimado e 
muito interessante desta edição rara, c/interesse bibliográfico e histórico.(166)   480,00 € 

59. CAMPOS, Correia de.- Arqueologia Árabe em Portugal.- Lisboa: Ed. Do autor, 1965.- 326p.:il.; 
28cm.-E           Importantíssimo trabalho, il. No texto c/mais de 290 figuras, integrando no final, detalhados 
índices, geográfico e onomástico. Enc. editorial sem sobrecapa. Valorizado c/ded. do autor.(97-R) 
             80,00 € 

60. CAMPOS, Correia de.- Monumentos da Antiguidade Árabe em Portugal.- Lisboa: Ed. do autor, 
1970.- 395, (2)p.: il.; 29cm.-E           Excelente estudo histórico/artístico, profusamente il no texto e em sepa-
rado. Edição de esmerado apuro grafico, impressa em papel couché. Edição limitada. Enc.editorial sem 
sobrecapa.(99-R)           95,00 € 

61. CANÇÕES populares de Nova Lisboa / com um ensaio interpretativo de Alfredo Margarido.- Lisboa: 
Edição da Casa dos Estudantes do Império, 1964.- 55p.;22cm.-B         C/folha de errata.(159) 15,00 € 

62. CAPELLA, M.- Milliarios do Conventus Bracaraugustanus em Portugal : Reliquias d'epigraphia 
romana trasladadas dos proprios monumentos.- Porto: Typ. de Arthur José de Sousa & Irmão, 1895.- 272p.: 
il.; 25cm.-E           Trata-se de uma das nossas mais raras publicações de epigrafia. M/enc. de pele. Algumas 
folhas quase soltas junto ao festo pela qualidade do papel muito quebradiço. (115)   78,00 € 

63. CARMO, José Pedro do.- Touros : Arte portuguesa.- Lisboa Livr. Popular de Francisco Franco, s.d.- 
200p.; 19cm.-B       Para além de curiosos episódios históricos apresenta um útil glossário de termos de has-
tes e pelagem dos touros.(26-R)         15,00 € 

64. CARNEIRO, Carlos.- O Mar de Angola.- Luanda: " Emprêsa Gráfica de Angola", 1949.- (10), 240, 
(6)p.; 23cm.-E Fundamental para a historia da pesca em Angola, c/interessantes apontamentos sobre a ictio-
logia da região. Boa enc. Int. de pele, c/capas.(9-R)       38,00 € 

65. CARTAS de Eça de Queiroz aos seus editores Genelioux e Lugan - 1887 a 1894 / apresentadas por 
Marcello Caetano.- Lisboa: Edições Panorama, 1961.- 81p.:il.; 23cm.-B          Rubrica.(49) 12,00 € 

66. CARVALHO, Augusto da Silva.- Memórias das Caldas de Monchique.- Lisboa: Comissão Adminis-
trativa das Caldas de Monchique, 1939.- (4), 246p.: il.; 24cm.-E         Para além do interesse histórico sobre 
as termas esta monografia contem numerosas informações de índole regional e está il. c/numerosas figuras 
intercaladas no texto.C/especial interesse arqueológico. M/enc. de pele, c/capas. Valorizado c/ded. do autor. 
(76-R)             42,00 € 

67. CASTELO BRANCO, Camilo.- Echos humorísticos do Minho : Carta ao " Cruzeiro" / publicação 
quinzenal (1-4).- Porto: Livr. Internacional de Ernesto Chardron, 1880.- 4 numeros ; 19cm.-B         1ª edição. 
Colecção completa desta rara publicação camiliana de que se publicaram só estes quatro números. (198) 
             80,00 € 

68. CASTELO BRANCO, Camilo.- Nas Trevas : sonetos sentimentaes e humorísticos.- Lisboa: Livr. 
Editora, Tavares & Irmão, 1890.- (6), 87, (2)p.; 18cm.-B          Edição original deste livro de poesias, algu-
mas anteriormente publicadas em vários jornais. Rubrica no rosto. (50-R)    20,00 € 
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69. CASTELO BRANCO, Camilo.- Vaidades Irritadas e Irritantes : (opúsculo ácerca d'uns que se dizem 
offendidos em a sua liberdade de consciência literaria).- Porto: Viuva Moré, 1866.- (2), 47p.; 21cm.-B        1ª 
edição. Segundo H. Marques Nº 113 c/este opúsculo entrou Camilo na célebre polémica do " bom senso e 
bom gosto". Estimado.(47-R)          38,00 € 

70. CASTRO, João Batista de.- Mappa de Portugal antigo, e moderno .- nesta segunda edição revisto, e 
augmentado pelo seu mesmo author: e contem uma exacta descripção Geografica do Reino de Portugal com 
o que toca à sua Historia Secular e Politica.- Lisboa: Na Officina de Francisco Luiz Ameno, 1762-1763.- 3 
vols. : 1 mapa; 21cm.-E   Apreciada segunda edição desta obra descritiva do nosso país, fonte de muitas 
informações históricas, corográficas e administrativas.O primeiro vol. contem uma curiosa "Bússola históri-
ca, chronologica, politica." e o terceiro as " Taboas topograficas das principaes povoações que comprehende 
a Provincia da Estremadura". Acresce o interesse de ter saído dos prelos da oficina de Francisco Luiz Ameno. 
Inocêncio (III, 302)  diz que é a edição mais preferida, e embora não o refira, aparecem alguns exemplares 
(raros) c/estampas. Este é dos que vem adornado c/um mapa inicial desdobrável do "Reino de Portugal" 
finamente aberto em chapa. Como habitualmente mas não tem as folhas desd. das " Contas corrente" e da " 
Divisão judicial". Encs. da época ints. de pele não uniformes. Todos os vols. têm em duas folhas iniciais 
antigos recortes c/restauro grosseiro. O 2º vol. tem mancha de tinta marginal nas ultimas folhas.(2) 
             320,00 € 

71. CASTRO, Julio de Melo e.- Historia panegyrica da vida de Dinis de Mello de Castro primeiro Conde 
das Galveias do Conselho de Estado, e Guerra dos Sereníssimos Reys D. Pedro II e D. João V.- Lisboa: Na 
Officina de Antonio Duarte Pimenta, 1744.- (40), 438p.: 1 est., 1 retr.; 21cm.-E            Importante obra sete-
centista de índole histórico-biográfica. Vem adornada por um anterrosto xilografico de página inteira que 
ostenta as armas portuguesas e um retrato do Conde das Galveias. Enc. int. de pele, ao gosto antigo.P. de 
rosto impressa a negro e vermelho. Pequenas manchas marginais, nas primeiras folhas. São raros os exs. c/as 
gravuras.(164)            160,00 € 

72. CASTRO, Pe. José de.- Portugal no Concílio de Trento.- Lisboa: União Gráfica, 1944-1946.-6 vols.; 
19cm.-B         Importante trabalho de investigação histórica, onde se realça a actuação dos portugueses em 
especial Frei Bartolomeu dos Mártires no Concilio de Trento. Transcreve documentação inédita. Pouco vul-
gar completa.(101-R)           100,00 € 

73. CATALOGO illustrado da Exposição d'Arte promovida pela Photographia Guedes - 1897.- Porto: 
Imprensa Portugueza, 1897.- pag. não numerada: il.; 24cm.-B         Raro. Ilustrado c/reproduções de alguns 
trabalhos expostos.(41)          22,00 € 

74. CHAGAS, João.- Diario de um condemnado politico (1892-1893).- Porto: Livr. Internacional de 
Ernesto Chardron, 1894.- (8), 261p.; 19cm.-B          Livro de memórias politicas c/interesse para a história da 
época.Capas c/margens imperfeitas.(56-R)        24,00 € 

75. CHAGAS, M. Pinheiro.- História Alegre de Portugal.- Quinta edição.- Lisboa: Emprêsa Lit. Univer-
sal, s.d.- (8), 141p.; 19cm.-E         Enc. Editorial. Estimado.(39-R)     10,00 € 

76. CHRONICA dos Reis de Bisnaga : manuscrito inédito do século XVI / publicado por David Lopes.- 
Lisboa: Impr. Nacional, 1897.- (4), LXXXIX, 123, (2)p.:il.; 25cm.-E            Excelente edição deste importan-
te manuscrito quinhentista, enriquecida com uma extensa introdução de David Lopes c/grande interesse his-
tórico. Boa m/enc. de pele, c/capas.(133-R)        38,00 € 

77. COCHERIL, Dom Maur.- Note sur la décoration de l'Église de l'Abbaye cistercienne de Santa Maria 
de Cós Alcobaça : com resumo em português.- S.l.: Alcobaciana, 1983.- 91p.: XXXII est.; 25cm.-B          
Importante estudo artístico, il. c/32 estampas em separado, impressas em papel couché.(132-R) 25,00 € 
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78. COELHO, Antonio Jose.- Relação do admiravel prodigio que obrou o Glorioso S. Vicente Ferreira na 
Igreja Matriz de Santa Maria da Villa do Castello de Vide no dia 13 de Julho passado.- Lisboa: Na Off. do 
Dor. Manoel Alvares Solano do Valle, 1753.- 8p.; 20cm.-C          Trata-se do curiosissimo relato de várias 
tempestades com queda de granizo, chuva torrencial e muitos raios que em diversos lugares provocaram 
grandes estragos e mataram várias pessoas, o que não aconteceu em Castelo de Vide, por graça de S. Vicente 
Ferreira. Do maior interesse regional. Muito rara. Cartonagem em papel marmoreado. Como habitualmente 
c/acidez devido á qualidade do papel. Peça de colecção.(146)     72,00 € 

79. COELHO, F. Adolfo.- Os Ciganos de Portugal, com um estudo sobre o Calão.- Lisboa: Imprensa 
Nacional, 1892.-(8), 302, (2)p. : 7 est.; 27cm.-E            Edição original deste justamente apreciado estudo 
etnográfico, o mais desenvolvido sobre o tema.Ilustrado em separado. M/enc. de pele c/capas.(62-R) 
             88,00 € 

80. COELHO, P.M. Laranjo.- O Asilo de Cegos de Castelo de Vide: palestra…-Lisboa: Tipografia Hen-
rique Torres, 1924.- 23p.:il.; 23cm.-B         Raro. Valorizado c/ded. do autor. (93)   15,00 € 

81. COELHO, P.M. Laranjo.- Os Cardadores de Castelo de Vide : subsídios para a etnografia (industrias) 
do Distrito de Portalegre.- Porto: Tip. Sequeira, 1921.- 31p.:il.; 24cm.-B        Rara separata da "Revista Lusi-
tana". Valorizado c/ded. do autor.(152)        15,00 € 

82. COELHO, Trindade.- Manual Político do cidadão portuguez.- 2ª edição actualizada e muito augmen-
tada / prefacio de Alberto d'Oliveira.- Porto: Typographia a Vapor da Emprêsa Litteraria e Typographica, 
1908.- (6), XVI, 720p.; 21cm.-E         Edição preferível à primeira pela actualização e aumentos que teve. Ex. 
valorizado c/bonita enc. Editorial c/ferros próprios.(21-R)      42,00 € 

83. COLAÇO. Branca de Gonta de.- Memórias da Marqueza de Rio Maior.- Lisboa: Parceria Antonio 
Maria Pereira, 1930.- XVII, 238, 33p.: 1 retr.; 25cm.-E             Memórias do maior interesse para o conheci-
mento da vida social da época, sempre muito procuradas. Bonita enc. editorial c/ferros proprios e capas. 
Estimado. (7-R)           82,00 € 

84. COMPANHIA Geral das Pescarias Reaes do Reino do Algarve.- Lisboa: Na Regia Officina Typogra-
fica, 1773.- 19p.; 28cm.-E            Importante legislação pombalina.  Trata-se de um original do Alvará Régio 
que instituiu e concedeu varios privilegios e garantias a esta Companhia, em especial o monopólio da explo-
ração das pescarias em todo o Algarve. A pagina de rosto vem adornada c/uma vinheta xilográfica c/as armas 
reais.Boa m/enc. de pele.(176)         68,00 € 

85. COMPENDIO chronologico da Historia Santa e Ecclesiastica / extrahido, e posto em Linguagem Por-
tugueza por D. Benvenuto Antonio Caetano Campos.- Lisboa: Na Impressão Regia, 1814.- 223p.; 16cm.-B          
Esta cronologia religiosa é muito informativa. Tem uma util listagem dos Patriarcas de Jerusalem, Antioquia, 
Alexandria, Constantinopla e Roma.(75)        34,00 € 

86. CONGRESSO Maçonico Nacional - Tese I   Quaes os meios de obter e fazer cumprir efficazmente a 
solidariedade maçonica / relator Carneiro de Moura.- Lisboa: typ. Bayard, 1913.- 10p.;22cm.-B     +    
CONGRESSO MaçonicoNacional de Lisboa - 2ª Tese  Quaes as providencias a adoptar para que a Maç.'. 
Exerca a sua influencia benefica no mundo prof.'. Vantagens da influencia da politica maçonica no Mundo 
prof.'.; como exerce-la / relator José Victorino Damasio Ribeiro.- Lisboa: Typ. Eduardo Rosa,(1913).- 
36p.;22cm.-B           Raros.(92)         35,00 € 

87. CONTINENTE 1/  António Cabral ; Egito Gonçalves; Eugénio de Andrade; Hélia Correia; Jorge Fal-
lorca; José de Matos-Cruz.- Porto: S.n., 1972.- 39p.; 21cm.-B          Volume antológico de poesia publicado 
sob a direcção de Agostinho Chaves Gonçalves e Orlando Neves.(132)    34,00 € 
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88. CORREIA, Natália.- Anoiteceu no Bairro : Romance.- Lisboa: Edição da Casa do Livro, 1946.- 298, 
(2)p.; 19cm.-B           1ª edição. Trata-se do segundo livro da autora, hoje raro e procurado. Capas lev. Cansa-
das. Miolo c/leves picos de acidez como habitualmente.(52-R)     48,00 € 

89. COSTA, Claudio Manuel da.- Orbas de Claudio Manoel da Costa arcade ultramarino, chamado Glau-
ceste Saturnio offerecidas ao…-Coimbra: Na Officina de Luiz Secco Ferreira, 1768.- XXIII, 320p.; 15cm.-E           
Trata-se da raríssima 1ª edição das obras deste importante poeta e jurista brasileiro  que tomando parte na 
Academia dos Árcades adoptou o nome pastoril de Glauceste Saturnio. Mais tarde já no Brasil  participou  na 
" Inconfidência Mineira", e por causa dela viria a morrer na prisão em circunstâncias um pouco misteriosas. 
Encadernação inteira de pele ao gosto antigo c/ferros a seco na lombada e pastas. Primeiras folhas c/manchas 
antigas de água, já desvanecidas. Restauro na folha 239/240, de resto estimado.(51)  280,00 € 

90. COSTA, João da Providência Sousa.- A Balada : A Balada Popular; a Balada artística alemã.- Coim-
bra: Impr. da Universidade, 1918.- XIII, 194p.; 25cm.-B           Importante estudo literário c/interesse históri-
co e etnográfico. (35-R)          32,00 € 

91. COSTA, José Maria das Neves.- Memoria Militar respectiva ao Terreno ao Norte de Lisboa, em Maio 
de 1809 / accrescentada com observações e notas do mesmo auctor em 1814.- Lisboa: Typographia e Ste-
reotypia Moderna, 1888.- 36p.: 1 est.; 24cm.-E         Trata-se da descrição das famosas "Linhas de Torres" de 
particular interesse trazer no final um grande mapa desdobrável (que falta quase sempre) impresso a cores 
que assinala todas as linhas de defesa e que foi gravada e impressa em Paris. M/enc. de tela c/vestigios de 
lepismatídio na lombada. Rosto c/recorte e restauro.Raro e muito procurada pelo mapa.(179) 68,00 € 

92. COSTA, Pe. Avelino de Jesus da.- Álbum de Paleografia e Diplomática Portuguesas Vol. I estampas.- 
4ª edição.- Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 1983.- pag. não numerada: muito il.; 
34cm.-B        Riquíssima colectânea de reproducções de documentos manuscritos c/relevante interesse paleo-
gráfico.(170)            38,00 € 

93. CULTO (O) de Maria no Patriarcado : memória do Patriarcado de Lisboa ao Congresso Mariano, 
reunido em Braga, em Maio de 1926.- Lisboa: "União Gráfica", 1927.- 240p.: il.; 23cm.-B         Il. em sepa-
rado.(29-R)            15,00 € 

94. CUNHA, João Pinheiro Freire da.- Breve Tratado da Orthografia, para os que não frequentárão os 
estudos; ou dialogos sobre as principaes regras da Orthografia uteis para o Povo menos instruido…-Segunda 
impressão, muito acrescentada, e mais correcta.- Lisboa: Na Offic. De Joseph da Silva Nazareth, 1770.- (6), 
128p.; 15cm.-E          Enc. da época int. de pele. Sem guarda superior. Assinatura riscada no rosto.(59) 
             30,00 € 

95. CUTILEIRO, Alberto.- A vida faustosa das Galeotas Reais : subsídios para a história das antigas 
embarcações da Casa Real Portuguesa que se guardam no Museu de Marinha.- Lisboa: Centro de Estudos de 
Marinha, 1972.- 33p.:il.; 24cm.-B         C/interesse histórico. Muito il. em separado. Pequenos pingos de tinta 
na capa. Valorizado C/ded. do autor.(46)        32,00 € 

96. DANTAS, Júlio.- A Ceia dos Cardeais / ilustrações de Alberto de Souza.- Lisboa: Livr. Clássica, 
1951.- (42)p.: il.; 28cm.-E           Edição muito apreciada, il. a cores. Ex. muito valorizado por uma luxuosa 
enc. int. de pele c/ferros a ouro nas pastas.(123)       52,00 € 

97. DARWIN, Charles.- Les Plantes insectivores par…/ ouvrage traduit de l'anglais par Ed. Barbier ; pré-
cédé d'une Introduction biographique et augmenté de notes complémentaires par Charles Martins.- Paris: C. 
Reinwald, 1877.- XXIII, 540p.:il.; 24cm.-E             Trata-se da 1ª edição da apreciada edição francesa de um 
dos mais invulgares titulos de Charles Darwin. Enc. editorial lev. cansada na lombada. Leves picos de acidez 
devido á qualidade do papel.(200)         120,00 € 
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98. DAVID, Celestino.- Eça de Queirós em Évora: a cidade encantadora no ano de 1867; a iniciação de 
Eça no jornalismo e a sua estreia como advogado; a indiferença do escritor pelas coisas velhas.- Évora: " A 
Céltica", 1945.- 157,(18)p.:il.; 24cm.-B         Para além do interesse queirosiano acresce o interesse regional. 
Pequena rubrica no rosto.(42)          32,00 € 

99. DELGADO, Manuel Joaquim.- A Etnografia e o Folclore no Baixo Alentejo : (aspectos vários. 
Curiosidades linguísticas - comentário, recolha e notas do autor).- Lisboa: separata da " Revista Ocidente", 
1957-1958.- (6), 276, (2)p.: il.; 25cm.-E              Importante estudo etnográfico, il. no texto, e c/capitulos 
dedicados aos jogos infantis individuais e ás "rezas e benzeduras". Boa m/enc. de pele c/capas.(143-R) 
             46,00 € 

100. DELGADO, Manuel Joaquim.- Ensaio monográfico (Histórico, bibliográfico, linguístico e crítico) 
acerca de Beja e dos bejenses mais ilustres.- Beja: S.n., 1973.- (4), 663p.: il.; 25cm.-( Patrocinio da Camara 
Municipal de Beja).-B    Adornada c/numerosas ilustrações de grande interesse regional. Já muito invulgar e 
procurada. (61-R)           48,00 € 

101. DEPPING, G.B.- La Gréce, ou description topographique de la Livadie, de la Morée et de l'Archipel, 
contenant des détails curieux sur les moeurs et usages des habitans de ces contrées par… ornée d'une Carte 
de la Gréce et de huit vues d'aprés Dodwell.- A Paris: Chez Aimé Payen, 1830.- 4 vols.: 8 est., 1 mapa; 
14cm.-E           Segunda edição desta obra muito informativa sobre a Grécia, adornada por 8 gravuras desdo-
bráveis, finamente abertas em chapa e um mapa de grandes dimensões que representa este país c/as suas 
ilhas. Encs. da época, inteiras de pele, levemente cansadas, c/pequeno defeito numa coifa.Conjunto estimado 
e atraente. (53)           140,00 € 

102. 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.; 
16cm.-B        Estes livros escolares setecentistas são hoje raros e apreciados. (69)   32,00 € 

103. DIÁRIO do 3º Conde de Linhares, Vice Rei da Índia.- Lisboa: Biblioteca Nacional, 1937-1943.- 2 
vols.; 25cm.-B  Este " Diário" de D. Miguel de Noronha (3º Conde de Linhares) é uma preciosa fonte de 
informações para a história dos nossos antigos domínios orientais.(75-R)    44,00 € 

104. DIAS, A. Gonçalves.- Cantos: colecção de poezias de…-Terceira Edição.- Leipzig: F. A. Brockhaus, 
1857.- XXXVII, 654p.; 14cm.-E           Esta edição é tão rara como a primeira. Apreciado e raro título deste 
poeta brasileiro. M/enc. de pele, c/charneiras abertas e lombada c/defeitos. Sem guarda superior. Rosto 
c/picos de acidez. (73)          32,00 € 

105. DIAS, da Cunha.- A Maçonaria em Portugal.- Lisboa: Edições Delta, 1930.- (26), 235p.; 16cm.-B         
Virulenta publicação anti-Maçonica. Pouco vulgar.(81-R)      34,00 € 

106. DIAS, Jorge ; GALHANO, Fernando.- Aparelhos de elevar a água de rega : contribuição para o estu-
do do regadio em Portugal.- Porto: Junta de Provincia do Douro Litoral, 1953.- 261, (2)p.:il.; 27cm.-E        
Notável estudo etnográfico, il. no texto. Muito apreciado e procurado. Boa m/enc. de pele, c/capas.(125) 
             62,00 € 

107. DIAS, Jorge ; OLIVEIRA E. Veiga de; GALHANO, F.- Sistemas primitivos de moagem em Portugal 
: Moinhos, Azenhas e Atafonas - I Moinhos de Água e Azenhas.- Porto: Instituto de Alta Cultura, 1959.- (4), 
102p.: il.; 26cm.-E              Importante estudo histórico e etnográfico, il. No texto c/desenhos e em separado 
com estampas em papel couché. Pouco vulgar e muito procurado. Boa m/enc. de pele, c/capas.(137-R) 
             56,00 € 
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108. DIAS, Jorge.- Ensaios Etnológicos.- Lisboa: Junta de Investigações do Ultramar, 1961.- 198p.; 
26cm.-(Estudos de Ciências Políticas e Sociais Nº 52).-E             Excelente colectânea de artigos dispersos 
por publicações periódicas e de congressos. Boa m/enc. de pele, c/capas. (139-R)   38,00 € 

109. DIAS, Jorge.- Os Arados Portugueses e as suas prováveis origens : estudo etnográfico.- Coimbra: 
Inst. para a Alta Cultura, 1948.- (2), 169, (4)p.: il.; 28cm.-E   Edição original deste clássico da nossa etno-
grafia. C/ded. do autor riscada. Boa m/enc. de pele c/capas. Algumas anotações a lápis.(141-R) 52,00 € 

110. DIAS, Jorge.- Vilarinho da Furna uma aldeia comunitária.- Porto: Instituto para a Alta Cultura, 1948.- 
(4), XV, 274, (2)p.: il.; 24cm.-E             Estudo etnográfico e sociológico hoje um clássico. Il. c/varias estam-
pas impressas em separado. Boa m/enc. de pele c/capas.(135-R)     48,00 € 

111. DIAS, Jorge; OLIVEIRA, E. Veiga de ; GALHANO, Fernando.- Sistemas primitivos de secagem e 
armazenagem de produtos agrícolas : Os Espigueiros portugueses.- Porto: Centro de Estudos de Etnologia 
Peninsular, 1961.- 291p.:il.; 25cm.-B            Notável estudo etnográfico, il. em separado. Justamente aprecia-
do e muito procurado. (153)          68,00 € 

112. DIAS, José Sebastião da Silva.- A política cultural da época de D. João III.- Coimbra: Universidade 
de Coimbra, 1969.- 2 vols.; 26cm.-(Instituto de Estudos Filosóficos).-B          Apreciadíssimo estudo históri-
co enriquecido c/muita documentação inédita. Muito procurado e dificil de obter. (65-R)  68,00 € 

113. DIAS, Luis Fernando de Carvalho.- Luxo e Pragmáticas no pensamento económico do século XVIII.- 
Coimbra: s.n., 1958.- 125p.; 27cm.-B        Separata do " Boletim de Ciências Económicas da Faculdade de 
Direito de Coimbra".(126)          15,00 € 

114. DIAS, Margot; DIAS, Jorge.- A Encomendação das Almas.- Porto: Impr. Portuguesa, 1953.- (2), 76, 
(2)p.; 25cm.-B           Estudo estnográfico, c/notação musical e letras.(140-R)   26,00 € 

115. DICCIONARIO abbreviado da Bíblia / traduzido do francez ; obra utilissima para a intelligencia do 
Velho e Novo Testamento, e para a Historia da Igreja.- Segunda edição, correcta e emendada.- Lisboa: Na 
Typographia Rollandiana, 1794.- (4), 419p.; 16cm.-B            Organizado alfabéticamente e ainda de grande 
utilidade para a leitura e compreensão da Bíblia. Impressão esmerada saída dos prelos da Oficina Rollandia-
na. (57-R)            52,00 € 

116. DOCUMENTOS acerca de la Expulsion de los Judios / edicion preparada y anotada por Luis Suarez 
Fernandez.- Valladolid: C.S.I.C.-Patronato Menendez Pelayo, 1964.- 564, (2)p.; 25cm.-(Biblioteca Reyes 
Catolicos-Documentos y Textos XI).-B         Para além de um importante e desenvolvido estudo sobre a poli-
tica seguida pelos reis antes e durante a expulsão dos judeus, transcreve abundante documentação do Arquivo 
de Simancas c/interesse para o tema.(98)        38,00 € 

117. DOIS anos de agonia: cartas de Camilo e de Ana Plácido a Freitas Fortuna / prefácio de Júlio Dias da 
Costa.- Lisboa: Guimarães & Cia., 1930.- (4), 186, (2)p.; 23cm.-B      C/interesse biográfico.(11-R) 

             15,00 € 
 

118. DURAND, Francisco Clamopin.- Mestre Francez ou Novo Methodo para aprender com perfeição, e 
ainda sem mestre, a lingua franceza, por meio da portugueza, confirmado com exemplos escolhidos e tirados 
dos melhores authores…- Quinta edição emendada de muitos erros.- Lisboa: Na Officina de Simão Thaddeo 
Ferreira, 1792.- (6), 458p.; 20cm.-E          Segundo Inocêncio (II,365) esta obra gozou de preeminência entre 
as diversas gramáticas do seu tempo, tendo tido por isso diversas edições. Esta é preferivel por vir acrescen-
tada. Enc. da época, int. de pele. Folhas do principio c/mancha antiga no festo, e ocasionais furos de traça 
marginais. (17)           48,00 € 
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119. EDIT de sa Majesté trés-fidele le Roi de Portugal par lequel Elle abolit les Ecoles d'Humanités des 
Jésuites, défend de se servir de leur méthode d'enseigner, & en prescrit une nouvelle.- A Amsterdam: Chez 
Marc Michel Rey, 1760.- 48p.; 18cm.-C           Este edital pombalino da abolição das Escolas de Humanida-
des do Jesuitas , publicado na Holanda deve ser muito raro. B. Xavier Coutinho na sua "Bibliographie Fran-
co-Portugaise" refere uma edição portuguesa do ano anterior também traduzida para françês. Cartonagem em 
papel marmoreado, c/rotulo em pele na pasta superior. Rosto c/restauro e empoeirado.(182) 68,00 € 

120. (ENCADERNAÇÃO).- CRUZ, José Augusto Vieira da.- Nova Grammatica Elementar da Lingua 
Franceza para uso das Escholas.- Segunda edição.- Coimbra: Livraria de J. A. Orcel, 1873.- 142p.; 22cm.-E        
Esta gramatca francesa que é invulgar, vem revestida por uma luxuosa enc. int. de chagrin vermelho, 
c/bonitas cercaduras a ouro e a seco nas pastas.(64)       72,00 € 

121. (ENCADERNAÇÃO).- SAMPAIO, J.A.S.- Directorium ecclesiasticum ad novissimam authenticam 
edictionem Breviarii, et Missalis Romano-Lusitani accomodatumad servitium divinum rite persolvendum… 
ad usum Diocesis Portucalensis.- Portucale: Typis D. Antonii Moldes, 1872.- 71, 8p.; 16cm.-E         Ex. 
revestido por bonita enc. int. de pele, c/cercaduras a ouro nas pastas tendo a superior a data de 1873 a ouro ao 
centro.(65)            62,00 € 

122. ENCARNAÇÃO, José D'.- Divindades Indigenas sob o domínio Romano em Portugal: subsídios para 
o seu estudo.- Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1975.- (4), 334, (1)p.:il.;21cm.-B              Estudo 
arqueológico apreciado e procurado. (107-R)       28,00 € 

123. EPICTETO.- Manual de Epicteto filósofo / traduzido de Grego em lingoagem portugueza por D. Fr. 
Antonio de Sousa Bispo de Viseu e novamente correcto, e illustrado com Escolios, e Annotações Criticas e 
dirigido… ao SenhorDuque de Alafões… por Luiz Antonio de Azevedo.- Lisboa: Na Regia Officina Typo-
grafica, 1785.- (20), 184, (2)p.; 17cm.-E          Edição em papel de linho. Enc. da época int. de pele. Corte de 
traça marginal nas primeiras folhas.(31)        38,00 € 

124. ESAGUY, José de.- Cartas do Diplomata Jorge Pedro Colaço, sobre um Emprestimo de 100 mil 
pezos duros negociado com o Imperador Marroquino Muley Sleiman, por ordem da Junta Suprema do Algar-
ve, emprestimo frustrado pelas intrigas de Napoleão Bonaparte e indiscrição de Manuel do O'Filho.- Tanger: 
" Les Editions Internationales", 1937.- 62, (2)p.; 26cm.-E           Muito curioso e raro. C/interesse histórico e 
regional. M/enc. de pele. Leve humidade marginal.(117)      48,00 € 

125. ESCOLHA de Anecdotas antigas, e modernas, extrahida dos melhores autores : Contém factos impor-
tantes da historia em geral, façanhas de Heroes, aventuras joco-serias, rasgos de engenho, agudezas, bons 
ditos, &c &c.- Lisboa: Na Typographia Rollandiana, 1842.- (2), 314, (2)p.; 17cm.-E           É de muito agra-
davel leitura esta colectânea de pequenos episódios da história em geral. Saíu dos prelos da oficina Rolandia-
na, e é justamente apreciada e procurada. M/enc. de tela. (56)     48,00 € 

126. ESPANCA, Joaquim José da Rocha.- Compêndio de Notícias de Vila Viçosa: Concelho da Provincia 
do Alentejo e Reino de Portugal.- Redondo: Typ. de Francisco de Paula Oliveira de Carvalho, 1892.- 448p.: 1 
mapa desd.; 22cm.-E Monografia regional de grande interesse histórico, adornada com uma planta da Vila 
em folha desdobrável. Estimado. M/enc. de pele c/capas. Raro. (110-R)    62,00 € 

127. ESSAI sur l'Étude des Belles-Lettres.- A Paris: Chez Louis Etienne Ganeau, 1747.- XIII, (2), 271p.; 
16cm.-E          Esta obra que foi publicada anónima é de Edmé Mallet. Enc. da época, int. de pele, c/pequenos 
defeitos nos cantos.Pag. de rosto c/pingos de tinta.(55)      42,00 € 

128. EVIDENCIA Apologetica e critica sobre o primeyro, e segundo Tomo das Memorias Militares, pelos 
praticantes da Academia Militar desta Corte: obra util e proveytosa para todos os Officiaes, que serve S. 
Magestade nos seus exercitos, e armadas navaes. Leam todos para evitarem os erros, que tem introduzido a 
ignorancia, e se servirem dos termos próprios das Artes, que professão.- Lisboa Occidental: Na Officina de 
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Miguel Rodrigues, 1733.- (24), 271p.; 21cm.-E            É curiosa e invulgar esta obra setecentista de critica á 
interpretação dos textos  da época sobre Artes Militares. A " Dissertação" em nome dos " Discipulos da Aula 
Regia de Navegação"  que começa na pag. 168 é da autoria de Francisco José Camara Vasconcellos, fide 
Barbosa Machado. Enc.da época int. de pele. Estimado.(18)      100,00 € 

129. FERRÃO, Antonio.- A 1ª Invasão Francesa (a invasão de Junot vista através dos documentos da 
Intendência Geral da Policia 1807-1808): Estudo Politico e social.- Coimbra: Imprensa da Universidade, 
1923.- XV, CCCXVII, 478p.;25cm.-E        Importante estudo histórico. Transcreve muita documentação iné-
dita. Sempre invulgar e muito procurado. Boa m/enc. de pele c/capas.(124-R)   88,00 € 

130. FERRÃO, António.- Camilo e Silva Pinto ( antecedentes da polémica entre o romancista e o crítico, 
em 1874. Várias cartas de Silva Pinto para Teófilo Braga contra Camilo).- Lisboa: Academia das Ciencias, 
1936.- 118, (2)p.; 23cm.-( Portugueses Illustres).-B            Estudo inserido nas comemorações do centenario 
do nascimento de Camilo.(48-R)         25,00 € 

131. FERREIRA, Godofredo.- O Centenario da Reforma Postal de 1852 e a Direcção dos Serviços de 
Secretaria e Pessoal dos Correios.- Lisboa: Soc. Astória, 1952.- (4), 51p.: il.; 24cm.-B          Reproduz docu-
mentação inédita e está il. Em separado c/retratos de personalidades da época ligadas aos Correios. (33-R)
             15,00 € 

132. FERREIRA, Godofredo.- O Pai de Camilo Castelo Branco empregado dos Correios.- 2ª edição.- Lis-
boa: Estudios Gráficos, 1958.- (4), 15p.; 22cm.-B         Primeiras folhas c/pequeno defeito num canto.(44-R)
             12,00 € 

133. FERREIRA, José Gomes.- Poesia IV.- Lisboa: Portugália, 1970.- (8), 290, (14)p.; 19cm.-B          1ª 
edição. (38-R)            12,00 € 

134. FERREIRA, José Gomes.- Tempo escandinavo : contos.- Lisboa: Portugália, 1969.- 225, (4)p.; 
19cm.-B       1ª edição. Estão incluídos os contos " O Mundo desabitado" e " A Mulher dos Caminhos".(40-
R)             15,00 € 

135. FERREIRA, Vergílio.- Sôbre o humorismo de Eça de Queirós.- Coimbra: Faculdade de Letras da 
Universidade, 1943.- 83, (4)p.; 24cm.-(Suplemento de "Biblos" II).-B          Estudo apresentado na cadeira de 
Literatura Portuguesa na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.(40)   18,00 € 

136. FÈTIS, M.- Curiosités historiques de La Musique , complément nécessaire de La Musique mise a la 
portée de tout le Monde.- Paris: Janet et Cotelle, 1830.- VII, 454p.; 23cm.-E         O autor é considerado um 
dos clássicos que escreveu sobre a música. Este titulo é curioso e tem interesse histórico. Alguns picos de 
acidez devido á qualidade do papel. Rubrica no rosto. Enc. int. de percalina. Folha inicial fora do lugar. (158)
             48,00 € 

137. FIGANIÉRE, Visconde de.- Submundo, Mundo, Supramundo .- Porto: Livraria Internacional de 
Ernesto Chardon, 1889.- XXVIII, (4), 744p.; 19cm.-(Estudos Esotéricos).-E           Este curiosissimo estudo 
de esoterismo está dividido em três partes; 1ª Evolução em geral-Metaphysica, Ontologia, Cosmogonias; 2ª 
Evolução Humana-Fragmentos prehistoricos, Ethica, Psychomachia; 3º Notas, Extractos, Elucidações; Capi-
tulo suplementar-Novissima Luz. C/quatro gráficos desdobráveis. M/enc. de pele, lev. cans. nas charneiras. 
Estimado. Muito invulgar.(16)         120,00 € 

138. FLEURY, Claude.- Institutiones Juris Ecclesiastici .- Editio prima veneta.-Venetiis: Ex Typographia 
Balleoniana, 1753.- 573p.; 18cm.-E          Esta obra de Direito Canónico foi posta no " Index" por suspeita de 
Jansenismo. Enc. da época inteira de pele. Estimado.(63)      56,00 € 
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139. FLORIAN (CERVANTES).- Galatée, roman pastoral; imité de Cervantes par M. de Florian…-
Genéve: S.n., 1724.- 186p.: 1 grav.; 13cm.-E          Bonita edição em pequeno formato, adornada c/uma gra-
vura inicial c/o retrato de Cervantes. Parece tratar-se de uma das apreciadas contrafacções de Cazin. Enca-
dernão inteira de pele ao gosto antigo. Margem da gravura c/mancha antiga.(57)   48,00 € 

140. FOLHINHA para o Anno de 1839. Terceiro depois do Bissexto ordenada pelo P. Vicente Ferreira….- 
Lisboa: Na Imprensa Nacional, 1838.- 56, 24p.; 10cm.-B         Pag. de rosto c/carimbo e rubricas da época. 
Ex. revestido por bonita enc. int. de pele c/cercaduras a ouro nas pastas. Corte das folhas cinzelado.(71) 
             46,00 € 

141. FONSECA, Augusto d'Oliveira C.- Outros tempos ou Velharias de Coimbra : 1850 a 1880.- Lisboa: 
Dep. Livr. Tabuense, 1911.- (6), 208p.; 20cm.-B          Curiosas memórias sobre a vida em Coimbra, onde 
descreve perfis de individualidades da época. Capas lev. Cansadas.(42-R)    32,00 € 

142. FONSECA, João Mendes da.- Instrucçoens practicas, e necessarias dobre os Ritos e Cerimonias das 
Missas, rezada e cantada nas quaes se dá aos Sacerdotes hum methodo facil, e abbreviado para celebrar com 
perfeição, e uniformidade os Sagrados Mysterios…-Porto: Na Officina de Antonio Alvarez Ribeiro, 1787.- 
(16), 386,(6)p.; 16cm.-B             São apreciadas estas obras sobre rituais liturgicos.Capa inferior quase sol-
ta.(76)             46,00 € 

143. FONSECA, Pe. Francisco da.- Embayxada do Conde de Villarmayor Fernando Telles da Sylva de 
Lisboa à Corte de Vienna, e viagem da Rainha Nossa Senhora D. Maria Anna de Austria, de Vienna à Corte 
de Lisboa, com uma summaria noticia das Provincias e Cidades por onde se fez a jornada…- Em Vienna: Na 
Officina de João Diogo Kurner, 1717.- (16), 491p.; 16cm.-E            Esta interessante obra setecentista publi-
cada em Viena de Austria, descreve a viagem que o Conde de Tarouca fez até aquela cidade para vir acom-
panhar a futura Rainha de Portugal D. Maria Ana de Austria na viagem para Portugal onde veio a casar 
c/D.João V. Além do interesse histórico e corográfico, acresce o contributo para o estudo dos costumes da 
sociedade da época, tão bem descritos nesta relação. Enc. da época int. de pele. Rubricas coevas na ultima 
folha.(9)            500,00 € 

144. FONTES Hispaniae Antiquae IV - Las Guerras de 154-72 a. de J.C. / edicion y comentario por Adol-
fo Schulten.- Barcelona: Libreria Bosch, 1937.- XII, 409p.; 23cm.-( Fontes Hispaniae Antiquae por A. Schul-
ten, P. Bosch Gimpera y L. Pericot).-B            Obra notável de referência. Mesmo vols. soltos são invulgares 
e procurados.(105)           60,00 € 

145. FONTES Hispaniae IX - Las fuentes de la época Visigoda y Bizantinas / edicion y commentario por 
Roberto Grosse.- Barcelona: Libreria Bosch, 1947.- 463p.; 23cm.-( Fontes Hispaniae Antiquae por A. Schul-
ten y L. Pericot).-B            Obra notável de referência. Mesmo vols. soltos são invulgares e procurados.(104)
             60,00 € 

146. FORMOSINHO, José ; FERREIRA, Octávio da Veiga; VIANA, Abel.- Estudos Arqueológicos nas 
Caldas de Monchique.- Porto: Centro de Estudos de Etnologia Peninsular, 1953.- 164p.: XXXIII est.; 24cm.-
E         Estudo il. no texto e em separado em papel couché. É invulgar e apreciado. Boa m/enc. de pele, 
c/capas. Estimado.(140)          42,00 € 

147. FREIRE, Francisco José.- O Secretario Portuguez compendiosamente instruido no modo de escrever 
Cartas por meyo de huma instrucçam preliminar, regras de Secretaria, Formulario de tratamentos, e hum 
grande numero de Cartas em todas as especies, que tem mais uso…- Lisboa: Na Officina de Antonio Isidoro 
da Fonseca, 1745.- (68), 439p.; 21cm.-E         Rara 1ª edição deste clássico da nossa literatura barroca. Enc. 
da época, int. de pele c/trabalhos de traça na lombada. Rubricas coevas no rosto. Estimado.(5) 150,00 € 

148. FREIRE, João Paulo (Mario).- A Casa de Camillo : uma visita a S. Miguel de Seide; uma controver-
sia jornalistica; a obra nefasta do Sr. Jose de Azevedo e Menezes; como foi falsificada a reconstrução da 
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Casa Camillo; argumentos de cabo de esquadra n'um crime sem defesa; é preciso arrasar de novo a Casa do 
Mestre…-Porto: Companhia Portuguesa Editora, (1921).- 66, (2)p.:il.; 18cm.-B         Polémico. Invulgar.(43)
             15,00 € 

149. FREITAS, Jordão de.- a Vila e Fortaleza de Sagres nos Séculos XV a XVIII.- Coimbra: Instituto para 
a Alta Cultura, 1938.- 138, (4)p.:il.;25cm.-E                Esta monografia c/interesse histórico é invulgar. Ilus-
trada no texto. m/enc. de pele com capas, a superior c/leves picos de humidade. (127-R)  33,00 € 

150. FUNDAÇÃO da Ordem da Visitação em Portugal.- Lisboa: Na Officina de Antonio Rodrigues 
Galhardo, 1782.- 25p.;15cm.-B           Trata-se do raríssimo opúsculo que dá conta da fundação em Portugal 
desta Ordem Monástica fundada por S. Francisco de Sales e Santa Joana Francisca de Fremiot, Baroneza de 
Chantal. Para além de um historial desta Ordem criada num contexto de " combate ás heresias" e exemplo de 
vida em oração e entrega a Deus, transcreve o Decreto de D. Maria I. Peça de colecção.(79) 52,00 € 

151. GACON, Jean.- Choses Vues au Portugal : Impressions et réflexions (Conférences - cycle 1974-
1975).- Paris: Institut Maurice Thorez, 1974.- (3), 22, 22 f. numeradas pela frente; 27cm.-B           Testemu-
nhos da observação dos acontecimentos politicos e sociais em Portugal em 1974. Muito invulgar. (84) 
             32,00 € 

152. GAIO, A. Silva.- D. Frei Caetano Beirão : drama em cinco actos com um escorço biographico.- 
Coimbra: Impr. da Universidade, 1869.- LXXXVIII, 213p.: 1 retr.; 26cm.-E          Além do interesse literario, 
contem abundantes informações biograficas sobre a figura de D. Frei Caetano Beirão, e vem il. c/um retrato 
deste. Mancha de acidez no retrato. (51-R)        18,00 € 

153. GALVÃO, António Miguel.- Um século de história da Companhia de Pescarias do Algarve : elemen-
tos para o estudo da pesca do atum no Algarve- sua evolução Histórico-Jurídica.- 2ª edição.- Faro: Compa-
nhia de Pescarias do Algarve, 1953.- 173, (1)p.:il.; 23cm.-E        Monografia com interesse regional e para o 
estudo da pesca em Portugal. Ilustrado no texto. M/enc. de pele, c/capas. (106-R)   34,00 € 

154. GALVÃO, Henrique.- Irreverência ? (Notas à margem da política e dos costumes).- Lisboa: Livr. 
Popular de Francisco Franco, 1946.- 245, (2)p.; 19cm.-B        1ª edição muito invulgar. C/interesse para a 
história política da época.(20-R)         15,00 € 

155. GARCIA Y BELLIDO, A.- Deidades semitas en la España Antigua.- S.l.: de " Sefard", 1964.- 
69p.:il.; 24cm.-B      Importantes estudo histórico/arqueológico. Separata rara.(143)  28,00 € 

156. GASCON, José Antonio Guerreiro.- Subsídios para a monografia de Monchique.- Portimão: Ed. da 
viuva do autor, 1955.- 403, (4)p.: il.; 24cm.-E          Desenvolvida monografia regional, muito informativa. 
Enc. int. de percalina, c/capas.(134)         42,00 € 

157. GAZETA Litteraria do Porto: periodico semanal / redactor Camillo Castello Branco.- Porto: Typogr-
phia da Livraria de A. Moraes & Pinto, (1868).- 154, (2)p.; 32cm.-E             Interessante semanário redigido 
por Camilo e ainda c/colaboração de alguns dos mais destacados escritores da época, como Júlio de Castilho, 
Pinheiro Chagas, Ramalho Ortigão, Andrade Ferreira, Bulhão Pato e Delfim de Almeida. Como habitualmen-
te c/falta das estampas quesão muito raras. M/enc.de pele, c/capas a superior espelhada. Folhas 143-154 
c/mancha marginal ao pé que não afecta a mancha do texto. De particular interesse este ex. ter uma folha de 
índice (posterior ?) não referida nas principais bibliografias. Ex. estimado.(167)   150,00 € 

158. GUEDES, Luiz.- Labirinto : 15 Poemas de…- Porto: Empresa Industrial Grafica, 1934.- 45, (2)p.; 
26cm.-B        Mais uma apreciada edição da "Presença" impressa em papel de embrulho tão invulgar. Lom-
bada imperfeita. Valorizado c/extensa ded. Do autor. Capas lev. Empoeiradas.(54-R)  32,00 € 

 



 17 

159. GUIDACERIO, Agazio.- CANTICVM / CANTICORVM SELOMONIS / NVPER EX HEBRAEO 
IN LATINVM / PER AGATHIUM GUIDACERIVM  / Calabrum Romae versum explanatum , nunc veró / 
Parisiis beneficio Christinissimi Regis / Francorum Francisci linguae san / ctae assertoris maximi, / rursus 
editum.- Parisiis : Ex Officina Gerardi Morrhii Campensis apvd Collegium Sorbonae, 1531.- (4),91,(1)f. 
numeradas pela frente; 21cm.-E   É muito rara e importante esta tradução latina do " Cântico dos Cânticos" 
pois foi a primeira tradução do hebraico para o latim feita em Paris. O autor foi um renomado humanista e 
filólogo italiano do século XVI que deu aulas de hebraico em Roma e mais tarde no Collége de France em 
Paris. Edição quinhentista de cuidado apuro grafico, composta em caracteres redondos, por vezes c/inclusão 
de textos em caracteres hebraicos. A pagina de rosto e o cólofon vêm ambos adornados por uma bonita marca 
de impressor ao gosto renascentista. Enc. da época, int. de pele, c/restauro na p. inferior e sem folhas de 
guarda.  Página de rosto c/rubrica coeva, dois cortes e muito levemente empoeirada. Furos e cortes de traça 
na margem inferior das folhas que afectam ocasionalmente a margem da mancha do texto em uma ou duas 
letras. Ultimas folhas c/margem ratada sem atingir o texto. Folha 77 c/vestigios de etiqueta colada a tapar o 
texto (provavelmente censura). Exemplar completo e até estimado desta obra rara.(66)  550,00 € 

160. GUITARRA (A) d'Ouro : Fados modernos ; collecção novissima de 99 cantigas / expressamente 
escriptas pelos Exmºs Srºs Augusto Garraio, Luiz d'Athaide, Luiz d'Araújo, Joaquim dos Anjos, Armelindo 
Veiga, Baptista Diniz, A. Roldão, Carlos Harrington, Celestino da Silva, Coimbra Lobo, Dupont de Souza, 
Eduardo Fernandes, Ernesto Varella, Feliciano Correia, J. Rodrigues Chaves, Julio Dumont, J.I. d'Araújo, 
Penha Coutinho, S. Guerra e F. Napoleão de Victoria.- Lisboa: Livraria Economica de J. Andrade & Lino de 
Souza, s.d..- 172, (2)p.; 21cm.-B        Trata-se de uma das mais invulgares obras c/interesse para a história do 
fado, esta contendo 100 letras de fados da época. Estimado.(86)     62,00 € 

161. HISTORIA  verdadeira acontecida no Reino do Algarve, na qual se referem os successos de uma vir-
tuosa dama no tempo que foi escrava do Imperador dos Turcos.- Porto: Na Typographia de Sebastião José 
Ferreira, 1857.- 16p.; 22cm.-B          Este "romance de cordel" embora tardio é particularmente significativo, 
pois além do interesse regional, tem ainda referência á escravatura dos cativos que os turcos aprisionavam ao 
logo da nossa costa e do Algarve em especial. A p. de rosto vem adornada por uma xilogravura de sabor 
popular. Cartonagem em papel marmoreado.Peça de colecção.(149)    66,00 € 

162. HISTORIAL da Medalha Comemorativa Religiosa / apontamento e selecção de textos por Artur San-
ta Barbara e Francisco Pereira de Oliveira que escreveu um estudo sobre Medalhística de Fatima.- Fatima: 
Edição do Santuário de Fátima, 1975.- 233, (2)p.: il.; 21cm.-B            Edição numerada de apenas 500 exs. 
Muito il.(114)            22,00 € 

163. HORACIO.- A Arte poetica de Q. Horacio Flacco / traduzida e illustrada em portuguez por Candido 
Lusitano.- Terceira edição, correcta, e augmentada com as Regras da Versificação Portugueza.- Lisboa: Na 
Typografia Rollandiana, 1784.- 264, (8)p.; 19cm.-E         Apreciada edição deste clássico, não só por ter saí-
do dos prelos da officina Rollandiana mas também pelos extensos e interessantes comentarios do tradutor. 
Enc. da época, int. de pele. Leve acidez geral devido á qualidade do papel.(30)   42,00 € 

164. IN Memoriam : Confronto das traducções feitas por A.F. de Castilho e J.H. da C. Rivara da Elegia V 
do Livro 1º dos Amores de Ovidio / escripto pelo fallecido Doutor Francisco de Paula Santa Clara ; dado á 
estampa por A.F. Barata.- Evora: Minerva Commercial, 1902.- 30p.: 1 est.; 21cm.-B         C/um retrato do Dr. 
Santa Clara. Capa c/defeito num canto.(95)        15,00 € 

165.  IN Memoriam do Abade Henri Breuil.- Lisboa: Faculdade de Letras da Universidade de Lis-
boa, 1965.- 2 vols em 1:il.; 24cm.-( Publicações da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa).-E           
Reúne importantes estudos do maior interesse para a arqueologia de Portugal. Colaboração de J. de Alarcão, 
A. Do Paço, P. Biberson, M. Cardozo, J. Chavaillon, E. da C. serrão e M. Vaultier entre outros.Il. No texto e 
em separado. Boa m/enc. de pele. Margem das primeiras folhas c/mancha antiga. (86-R)  42,00 € 
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166. INSTITUTO (O) : Revista Cientifica e Literaria - Índices Ideografico e Onomástico (Volumes 1º a 
90º) / prefácio deJ. Pinto Loureiro.- Figueira da Foz: Tipografia Popular, 1937.- (4), XIII, (2), 280p.; 24cm.-
B        Da mais evidente utilidade para estudos históricos. Capas c/pequena mancha. (69-R) 38,00 € 

167. IRIA, Alberto.- A Invasão de Junot no Algarve ( subsídios para a Peninsular- 1808-1814) / prefácio 
do Dr. João Martins da Silva Marques.- Lisboa: Tip. Inácio Pereira Rosa, 1941.- XXIII, 476, (6)p.; 25cm.-B        
Importante estudo histórico, il. c/interessante iconografia, impressa em separado. Enc. Int. de percalina. Lev. 
Aparado.(131-R)           62,00 € 

168. IRIA, Alberto.- As Caravelas do Infante e os Caíques do Algarve.- Lisboa: Associação dos Arqueólo-
gos Portugueses, 1963.- 179p.: 17 est.; 26cm.-(Subsídios para o estudo da arqueologia naval portuguesa).-B        
Importante estudo histórico/técnico sobre embarcações, que enriquece de sobremaneira a bibliografia náutica 
portuguesa e que foi integrado nas comemorações do V Centenario da morte do Infante D. Henrique. Muito 
procurado.(98-R)           38,00 € 

169. IRIA, Alberto.- Caíques do Algarve no Sul de Angola.-Lisboa: Grupo de Estudos de História Maríti-
ma, 1971.- 101p.: il.; 24cm.-B         Muito il. em separado. C/ded. do autor. (135)   32,00 € 

170. IRIA, Alberto.- Ex-votos de mareantes e pescadores do Algarve ( Religião & Nautica).- Lisboa: Cen-
tro de Estudos,1973.- 54p.:il.; 24cm.-B            C/interesse historico e regional.(101)  24,00 € 

171. IRIA, Alberto.- Ex-Votos marítimos inéditos dos séculos XVII ao XIX : (novos subsídios para a his-
tória).- Lisboa: Academia Portuguesa da História, 1984.- 316-393p.:il.; 25cm.-B           Il. em separado.(122)
             18,00 € 

172. JUGEMENT du Conseil Souverain, chargé par Sa Majesté trés-fidéle d'instruire le Procês au sujet de 
l'Attentat commis sur sa Personne Sacrée, qui contien l'Exposé des Faits principaux qui résultent des Infor-
mations, & les noms des principaux Chefs & Complices de la Conspiration ; & qui condamne une partie des 
Coupables à divers suplices / du douze Janvier 1759 - on trovera le Portugais aprés la Traduction Françoise.- 
S.L. : S.n., 1759.- 67p.;19cm.-C     Trata-se da sentença da condenação dos Távoras traduzida em françês, 
seguida do texto em português.Desconhecemos onde terá sido impressa (Lisboa ?), mas B. Xavier Coutinho 
refere esta obra na sua "Bibliographie Franco-Portugaise". Parece ser bastante rara. Cartonagem em papel 
marmoreado c/ rótulo em pele na pasta superior. Folhas lev. empoeiradas.(181)   75,00 € 

173. JUNQUEIRO, Guerra.- O Monstro Alemão : Atila e Joana d'Arc.- (Porto): Junta Patriotica do Norte, 
1918.- 20p.; 23cm.-B         1ª edição. Muito invulgar. Pequena rubrica no rosto.(41-R)  16,00 € 

174. KNOPFLI, Rui.- Reino Submarino.- Lourenço Marques: Publicações Tribuna, 1962.- 114, (6)p.; 
22cm.-( Cancioneiro de Moçambique).-B           1ª edição deste livro de poesias, o segundo deste apreciado 
autor. C/ded. no anterrosto (do autor ?). Muito raro B.N. não tem. (163)    54,00 € 

175. KRUGER, Fritz.- Problemas Etimologicos : Las raíces car-, carr- y corr- en los dialectos peninsula-
res.- Madrid: C.S.I.C.-Centro de Estudios de Etnologia Peninsular, 1956.- VI, (2), 188,(2)p.; 26cm.-B        
(110)             22,00 € 

176. LABIS, Le Chanoine.- Le Libéralisme , La Franc-Maçonnerie et l'Église Catholique.- Bruxelles: Vic-
tor Devaux, 1869.- 348p.23cm.-E         Desenvolvida obra sobre as relações entre os liberais e os maçons. O 
autor também pretende demonstrar uma imoralidade na Maçonaria. Enc. da época int. de pele. Estimado e 
invulgar. (150)           52,00 € 

177. LANGHANS, F.L. de Almeida.- Heraldica: Ciência de Temas Vivos.- Lisboa: Fnat, 1966.- 2 vols.: 
il.;25cm.-B       Do colofon: "Esta obra, ilustrada, com cerca de quinhentas gravuras no texto, dezassete extra- 
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textos em tetracromia e quarenta fotogravuras a negro…". Luxuosa edição. O 2º volume contem o estudo 
"Heraldica das Armas Nacionais de Portugal". Os desenhos e iluminuras são de João Paulo de Abreu Lima. 
(103-R)            50,00 € 

178. LARANJO, José Frederico.- Elogio Historico de D. Pedro Quinto recitado no dia 29 de setembro de 
1878 na Inauguração da Estatua do mesmo Rei em Castello de Vide e precedido de alguns apontamentos 
sobre o monumento e inauguração por…- Porto: Typographia Central, 1874.- 35p.; 23cm.-B           Valoriza-
do c/ded. do autor.(91)          22,00 € 

179. LAUTENSACH, Hermann.- Bibliografia Geográfica de Portugal / adaptação e complementos de 
Mariano Feio.- Lisboa: Instituto para Alta Cultura - Centro de Estudos Geográficos, 1948.- VIII, 256p.; 
24cm.-B     +     BIBLIOGRAFIA Geográfica de Portugal -Segundo volume 1947-1974.- Lisboa: Centro de 
Estudos Geográficos, 1982.- 427p.; 25cm.-B          Importante bibliografia temática dividida numa parte geral 
e outra regional. Muito invulgar os dois vols. juntos.(107)      32,00 € 

180. LAVRADOR, José.- A Revolução na Ilha da Madeira : depoimento para a historia da politica portu-
gueza.- Rio de Janeiro: Editorial Alba, s.d.- (20), 146, (4)p.: il.; 19cm.-E            C/interesse para o estudo da 
politica da época. Il. c/estampas em separado, agrupadas no final do volume. M/enc. de pele.(167-R) 
             28,00 € 

181. LEAL, Gomes.- A Canalha.- Lisboa: Typographia Universal, 1873.- 7p.; 23cm.-B       1ª edição.  São 
raros estes opúsculos em verso de Gomes Leal.(32)       40,00 € 

182. LEAL, Gomes.- Á Mocidade : poesia recitada na noite de 4 de Novembro de 1905, em Coimbra na 
festa académica de Recepção aos Novatos.- Coimbra: Typographia França Amado, 1906.- 37p.; 19cm.-B        
C/uma extensa carta do poeta a José d'Arruela. Muito valorizado c/ded. do autor. São raros estes opúsculos 
em verso de Gomes Leal.(33)          38,00 € 

183. LEAL, Gomes.- A Revolução em Hespanha e os fusilamentos : carta ao exercito portuguez.- Lisboa: 
João José Baptista, 1883.- 31p.; 19cm.-B          1ª edição. São raros estes opúsculos em verso de Gomes 
Leal.(35)            38,00 € 

184. LEAL, Gomes.- Caça da Hidra : aos estudantes portuguezes.- Lisboa: Typographia Popular, 1882.- 
8p.; 20cm.-B    1ª edição. São raros estes opúsculos em verso de Gomes Leal.(34)   34,00 € 

185. LEAL, Gomes.- O Renegado : a Antonio Rodrigues Sampaio sobre a perseguição da Imprensa.- Lis-
boa: Empreza Litteraria Fluminense, 1881.- 65, (2)p.; 22cm.-B          1ª edição. São raros estes opusculos em 
verso de Gomes Leal.(36)          34,00 € 

186. LEAL, João Ribeirinho.- Achegas para a Monografia de Cabeço de Vide (Portalegre).- (Viseu): Edi-
ção do Autor, 1981.- 200p.; 1 est.; 21cm.-B      Edição de autor. Invulgar. (113-R)   18,00 € 

187. LEÃO, Duarte Nunes de.- Descripão do Reino de Portugal, em que se trata da sua origem, produc-
ções, das Plantas, Mineraes, e Fructos : com uma breve notícia de alguns Heróes, e também Heroínas que se 
fizerão distinctos pelas suas virtudes e valor..- Segunda edição.- Lisboa: Na Officina de Simão Thaddeo  Fer-
reira, 1758.- (20), 376, (2)p.; 15cm.-E           É também muito apreciada esta segunda edição em menor for-
mato. Enc. da época int. de pele. Folhas c/leve mancha antiga já desvanecida no canto superior direito e por 
vezes na margem inferior. Estimado.(13)        88,00 € 

188. LEITURA (A) : Magazine Litterario : Romances- historia- viagens.- Primeiro Anno Tomo I a Tercei-
ro Anno Tomo XVIII.- Lisboa: Empreza Internacional; Antiga Casa Bertrand, 1894-1896.- 18 vols.; 19cm.-E         
Colecção completa desta importante revista literária que oferecia aos seus leitores contos, romances, poesias, 
teatro e relatos de viagens, não só de autores portugueses como Zacarias d'Aça, Trindade Coelho, Guerra 
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Junqueiro, João de Deus, Alfredo da Cunha, Queiroz Ribeiro, Teófilo Braga, Antonio Candido, Oliveira Mar-
tins, Antero, Gomes Leal, Eça de Queirós, Antonio Nobre, Raul Brandão, Gonçalves Crespo, Eugenio de 
Castro, António Feijó e Bulhão Pato mas também traduções de obras de conhecidos autores estrangeiros 
como A. Daudet, C. Flammarion, G. D'Annunzio, H.Ibsen, P. Loti, L. Toltoi, G. de Maupassant, M. Maeter-
linck, A. Tennyson, F. Copée, E. A. Poe, E. Browning, Campoamor, O. Bilac, F. Tourgenev, Sacher Masoch, 
Beckford e Schopenhauer. Alguns titulos e traduções fizeram estreia nesta revista como " O Senhor Diabo" 
de Eça de Queirós. Conjunto muito atrente em m/encs. de pele.(apenas1 vol. c/pequeno dano na coifa) Nestas 
condições muito raro. (23)          480,00 € 

189. LIMA, Saraiva.- Iniciação Tauromáquica.- (Lisboa): Inquérito, 1945.- 206p.: 16 est.; 20cm.-B           
Um dos mais procurados títulos sobre Tauromaquia pelas úteis informações técnicas que contém. (25-R) 

             22,00 € 

190. LITORAL (O) : Revista Mensal de Cultura / direcção de Carlos Queirós; orientação gráfica de Ber-
nardo Marques.- Nº 1 a Nº 6 (1 de Junho de 1944 a Janeiro-Fevereiro de 1945).- Lisboa: Tip. Ramos, Afonso 
e Moita, 1944-1945.-6 vols.: il.; 21cm.-B             Colecção completa desta revista literária muito apreciada na 
época, onde colaboraram importantes figuras das nossas letras como Fernando Pessoa, Miguel Torga, Bran-
quinho da Fonseca, Carlos Queirós, João de Castro Osório e António José Saraiva. Il. No texto e em separa-
do.Estimados.(10-R)           140,00 € 

191. LIVRO Memorial : A Figueira da Foz e Camilo Castelo Branco no seu centenário-1825 a 1925.- 
Figueira da Foz: S.n., 1925.- (8), 63, XXXI, XXXVI, VIp.:il.; 24cm.-B            Conta c/a colaboração de Hen-
rique Marques, Júlio Dias da Costa, Pe. Manuel Ferreira Magro, Francisco Canavarro de Valadares e Claudio 
Basto entre outros. Il. No texto e em separado.A contracapa c/desenho da cabeça de Camilo feito especial-
mente para esta edição por Leal da Câmara. C/interesse bibliográfico.(13-R)   22,00 € 

192. LOBO, Roque Ferreira.- Historia da feliz acclamação do Senhor Rei D. João o Quarto, com uma serie 
chronologica dos senhores Reis de Portugal, épocas do seu nascimento; pátria, idade em que começaram a 
reinar; casamentos; filhos; lugar onde fallecerão; onde jazem…- Lisboa: Na Officina de Simão Thaddeo Fer-
reira, 1803.- 384p.17cm.-E  Obra invulgar, muito informativa de pequenas efemérides das biografias dos 
nossos monarcas, nem sempre fáceis de encontrar e por isso ainda de utilidade e interesse histórico. M/enc. 
de pele. Pequenas manchas marginais pouco importantes.(10)     72,00 € 

193. LOCARD, Arnould.- Conchyliologie Portugaise : Coquilles terrestres des eaux douces et saumatres .- 
Lyon: Henri Georg, 1899.- IV, 303p.; 38cm.-B           Trata-se de um importante estudo faunístico e taxonó-
mico sobre os moluscos terrestres e fluviais de Portugal, onde o autor refere 479 espécies das quais 160 de 
caracóis, muitas aqui descritas pela primeira vez. É uma obra rara e dificil de encontrar. Este ex. é constituído 
pelo vol. VII dos "Archives du Muséum d'Histoire Naturelle de Lyon" onde o estudo foi publicado sendo as 
separatas raríssimas. De esmerado apuro gráfico, vem impresso em papel de qualidade superior. Estima-
do.(171)            300,00 € 

194. LOPES, David.- Nomes árabes de terras portuguesas / colectânea por José Pedro Machado.- Lisboa: 
Publicação Comemorativa do Centenario de David Lopes, 1968.- (4), 214, (2)p.; 25cm.-B           Estudo mui-
to apreciado e invulgar. Primeiras e ultimas folhas c/manuseamento. Pag. De rosto c/mancha de água já des-
vanecida.(72-R)           26,00 € 

195. LOPES, Eduardo.- Genealogia duma Escola : origem e tradições da Academia Politécnica, actual 
Faculdade de Sciências da Universidade do Porto (1762-1911).- Coimbra: Impr. Da Universidade, 1915.- 
112p.:il.; 24cm.-B       Il c/estampas em separado.(34-R)      12,00 € 

196. LOPES, João Baptista da Silva.- Memórias para a História Ecclesiástica do Bispado do Algarve.- 
Lisboa: Tip. Da Academia das Sciencias, 1848.- (8), 654, (4)p.: 2 est.; 22cm.-E       +     OLIVEIRA, Francis-
co Xavier de Athaide.- Memorias para a Historia Eclesiastica do Bispado do Algarve (continuação).- Porto: 
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Typographia Universal, 1908.- 315, (4)p.:il.; 25cm.-E             Estas duas obras completam-se e têm ambas 
muito interesse histórico e regional. A primeira parte transcreve abundante documentação inédita e exs. c/as 
gravuras como este são raros e muito apreciados. A segunda parte teve uma edição reduzida e é também mui-
to invulgar. M/encs de pele, c/capas. Conjunto estimado.(199)     230,00 € 

197. LOURO, M.F. do Estanco.- O Livro de Alportel.- Lisboa: Direcção Geral de Ensino e Fomento; Ser-
viço de Publicidade Agrícola do Ministério da Agricultura, 1928-1929.- 2 vols.; 25cm.-(Boletim do Ministé-
rio da Agricultura).-E         Esta desenvolvida e muito informativa monografia regional, foi premiada no " 
Concurso de Monografias", e os dois volumes juntos são invulgares. Está dividida em 5 partes com os títulos: 
A Geografia, a História, a Vida Económica, a Vida mental e a Vida Social. Encs. Inteiras de percalina, 
c/capas. O segundo vol. está um pouco aparado.(158-R)      72,00 € 

198. MACEDO, Antonio de Sousa de.- Eva, e Ave, ou Maria Triunfante. Theatro da erudiçam & Filosofia 
Christãa em que se representaão os dous estados do mundo: cahido em Eva e levantado em Ave.- Primeira e 
segunda parte…- Lisboa: Na Officina Real Deslandesiana, 1711.- (32), 494p.; 28cm.-E           Esta obra clás-
sica barroca, teve muitas edições das quais se destacam as que vêm c/o rosto inpresso a vermelho e negro e 
adornadas c/um retrto do autor e uma vinheta c/as armas portuguesas ambos abertos em chapa, tal como este. 
Enc. inteira de pele ao gosto antigo. Anterrosto espelhado, e ocasionais pequenas manchas marginais, mais 
acentuadas nas ultimas folhas junto ao festo, onde ocorrem pequenos furos de traça. Em geral estimado.(174)
             130,00 € 

199. MACEDO, Duarte Ribeiro de.- Obras do Doutor Duarte Ribeiro de Macedo, Cavalleiro da Ordem de 
Christo, do Conselho de S. Magestade… offerecidas ao illustrissimo e excellentissimo senhor D. Jozé Miguel 
Joam de Portugal…-Lisboa: Na Officina de Antonio Isidoro da Fonseca, 1743.- 2 vols. em 1( 8, 289; 
8,327p); 21cm.-E       Trata-se da apreciada 1ª edição desta importante compilação das obras deste famoso 
prosador português setecentista. Deste, diz Inocêncio (II,216) que " occupa um lugar mui distincto entre os 
classicos do nosso idioma. Auctor de polidissima e correctissima locução..". Encadernação da época, inteira 
de pele. Exemplar estimado e limpo. Nestas condições raro.(28)     150,00 € 

200. MACHADO, Bernardino.- Da Monarchia para a Republica 1883-1905.- Coimbra: F. França Amado, 
1905.- (4), 536p.; 20cm.-B           Fundamental para a história da época.(93-R)   32,00 € 

201. MACHADO, Cirilo.- A Velhice do Padre Eterno pelo Sr. Guerra Junqueiro ( Ensaio de Critica).- Lis-
boa:Typographia das " Novidades", 1886.- 61p.; 23cm.-B         (39)    12,00 € 

202. MACHADO, José Pedro.- Influência Arábica no Vocabulario Português.- Lisboa: Edição de Álvaro 
Pinto, 1958-1961.- 2 vols.; 25cm.-B           Estudo muito desenvolvido. Pouco vulgar os dois vols. jun-
tos.(134-R)            46,00 € 

203. MAIO : International Poetry Magazine / edited by Alberto de Lacerda - Number One.- (London): 
S.n., 1973.- (2), 92p.; 23cm.-B             Revista de poesia internacional da qual se publicou apenas este nume-
ro, muito raro. Dirigida por Alberto de Lacerda, contém textos de Mário Cesariny, Jorge Guillén, Murilo 
Mendes, Júlio Pomar, Dominique Fourcade, Celia Gilbert e outros. De particular interesse a colaboração de 
Cesariny com " Titânia ". (131)         75,00 € 

204. MÁKUA : Antologia poética / direcção de Garibaldino de Andrade e Leonel Cosme .- Nº 1 a Nº 5-6.- 
Sá da Bandeira: Publicações Imbondeiro, 1963-1964.- 5 vols.; 22cm.-B          Pensamos tratar-se de tudo 
quanto se publicou desta importante antologia de poesia, que teve colaboração de muito interesse em especial 
de poetas africanos de expressão portuguesa. Conjuntos completos devem ser muito raros pois a B.N. só faz 
referência ao Nº 1. Dois vols. c/rubricas nas guardas. Estimados.(155)    100,00 € 
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205. MALUQUER  DE MOTES, Juan.- Tartessos: La ciudad sin historia.- Barcelona: Ediciones Destino, 
1970.- 175, (2)p.: il.; 25cm.-E           Estudo histórico il. no texto e em separado. Enc. editorial.(136) 
             36,00 € 

206. MANUAL do Destilador e licorista contendo numerosas receitas para preparar vinhos preciosos, 
vinhos artificiais, vinagres, água-pé, cervejas…- 12ª edição completamente reformada, muitissimo aumenta-
da e ornada de gravuras.- Lisboa: Arnaldo Bordalo, 1915.- 287p.:il.; 22cm.-B        Preciosa fonte de aprendi-
sagem de técnicas de destilação.Capas lev. cansadas.(28-R)      26,00 € 

207. MARCOS, Lucio (R.Simões Costa).- Manual do Charadista.- 2ª edição revista e ampliada.- Lisboa: 
Parceria A.M. Pereira, 1925.- 238p.; 14cm.-E            De grande curiosidade.É muito invulgar e procurado. 
Enc. edit. estimado. Raro neste estado.(72)        30,00 € 

208. MARGARIDO, Alfredo.- Poemas com Rosas.- Lisboa: Edições Árvore, 1953.- (6), 37p.; 22cm.-B          
1ª edição muito valorizada c/ded. do autor. Primeiro livro deste autor, . Raro.(190)   50,00 € 

209. MARINA CLEMENCIA, Madre.- (MARIA DO CÉU, Sóror).- A preciosa allegoria moral, offerecida 
a … D. Maria Anna das Estrellas… e publicada por D. Jayme de Late e Sagau … sua authora a Madre Mari-
na Clemencia religiosa de São Francisco no Mosteiro da Ilha de São Miguel.- Lisboa Occidental: Na Officina 
da Musica, 1731.- 16, (4)p.; 15cm.-E         Trata-se da primeira parte (embora não venha explícito) desta obra 
barroca que é uma espécie de novela espiritual recheada de poesias em espanhol e algumas em português. 
Inocêncio (VI, 137) refere que os censores desta obra, D. Antonio Caetano de Sousa e D. José Barbosa lhes 
tecem pomposos elogios. Enc. da época int. de pele, c/ pequeno dano na margem da frente da pasta superior. 
Estimado. Muito invulgar.(26)         62,00 € 

210. MARINI, Adriani.- Gli Ordini Cavallereschi Portoghesi.- Roma: S.n., 1971.- 208p.:il.;25cm.-B                    
Monografia italiana sobre as Ordens Honoríficas portuguesas, ilustrada c/figuras no texto. Invulgar. (121-R)
             26,00 € 

211. MARIZ, Pedro de.- DIALOGOS / DE / VARIA HISTORIA, / EM QVE SE REFEREM AS VIDAS / 
DOS SENHORES / REYES DE PORTUGAL. / COM OS MAIS VERDADEIROS RETRATOS / QUE SE 
PUDERAM ACHAR./ COM AS NOTICIAS DE NOSSOS REYNOS, / & conquistas, & sucessos do mun-
do./ AUTOR / PEDRO DE MARIZ: / ACRECENTADOS / POR ANTONIO CRAESBEECK / DE MELLO, 
IMPRESSOR DE SUA ALTEZA. / TE A VIDA DO SENHOR / REY DOM IOAM O IV. / de Boa Memo-
ria.- Lisboa: ( Antonio Craesbeeck de Mello), 1674.- (8), 560p.: 21 est.; 20cm.-E         Edição seiscentista 
muito invulgar, não referida por Samodães e Ameal, desta apreciadíssima obra clássica que vem adornada c/ 
21 (de 22) retratos dos reis de Portugal, finamente abertos em chapa. Como habitualmente c/falta da portada 
gravada. Encadernação da época inteira de pele c/ferros a seco nas pastas, cansada. Ultimas folhas c/pequeno 
furo de traça. Uma gravura c/restauros marginais, e pequenos defeitos marginais sem grande importância.(7)
             360,00 € 

212. MARQUES, Maria Adelaide Salvador.- A Real Mesa censória e a cultura Nacional : Aspectos da 
Geografia Cultural portuguesa no século XVIII.- Coimbra: Universidade de Coimbra, 1963.- 206, (2)p.; 
25cm.-B          Estudo histórico muito apreciado e procurado. Tem o "Catálogo de livros defesos neste Reino, 
desde o dia da Criação da Real Mesa Censória athé o prezente"(1768-1814).(96)   22,00 € 

213. MARTINS, José F. Ferreira.- Os Vice-Reis da Índia : 1505-1917.- Lisboa: Imprensa Nacional, 1935.- 
(4),VIII, 326, (4)p.:il.; 26cm.-B           Interessantíssima e importante história dos Vice-Reis da Índia, muito 
il. c/gravuras e fotografias representando-os e c/fac-símiles das assinaturas. C/evidente interesse histórico. 
Pouco vulgar. (5-R)           42,00 € 

214. MARTINS, Miquelina.- Cabaz das Compras  ( Nº 1- mês de Maio) : calendário das cozinheiras.- Lis-
boa: Edições VIC, 1943.- 79p.:il.; 22cm.-B       +       Cabaz das compras (Nº 2 - Junho) : calendário das cosi-
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nheiras ; arte de pôra mesa por A.R.-Lisboa: Edições VIC, 1943.- 96p.:il.; 22cm.-B     +    Cabaz das Com-
pras (Nº 3 - Julho): calendario das cosinheiras ; como distribuir os convidados á mesa por B. de S.- Lisboa: 
Edições VIC, 1943.- 109p.:il.; 22cm.-B     +      Cabaz das Compras (Nº 10 - Fevereiro) : calendario das cosi-
nheiras; servir à mesa por A.R.- Lisboa: Edições VIC, 1944.- 95p.:il.; 22cm.-B         Publicação rara de culi-
nária. Pelas indicações do 10º vol. provavelmente os Nºrs 5,6, e 7 nunca terão sido publicados, aparentemente 
faltando apenas a este conjunto os nºrs 4,8 e 9. Para além de muitas receitas ainda tinha artigos desenvolvidos 
sobre a arte de pôr as mesas, como distribuir os convidados e como se devia servir à mesa. Conjunto estima-
do e de evidente raridade.(85)          76,00 € 

215. MATOS, José d'Almeida.- O Congo Português e as suas riquezas.- Lisboa: edição do Autor, 1924.- 
251p.:il.; 24cm.-B      Monografia muito informativa, il. c/figuras no texto e um mapa desdobrável em sepa-
rado.Capas empoeiradas. C/carimbo. Uma peq. mancha na capa e rasgão c/restauro.(4-R)  20,00 € 

216. MAXWELL, Herbert.- The Life of Wellington : the restoration of the martial power in Great Britain / 
with maps, battle plans and illustrations .- The Waterloo Centenary edition.- London: Sampson Low, s.d.- 2 
vols.: il.; 23cm.-E    Desenvolvida obra sobre a vida e os feitos militares do Duque de Wellington, profusa-
mente il. em separado c/mapas alguns desdobráveis. C/capitulos desenvolvidos sobre a Guerra Peninsular. 
Encs editoriais. O primeiro volume ostenta a assinatura de posse do Conde de Mafra D. Tomás de Melo 
Breyner.(186)            80,00 € 

217. MÉMOIRES Littéraires, sur différens sujets de Physique, de Mathématique, de Chymie, de Méde-
cine, de Géographie, d'Agriculture, d'Histoire naturelle, & c. / traduits de l'anglois par M. Eidous.- A Paris: 
Chez André Cailleau, 1750.- VIII, 370, (4)p.: 2 est.; 17cm.-E          É interessante  e muito curiosa esta colec-
tânea de 26 memórias cientificas das quais destacamos: Nouvelle méthode de guerir la goute par le Sieur 
Conrad Barthold Behrens; Mémoire sur  les Sirenes, les Tritons & autres Monstres Marins par Thomas Bar-
tholin; Dissertation sur la Pierre Philosophale par Hensing; Or Chimique ou Transmutation des Métaux im-
parfaits en Or par Phil.Jac. Sachs; Curiosités naturelles des Isles Ferôé par Thomas Bartholin. Vem adornado 
c/duas gravuras desdobráveis, abertas emchapa. Enc. da época, int. de pele, c/pequeno defeito na charnei-
ra.(54)             120,00 € 

218. MEMORIA dos desastrosos Acontecimentos de Albufeira por ocasião da Invasão dos Guerrilhas em 
Julho de 1833 / edição da Typographia Burocratica de Tavira.- Tavira: Typ. Burocratica, 1894.- 89p.; 19cm.-
E         Trata-se da segunda edição deste raro opúsculo regional de interesse histórico. Precioso relato dos 
desmandos dos partidários de D. Miguel em Albufeira.Boa m/enc. de pele, c/capas.Muito procurado.(170-R)
             52,00 € 

219. MEMÓRIAS secretíssimas do Marquez de Pombal apresentadas a El-Rei D. José dois annos antes da 
sua morte.- Lisboa: Livraria e Typogrphia de F. Silva, s.d.-21, (4)p.; 16cm.-C           Muito curioso e invulgar. 
Cartonagem em papel marmoreado.Mancha no rosto.(77)      22,00 € 

220. MENENDEZ PIDAL, R.- Orígenes del Español : estado linguístico de la Peninsula Ibérica hasta el 
Siglo XI.- Séptima edición (según la tercera muy corregida y adicionada).- Madrid: Espasa-Calpe, 1972.- 
XV, 592p.; 24cm.-( Obras completas de R. Menendez Pidal - VIII).-B              Clássico sobre o tema. (144)
             30,00 € 

221. MENSAGEM  : boletim - Orgão bimestral da Casa dos Estudantes do Império Ano XIV- Nº 1 (Junho 
de 1964).- Lisboa: Casa dos Estudantes do Império, 1964.- 55p.; 22cm.-B         Em policopiado. Este número 
já da importante fase final c/grande importância cultural, tem colaboração de Luandino Vieira, Lúcio da 
Câmara, Agostinho Neto e Rui Knopfli. Mesmo volumes soltos são raros e procurados.(162) 42,00 € 

222. MERÊA, Manuel Paulo.- Resumo das Lições de História do Direito Português feitas no ano lectivo 
de 1924-1925.- Coimbra: Coimbra Editora, 1925.- 183p.; 23cm.-E        Apreciadíssimo! E invulgar. M/enc. 
de tela, c/pequenos defeitos nas pastas. Ultimas folhas c/restauro num canto.(100)   30,00 € 
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223. MESQUITA, José Caetano de.- Discurso sobre a Penitencia dos Fracos, doutrina de consolação para 
os peccadores, a quem ou as suas molestias , ou as suas poucas forças não permittem grandes macerações, e 
austeridades corporaes.- Lisboa: Na Of. De Simão Thaddeo Ferreira, 1789.- (4), 113p.; 15cm.-E        Enc. da 
época, int. de pele c/defeitos nas coifas. Rubrica.(60)      20,00 € 

224. METASTASIO, Pedro.- Themistocles : drama de Pedro Metastasio / fielmente traduzido em Portu-
guez.- Lisboa: Na Impressão Regia, 1818.- 97,(2)p.; 15cm.-E          C/a lista dos subscritores. Enc. da época, 
int. de pele, c/pequeno dano na coifa.(62)        15,00 € 

225. MOCIDADE Portuguesa : Boletim - Organização Nacional 1937.- Porto: Litografia Nacional, 1938.- 
(6), 87, (2)p.: il.; 31cm.-B           Trata da legislação e Organização Nacional da Mocidade Portuguesa. Con-
tem ainda relatórios das varias actividades. Muito ilustrado.(173)     20,00 € 

226. MOITA, Irisalva.- Características predominantes do Grupo Dolménico da Beira Alta.- Lisboa: Sepa-
rata da Revista "Ethnos", 1966.- 93p.: XX est.; 26cm.-B          Estudo arqueológico, il. em separado. (94) 
             15,00 € 

227. MONTEIRO, Mario.- Typos de Coimbra.- Lisboa: Livraria Edit. Guimarães, 1908.- 50p.: il.; 24cm.-
B        Curiosissimo, c/interesse etnográfico. Muito il. c/fotografias no texto. (49-R)  22,00 € 

228. MÔSCA (A) : Revista Illustrada, Litteraria, Theatral e Sportiva / director e proprietario Alfredo Mon-
teiro da Fonseca; administrador Augusto Jorge Ferrão.- Anno I Nº 1 (16 de Março 1910) a Anno I nº 6 (1 de 
Junho 1910).-Lisboa: Typ. Empr. Ibis; Typ. Sport, 1910.- 6 numeros : il.; 26cm.-B           Pensamos tratar-se 
de tudo quanto se publicou desta revista artística e literaria, que  deve ser muito rara pois não vem referida no 
acervo da B.N. e da hemeroteca. Está adornada c/fotografias no texto, que é composto a duas colunas. Esti-
mados.(21)            68,00 € 

229. MURPHY, James.- Voyage en Portugal a travers les Provinces d'entre-Douro et Minho, de Beira, 
d'Estremadure et d'Alenteju, dans les années 1789 et 1790 ; contenant des observations sur les Moeurs, les 
Usages, le Commerce, les Édifices publics, les Arts les Antiquités, etc… de ce Royaume / ornée de 
planches.- A Paris: Chez Denné, 1797.- 2 vols.( XVI, 218 / VIII, 290p.): 23 est.; 22cm.-E              Aprecia-
díssima tradução francesa desta famosa obra de Murphy sobre Portugal, c/a tradução para françês atribuída a 
Lallemant. Esta edição em 8vo, constituída por dois volumes tem as 23 estampas no formato original, mas 
desdobráveis. É considerada por alguns bibliógrafos como mais rara que a original. M/encs de pele ao gosto 
antigo. Rosto do 1º vol. c/pequeno carimbo. Segundo vol. c/pequena mancha de água antiga já desvanecida 
no canto inferior das folhas, e uma gravura de Lisboa mal colocada.Estimada. (183)  620,00 € 

230. NEGREIROS, Almada.- Pierrot e Arlequim, personagens de teatro : ensaios de diálogos seguidos de 
documentários por… com um autoretrato, dois figurinos, um desenho allusivo e o motivo da capa.-Lisboa: 
Portugalia, 1924.- 68, (2)p.: il.; 20cm.-B     Um dos trabalhos mais apreciados deste autor, il. c/um auto-
retrato. Ex. muito valorizado c/dedicatória do autor. Capas c/rubrica. Estimado. (130)  400,00 € 

231. NEMÉSIO, Vitorino.- Camilo : conferencia promovida pela Universidade Livre e pronunciada no 
Salão Nobre dos Paços do Concelho de Coimbra, em 16 de Março de 1925. / com o discurso do Senhor Dou-
tor Eugénio de Castro.-Coimbra: Edição da Universidade Livre, 1925.- 30p.; 20cm.-B           Separata muito 
invulgar da Revista " Triptico".Ex. muito valorizado c/ded. do Autor. Leves vestigios de lepismatídeo na 
capa superior.(45)           42,00 € 

232. NEMÉSIO, Vitorino.- Mau tempo no canal : romance.- Lisboa: Livraria Bertrand, s.d.(1944).- (8), 
478p.; 19cm.-B 1ª edição. Capa c/desenho de Bernardo Marques. Capas lev. cansadas na lombada e empoei-
radas. (45-R)            160,00 € 
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233. NETO, J.P. Leite.- Guia de Conversação Portuguez-Arabe para uso dos comerciantes, viajantes e pes-
soas cuja presença nas regiões do levante e reclamada pela diplomacia, acompanhada da pronuncia do arabe 
figurada em caracteres latinos e de notas relativas á grammatica.- Lisboa: Imprensa Nacional, 1902.- VII, 
156p.; 25cm.-B           Ainda c/evidente utilidade.(116)      25,00 € 

234. NIZA, Paulo Dias de.- Portugal Sacro-Profano, ou Catalogo Alfabetico de todas as Freguezias dos 
Reinos de Portugal, e Algarve: das Igrejas com seus Oragos: do titulo dos Parocos, e annual rendimento de 
cada huma. Dos Padroeiros, que apresentão: juntamente com as legoas de distancia da Metropoli do Reino…-
Lisboa: Na Officina de Miguel Manescal da Costa, 1767-1768.- 3 vols.; 18cm.-E           Esta interessantíssi-
ma corografia nacional é muito informativa e do maior interesse para a história regional. Hoje é rara e procu-
rada. Inocêncio (V,278) dá a autoria a esta obra ao Pe. Luis Cardoso. O terceiro volume tem a " Noticia indi-
vidual dos Correios de que se servem os Reinos de Portugal e Algarve " por Pedro Nolasco dos Reis. M/encs. 
de pele. O 1º e 2º volume têm nas margens travessões a tinta da época e ocasionalmente uma ou outra anota-
ção. Estimados.(12)           250,00 € 

235. NOBRE, Augusto.- Leça da Palmeira : recordações e estudos de há sessenta anos.- Porto: S.n., 1945.- 
292, (8)p.: il.; 22cm.-B                Rara monografia regional, publicada por Augusto Nobre irmão do poeta 
António Nobre, que descreve a vida social da juventude familiar em Leça da Palmeira e transcreve importan-
tes cartas do poeta. Tem ainda interesse biografico e bibliográfico.(14-R)    68,00 € 

236. NORONHA, Eduardo de.- O Districto de Lourenço Marques e a Africa do Sul.- Lisboa: Imprensa 
Nacional, 1895.- 224, (2)p.; 30cm.-B           Relatório muito informativo c/evidente interesse histórico. Capas 
c/reforço na lombada.(8-R)          20,00 € 

237. NORONHA, Eduardo de.- O Remexido.- Porto: Comp. Portugueza Editora, s.d.- 2 vols. Em 1; 
19cm.-E      1ª edição. Apreciadíssimo romance histórico. M/enc. de pele, c/capas. (149-R) 42,00 € 

238. NOTICIA de hum caso acontecido em Castello de Vide aos 24 de Março deste presente anno de 1757 
referido em huma Carta, que daquella Praça se mandou a esta Cidade, á qual se accrescentão algumas refle-
xoens Fisico-Historicas.- Lisboa: S.n., 1757.- 8p.; 22cm.-B           É raríssima esta "Noticia" do "monstro" 
c/quatro pés e quatro mãos nascido em Castelo de Vide, assinada no final por A.J.R.  Para além da curiosida-
de e do interesse médico pois no final  se explica e compara este caso c/outros da bibliografia médica, acresce 
o interesse regional. Cartonagem em papel marmoreado. Pag. de rosto c/rotulo da Biblioteca do Prof. Cabral 
Sacadura, médico obstetra famoso e autor da "Bibliografia de Obstetrícia" onde este opúsculo é referenciado. 
Pequenas manchas marginais. Peça de colecção.(187)      80,00 € 

239. NUNES, E. Borges.- Paleografia Portuguesa Medieval Vol.I   .- Lisboa: S.n., 1984.- 30p.; 21cm.-B      
+     Atlas c/ 36 est. .32cm.-B          Apreciadíssima recolha de reproduções de importantes manuscritos com 
interesse paleográfico em folhas soltas acompanhadas da respectiva leitura, dentro de port-folio próprio. A 
introdução forma um pequeno volume.Procuradíssimo! (169)     55,00 € 

240. NUNES, Joaquim Antonio.- Portimão.- Lisboa: Casa do Algarve, 1956.- (8), 115p.:il.;24cm.-(Estudos 
Algarvio III).-E     Importante monografia regional, muito informativa, ilustrada c/figuras no texto e mapas 
desds em separado. Invulgar e procurado. M/enc. de pele, um pouco aparado. (112-R)  30,00 € 

241. OLARIA: Boletim do Museu de Cerâmica Popular Portuguesa (I)/ direcção de Eugénio Lapa Carnei-
ro.- Barcelos: Camara Municipal de Barcelos, 1968-1969.- 155p.:il.; 24cm.-B          Único volume publicado. 
Trabalho profusamente il. c/numerosas estampas no texto e em separado em papel couché. Inte-ressantes 
artigos versando o tema da cerâmica na Guiné, Angola e Portugal. Estimado. (111-R)  22,00 € 

242. OLIVEIRA, Aurélio de.- A Abadia de Tibães e o seu domínio (1630-1680) : estudo social e económi-
co.- Porto: Faculdade de Letras, 1974.- 406, (2)p.: il.; 24cm.-B           Desenvolvido estudo historico 
c/interesse regional. Transcreve documentação inédita. Invulgar e apreciado.(60-R)  46,00 € 
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243. OLIVEIRA, Ernesto Veiga de ; GALHANO, Fernando.- Pisões Portugueses.- Porto: Impr. Portugue-
sa, 1960.- 62p.: il.; 23cm.-B            Il. no texto.(129)      12,00 € 

244. OLIVEIRA, Ernesto Veiga de.- Instrumentos musicais populares portugueses.- Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1966.- 239, XVIIp.: 86p. de est.: il.; 31cm.-E               Apreciada primeira edição deste 
notável estudo etnográfico, profusamente il no texto e em separado. De esmerado apuro gráfico. Enc. edito-
rial sem sobrecapa.(100-R)          75,00 € 

245. OLIVEIRA, Ernesto Veiga de; GALHANO, F.- Palheiros do litoral central português.- Lisboa: Cen-
tro de Estudos de Etnologia Peninsular, 1964.- (2), 134p.:il.;25cm.-B               Trabalho muito desenvolvido, 
com diversas estampas em separado. Com evidente interesse etnográfico. Invulgar. Muito procurado. (128-R)
             42,00 € 

246. OLIVEIRA, Ernesto Veiga de; GALHANO, F., PEREIRA, B.- Moinhos de Vento - Açores e Porto 
Santo.- Lisboa: Instituto de Alta Cultura, 1965.- 117p.:il.;26cm.-B                   trabalho do maior interesse 
etnográfico ilustrado com diversas fotografias de boa qualidade. Valiosa achega para a clarificação da pro-
blemática das origens dos moinhos das Ilhas. Estimado. Pouco vulgar. (123-R)   38,00 € 

247. OLIVEIRA, Ernesto Veiga de; GALHANO, F.; PEREIRA, B.- Sistemas de atrelagem dos Bois em 
Portugal.- Lisboa: Instituto de Alta Cultura, 1973.- 124p.: il.; 25cm.-B            Notável estudo etnográfico, 
profusamente il. No texto e em separado.Muito procurado.(87-R)     50,00 € 

248. OLIVEIRA, Ernesto Veiga de; GALHANO,F.; PEREIRA, B.- Construcções primitivas em Portugal.- 
Lisboa: Instituto de Alta Cultura (Centro de Estudos de Etnologia), 1969.- 360p.:il.; 25cm.-B         Clássico 
dos nossos estudos etnográficos, adornado c/figuras no texto e estampas em separado. Procuradíssimo. (89-
R)             70,00 € 

249. OLIVEIRA, Francisco X. d'Ataide.- Romanceiro e Cancioneiro do Algarve ( Lição de Loulé).- Porto: 
Typographia Universal a Vapor, 1905.- 432p.; 21cm.-(Contos Tradicionais do Algarve).-E          Acompa-
nhado de importantes notas para esclarecimento do texto e onde se reproduz tudo quanto se publicou neste 
género no Algarve. M/enc. de pele, c/capas. (188)       48,00 € 

250. OLIVEIRA, Francisco X. de Ataíde.- Biografia de D. Francisco Gomes do Avelar, Arcebispo- Bis-po 
do Algarve.- Porto: Typographia Universal, 1902.-XV, 413, (2)p.:il.;22cm.-E                Este trabalho de índo-
le biográfica sobre a grande figura de D. Francisco Gomes do Avelar é de grande importância para a biblio-
grafia do Algarve, e contém numerosas informações para a história regional. Transcreve numerosas docu-
mentação histórica e está ilustrado com diversas estampas em separado. M/enc. de pele, c/capas. Rubrica no 
rosto. Estimado. (114-R)          62,00 € 

251. OLIVEIRA, Francisco Xavier d'Ataíde.- Monografia da Luz de Tavira.- Porto: Empresa Grafica "A 
Universal", 1913.- 235, (2)p.:il.;24cm.-B                  Edição original desta apreciadíssima monografia regio-
nal. Está ilustrda com estampas em separado. M/enc. de pele c/capas. (108-R)   38,00 € 

252. OLIVEIRA, Francisco Xavier d'Ataíde.- As Mouras encantadas e os encantamentos no Algarve…-
Tavira: Typographia Burocratica, 1898.- XXV, 299, (2)p.: il.; 21cm.-E            Edição original deste aprecia-
díssimo titulo, c/interesse histórico, etnográfico e regional. Il. c/estampas em separado. Enc. da época int. de 
tela.(80-R)            52,00 € 

253. OLIVEIRA, João Corrêa d'Oliveira.- Vila Viçosa restaurada (apontamento de um passeio).- Lisboa: 
S.n., 1951.- 30p.; 22cm.-E           Boa m/enc. de pele, c/capas.(156)     25,00 € 
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254. OLIVEIRA, Luis A. de.- Colecções de Arte em Viana do Castelo : A extinta fábrica Cerâmica de 
Viana.- S.l.: S.n., 1915.- 28p.: il.; 23cm.-E        Separata factícia dos " Anais da Academia de Estudos Livres" 
onde vem este importante artigo sobre as faianças de Viana. Enc. int. de percalina.(161)  30,00 € 

255. OLIVEIRA, Pe. Miguel de.- História Eclesiástica de Portugal.- Lisboa: União Gráfica, 1940.- (8), 
428p.:il.;19cm.-B       Muito informativa e justamente apreciada. Il. No texto e em separado.Foi galardoado 
c/o prémio " Alexandre Herculano". Capas empoeiradas.(168-R)     30,00 € 

256. O'NEILL, Alexandre.- Entre a cortina e a vidraça : poemas.- Lisboa: Estudios Cor, 1972.- (8), 65, 
(6)p.; 19x21cm.-(Col. Auditorium).- B      + 1 disco dentro de bolsa na guarda.             1ª edição. C/o disco é 
raro e muito procurado. ded. na guarda. Estimado.(171-R)      70,00 € 

257. O'NEILL, Alexandre.- O principio de utopia, o principio de realidade seguidos de Ana Brites, balada 
tão ao gosto popular português & vários outros poemas.- Lisboa: Moraes Editores, 1986.- 29p.; 20cm.-
(Circulo de Poesia : Nova série).-B          1ª edição de restrita tiragem. Rara.(169-R)  33,00 € 

258. ORAÇÃO panegyrico-proclamatória recitada em prezença dos Illº e Exmº Sr. Conde de Castro 
Marim, Gentil-Homem da Camara de sua Alteza Real o Principe Regente… e Capitão General neste Reino 
do Algarve… e do Exmº Rmº Sr. D. Francisco Gomes do Avellar… Bispo deste Bispado e Reino, prezentes 
tambem a Junta Suprema, o Clero, a Nobreza e o Povo / por hum amigo da Patria , em Faro aos 27 de Junho 
do Anno de 1808.- Faro: S.n, 1808.- 8p.; 22cm.-C           Pensamos tratar-se da primeira edição, impressa em 
Faro e desconhecida dos bibliófilos, desta oração panegírica recitada naquela cidade em louvor pela expulsão 
dos franceses de Portugal em 1808. O " Dic. Bibl. da Guerra Peninsular" (III, 416) refere a edição da Impres-
são Regia do mesmo ano. Raríssimo e de grande significado regional. Cartonagem em papel marmoreado 
c/rotulo em pele na pasta.Peça de colecção.(145)       80,00 € 

259. OSORIO, D. Jeronimo.- Cartas Portuguezas de D. Jeronimo Osório, Bispo de Silves / publicadas e ao 
Exmº Sr. Conde de Palmella offerecidas por Veríssimo Alvares da Silva ; com as reflexões criticas e philoso-
phicas que sobre ellas fez seu defunto pai José Veríssimo Alvares da Silva.- Paris: Na Officina de P. N. Rou-
geron, 1819.- XLVII, 79, (2)p.; 16cm.-E             Edição primorosa impressa em Paris. Segundo Inocêncio 
(III,273) a primeira, segunda e quinta cartas desta colecção já tinham sido impressas por A. L. Caminha em 
1807. Boa encadernação da época, inteira de pele, c/roda a ouro nas pastas e super~libros heraldico estrangei-
ro a sêco ao centro das pastas, lev. cans. nas charneiras.(196)     66,00 € 

260. PAIS, Armando da Silva.- O Barreiro Antigo e Moderno: as outras terras do concelho.- (Barreiro): 
Edição da Câmara Municipal do Barreiro, 1963.- 465, (14)p.:il.;25cm.-B                  Edição original desta 
interessante monografia regional, ilustrada no texto. Valorizado c/ded. do autor. Capas lev. empoeiradas. 
(115-R)            30,00 € 

261. PEREIRA, Benjamin Enes.- Bibliografia analítica de etnografia portuguesa.- Lisboa: Instituto de Alta 
Cultura, 1965.- XV, 670p.; 25cm.-B          Excelente bibliografia, com referência a mais de 3834 títulos. Com 
índices de matérias e autores. Da maior utilidade prática. (142-R)     38,00 € 

262. PEREIRA, Benjamin Enes.- Técnicas de fiação primitiva: as rocas portuguesas: Barcelos: Museu 
Regional de Cerâmica, 1967.- 38p.: 42p. de est.; 24cm.- (Cadernos de Etnografia: 2ª série).-B            Muito 
ilustrado com diversos modelos de rocas e fusos. (125-R)      15,00 € 

263. PEREIRA, Gabriel.- Estudo Diversos : (Arqueologia, História, Arte, Etnografia) / colectânea organi-
zada e anotada por João Rosa e illustrada com desenhos do autor; prefacio de D. José Pessanha.- Coimbra: 
Imprensa da Universidade, 1934.- (4), IX, 525p.: il.; 22cm.-E            Importante colectânea de artigos de inte-
resse histórico-artístico, il. c/diversas figuras no texto. Interessante prefácio de D. José Pessanha. De salientar 
as úteis " tábuas bibliográficas dos trabalho de Gabriel Pereira". M/enc. De pele, c/capas, cansada nas coifas e 
charneiras.(160-R)           38,00 € 
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264. PEREIRA, Gabriel.- Pelos suburbios e visinhanças de Lisboa.- Lisboa. Livraria Classica Editora, 
1910.- (6), 305, (1)p.; 20cm.-E                Obra com interesse histórico e etnográfico com referências a Benfi-
ca, Carnide, Ericeira e Torres Vedras. Impressão esmerada em bom papel. Estimada. Enc. int. de percalina, 
c/capas. (120-R)           42,00 € 

265. PEREIRA, Pe. Antonio.- Novo Methodo da Grammatica Latina reduzido a compendio pelo… para 
uso das escólas da Congregação do Oratorio, no real Hospicio de N. S. das Necessidades…-Decima quarta 
impressão.- Lisboa: Na Impressão da Viuva Neves e filhos, 1831.- (6), 96, 32p.; 15cm.-E          Estes livros 
antigos de estudo são hoje invulgares e apreciados. Enc. da época int. de pele. Pingos de tinta no corte das 
folhas.(27)            24,00 € 

266. PIMENTEL, Alberto.- Julio Diniz (Joaquim Guilherme Gomes Coelho) : esboço biographico por…- 
Porto: Typographia do Jornal do Porto, 1872.- 40p.; 20cm.-B           Um dos mais raros trabalhos deste 
autor.(44)            28,00 € 

267. PINHEIRO, Rafael Bordalo.- Exposição Universal de Paris : O pavilhão Portuguez do Quai d'Orsay.- 
Paris: Imprensa P. Mouillot, 1889.- 36p.: il.; 32cm.-E           Interessante descrição do pavilhão português, 
que havia sido imaginado e decorado por Bordalo que ali queria dar uma imagem artística e pitoresca do nos-
so país, mas que se viu envolta em polémica. Saíu como numero fora de série dos "Pontos nos iii", il. c/ figu-
ras no texto. Rara peça bordaliana. Enc. int. de percalina, c/titulo a ouro na pasta superior. Alguns picos de 
acidez devido à qualidade do papel.(189)        72,00 € 

268. PINTO, Alfredo (Sacavem).- Em Terras de Portugal : recordações, esboços, phantazias / (illustrações 
photographicas do auctor).- Lisboa: Livr. Férin, 1914.- 84p.:il.; 21cm.-B         Il. c/fotografias de interesse 
etnográfico. Contém curiosas apreciações estéticas e informações históricas sobre algumas regiões de Portu-
gal.(32-R)            15,00 € 

269. PINTO, Julio Lourenço.- O Algarve: Notas impressionistas.- Porto: Livraria Portuense, 1894.- 175p.; 
21cm.-E        Obra de vincado interesse regional, c/curiosas informações de índole etnográfica.M/enc. de 
pele, c/capas a superior espelhada. Rara e procurada.(88-R)      52,00 € 

270. PIRES, António Caldeira.- História do Palácio Nacional de Queluz / pref. Estudo de Affonso Dornel-
las; desenhos de Roque Gameiro, Alberto de Sousa e José Nogueira.- Coimbra: Impr. da Universidade, 1924-
1926.- 2 vols.: il.; 24cm.-( Subsídios para a história da arte portuguesa XIV).-B            Obra importante. Uma 
das mais completas monografias sobre o Palácio de Queluz. Il. c/est. em separado impressas em papel cou-
ché.(24-R)            50,00 € 

271. PITÁGORAS.- Versos de Ouro que vulgarmente andão em nome de Pithágoras / traduzidos de Grego 
em Lingoagem Portugueza e illustrados com Escolios, e Annotações Críticas e…. Por Luiz Antonio de Aze-
vedo.- Lisboa: Na Regia Officina Typografica, 1795.- (10), 89p.; 19cm.-B          É invulgar e apreciada esta 
tradução dos famosos " Versos de Oiro" versículos sentenciários onde se evidencia a sabedoria dos consagra-
dos mandamentos do pensamento pitagórico. Capa quase solta.(74)     42,00 € 

272. PITT-RIVERS, Julian dir.lit.- Mediterranean Countrymen : Essays in the Social Anthropology.- Par-
is: Mouton & Cie., 1963.- 236p.:il.; 25cm.-E          C/diversos artigos sobre a antropologia mediterrânica, 
c/evidente interesse para Portugal. Enc. edit.(97)       28,00 € 

273. POMBINHO JUNIOR, J.A.- Cantigas Populares Alentejanas e seu subsidio para o léxico português.- 
Porto: Maranus, 1936.- 117, (4)p.; 21cm.-B           C/interesse filológico e etnográfico.(157) 25,00 € 

274. PORTUGALIA : Revista de Cultura, tradição e renovação nacional / director Fidelino de Figueiredo.- 
Nº 1 (Outubro de 1925 ) a Nº 6 (Março de 1926).- Lisboa: Tipografia da Portugalia, 1925-1926.- 6 números: 
il.; 25cm.-B          Colecção completa de tudo quanto se publicou desta revista de índole literaria e histórica 
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c/colaboração de J.Lúcio de Azevedo, Luis Chaves, Oliveira Lima, Aires de Ornelas e Gilberto Freire entre 
outros.Uma ou outra capa c/manchas. Miolo estimado.(14)      60,00 € 

275. POULLE, Emmanuel.- Paléographie des Écritures Cursives en France du Xve au XVIIe siécle : re-
cueil de fac-similés de documents parisiens avec leur transcription, précédé d'une introduction.- Genéve: 
Librairie Droz, 1966.- 60p.;23cm.-B    + Atlas de 32 est.37cm.-B         Importante estudo paleográfico, cons-
tituído por um pequeno vol. de texto e 32 estampas em cartão, soltas dentro de port-folio próprio, que repro-
duzem documentos manuscritos franceses antigos.(168)      62,00 € 

276. PURIFICAÇÃO, Fr. Antonio da.- CHRONICA DA / ANTIQUISSIMA / PROVINCIA / DE 
PORTV- / GAL DA ORDEM DOS EREMITAS / sde Sto. Agostinho Bispo de Hipponia, & principal / Dou-
tor da Igreja. / PARTE PRIMEIRA …- Em Lisboa: Por Manoel da Sylva, 1642.- (4), 372, (6) f. numeradas 
pela frente; 27cm.-E             Trata-se da primeira parte desta raríssima crónica monástica, considerada pelos 
nossos mais notáveis escritores e bibliógrafos como uma das mais interessantes e informativas. O texto é 
composto a duas colunas excepto nas paginas iniciais e de índice, sempre enquadrado por filete duplo sim-
ples e ocasionalmente adornado por letras capitulares de fantasia. A pagina de rosto exibe ao centro uma 
bonita vinheta finamente aberta em chapa c/as armas reais portuguesas. Uma segunda parte foi publicada 
anos mais tarde. Enc. da época int. de pergaminho, sem guardas. Para além de pingo de tinta no corte das f. 
32-35, ex. completo e estimado da Biblioteca de José Maria Nepomuceno do qual ostenta o Ex-Libris.(177)
             500,00 € 

277. QUEIRÓS, José.- Olarias do Monte Sinay / ilustrações de Alberto de Sousa.- Lisboa: Typ. Castro & 
Irmão, 1913.-(4), IX, 119, (2)p.: il.; 23cm.-B           Estudo fundamental para a história da faiança olisiponen-
se. Adornado c/diversas figuras intercaladas no texto e estampas em separado. Primeiras folhas c/mancha de 
água já desvanecida.(152-R)          26,00 € 

278. QUENTAL, Antero de.- A morte de D. João.- Barcellos: Typographia da "Aurora do Cavado", 1896.- 
20p.; 17cm.-B                   Limitado a 100 exemplares. Raro. Peça de colecção.(177-R)  15,00 € 

279. QUENTAL, Antero de.- Algumas poesias suas pouco conhecidas. (não entradas em nenhum dos 
volumes de suas obras, vindos à luz).- Barcellos: Typographia da "Aurora do Cavado", 1894.- 67p.; 17cm.-B                
1ª edição, incluída nas apreciadas publicações de Rodrigo Veloso limitadas a 100 exemplares. Raro. (176-R)
             22,00 € 

280. QUENTAL, Antero de.- Fantasia Pantheista.- Barcellos: typographia da Aurora do Covado, 1895.- 
12p.; 17cm.-B Exemplar de uma edição de apenas 100. Reprodução fiel de "A Fantasia pantheista", como 
publicada em "O Século XIX". Peça de colecção. Estimado. (180-R)    15,00 € 

281. QUENTAL, Antero de.- Introdução a uma poesia de D. Henriqueta Elias.-Barcellos: Typographia da 
Aurora do Cavado, 1896.- 12p.; 17cm.-B                 Exemplar de uma edição de apenas 100. raro. Peça de 
colecção. (175-R)           14,00 € 

282. QUENTAL, Antero de.- O desterro dos Deoses (A.A. de A.).- Barcellos: Typographia da Aurora do 
Cavado, 1895.- 19p.; 17cm.-B                 Exemplar de uma tiragem de apenas 100. raro. Estes formosos e 
apreciados versos sairam anteriormente no "Instituto". Peça de colecção. (179-R)   15,00 € 

283. QUENTAL, Anthero de.- Leituras Populares.- Barcellos: Typographia da Aurora do Cavado, 1896.- 
(4), 65p.;19cm.-B        Ex. de uma tiragem de apenas 100. Raro. Peça de colecção. (178-R) 20,00 € 

284. RAMALHO, Miguel Mauricio.- Ao felicissimo e prodigiozo nascimento da serenissima senhora prin-
ceza D. Maria Thereza Francisca por…-Lisboa: Na Officina de Antonio Gomes, 1793.- 15p.; 21cm.-C        
Estas composições poéticas setecentistas são hoje invulgares e apreciadas.Cartonagem em papel marmorea-
do.(78)             28,00 € 
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285. RAU, Virginia.- Subsídios para o estudo do movimento dos Portos de Faro e Lisboa durante o século 
XVII.- Lisboa: Academia Portuguesa da História, 1954.- 277p.: il.; 26cm.-B             Il. c/vários gráficos, 
alguns desdobráveis. C/evidente interesse histórico e regional. (138-R)    32,00 € 

286. RECOLLECTIONS of The Peninsula  / by the author of Sketches of India.- Fourth Edition, London: 
Longman, Hurst, rees, Orme, Brown and Green, 1825.- (4), 358p.; 22cm.-E          Esta obra publicada anóni-
ma foi escrita pelo Coronel Moyle Sherer e trata-se da  relação de observações pessoais durante os cinco anos 
de campanha militar na peninsula (1809-1814), c/ curiosos esboços sobre as maneiras e caracter dos Espa-
nhóis. Curiosamente o Catálogo da "Livraria Duarte Sousa" atribui a a utoria a C.C. Best. M/enc. de pele, da 
época, c/charneira aberta e pasta superior quase solta. Miolo estimado. Rubrica coeva no rosto.(154) 

             120,00 € 

287. REFLEXÕES sobre o Correio Brasiliense- Num. I.II.III. ( e IV.V.eVI).- Lisboa : Na Impressão 
Regia, 1809-1810.- 2 fasc. (84,2p); 22cm.-B     Trata-se das duas primeiras entregas (de 7) deste periodico de 
critica, que segundo Inocêncio (IV,58) foi redigido por Fr. Joaquim Brito França Galvão.(20) 22,00 € 

288. REGULAMENTOS Essenciais para os Cadetes - Escola Naval.- (Lisboa ?): Edição do Serviço de 
Publicações Escolares, 1961.- 86p.; 22cm.-B         Em policopiado.(184)    15,00 € 

289. RELAÇÃO da derrota naval, façanhas, e successos dos cruzados que partirão do Escalda para a Terra 
Santa no anno de 1189, escrita em Latim por Hum dos mesmos cruzados / traduzida e annotada por João 
Baptista da Silva Lopes.- Lisboa: Na Typographia da Academia das Sciencias, 1844.- XII, 108p.: 2 est.; 
22cm.-B           Edição c/o texto da Relação em latim e respectiva tradução em português. C/evidente interes-
se histórico e regional. Vem il. c/duas estampas, uma reproduz uma página do manuscrito original, e a outra é 
uma bonita vista de Silves. Valorizado c/ded. do autor. M/enc. de pele lev. cans. Nas charneiras, c/capas 
(estas c/lev. vestigios de lepismatídeos nas margens). Leve acidez devido á qualidade do papel.Obra rara e 
procurada.(127)           120,00 € 

290. RELAÇÃO da segunda parte da Ilha de Malta : suas forças, e cultura, e hum famoso Sino, que lhe 
puzerão os Turcos…- Lisboa : Na Officina de Ignacio Nogueira Xisto, 1761.- 8p.; 20cm.-C         Estas rela-
ções setecentistas são hoje raras e apreciadas. Esta descreve a Ilha de Malta e os combates c/os Turcos. Leve 
acidez devido á qualidade do papel.Cartonagem em papel marmoreado.(151)   48,00 € 

291. RELAÇÃO do que praticarao os habitantes da Cidade de Lagos, pela feliz restauração destes Reinos.- 
S.l.: S.n, s.d.(1808?).- 4p.; 20cm.-C           Raríssima relação das festividades realizadas pelas autoridades em 
Lagos após a notícia da expulsão dos franceses de Portugal. Pensamos que tenha sido impressa mesmo no 
Algarve (Lagos?). Do maior interesse regional. Cartonagem em papel marmoreado c/rotulo de pele na pasta. 
Peça de colecção.(147)          75,00 € 

292. RELAÇÃO verdadeira dos trabalhos que o Governador D. Fernando de Souto e certos fidalgos portu-
gueses passaram no descobrimento da Provincia da Florida / agora novamente escritas por um fidalgo de 
Elvas.- 3ª edição prefaciada e anotada, com um glossário e índices por Frederico Gavazzo Perry Vidal.- Lis-
boa: Agência Geral das Colónias, 1940.- LXXIV, 419p: il.; 23cm.-B        Excelente reedição deste clássico da 
literatura portuguesa de expansão colonial, enriquecida c/a reprodução facsimilada da raríssima edição de 
1575.(19-R)            22,00 € 

293. RELATORIO do Intendente do Governo na Beira : Anno de 1908.- Lourenço Marques: Imprensa 
Nacional, 1910.-170, (2)p.; 26cm.-B          Muito informativo. Carimbos.(48)   26,00 € 

294. RESTAURAÇÃO).- CARTA / DE VN SARGENTO PORTUGVEZ / DE VN TERCIO DE LA / 
guarnicion de Lisboa al Marquez / de Carracena sobre su voto al / Rey de Castilla.- S.l.: S.n, s.d.- 4p.; 21cm.-
C         Sem autor, sem data e local de impressão. Segundo Inocêncio (XVIII,217) " pode avaliar-se do intuito 
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 de zombaria pelo estylo, apesar de não ser correcta a linguagem" . Estes opúsculos da "Restauração" são 
hoje muito raros e procurados.Cartonagem em papel marmoreado.(25)    48,00 € 

295. REVISTA Filosófica. Publicação quadrimensal de estudos filosóficos e histórico-científicos dirigida 
por/ Joaquim de Carvalho.- N.1 a Nº 22 (Março de 1951 a Maio de 1959).- Coimbra: Atlântida, 1951-1959.- 
22 números.; 25cm.-B                 uma das mais importantes e apreciadas revistas do género publicadas em 
Portugal. Contém colaboração de: Joaquim de Carvalho, Baraona Fernandes, Joel Serrão, Jacinto do Prado 
Coelho, Veríssimo Serrão, Rómulo de Carvalho e Egas Moniz. Estudos sobre Teixeira de Pascoais, Antero 
de Quental, Fernando Pessoa entre outros. Colecção completa. Raro. (118-R)   100,00 € 

296. RIBEIRO, Fernando Nunes.- O Bronze Meridional Português.- Beja: S.n., 1965.- 33, (6)p.; XXXVI 
est.; 28cm.-E  Importante estudo arqueológico, il. em separado. Muito invulgar e procurado. M/enc. de pele, 
c/capas. (82)            52,00 € 

297. RIBEIRO, João Pedro.- Dissertações chronológicas e criticas sobre a história e jurisprudência eccle-
siastica e civil de Portugal / publicadas por ordem da Academia Real das Sciencias de Lisboa, pelo….-
Lisboa: Na Typographia da mesma Academia, 1860-1895.- 5 vols.; 24cm.-E         O autor foi um notável 
historiador, sobressaíndo aos seus contemporâneos na crítica dos documentos e na interpretação e estudo das 
fontes. Obra largamente documentada e muito estimada. Encs. Inteiras de percalina. Vol. 2º c/margens meno-
res. Dois vols (IV e V) são da segunda edição.Conjunto estimado.(157-R)    250,00 € 

298. RIBEIRO, Leonel.- História das Letras e dos Algarismos: segredos milenários finalmente conhecidos 
(resumo do I vol. das "Inscrições Lusitanas", "Letras e Algarismos".- Lisboa: Ed. do autor, 1959.- XI, 421, 
(2), p.;21cm.-B       Estudo de grande curiosidade e muito invulgar. Procurado. (105-R)  25,00 € 

299. RIBEIRO, Leonel.- O "Enigma Ibérico": outras bases e leituras novas de Inscrição Indígenas.- Lis-
boa: Edição do autor, 1969.- (5), 155, (3)p.; 23cm.-B                Estudo arqueológico c/interesse epigráfico. 
Em policopiado. Invulgar. (126-R)         18,00 € 

300. ROCHA, Antonio dos Santos.- Materiais para a história da Figueira nos séculos XVII e XVIII.- 2ª 
edição com pref.de Joaquim de Carvalho.- Figueira da Foz: S.n., 1954.- (12), 266p.: 2 est.desd.; 25cm.-B        
Monografia regional c/interesse histórico. Muito informativa.( 63-R)    34,00 € 

301. ROCHA, Antonio dos Santos.- Memórias e Explorações Arqueológicas I- Antiguidades pré-históricas 
do Concelho da Figueira da Foz.- Coimbra: Univ. de Coimbra, 1949.- 428p.:il.; 2cm.-(Acta Universitatis 
Conimbrigensis).-B        Importante estudo histórico-arqueológico, il. em separado.Ainda c/ interesse regio-
nal.(85-R)            28,00 € 

302. ROCHA, Antonio dos Santos.- Memorias sobre a Antiguidade.- Figueira: Impr. Lusitana, 1897.- (4), 
264, (4)p.; 24cm.-( Paleoethnologia e Archeologia Historica).-B            Os estudo de interesse histórico e 
arqueologico aqui reunidos foram anteriormente publicados na " Revista de Sciencias Naturaes e Sociaes ou 
pelo Archeologo Portuguez". Raro.(77-R)        38,00 € 

303. RODRIGUES, Maria da Conceição Monteiro.- Carta arqueológica do Concelho de Castelo de Vide.- 
Lisboa: Junta Distrital de Portalegre, 1975.- 277, (2)p.: il., CXXX est.; 25cm.-B            Estudo de grande 
interesse regional, il. c/129 estampas impressas em separado e um mapa desdobrável. (70-R) 38,00 € 

304. ROSA, Antonio Ramos Rosa.- A nuvem sobre a página.- (lisboa): Publicações Dom Quixote, 1978.-
80, (2)p.; 21cm.-(Poesia Século XX).-B         1ª edição.(193)     26,00 € 

305. ROSA, António Ramos.- A Construção do Corpo.- Lisboa:Portugália editora, 1969.- (12), 103, (4)p.; 
20cm.-(Col. Poetas de hoje).-B           1ª edição. Invulgar.(31-R)     32,00 € 
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306. ROSA, António Ramos.- A Pedra Nua.- Lisboa: Moraes editores, 1972.- 58, (4)p.; 20cm.-(Col. Circu-
lo de Poesia).-B       1ª edição. Foi galardoado c/o Prémio da Casa da Imprensa. (192)  32,00 € 

307. ROSA, António Ramos.- Boca Incompleta.- Lisboa: Arcádia, 1977.- (10), 105p.;21cm.-B                 1ª 
edição. (130-R)           22,00 € 

308. ROSA, Antonio Ramos.- Ciclo do Cavalo.- Porto: Limiar, 1975.- 83, (2)p.; 21cm.-(Col. Os Olhos e a 
Memória).-B         1ª edição.(191)         22,00 € 

309. ROSA, António Ramos.- Nos seus olhos de silêncio.- Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1970.- 100, 
(2)p; 18cm.-B                 1ª edição. (173-R)        22,00 € 

310. ROSA, António Ramos.- Terrear : poemas de António Ramos Rosa / pinturas de Vespeira.- (Lisboa): 
Minotauro, 1964.- (28)p.:il.; 33cm.-B          Ex. de uma luxuosa edição de apenas 350 assinados pelo poeta e 
impressos em papel encorpado, muito enriquecida c/ inclusão de 3 bonitas pinturas de Vespeira impressas a 
cores e em separado. Levíssimos picos de acidez, devido á qualidade do papel.(172)  72,00 € 

311. ROSA, João.- Iconografia artística eborense: subsidios para a história da arte no distrito de Évora / 
com um prefácio do Dr. Manuel de Sousa Pinto.- Lisboa: Impr. Nacional, 1926.- 260, 35p.: il.; 26cm.-E              
Trabalho com grande interesse artístico e regional, profusamente il. no texto com numerosas estampas, algu-
mas impressas em papel diferente e a cores. M/enc. de pele c/capas, a superior s/a gravura. (116-R) 

             42,00 € 
 

312. ROUGNON, Paul.- La Musique et son Histoire.- Nouvelle edition, revue et corrigée.- Paris: Librairie 
Garnier Fréres, s.d.- 297p. : il.; 24cm.-B         Il. no texto.(111)     22,00 € 

313. SÁ DA BANDEIRA, Visconde de.- Factos e considerações relativas aos direitos de Portugal sobre os 
territórios de Molembo, Cabinda e Ambriz e mais lugares da Costa Occidental d'Africa situados entre o 5º 
grau 12 minutos e o 8ºgrau de latitude Austral.- Lisboa: Imprensa Nacional, 1855.- 63, (6)p.: 3 mapas; 
23cm.-B          Importante. Adornado c/3 mapas desdobráveis. Capas c/pequenas imperfeições.Raro.(55-R)
             34,00 € 

314. SÁ-CARNEIRO, Mário de.- Dispersão: doze poesias por Mário de Sá-Carneiro.- 2ª edição.- Porto: 
Presença, 1939.- 70, (2)p. ; 23cm.-B           Reimpressão editada pelas edições " Presença". Atendendo á 
extrema raridade da 1ª edição é muito procurada. Como habitualmente c/as margens das capas imperfeitas. 
De resto limpo e estimado.(53-R)         48,00 € 

315. SACRAMENTO, Fr. Antonio do.- Viagem Santa e Peregrinação devota, que aos santos lugares de 
Jerusalem, em que se obrou a nossa Redempção, fez nos annos de mil setecentos e trinta e nove, e quaren-
ta…. Na occasião, em que foi por Commissario da Conducta das Esmolas que deste Reino de Portugal, e 
suias conquistas vão todos os annos por ordem do magnanimo Rei, e Senhor D. João V. Primeira (e Segunda) 
parte.- Lisboa: Na Officina de Miguel Manescal da Costa, 1748.- 2 vols. em 1 (48,195p. + 8,474p.); 21cm.-E             
Obra setecentista rara e interessante, pois descreve não só a viagem, mas também muitos dos costumes do 
médio-oriente, c/ curiosas observações pessoais. Narra também muitas das acções dos cristãos na Terra San-
ta, e descreve monumentos da região.Tem no final uma interessante e útil " Relação dos Santos Lugares da 
Terra Santa". Pag. de rosto impressa a negro e vermelho. Encadernação da época int. de pele C/pequenos 
trabalhos de traça na lombada. Ultima folha do segundo volume c/pequena falta num canto.(8) 300,00 € 

316. SADE, Marquês de.- A filosofia na alcova / prefácios de David Mourão-Ferreira e Luis Pacheco.- 
Lisboa: "Afrodite", 1966.- 215p. : il.; 18cm.-B            Tradução francesa deste clássico françês da literatura 
erótica, pela primeira vez editado em Portugal. Esta obra considerada " pornográfica" levaria a julgamento 
c/posterior condenação as pessoas que colaboraram na sua edição. Vem adornada c/10 estampas em papel 
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 couché. Tem colado na folha de guarda um aviso aos livreiros aconselhando-lhes o maior cuidado na venda 
do livro e interditando-o a menores.Muito procurado.(83-R)     52,00 € 

317. SAINT-PROSPER, Auguste.- Histoires d'Espagne, de Portugal, de  Hollande et de Belgique, depuis 
les temps les plus reculés jusqu'en 1838 : ouvrage orné de 32 belles planches gravées sur acier, representant 
les principaux sites, les monuments anciens et modernes, ainsi que les costumes civils, militaire et religieux 
des differents peuples décrits dans ce volume…- Paris: P. Duménil, 1839.- (4), 502, II p.: 32 est.; 22cm.-E           
Interessante obra estrangeira sobre Portugal e Espanha, adornada por 30 (de 32) gravuras em aço que retra-
tam monumentos e cenas populares dos países estudados.M/enc. de pele, da época. Estimado.(197) 

             75,00 € 

318. SAMARTIN, Fr. Tomás de.- Novena de Sto. Antonio de Padua : revelada por el mismo Santo, al que 
se consagra…- Pamplona: Por Longas, s.d.- 32p.; 10cm.-B              Interessante novena a Santo António  em 
castelhano, impressa em pequeno formato de finais do século XVIII ou principios do XIX. Manchas antigas 
já desvanecidas.(80)           62,00 € 

319. SANTARENO, Bernardo.- O Duelo : peça em 3 actos e 3 quadros.- Lisboa: Edições Ática, 1961.- 
205p.; 20cm.-B        1ª edição.(36-R)         22,00 € 

320. SANTARENO, Bernardo.- Os Anjos e o sangue : peça escrita para a radiotelevisão.- Lisboa: Ática, 
1961.- 133p.; 20cm.-B          1ª edição.(37-R)       18,00 € 

321. SANTOS, Ary dos.- Eça de Queiroz e os homens de Leis.- Lisboa: Portugália, 1945.- (6), 141, (2)p.; 
26cm.-B       Il. c/desenhos " hors texte" de Tomaz de Mello (Tom). Muito invulgar e apreciado.(34-R) 

             34,00 € 
 

322. SANTOS, Maria José de Moura.- Os falares fronteiriços de Trás-os-Montes.- Coimbra: Faculdade de 
Letras da Universidade de Coimbra, 1967.- 415p.:il.; 24cm.-B         Este desenvolvido estudo foi apresentado 
como dissertação de licenciatura em Filologia Românica á Faculdade de Letras da Universidade de Coim-
bra.(99)            48,00 € 

323. SANTOS, Maria Luiza de Queirós Amancio dos.- Origem e evolução da Música em Portugal e sua 
influência no Brasil.- Rio de Janeiro : Imprensa Nacional, 1942.- (8), 343p.: il.; 33cm.-(Comissão Brasileira 
dos Centenarios de Portugal).-B           Do índice: I- Da música árabe até aos bardos II- Folclore canário III- 
A música em Portugal do reinado de D. Afonso III ao de D. Sebastião IV- Principais vultos da polifonia 
vocal nos séculos XVI e XVII V- De D. João V a D. Maria II. Impressão cuidada a duas colunas em papel 
couché. Il. no texto c/varias estampas e desenhos. C/diversas músicas.(1-R)   52,00 € 

324. SARMENTO, F. Martins.- Os Argonautas : Subsídios para a antiga historia do Occidente.- Porto: 
Typographia de António José da Silva Teixeira, 1887.- XXI, 292p.: 2 mapas; 24cm.-E        Raro estudo sobre 
a geografia antiga c/ informações sobre a origem mítica de Portugal. Il. c/dois mapas desdobráveis. M/enc. de 
pele, c/capas. Alguns cadernos quase soltos. (133)       68,00 € 

325. SEABRA, Visconde de.- Resposta do Visconde de Seabra aos seus calumniadores.- Coimbra: 
Imprensa da Universidade, 1871.- 157p.; 23cm.-B         Curioso processo de abuso de liberdade de Imprensa, 
contra o director do jornal " Braz Tisana".(89)       30,00 € 

326. SENA, Jorge de.- Fidelidade. Poemas.- Lisboa: Livraria Morais Editora, 1958.- 88), 80, (6)p.; 20cm.- 
(Círculo de Poesia).-B                 1ª edição. (174-R)       48,00 € 

327. SENA, Jorge de.- O Reino da estupidez : o tempo e o modo.- Lisboa: Livraria Morais Editora, 1961.- 
183, (8)p.; 18cm.-( O tempo e o modo).-B           Edição original desta interessante colectânea de ensaios e 
outros estudos.(79-R)           28,00 € 
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328. SENA, Jorge de.- Peregrinatio ad loca infecta : 70 poemas, alguns dos quais amáveis com um epílogo 
altamente filosófico, e sem prefácio do autor.- Lisboa: Portugália, 1969.- XV, 191, (6)p.; 20cm.-(Col.Poetas 
de Hoje).-B        1ª edição. Capa de João da Câmara Leme. C/ded. do autor em pedaço de carta colada na 
guarda.(166-R)           42,00 € 

329. SEQUEIRA, Eduardo.- Adolpho Frederico Moller / esboço biographico por…- Porto: Typographia 
Cruz Coutinho,1891.- 57p.: 1 retr.; 16cm.-E           M/enc. de percalina.(61)   12,00 € 

330. SERPA, António Ferreira de.- A ascendência açoreana de Camilo Castelo Branco.- Lisboa: Portuga-
lia, s.d.- 37p.; 20cm.-B     +      Camilo Castelo Branco no Parlamento de 1885 e a sua ascendência picoense.- 
Lisboa: Tip. do Comércio, 1926.- 66p.; 20cm.-B  (22)      16,00 € 

331. SERRÃO, Joaquim Veríssimo.- Uma estimativa da População Portuguesa em 1640.- Lisboa: ( Aca-
demia das Ciências), 1975.- pp.214-303; 25cm.-B           Separata das " Memórias da Academia das Ciên-
cias".(138)            15,00 € 

332. SERRÃO, Joaquim Veríssimo.- Uma relação do Reino de Portugal em 1684.- Coimbra: (Universida-
de), 1960.- 106p.; 24cm.-B                (163-R)       15,00 € 

333. SILVA, D.A. Tavares da.- Esboço dum Vocabulario Agrícola Regional.- Lisboa: S.n., 1942.- 480, 
(2)p.: il.; 24cm.-B              Rara separata dos " Anais do Instituto Superior de Agronomia". Este curioso e 
desenvolvido estudo filológico é de grande interesse técnico e etnográfico. Il. c/figuras no texto.Boa m/enc. 
de pele, c/capas. (90-R)          54,00 € 

334. SILVA, José de Seabra da.- Petição de Recurso apresentada em audiencia publica á Magestade de El-
Rey Nosso Senhor pelo Doutor…sobre o ultimo, e critico estado desta Monarquia depois que a Sociedade 
chamada de Jesus foi desnaturalizada, e proscripta dos dominios de França e Hespanha.- Em Lisboa: Na 
Officina de Miguel Manescal da Costa, 1767.- 59p.:29cm.-C          De esmerado apuro gráfico c/o rosto 
impresso a negro e vermelho. Esta petição costuma andar apensa á famosa "Deducção chronologica e analy-
tica", formando uma espécie de commentario áquele recurso, tendo sido escrita para o fundamentar. Cartona-
gem da época em papel marmoreado, c/a lombada, imperfeita. Pequeno carimbo no rosto.(175) 

             42,00 € 
 

335. SILVA, Maria Helena Santos.- O Cesto : estudo linguístico, etnográfico e folclórico.- Coimbra: 
Faculdade de Letras de Coimbra, 1961.- (2), 242, 47p.: il.; 24cm.-B           Importante estudo etnográfico, il. 
c/figuras no texto. Invulgar separata da " revista Portuguesa de Filologia". (68-R)   36,00 € 

336. SILVA, Pe. Antonio de Macedo e.- Annaes do Municipio de Sanct-Yago de Cassem, desde remotas 
eras até ao anno de 1853.- Beja: Typographia de Sousa Porto & Vaz, 1866.- VII, 205p.: 4 est.; 20cm.-E            
Trata-se da mais antiga monografia de Santiago do Cacém, adornadac/4 bonitas litografias desdobráveis duas 
das quais representam o Castelo em 1850. Enc. Int. de percalina c/capas. Leves manchas na estampa 4. Esti-
mada.(82-R)            150,00 € 

337. SOARES, Ernesto.- Evolução da gravura de madeira em Portugal : séculos XV a XIX.- Lisboa: 
C.M.L., 1951.- (4), 65p.: 50 est.; 30cm.-E             Valioso trabalho de investigação artística e histórica, pre-
ciosa fonte de informações sobre os artistas gravadores que se distinguiram em Portugal, neste ramo. Repro-
duz alguns trabalhos notáveis. Bonita m/enc. de pele, c/capas e ferros a ouro na lombada.(156-R) 

             52,00 € 
 

338. SOARES, Ernesto.- Francisco Bartolozzi e os seus discípulos em Portugal.- Gaia: Edições Apolino, 
1930.- (6), 91p.: il.; 25cm.-( Estudos Nacionais).- B             Il no texto e em separado. C/interesse biográfi-
co.(18-R)            15,00 € 
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339. SOARES, Torquato de Sousa.- Contribuição para o estudo das origens do Povo Português.- Sá da 
Bandeira: Universidade de Luanda, 1970.- 216p.; 24cm.-B           Il. c/figuras no texto. Edição original, il. no 
texto.(136-R)            24,00 € 

340. SOROMENHO, Augusto.- La Table de Bronze d'Aljustrel : rapport adressé à Monsieur le Ministre de 
l'Intérieur.- Lisbonne: Imprimerie Nationale, 1876.- 11, (2)p.:il.; 25cm.-B         Relatório oficial sobre este 
importante achado arqueológico, il. c/duas estampas reproduzindo as tábuas e a tradução das mesmas.(161-R)
             22,00 € 

341. SOTTO MAYOR, Antonio da Cunha Pereira de.- Os Estados Unidos : esboço historico desde a des-
coberta da América até á presidencia de Johnson (1492-1865).- Lisboa: Imprensa Nacional, 1877-1881.- 3 
vols.; 21cm.-E      Obra muito informativa. Trata da descoberta, colonização, posterior formação de colónias 
c/caracter próprio, da revolução e da independência. O 3º vol. Contem um suplemento até 1877 e um mapa 
desdobrável de grandes dimensões. M/encs de pele. Estimado. (58-R)    40,00 € 

342. SOUSA, A. Neves e.- Mahamba : Poesias 1943-1949.- (Lamas da Feira): Ed. Do autor, 1949.- 80, 
(4)p.:il.; 22cm.-B           1ª edição. Rara. C/ilustrações do autor.(15-R)    36,00 € 

343. SOUSA, Arlindo de.- Antiqua Lusitania : De Geographia, de Populo, de Moribus, de Re Rustica, de 
Divinitis, de Arte Militari, de Romanis, de Bellis, de Viriato, de Sertorio, alliaque.- Rio de Janeiro: S.n., 
1958.- 166p.; 19cm.-B    Obra muito curiosa onde se transcrevem as passagens de texto que dizem respeito a 
Portugal dos principais autores clássicos.(146-R)       18,00 € 

344. SOUSA, Fr. João de.- Documentos Arabicos para a historia portugueza copiados dos originaes da 
Torre do Tombo com permissão de S. Magestade, e vertidos em Potuguez por Ordem da Academia Real das 
Sciencias de Lisboa.- Lisboa: Na Off. Da Academia Real das Sciencias, 1790.- (8), 190, (1)p.; 22cm.-E               
Trabalho de esmerado apuro gráfico, impresso a duas colunas. Importante para o estudo das relações entre 
Portugal e o Árabes. Bastante invulgar e procurado. Boa m/enc. de pele com ferros a ouro na lombada. Rosto 
com pequenos restauros à cabeça. Estimado. (129-R)      72,00 € 

345. SOUSA, Fr. João de.- Vestígios da Língua Arabica em Portugal, ou Lexicon etymologico das pala-
vras, e nomes portuguezes que têm origem arabica…- Lisboa: Na Officina da Academia Real das Sciencias, 
1789.- XX, 160p.;21cm.-E                   Estudo filológico de importãncia, ainda com interesse histórico. 
M/enc. de pele, levemente aparado. Estimado. Invulgar e procurado. (104-R)   56,00 € 

346. SOUSA, José de Campos e.- Actualização do Processo Genealógico de Camillo Castello Branco.- 
Guimarães: Separata da Revista " Gil Vicente", 1951.- 34p.:il.; 24cm.-B          De tiragem reduzida. (38) 
             15,00 € 

347. SOUSA, José de Campos e.- Psicanálise, judaísmo e mãe de Camilo : resposta a Gondim da Fonseca.- 
Lisboa: Tip. Porto Médico, 1954.- 26p.; 23cm.-B          Ex. nº 13 de uma edição de apenas 300 rubricados 
pelo autor. Trata-se de uma resposta, até desagravo ao livro de Gondim da Fonseca intitulado " Camilo Com-
preendido". Muito curioso.(43-R)         16,00 € 

348. SOUSA, Teixeira de.- Para a história da Revolução.- Coimbra: Moura, Marques & Paraíso, s.d (1912 
?).-  2 vols.; 19cm.-E        Importante resenha de acontecimentos políticos dos primeiros dias de Outubro de 
1910, hoje fundamental para a história da implantação da república. Boas m/encs c/capas. Invulgar os dois 
vols juntos.(145-R)           80,00 € 

349. SOUSA, Teixeira de.- Responsabilidades Históricas : (Política contemporânea).- Coimbra: França & 
Armenio, 1917.- 2 vols.; 19cm.-E           C/muito interesse para a história dos primórdios da república.Boas 
m/encs de pele, c/capas.(147-R)         52,00 € 
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350. SOUSA, Tude M. de.- Gerez : (Notas Etnográficas, Arqueológicas e Históricas).- Coimbra: Impr. da 
Universidade, 1927.- XXV, 272p.: il.; 20cm.-E              Interessante monografia regional, il. c/diversas foto-
grafias no texto. M/enc. de pele, c/capas.(165-R)       32,00 € 

351. SUBSÍDIOS para a bibliografia da história local portuguesa.- Lisboa: Biblioteca Nacional, 1933.- (8), 
XII, 425p.; 23cm.-B           Esta recolha efectuada por António Mesquita de Figueiredo, inclui perto de 1500 
referências a monografias regionais, tornando-se assim numa bibliografia indispensável a todos os que se 
interessam pela nossa literatura regional. (59-R)       36,00 € 

352. SUSPIROS saudosos, e metricos, ou colecçam primeira de varias vozes na sempre deploravel  morte 
d’El Rey fidelissimo o Senhor D. João V. de saudosa memoria, falecido a 31 de Julho do presente anno de 
1750.- Lisboa: Na Officina de Manoel Coelho Amado, 1750.- 20p.; 21cm.-C             Estas composições poé-
ticas setecentistas são invulgares e apreciadas. Acidez no papel. Restauro antigo.(81)  28,00 € 

353. TABLEAU historique et Politique de la Suisse ou sont décrits sa situation, son état ancien & mo-
derne: sa division en Cantons; les Diétes, & l'Union Helvétique; ou l'on voit l'origine, la naissance, l'établis-
sement, & les progrés de ses Républiques; les moeurs, la Politique, la Religion…/ traduit de l'Anglois.- Á 
Fribourg & se trouve a Paris: Chez Lottin le Jeune, 1766.- XII, 384p.; 17cm.-E           Esta obra setecentista 
sobre a Suiça é muito informativa e descritiva. Foi publicada anónima, mas o autor foi Abraham Stanyan e o 
tradutor Besset de La Chapelle. É invulgar e apreciada. Enc. da época int. de pele, c/defeitos nas charneiras e 
coifas mas ainda sólida. Miolo estimado.(50)       68,00 € 

354. TAVARES, José Pereira.- " O Crime do Padre Amaro".- Aveiro: Gráfica Aveirense, 1943.- 61, (2)p.; 
26cm.-B       Trata-se da " Análise das duas primeiras redacções- a elaboração e publicação do romance".(2-
R)             10,00 € 

355. TERREMOTO, Armando.- O Livro do Compromisso de Olhão: Sumários e Índices de 43 Registos; 
trabalho prático de Arquivologia.- Coimbra: S.n., 1978.- 153f.numeradas pela frente; 25cm.-B           Traba-
lho prático da Cadeira de Arquivologia e Arquivoeconomia do Curso de Bibliotecario-Arquivista da Univer-
sidade de Coimbra. Em policopiado. Tiragem restrita. Capa c/mancha de água já desvanecida.(118) 
             28,00 € 

356. TOVAR, Antonio; CARO BAROJA, Julio.- Estudios sobre la España Antigua.- Madrid: C.S.I.C.-
Fundacion Pastor, 1971.- 159, (4)p.:il.; 24cm.-(Cuadernos de la " Fundacion Pastor" 17).-B            Do índice: 
Consideraciones sobre la geografia e historia de la España antigua;  La " Realeza" y los Reyes en la España 
Antigua. Tambem c/interesse para a história de Portugal.(103)     32,00 € 

357. TRADIÇÃO (A): Revista academica coimbrã.- Tomo I (1 a 5) (Agosto 1920).- Coimbra: Alves & 
Morão, 1920.- 40p.: il.; 25cm.-B            Único volume publicado desta interessante revista académica de 
Coimbra dirigida por Camilo Valente, onde colaboraram Cabral do Nascimento, Afonso Duarte, Augusto 
Casimiro, Alfredo Brochado, Américo Cortez Pinto, António de Portucale, Fernandes Martins, e João Augus-
to Machado e na parte artística Alberto Sousa, Abel Eliseu, Fausto Gonçalves, João Augusto Macedo e Joa-
quim Salgado. Segundo Daniel Pires no "Dic. da Impr. Periodica Lit. Port" , Fernando Guimarães considera 
que esta revista é uma das que vai preparar o aparecimento da "Presença". Tal como nós a B.N. também não 
possue um raríssimo número espécime publicado em Março do mesmo ano. Rara.(83)  88,00 € 

358. TRANSMONTANO, Maria Tavares.- Subsídios para a Monografia da Freguesia de Carreiras (Con-
celho de Portalegre).- (Portalegre): Edição da Junta Distrital de Portalegre, 1976.- 227p.: 1 retr.; 21cm.-B          
C/interesse regional.(91-R)          18,00 € 

359. TRANSMONTANO, Maria Tavares.- Subsídios para a Monografia do Porto da Espada : Povoação de 
Freguesia de S. Salvador de Aramenha, Concelho de Marvão, Distrito de Portalegre.- (Portalegre): Edição da 
Assembleia Distrital de Portalegre, 1979.- 153p.: il.; 21cm.-B           (95-R)   20,00 € 
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360. TUCKER, Jedediah Stephens.- Memoirs of admiral the right honº the Earl of St. Vincent.- London: 
Richard Bentley, 1844.-2 vols. 2 retr. 1 est.; 23cm.-E             Edição original desta obra de cariz memorialista 
e biográfico c/interesse histórico. Este oficial inglês comandante da esquadra inglesa do mediterrâneo com 
apenas 15 navios defrontou ao Largo do Cabo de São Vicente no Algarve a esquadra espanhola de 25 navios 
e infligio-lhes uma derrota memorável. Edição apreciada. Cada vol. vem adornado c/um retrato do biografa-
do no inicio. Tem ainda um fac-simile de uma carta de Nelson. M/encs de pele. Restauros nos retratos. (185)
             120,00 € 

361. VALLE, Eugenio Torre do ; CASTRO, José Velloso de.- O Cuanza desde Quibinda a Cumanga : 
relatorio da viagem realizada nos mezes de Julho e Agosto de 1905 … para estudar as condições de navigabi-
lidade d'aquelle rio e provavel ligação fluvial de Malange ao Bié.- Lisboa: Typographia Universal, 1908.- 
138p.: il.; 25cm.-B           Estudo muito il. c/varias estampas no texto e um mapa desdobrável representando o 
curso do rio. Carimbos.(22-R)         32,00 € 

362. VASCONCELOS, Damião Augusto de Brito.- Notícias Históricas de Tavira 1242-1840.- Lisboa: 
Livraria Lusitana, 1937.- (6), 233, (4)p.; 23cm.-E             Monografia de interesse histórico e regional, muito 
invulgar. M/enc. De pele, c/capas, estas c/picos de humidade.(92-R)    48,00 € 

363. VASCONCELOS, Mário Cesaryni de.- Titânia e a Cidade Queimada.- Lisboa: Publicações Dom 
Quixote, 1977.- (12), 112p.: il.; 21cm.-(Poesia Século XX).-B            1ª edição.(159-R)  24,00 € 

364. VEIGA, Antonio Motta ; TAVARES, F. Santos ; GUERRA, Henrique.- Historia do Direito Português 
de harmonia com as doutas prelecções do Exmo. Sr. Prof. Dr. Pedro Martins ao curso do 1º Ano Juridico de 
1931-1932.- Lisboa: Tipografia da Cooperativa Militar, 1931.- 256p.;23cm.-E          Apreciadíssimo e invul-
gar. Ex. de trabalho c/abundantes sublinhados e anotações. (106)     22,00 € 

365. VEIGA, Sebastião P. M. Estácio da.- Paleoethnologia - Antiguidades Monumentaes do Algarve : 
tempos préhistóricos.- Lisboa: Imprensa Nacional, 1886-1891.- 4 vols.: il.; 25cm.-(Paleoethnologia).-E           
Desenvolvido estudo histórico-arqueológico sobre a região algarvia, hoje fundamental para estudos históricos 
sobre a região. Vem il. c/estampas em separado, muitas desdobráveis. Conjuntos completos são invulgares e 
procurados. Boas encs. inteiras de pele, c/capas (excepto o 2º vol.). Primeiro vol. c/restauro na folha 1/2. 
Como habitualmente c/leves picos de acidez devido á qualidade do papel.(144)   380,00 € 

366. VEIGA, Sebastião P.M. Estácio da.- Memoria das Antiguidades de Mértola observadas em 1877 e 
relatadas por…- Lisboa: Impr. Nacional, 1880.- 189, (2)p.: il.; 24cm.-E              Apreciada edição original 
deste estudo arqueológico de reconhecido interesse histórico e regional. Vem il. c/um mapa desdobrável e 
varias figuras no text. M/enc. de pele, c/capas.(84-R)      54,00 € 

367. VERMELHO, José A.- Esta Almeirim famosa (esboço monográfico).- Almeirim: Comissão Munici-
pal de Arte e Turismo, 1950.- 55p.:il.; 22cm.-B     +     VERMELHO, José A.- " Al-Meirim" (velharias desta 
Vila tão mui nobre).-Almeirim: Comissão Municipal de Arte e Turismo, 1951.- 76p.:il.; 21cm.-B        Il. no 
texto.(19)            15,00 € 

368. VIANA, Abel.- 7 opúsculos com os seguintes títulos: O Doutor Leite de Vasconcelos e o Baixo Alen-
tejo (Porto, 1959), Escultura Infantil no Algarve (Reminiscência pré-histórica) (Porto, 1944); Necrópole 
Romano-Suévica (?) de Beiral / Ponte de Lima- Viana do Castelo (Ponte de Lima, 1961); Quatro notáveis 
peças arqueológicas do Baixo Alentejo (Coimbra, 1957); Mamoa do Marchicão - Aldeia dos Palheiros (Ouri-
que) (Porto, 1962); Ossónoba - O problema da sua localização (Guimarães, 1952); Suevos e Visigodos no 
Baixo Alentejo (Braga, 1960). (183-R)        38,00 € 

369. VIANA, Abel.- 8 opúsculos com os seguintes títulos: Notas de Arqueologia Alto Alentejana (Mate-
riais do Museu Arqueológico do Paço Ducal de Vila Viçosa) (Évora, 1955); Acerca dos Monumentos Dol-
ménicos da Bacia do Vouga (Coimbra, 1957); O conjunto Visigótico de Alcaria (Caldas de Monchique) (Lis-
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boa, 1949); Necrópole Céltico-Romana de Aljustrel (Coimbra, 1957); Breve nota sobre a estação romana da 
Lobreira Grande (Beja) (Coimbra, 1957); Campos de Urnas do Concelho de Elvas / Paço Ducal de Vila 
Viçosa - Materiais da Secção Arqueológica (Coimbra, 1958); "Cidade Velha" de Santa Luzia (Viana do Cas-
telo) (Guimarães, 1954); De lo Preromano a lo Arabe en el Museo Regional de Lagos (Madrid, 1953). (182-
R)             38,00 € 

370. VIANA, Abel.- Algumas noções elementares de Arqueologia Prática.- Beja: Minerva Comercial, 
1962.- 211p.: il.; 25cm.-E           Excelente manual de arqueologia enriquecido c/numerosas figuras e estam-
pas exemplificativas. C/copiosa bibliografia especializada. M/enc. De pele, c/capas.(66-R) 35,00 € 

371. VIANA, Abel.- Nossa Senhora da Cola : notas históricas, arqueológicas e etnográficas do Baixo 
Alentejo.- Beja: S.n., 1961.- 99p.: XLVI est.; 25cm.-B          Importante estudo arqueológico, rara separata do 
" Arquivo de Beja". Il. em separado. (74-R)        30,00 € 

372. VIANA, Abel.- Para o Cancioneiro popular Algarvio / separata da “Revista de Portugal”.- Lis-
boa:Edição de Álvaro Pinto, (1954).-319, (2)p.;25cm.-E          Este interessante Cancioneiro está dividido por 
temas. Invulgar. Boa m/enc. de pele c/capas. (122-R)      45,00 € 

373. VIANA, Abel.- Subsídios para um Vocabulário Algarvio.- Lisboa: (Separata da “Revista de Portu-
gal”),1954.- 82p.;25cm.-E         De evidente interesse regional. Ordenado alfabeticamente. M/enc. de pele, 
c/capas.(119-R)           26,00 € 

374. VIANA, Abel.- Vidros Romanos em Portugal : breves notas.- Porto: Imprensa Portuguesa, 1959.- 
42p.: 6 est.; 23cm.-(Trabalhos de Antropologia e Etnologia).-B              Estudo acompanhado de significativa 
iconografia. Rara separata dos "Trabalhos de Antrpologia e Etnologia".(162-R)   20,00 € 

375. VIEIRA, Pe. António.- Historia do Futuro, livro anteprimeiro prologomeno a toda a historia do Futu-
ro, em que se declara o fim, & se provão os fundamentos della. Materia, Verdade, & Utilidades da Historia 
do Futuro.- Lisboa Occidental: Na Officina de Antonio Pedrozo Galram, 1718.- (36), 379p.; 21cm.-E          
Rara 1ª edição deste apreciado clássico de índole messiânica, muito procurado. Edição impressa em bom 
papel de linho. Enc. da época int. de pele. Este ex.devia acompanhar um conjunto de obras de Vieira 
c/encadernações uniformes e por isso ostenta na lombada "  Hist. do Fut.vol.XV". Rubrica coeva no rosto. 
Estimado.(4)            580,00 € 

376. VILHENA, Júlio de.- Cartas Inéditas da Raínha D. Estefânia / prefaciadas e comentadas por…-
Coimbra: Impr. Da Universidade, 192.- 251p.; 26cm.-B         C/interesse histórico/biográfico.(17-R) 
             18,00 € 

377. VITORINO, Pedro.- O Grito da Independência em 1808.- Coimbra: Imprensa da Universidade, 
1928.- (8), XI, 140, (3)p.:il.;23cm.-B                   Memória histórica com interesse regional, sobre os aconte-
cimentos no porto em 1808, durante a s invasões franceses. Ilustrada em separado com 27 estampas impres-
sas em papel couché contendo 34 gravuras. M/enc. de pele c/capas. Estimado. (102-R)  42,00 € 

378. VIVAS, Lourenço.- SERMÃO / QVE PREGOV / O LICENCIADO LOVRENÇO / VIVAS, EM 20. 
DE IANEIRO DE / 1641. no dia da Procissão, que a Villa de Castello / da Vide fez a Deos Nosso Senhor, em 
acção de / graças, pella merce, que fez a este Reyno, em / lhe dar por Rey ao muito alto, & Po- / deroso DOM 
IOAM O IV /Senhor Nosso.- Em Lisboa: Na Officina de Lourenço de Anveres, 1642.-  (4),43p.; 18cm.-C          
São raros estes opúsculos seiscentistas c/sermões da Restauração, e este c/grande interesse regional para Cas-
telo de Vide. Cartonagem em papel marmoreado. Está aparado á cabeça o que afecta a numeração das pagi-
nas e a primeira linha do texto. Leve humidade num canto das folhas. Peça de colecção. (148) 66,00 € 

379. WERHAM, R.B. editor.- The Expedition of Sir John Norris ans Sir Francis Drake to Spain and Por-
tugal, 1589.- Hants: Temple Smith, 1988.- LXVI, 380, (6)p.; 23cm.-E          Historial das incursões inglesas a 
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Portugal na sequência da derrota da "Grande Armada" nas costas de Inglaterra. C/evidente interesse para a 
história de Portugal. Enc. edit.(112)         36,00 € 

380. WRIGHT, Lawrence.- Limpo e decente ou a divertida história do quarto de banho e da retrete.- Lis-
boa: Meridiano, 1970.- (8), 326, (2)p.: il.; 22cm.-E      +      Brilhante e Acolhedor ou a curiosa história da 
fogueira primitiva à cozinha e ao aquecimento nos nossos dias.- Lisboa: Meridiano, 1970.- (6), 252, (2)p. : 
il.; 22cm.-E      +  Quente e confortável ou a singular história da cama, dos trogloditas à era espacial.- Lisboa: 
Meridiano, 1970.- (6), 408, (2)p.:il.; 22cm.-E             Interessantíssimos estudos sobre a evolução técnica e 
social operada nestes aspectos da vida familiar e urbana. Muito ilustrados no texto. Encs. editoriais dentro de 
caixa própria em veludo. (195)         88,00 € 

381. WORLD (1st) Festival of Negro Arts - Dakar April 1-24, 1966 : Colloquium ; function and Signific-
ance of African Negro Art in t5he life of People and for the People / Organized by the Society of African 
Culture.- S.l. (Paris, Dakar?): Society of African Culture, 1968-1971.- 2 vols.; 21cm.-B          Interessantes 
comunicações, algumas sobre as ex-colónias.(108)       48,00 € 

382. ZBYSZEWSKI, Georges.- Le Quaternaire du Portugal.- Lisboa: Instituto de Alta Cultura, 1958.- 
227p.:il.; 24cm.-B   Estudo basilar, c/interesse geológico e arqueológico. Invulgar. (124)  32,00 € 

383. ZINADIM.- História dos portugueses no Makabar: manuscrito árabe do século XVI/ publicado e trad. 
por David Lopes.- Lisboa: Imprensa Nacional, 1898.- CIII (96), 134, (6)p.: (4)mapas; 26cm.-E         Edição 
Comemorativa do Quarto Centenário do Descobrimento da India – Contributo da Sociedade de Geografia. As 
96 p. que constituem o segundo grupo de paginação deste volume, compreendem o texto original em caracte-
res árabes. Três mapas desdobráveis e um simples impressos em separado. Meia-enc. de pele com ferros a 
ouro na lombada. Conserva as capas. Estimado.(181-R)      45,00 € 

MANUSCRITOS 

384. AMÉLIA, D. (Rainha de Portugal).- 1 carta autógrafa (2 p.;15cm)  
Carta dirigida a  D. Isabel Lobo d'Almeida (Galveias) na sequência da organização de uma tourada, na qual 
pede que esta entre em contacto com o"Faial" (Marquês de Faial), a fim de saber qual o número de amadores 
que participam "Comme si le temps est beau les taureux auront bien dimanche, il faut absolument que je 
sache combien d'amateurs prennent part à la course (…) p. que je puisse prévenir Leitão".Assinada, junto 
com envelope.(34-R)           150,00 € 

385. AMÉLIA, Dona (Rainha de Portugal).- 1 Carta autógrafa (4p.;15cm)  
Nesta curta e objectiva carta dirigida à sua confidente e amiga (camarista da rainha) D. Isabel Lobo d'Almei-
da  (Galveias), D. Amélia escreve sobre um pedido / ordem !? que o rei lhe fez sobre uma ida  ao teatro "Le 
Roi m'ayant dit qu'il désirait formellement que j'aille au théatre, j'y vais" e com tom de desagrado comenta 
"Vous savez quelle était et est encore mon impression".Assinada D. Amélia Rainha, junto com envelope (33-
R)             120,00 € 

386. ANTÓNIO PEDRO.-  1 Documento dactilografado  (15p.; 26cm.)  
Original dactilografado do argumento / guião para um filme intitulado  AS  CASAS DA AREIA. Destinava-
se a ser produzido pela União Promotora de Filmes SCRL (1947-1948) com realização de A. de A. Cavalcan-
ti  (Alberto  Cavalcanti, importante realizador brasileiro que na época havia realizado um filme entre nós). 
Como possíveis intérpretes referem-se: Raul de Carvalho, Assis Pacheco, Maria Barroso, Fernando Pessa, 
Carlos Miranda e Maria Matos. A acção desenrola-se na aldeia de Argil no Minho. Começa: “.. Argil é uma 
aldeia do Minho onde toda a gente vive da terra e para a terra. Está quasi na borda do mar mas não tem pes-
cadores, e à praia, que fica apenas a umas centenas de metros, por detráz dum pinhal, os lavradores só vão 
buscar o sargaço para o estrume.Como todas as aldeias minhotas tem mais mulheres do que homens, e são 
elas, sobretudo, quem faz o trabalho da lavoira. Os homens teem ofício, e, pelo oficio quasi sempre emigram 
para Lisboa ou para o Brasil.”  Termina:  “  …  O incêndio em baixo, é medonho. Começam a tocar os sinos 
a rebate. Com pás e com baldes, com enxadas, começam a passar correndo os da aldeia, que vão acudir ao 
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fogo. Para que os não vejam, Vicente e Mariana cortam por outro atalho. Recorta-lhes o perfil o clarão ao 
longe. E vão felizes, chorando…” Não encontrámos referências a que alguma vez tenha sido publicado ou 
realizado. Inédito ?Título e assinatura são autógrafos. (5-R)      120,00 € 

387. ARRIAGA, Manuel de (Presidente da República).-1 Carta autógrafa (4p.;21cm.) 
Carta dirigida ao poeta e publicista conimbricense Manuel da Silva Gaio a felicitá-lo por ter sido nomeado 
Secretario do Liceu de Coimbra, e a agradecer um exemplar de um livro que Gaio escrevera [Moniz Barreto], 
que Arriaga apreciou e que com a confiança da amizade se permite dar conselhos para futuros trabalhos: “… 
Recebe um estreito abraço de congratulação pela tua nomeação definitiva para Secretario do Lyceu de Coim-
bra […]Por aqui corria que te dariam o lugar de Secretario da Universidade […] ver-te collocado em harmo-
nia com os teus provados merecimentos , mas a origem da tua nomeação era má e não gostaria de te ver mal 
apreciado aos olhos da Mocidade académica e do plantel republicano que pode ser chamado pela fatalidade 
das circunstancias a dirigir o paiz […] Recebi há tempos o teu livro sobre o Moniz Barreto, livro que está 
optimamente escrito mas dando ao criticado proporções que elle não tem, mais nascidas do teu espírito do 
que da realidade das coisas. No entanto […] apreciar no que dizes d’elle que é indiscutivelmente um homem 
de valor, intellectual que honra a sua geração.Agradeço a oferta e já que vaes entrar n’um período de bem 
estar económico e moral preferiria que consagrasses as tuas excellentes aptidões a criticar as grandes figuras 
do período heróico e romântico que vem de 1820 a 1852, após os quaes caiu bastante a craveira das nossas 
celebridades politicas e litterarias…”. Assinada e datada de Lisboa 28 – 3 – 1895.(14-R)  100,00 € 

388. BARRADAS, Jorge.- 1 Documento autógrafo. 
Neste pequeno memorando par Henrique Mouta (director da Revista Contemporânea) diz o notável ilustrador 
:" Tenho empenho em que vejas o desenho para ZIZI, caso possas vem a minha casa ´manhã á noite ou então 
telefona-me durante o dia".Assinado.(38-R)        30,00 € 

389. BESSA-LUIS, Agustina.- 1 Carta autógrafa (1p.;23cm.)  
Carta dirigida a José S. Ribeiro, pedindo desculpas pela demora em agradecer a bondade com que tinha sido 
recebida. " O livro de que lhe falei intitula-se " O Paço de Sintra”. Tem desenhos da Rainha D. Amelia. Os 
apontamentos historicos são do Conde de Sabugosa. A ilustração artística é de Casanova e Raúl Lino. Este 
Casanova é mirifico. Não sei donde saíu. Talvez da história pairada duma menina Taiza com quem outro 
Casanova teve amores, ao que conta. Estou ao dispor para contribuir na organização do livro que pensam 
editar sobre a Vieira (Vieira da Silva). Ela não gosta que eu a chame Vieira, mas é um nome de concha do 
mar, venusino de todo, e de que uma mulher se pode orgulhar”.Assinada. Porto, 1 Julho 1977. C/furos de 
arquivador.(39-R)           120,00 € 
 

390. BRANDÃO, Júlio.- 1 Documento autógrafo (9 f. numeradas pela frente; 23cm.). 
Original da crónica O MONUMENTO A JÚLIO DINIS.“ É com inefável consolo espiritual que vemos afinal 
levantado um monumento a Julio Dinis. Devia-lho há muito o Pôrto, sua terra natal – como lho devia o paiz 
inteiro -, mas custa muito, entre nós levar a efeito homenagens como esta ![…] Os cultores do efémero hão-
de sentir o vasio quási álgido das suas obras, quando as virem poisadas sobre a sua existência, semelhantes a 
frias figuras de pedra sobre o silêncio dos sepulcros. Mas aquele que comovidamente amou, aquele que escu-
tou compassivo o soluço doloroso da natureza e dos homens, há-de ver como é imorredoiro o pedaço de 
sonho que lhe ficou nas páginas! ”.Assinado. Com emendas do mesmo punho.(15-R)  25,00 € 

391. CAMPOS, Agostinho de.- Correspondência dirigida por este importante escritor e pedagogo ao amigo 
e condiscípulo Dr. José Antonio de Almeida de Ovar. É constituída por 9 cartas e 2 cartões que abrangem um 
período de 1935 a 1943. 
25 – 7 – 1935 – “Visto que te interessam as aventuras das palavras através dos tempos (aquilo a que os filó-
logos chamam semântica ) lê por exemplo:[…]Eu gostava bem de reunir em livro, ampliando-os, certos arti-
gos e palestras que tenho feito sobre o assunto. Mas como ? Se nem sequer tenho tempo para, os reler […] 
Sunt lacrymae rerum !” 19 – 11 – 1936 – “…Vê lá tu o que é o Progresso: o Tolentino fazia um soneto ópti-
mo e raras vezes calhava darem-lhe por ele uma pobre perna de galinha; eu, por um artiguelho qualquer abi-
cho um rico presente de pão-de-ló de Ovar. Imagina que eu tinha mais leitores além de ti e todos com a tua 
opinião acerca do respectivo merecimento: nem a minha mulher precisaria de mandar às compras. Enfim: sou 
um homem feliz: gosto de dar lições e pagam-me para as dar, quando eu, se fosse rico, pagaria para me entre-
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ter com elas; gosto de escrever e…” 25 – 2 – 1940 – “… O limite de idade não me aflige, se Deus me der 
saúde. Bem preciso dela, porque terei de trabalhar até morrer.” Assinadas e datadas.Algumas com os respec-
tivos envelopes, com o selos recortados. (16-R)       70,00 € 
 

392. CARNEIRO, António.-  1 Carta autógrafa (1p.; 17cm.)  
Carta dirigida a um amigo: “ Acabo de ler nos jornaes d’aqui a noticia do fallecimento de sua Exma Irmã. 
Sem palavras, sempre vãs nos momentos de grande dor, limito-me a apresentar-lhe as minhas sinceras condo-
lências”  Assinada e datada de Lisboa 4 de Fevereiro 1928.(7-R)     25,00 € 

393. CARTA de Instituição e confirmação da Irmandade de Nossa Senhora do Rosario da Freguesia de 
Monte Agudo, Diocese de Lisboa Occidental.- 1 Documento em pergaminho.- Sec. XVIII (36x49cm.)  
Em forma de diploma com o texto enquadrado por filetes grossos a ouro e titulo em maiúsculas também a 
ouro, vem adornado ao centro por cima do texto com uma vinheta decorativa que ostenta no interior um boni-
to desenho á pena que representa Nossa Senhora do Rosario a dar um rosário a S. Domingos, tendo ao colo o 
menino Jesus que por sua vez dá também um rosário a Stª Catarina de Siena. Vem assinado pelo Geral da 
Ordem dos Pregadores Fr. Tomás Rippoll. Datado de Roma a 3 de Outubro de 1725.Manchas marginais. E 
mancha de tinta no verso.(40-R)         280,00 € 
 

394. CARVALHO, Joaquim Martins de.-  1 Carta autógrafa ( 1p.; 21cm.)  
Carta dirigida a Rafael Bordalo Pinheiro: “..Tenho felizmente, nos últimos dias obtido sensíveis melhoras nos 
meus incommodos; mas o excesso de incessante trabalho, que, pelas minhas circunstancias especiaes não 
posso interromper, mesmo quando estou doente, o que custará a acreditar, torna-me disposto para pequenas 
recahidas. Em fim aqui vou andando como é possível. “Assinada e datada de Coimbra  27 de Outubro de 
1885. (4-R)            35,00 € 

395. CASTRO, Eugénio de.- 1 Documento autógrafo (1p.; 27cm.). 
Original da poesia SOMBRA E CLARÃO, publicada na Revista “ Contemporânea” Nº 6 Dezembro de 
1922.“ De mãos dadas, lá vão avó e neta,- A Saudade e a Esperança de mãos dadas ! –A neta é loira, a avó 
tem cans prateadas; Uma leva a boneca, outra a muleta.[…] E eu que as vejo passar, com mágua infinda Pen-
so que a avó talvez já fosse linda, E que a neta talvez venha a ser feia !Assinado. Em papel timbrado da 
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Pela perfeição da caligrafia nota-se que o poeta teve preo-
cupações estéticas na apresentação deste soneto. Insignificantes imperfeições nos cantos. Dobras. (17-R) 
             180,00 € 

396. CHAGAS, João.- 2 Cartas autógrafas (2p. + 3p; 19cm.) 
Cartas dirigidas a Rafael Bordalo Pinheiro a primeira com um pedido que só Bordalo poderia concretizar. 
“…Os rapazes do Rebate , meus amigos, nossos amigos, querem um desenho representando um sino a sahir 
de uma torre alta, tocando a rebate . É o caso do brasileiro que queria ver pintado um homem gago.Voçê, 
sempre meu amigo e sempre affeiçoado a rapaziada republicana não hesita um momento em fazer isto. [ …..] 
O desenho destina-se á cabeça do jornal.”  Tem  ainda um lembrete assinado pelo editor Costa Carregal “ 
Veja Raphael olhe que são os rapazes do Rebate nossos amigos.”.Na segunda carta em sequencia da primei-
ra, desculpa-se: “ tendo partido para Hespanha, os rapazes do Rebate não puderam communicar-lhe as indi-
cações que V. pede.” e faz-lhe outro pedido: “ Mando-lhe um prospecto do meu novo jornal.- A Republica. 
Se puder faça-lhe uma referencia nos Pontos. Termina referindo que não enviou as crónicas prometidas por-
que “….não tenho tido mãos  a medir com a instalação do meu jornal, que desejo publicar, no dia 11, primei-
ro em que começa a vigorar a lei de imprensa aqui no Porto.” Assinadas. (23-R)   120,00 € 
 

397. CIRÍACO, Ernesto.- 2 Cartas autógrafas ( 4p.;19cm. + 4p.; 21cm.)  
Duas cartas dirigidas a Rafael Bordalo Pinheiro. Numa, para além de fazer um pedido: “  O Jorge Veiga, que 
esteve aqui ultimamente vindo de propósito de Espinho, p.ª assistir  ao meu concerto, mostrou-me grandes 
desejos de possuir um chapéu egual a alguns que trouxeste de Paris e que uzam os estudantes do quartier 
latin. Não sei que chapéus são. Elle disse-me que não tem confiança contigo p. te fazer esse pedido. Ora é 
mais que provável que ja não tenhas nenhum. Peço-te portanto, que me mandes dizer como se chamam e,  
pouco mais ou menos, aonde se vendem que eu tenho facilidade em os mandar vir.” o famoso musico e com-
positor transmontano, demonstrando uma grande intimidade com Bordalo, lança interessantíssimas suspeitas 
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sobre a verdadeira autoria da revista humorística “ O Alfacinha” dirigida por Urbano de Castro, “ Vi o pri-
meiro numero do Alfacinha. Tu a mim não me comes. O jornal foi feito por iniciativa tua e com dinheiro teu 
para servir de reclame ao Antonio Maria e pôr em evidência o teu talento. Ainda que me jures que não foi 
assim não te acredito.” Na outra, Ciríaco que, “.. Escrevo-te á pressa no theatro. Estou com o Mephistópheles 
que me tem dado um trabalho dos diabos” pede  a Bordalo :” Vê se fallas com o Palha ou com o Portugal 
fazendo-lhes ver isto, para não contarem com a peça enquanto durar a companhia lyrica.” Assinadas e data-
das Porto 31 de Agosto 1882 e 32 de Fevereiro. (6-R)      70,00 € 

398. CRESPO, Gonçalves.- 1 Carta autógrafa (2p.; 14cm.). 
Carta a um amigo provavelmente condiscípulo : Ahi vai a carta. Mette-a no correio ou manda-a entregar sem 
ser por Paixão, ao Dantas (Julio Dantas ?)…na surpresa do exame. Creio que o Hermano passará.”. Pede ain-
da para esse amigo lhe mandar imprimir cartões de visita com a morada: “ Travessa de Sancta Catharina 11 – 
1º”. Assinada. Dobras. (18-R)          45,00 € 
 

399. EPITAPHIO da sepultura do Conde Castanheira - EPITAPHIO da sepultura da Condeça da Casta-
nheira.- Sec. XIX.-(8) (2)p.: 1 est.; 21cm.-C         Tem um desenho à pena c/ uma das sepulturas. No final 
tem uma carta do Secretario de Estado da Repartição de Justiça a informar que uma carta anterior, provavel-
mente do autor deste manuscrito Bacharel João José Miguel Ferreira da Silva Amaral, sobre a conveniência 
da demolição  " dos segredos que há nas Cadeyas das Villas de Povos e Castanheira…"já havia sido enviada 
para o Ministério do Reino. Cartonagem em papel marmoreado.(41-R)    52,00 € 

400. ESCOLA PORTUENSE DE BELAS ARTES .- 5 FotografiasFotografias de  grupos de alunos, nos 
anos de 1908, 1909, 1911. De particular interesse uma apresentar um grupo na aula de pintura.(1-R) 
             45,00 € 

401. GALVEIAS, Condessa das (para a )- 1 Carta  
Carta a informar a Condessa das Galveias (D. Catarina, filha do Duque de Palmela) que havia sido eleita " 
dama honoraria de Sua Magestade a Rainha". Vem assinada pela "Duqueza Camareira Mor". Datado de 
"Paço das Necessidades", 16 d'Abril 1859. Juntam-se dois bonitos cartões de visita da Condessa das Galveias 
e o respectivo envelope.(36-R)         45,00 € 
 

402. GUIMARÃES, Delfim.- 1 Documento autógrafo (1 p.; 29cm.). 
Original da poesia A HORA DA PARTIDA.“ Ai ! a hora cruel da despedida,E as lágrimas choradas n’esse 
instante !Ferem mais do que lámina cortante Os soluços que ouvimos á partida……Quem poderá prever, 
quando partimos, Por quanto tempo nós nos despedimos, Se acaso tornaremos a voltar ? !“Assinado. O autor 
acrescentou: “Inédito. Do livro em preparação: Alma Portuguesa”,obra publicada posteriormente em 1916. 
Pela perfeição da caligrafia nota-se que o poeta teve preocupações estéticas na apresentação deste soneto. 
(32-R)             65,00 € 

403. LIMA, Sebastião de Magalhães.-  1 Carta autógrafa ( 1p.; 21cm.)  
Carta dirigida a Rafael Bordalo Pinheiro:” O meu pedido referia-se ao mesmo obsequio, que de ti sollicitou 
hoje o Sr.Julio Pereira da Silva, com um bilhete do João de Deus. Roga-se á tua bondade um desenho, como 
vae indicado no papel incluso, para o frontespício de um nº único, que vae ser vendido pelo Gymnasio Club 
no bazar do Hyppodromo de Belém a favor da Associação de Escolas Navais. Poderias também nos nos Pon-
tos nos ii fazer qualquer referencia ao caso. Olha que é um grande serviço prestado aos amigos e á causa da 
instrucção.”Assinada. Em papel timbrado do Jornal “ O Século”. (3-R)    80,00 € 
 

404. LOPES,  Adriano de Sousa.- 1 Carta autógrafa ( 2p.; 21cm.)  
Carta dirigida a um amigo, seguramente ao Dr. Manuel da Sousa Pinto. Diz o famoso pintor:” Muito e muito 
obrigado pela sua boa carta, que me deu um enorme prazer. Aprecio-a muito porque creio que seja sincero o 
que me diz. Estimo deveras ter-lhe produzido uma impressão agradavel, o meu quadro. Sempre vem a Paris 
na primavera, como me disse no Leão d’Ouro ? Não deixe de me dizer quando vem, e saiba que não prescin 
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do de o ver n’esta sua casa, onde será recebido como camarada e amigo se me permitte esta liberdade.” Assi-
nada e datada de Paris, 19 de Fevereiro 1909. Com furos de arquivador na margem superior.(8-R) 
             30,00 € 

405. LOPES, Teixeira.-  1 Carta autógrafa ( 1p.; 26cm.)  
Carta dirigida seguramente ao pintor José de Sousa, um dos organizadores da Sessão de homenagem ao mes-
tre de pintura Veloso Salgado: “ … De todo o coração me associo á homenagem ao seu illustre Mestre, meu 
Amigo querido, Companheiro leal de muitas auras. Escreverei algumas linhas singelas, despretenciosas, em 
forma de carta que V. Exª ou qualquer outro artista da Comissão fará o favor de ler, podendo depois publicá-
la nos jornais no relato do que se passar.” Assinada e datada de Gaia 27 de Maio 1926. (9-R) 30,00 € 
 

406. LOPES, Teixeira.- 1 Carta autógrafa (2p.; 19cm.)  
Carta dirigida a Rafael Bordalo Pinheiro: “ Querido Mestre e bom amigo… Muito obrigado pelo seu tele-
grama de Boas Festas! Tambem lhe desejo as maiores felicidades assim como a todos os seus. Soube que 
esteve no Porto mas calculo bem com que pressa deve estar sempre n’esta terra bacalhoeira.  Eu estarei num 
d’estes dias em Lisboa onde conto acha-lo.” Assinada e datada de 2 de Janeiro de 1905. (10-R)  
             35,00 € 

407. LOURENÇO, Eduardo.-  1 Documento autógrafo ( 12p.; 33cm.)  
Original autógrafo do estudo intitulado IMAGEM TEOFILIANA DE CAMÕES . Começa: “… Quando o 
jovem Teófilo, com a mesma ambição romântica que o levara a tentar a “ Visão dos Tempos”, dá inicio à “ 
História da Poesia Portuguesa do Século XII a XVI “, Camões é já, lá muito, para o século XIX, um mito 
cultural e cívico de primeira grandeza, o Poeta de quem duas Comissões Oficiais buscam em vão os fabulo-
sos ossos. “ Termina: “  …. Bem pode, sem favor, inscrever-se a sua crítica entre aquela erudição inopinada a 
que se referiu o seu antigo amigo Antero, ao caracterizar com rigor e felicidade o novo tipo de compreensão 
histórica e erudita inaugurado pelo século XIX.”Assinado e datado de Nice de 11 de Outubro 1972.(24-R)
             88,00 € 
 

408. MANTA, Abel.- 1 Carta autógrafa (3p.; 18cm.). 
Carta dirigida ao amigo Henrique Mouta (redactor principal da revista “Contemporânea”) lamentando a mor-
te recente do pai de Mouta, mas evidenciando da parte de Manta um desencanto e pessimismo muito exacer-
bados: “….Com a tua grande alma encaram-se bem estas coisas e olha meu amigo não sei se lamente ou 
inveje os que morrem. Eu por aqui continuo arrastando sempre esta cruz que em franqueza já se vai tornando 
pesada […] Conto ir para a minha Beira para as serranias. Pode ser que por lá me distraia. Vou trabalhar, 
pintar algumas coisitas para que um dia se eu desaparecer ficar um vestígio da minha passagem por este vale 
de lágrimas.” Assinada e datada da Figueira da Foz 1 / 9 / 1917. (19-R)    40,00 € 

 
409. MARTINS, Rocha.- 1 Carta autógrafa (1 p.17cm.). 

Carta dirigida a um amigo: “ Agradeço a V. Exa. A bondade que teve em atender o meu pedido em relação a 
[…] que vae amanhã ás provas dos escriptorios da Companhia…”. Assinada. Curiosamente tem de punho 
diferente a seguinte informação: “ As provas que prestou não satisfazem.” (20-R)   30,00 € 

410. MIGUEL, Dom (Rei de Portugal).- 1 Carta autógrafa (2p;20cm.). 
Carta dirigida ao Prof. da Universidade de Coimbra Dr. Antonio Joaquim Ribeiro Gomes d’Abreu, absolutis-
ta convicto, que se havia demitido da cátedra por não querer prestar juramento de fidelidade ás instituições 
vigentes e a D. Maria:”…A honra, desinteresse e firmeza de caracter com que renunciastes a Cadeira de Len-
te Substituto da Faculdade de Medicina na Universidade de Coimbra, que vós tinheis ganho com o vosso 
estudo e saber, devem servir de modelo” Justificando a impossibilidade de prestar qualquer ajuda diz:“… 
Achando-me no exílio e vivendo do Obolo dos meus amigos não tenho com que vos possa remunerar, e pro-
var quanto a vossa conducta hé honroza, porem, vós deveis contar que eu repartirei convosco sempre, desse 
pão de lágrimas que eu tiver, porque de hoje em diante , vos considero como hum membro da minha família, 
como mais hum filho.” É de interesse referir que estas palavras se concretizaram pois D. Miguel convidou o 
Dr. Gomes de Abreu para ir para Brombach como preceptor dos seus filhos. Assinada e datada de Nauheim 3 
de Julho de 1856. (21-R)          300,00 € 
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411. NEMÉSIO, Vitorino.- 1 Bilhete postal  
Dirigido ao Dr. Artur Ricardo Jorge. Agradece o envio de um volume da reedição das obras do Dr. Ricardo 
Jorge (Pai) :  " Agora coube-me a vez dos "Sermões dum leigo", onde tanta matéria se desdobra aos nossos 
olhos ávidos. Tudo ali importa e se impõe. e o "leigo", afinal, é dominó generoso de um sábio que se identifi-
ca connosco, os autênticos leigos em matérias que ele torna transparentes"Assinado e datado de Lisboa 14 
Setembro 1973.(37-R)          55,00 € 

412. ORDENS Religiosas).- Sec. XIX.- (34)p.; 23cm. 
Este curioso manuscrito sem titulo contra as Ordens Religiosas, começa significativamente: " Em Portugal há 
doze mil frades, menos frade mais frade, cada hum destes gasta por dia 400$, que somão doze mil cruzados e 
por anno 1:754:000$000. Há mais cinco mil freiras; gasta por diacada huma 200$, somma hum conto de $, 
por anno 365 contos, que juntos com os que gastão os frades, soma tudo cinco milhões e trezentos mil cruza-
dos. Nestes doze mil frades perde o Estado vinte e quatro mil braços activos…"  segue-se uma virulenta criti-
ca, repleta de exemplos. Apresenta depois uma comparação da " Divisão ecclesiastica" do País c/as Divisões 
Militar e Civil. No final tem um capitulo intitulado" Documentos coriozos que provão a ignorancia e maldade 
do Clero secular e Regular". Cartonagem em papel marmoreado.(43-R)    62,00 € 
 

413. ORTIGÃO, Ramalho.- 1 Carta autógrafa (3p.; 21cm.-)  
Carta dirigida a Rafael Bordalo Pinheiro, em papel timbrado da “Comissão Portugueza da Exposição Colom-
bina” da qual Ramalho fazia parte, a propósito da decoração da casa onde se iria realizar a Exposição e cuja 
decoração tinha sido entregue ao insigne artista. “ escrevo hoje mesmo à Direcção da Companhia das Caldas. 
Os azulejos na sala grande parece-me serem, como hontem lhe disse, um augmento de luxo ornamental por 
cuja falta ninguém daria. É alem d’isso um desenvolvimento muito dispendioso e que forçosamente levaria a 
fazer um tempo que é precioso, e que não podemos desbaratar. Se a casa fosse nossa ainda valeria a pena 
d’esse sacrifício. Numa casa alheia é inútil.”[...  ...]”Além de tudo há a razão suprema da economia. Precisa-
mos de cingir-nos às bases do orçamento que V. deu e que eu por minha conta augmentei em mais de 
300.000 reis. O meu grande empenho é que d’essa somma orçada sobre o mais que for possível para V. 
“.Assinada. (11-R)           150,00 € 

414. ORTIGÃO, Ramalho.- 1 Carta autógrafa ( 4p.; 23cm.). 
Carta dirigida seguramente a Cristóvão Aires então director do Jornal do Commercio, que lhe havia pedido 
para solicitar a Eça de Queirós colaboração para o Jornal. Começa por informar, “… O Queiroz  [Eça de 
Queirós]  deveria vir hoje jantar connosco, mas acabo de receber d’elle um telegramma de contraviso. Vel-o 
hei depois de amanhã, 2ª feira, e lhe pedirei o artigo. Não creio porem que elle o possa fazer desde já porque 
está trabalhando aturadamente n’um capítulo da Reliquia, romance que vae dar ao prelo. Além  do Oliveira 
Martins encontramo-nos aqui com o Anthero.[ Antero de Quental]  mandou-se vir de Vianna o Guerra Jun-
queiro para jantarmos juntos.”  depois acusa a recepção de vários números do Jornal entre os quais  um que 
trazia sublinhado a tinta um artigo sobre a inicitiva da festa que comemorou o Centenario de Camões:  “ … 
um dos seus colaboradores diz  n’um artigo sem assignatura a respeito do Centenario de Camões que alguém 
n’um impresso se atribuíra a inicitiva d’essa festa, quando pelo contrário, etc.. Isto não teria significação  se 
essa parte do artigo a que me refiro não viesse sublinhada à penna no jornal que me foi enviado. Julgaria o 
auctor que fui eu que me attribui etc ? Peço a V. que desengane esse homem. Eu nunca escrevi nem imprimi 
tal coisa. Fui convidado para discutir o modo de celebrar o Centenario por uma Comissão que se tinha consti-
tuído para esse fim, e na reunião em que tomei parte propuz o cortejo nas bases em que elle se realizou. 
Incumbiram-me  de fazer esse programma e fi-lo. A Assembleia approvou-o, juntamente com o modo, que eu 
egualmente propuz, de o pôr em pratica.”  Esclarecido este incidente, já para o final Ramalho aborda  a cola-
boração que enviara para o Jornal do Commercio: “ …Quando tenha algumas horas livres pouparei para o 
Jornal do Commercio alguma prosa. Estimo que as cartas de Simplicio  [ crónicas de Ramalho para o Jornal 
do Commercio]  não produziram nos seus leitores mau effeito. Eu nunca sei coisa alguma do que o publico 
pensa a meu respeito. A sua boa informação  é a primeira e agradeço-lh’a.”Assinada e datada da Foz 13 de 
Setembro. Leve mancha na margem inferior.(25-R)       450,00 € 
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415. PACHECO, Luís.- 1 Bilhete postal autógrafo  
Bilhete postal dirigido ao amigo Carlos Barroco:”… com a pressa, ontem, não referi 3 assuntos que eram a 
destacar: 1)Libertino. Não tenho por aqui nenhum exemplar. Vai sair, assim espero, já revi provas e estão na 
Editorial Estampa de Lx, a 3ª edição dos Exercicios de estilo onde o texto foi encaixado, por sugestão do 
Editor ( que quer é engrossar a lombada ).  Mas talvez haja exemplares da edição Colibri,  falem com o Dr. 
Fernando Mão de Ferro.  2) um amigo meu [… …] , foi fazer férias a Cabo Verde e levou 1 livro para o Leão 
Lopes. Não o encontrou ali, disse-me ( é um grande aldrabão). Podes dar-me a morada ou paradeiro do Leão 
?  3) Há em Palmela uma Galeria de Santiago. Conheces ? Interessava-te expor ali ? eu tenciono fazer lá o 
lançamento dos m/ livros.”Assinado e datado de Palmela 2 de Setembro 1998. (26-R)  90,00 € 
 

416. PACHECO, Luís.- 1 Carta autógrafa ( 2p.; 22cm.)  
Carta dirigida ao amigo Carlos Barroco: “…. Chegaram de Nova Yorque os desenhos ( 6 estu-pendos !) do 
Martim Avillez para o m/ livro da Estampa. A semana que vem vou estar ( tem de ser, pois o Editor na 6ª 
próxima manda aquilo avançar na tipografia )  agarrado ao livro e problemas pendentes. Devo ir a Lx. todos 
os dias. É possível que apareça. Se, sábado ou domingo ou ainda esta noite, quiseres aparecer ou telefonar, é 
favor. Estou um bocado teso. E arranjei mais livros. Principalmente preciso de remédios. 4ª feira fui ao 
Rilhafoles  [ Hospital Miguel Bombarda] . Não vás lá ! É de fugir.”Assinada e datada de 22 Março 1974. 
Três insignificantes furos.(27-R)         160,00 € 

417. PALMELA, Duque de .- 2 Cartas autógrafas  
Cartas dirigidas a sua filha D. Catarina (Condessa das Gaveas). Na primeira carta de Paris 1843 relata a visita 
que fez a varias senhoras amigas da filha, e informa que lhe havia comprado diversos presentes em conjunto 
c/a Baroneza de Daupias. Também para as outras filhas tinha comprado algumas jóias. Na segunda carta 
datada do Funchal de 1847, onde o Duque estava por motivos políticos, aproveita para responder a uma carta 
que lhe havia enviado o genro, pois " escrevendo a uma metade é o mesmo que escrever á outra" e assim diz 
que muito estima que elle trabalhe no melhor " governo de sua Caza" pois a " ociosidade accaba por enferru-
jar até os melhores espíritos". Termina falando num possivel adiantamento de mesadas para o Conde que não 
sabe se será possível, pois também ele (Duque) está " gastando neste momento mais do que posso e os ren-
dimentos diminuirão de mais de uma tersa parte". Juntamos ainda 4 cartas da Duqueza de Palmela (D. Eugé-
nia) para a filha.(35-R)          120,00 € 
 

418. PINHEIRO, Rafael Bordalo; ROSA, Augusto.- 2 Cartas autógrafas ( 1p.; 18cm. + 4p.;18cm)  
O famoso actor Augusto Rosa sentindo-se ofendido por uma referência espirituosa feita por Bordalo, amigo 
de longa data, escreve: “ Raphael[.. …] Esquecendo absolutamente o que se deve a amizade, ridicularizaste-
me e offendeste-me no teu jornal de hontem. O teu procedimento, permitte-me que t’o diga,  foi [… …] e 
prova-me á evidencia que não tens consideração por ninguém quando imaginas  fazer uma phrase de espírito. 
“ continuando no mesmo tom agastado, confessa: “ Vêjo portanto da tua parte o propósito de me magoar, 
magoando mesmo.”[… ….].”Lamento profundamente que procedas assim commigo, a quem consideravas 
como a um irmão.”  e finaliza informando que “  … só me resta riscar-te da lista dos meus amigos enquanto 
me não deres explicação cathegorica do teu procedimento.”. A outra carta que é de Bordalo e escrita em res-
posta à de Augusto Rosa começa por revelar surpresa“ Meu caro Augusto[…. …] Surpreendeu-me a tua carta 
d’hontem, e foi essa surpresa que determinou a demora da minha resposta. Fiquei a scismar e a dar voltas ao 
jornal e fran-camente não vejo motivo para violências.” continua no mesmo tom surpreendido e apaziguador 
“ Posso assegurar-te que se consenti em publicar um gracejo onde todos os teus amigos vêem uma offensa, 
que eu não descortino- nem por sombras imaginei que isso fosse incomodar-te.” e finaliza em tom resignado: 
“ Faz o quizeres procede como entenderes, eu sou sempre o mesmo… teu amigo….”Assinadas. A  carta de 
Bordalo vem datada de 23 de Maio de 1885 . (28-R)       320,00 € 

419. PINTO, Silva.- 1 Carta autógrafa (1p.; 21cm.)  
Carta dirigida a Rafael Bordalo Pinheiro: “… Peço-lhe muito encarecidamente, como um alto favor pessoal, 
a fineza de publicar no seu jornal o retrato da minha querida artista Cinira Polónio, retrato que lhe remmete-
rei e que o seu lápis (sem adjectivos) reproduzirá com aggravantes de encanto.” Assinada e datada de 26 de 
Março 1890. (29-R)           35,00 € 
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420. POSTER- (Contraponto de Luis Pacheco).- PERDIGÃO, Gil.- Poster (48x68cm.) com desenho deste 
artista c/titulo na margem inferior: Contraponto- anti-poster de Gil Perdigão. Mancha de água marginal já 
desvanecida. Muito raro.Peça de colecção.        250,00 € 

421. QUEIRÓS, José Maria d’Eça de.- 1 Carta autógrafa (4p.;19cm.)  
Nesta extensa carta, o filho do insigne escritor escreve ao Dr. Manuel de Sousa Pinto a propósito de uma cri-
tica que este lhe havia dirigido num artigo publicado no Jornal Brasileiro Folha de São Paulo sobre a edição 
de Correpondência de Eça de Queirós organizada por José Maria. Diz este: “Contudo, não poderia deixar de 
me chamar a atenção a referência á organisação das cartas, que diz V.Exª “ deixa muito a desejar”. Não tenho 
a menor pretenção pessoal – só me é grato que me appontem os erros que possa ter comettido, na esperança, 
de os poder remediar em edições subsequentes. Eu organizei as Cartas por ordem cronológica – como é natu-
ral n’estas publicações e se fez, por exemplo, com as cartas da Mme. De Sévigné, para só citar o Mestre do 
género. De resto cartas que abrangem um período de mais de 30 annos, não poderiam ser publicadas por 
outra forma sem provocar uma terrível confusão de datas, assumptos – e mesmo estylos! Assente isto, que 
mais se poderia fazer ? – Juntar grande copia de Notas ?- Destinado a um publico especial e culto, pareceu-
me inútil sobrecarregar o livro com esses trechosinhos sizudos e didácticos que tanto irritam os verdadeiros 
lettrados.  [… .. ….]  Fica-ram portanto as cartas dispostas pela ordem como foram escriptas – acompanhan-
do, por assim dizer a vida do auctor. Que mais se podia fazer com respeito a organização ?  - Um índice ? 
Realmente essa questão do índice deu-me bastante que pensar. Mas como organizar o índice d’um volume de 
oitenta e tantas cartas, numeradas, dispostas cronologicamente , e que apenas contam doze destinatários? Era 
inútil – visto que só Oliveira Martins, por exemplo, tem mais de 30 cartas. Indicando as datas ? – Para quê – 
se o volume é já de si uma successão cronológica de cartas ? Assim, o índice pareceu-me impossível ou antes 
inútil – e por isso o suprimi com uma consciência trnquilla.” continuando a justificar os critérios de organiza-
ção do volume termina:” E já que V. Exª mencionou uma deficiência grave no meu trabalho – creia que só 
ficarei extremamente grato se generosamente me fizer indicar o meio de o remediar.” Assinada e datada da 
Praia da Granja de 12 de Abril 1926. Com furos de arquivador na margem superior que afectam levemente 
uma letra.(30-R)           120,00 € 

422. RAPOSO, Hipólito.- 1 Carta autógrafa ( 3p.; 18cm.)  
Carta dirigida ao Dr. Manuel de Sousa Pinto: “ Desculpe-me por vir trazer-lhe tão tarde o louvor que o seu 
romance merece e o agradecimento pela sua amiga lembrança. Neste inferno em que se tornou a vida portu-
guesa, os que não andam nas praças do poder para lhe aceitar as comendas – sentem os dias tombar sobre  
eles, como se pás de terra caíssem sobre o peito para os oprimir[…. …] Creio ser neste livro que mais viva-
mente se marca a feição do seu espírito e as predilecções da sua sensibilidade, sempre inquieta de inédito e de 
requinte. Nos caracteres bem tracejados das suas figuras[…. …] Mais ainda que na tessitura da acção vai o 
maior merecimento do seu livro, primeiro documento do seu género entre nós.”Assinada e datada de Lisboa 8 
de Junho 1919. Com furos de arquivador na margem superior.(12-R)    30,00 € 
 

423. REIS, João.- 1 Bilhete Postal autógrafo  
Neste bilhete postal autógrafo o famoso pintor, informa o Senhor Moreira Fernandes: “… Eu já lhe tinha 
mandado dizer que farei a exposição em Março como lhe havia comunicado.” Assinado. (2-R) 30,00 € 

424. SALAZAR, Oliveira.-  1 Carta autógrafa (4p.;23cm.)  
Carta dirigida ao Dr. Reinaldo dos Santos a agradecer a oferta do livro “ Os Primitivos Portu-gueses” :”   
venho agradecer os dois volumes encadernados que teve a amabilidade de ofere-cer-me com gentilíssimas 
palavras: Os Primitivos Portugueses e os catálogos das exposições de Arte, ambos muito bem apresentados   
constituirão só por si trabalhos que nos honram .Não me foi possível visitar as Exposições de Coimbra e do 
Porto, mas as referências que lhes tenho ouvido são tão unânimes no elogio que não posso duvidar de que 
triunfou plenamente. É sobretudo a V.Exª que se deve o trabalho de direcção superior e da organização das 
exposições, e se muito satisfizer com o resultado, isso é o maior premio do zelo e da dedicação que lhes dedi-
cou. A mim nada ou pouco se me fica devendo,pois não mais fiz que apoiar iniciativas que mereciam ajuda e 
carinho do Governo.  […. …] Grande parte das nossas comemorações é filha das manifestações de arte que 
as rodearam e tão apreciadas foram.”Assinada e datada de 18 de Novembro 1940. Em papel timbrado da Pre-
sidência do Conselho – Gabinete do Presidente. Juntamos o respectivo envelope. (31-R)  200,00 € 
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425. SANTOS, Honorato ( Honorato Arthur Pires da Silva).- Sobre a vida de São Vicente e o Algarve : 
notas ligeiras, investigação de…- Sec. XX.- 16 f. numeradas pela frente; 23cm.-B                Curiosos apon-
tamentos de interesse histórico e regional. Datado de Lisboa, 1943.(45-R)    35,00 € 

426. SANTOS, Honorato (Honorato Arthur Pires da Silva).- Monografia da Veneravel Ordem III de S. 
Francisco de Faro, sua Igreja e Convento, por…- Sec. XX.- 68f. numeradas pela frente; 22cm.-E           
Importantes apontamentos histórico c/interesse regional. Datado de 1914. M/enc. de pele. (48-R)  
             72,00 € 

427. SANTOS, Honorato (Honorato Arthur Pires da Silva).- Nossa Senhora do Ó em Faro : Memoria.- 
Sec. XX.- 14f.numeradas pela frente; 22x17cm.-B             Curiosos apontamentos históricos c/interesse 
regional. Pagina de rosto adornada c/cercadura decorada a cores.(47-R)    35,00 € 

428. SANTOS, Honorato (Honorato Arthur Pires da Silva).- O Escudo da Cidade de Faro : memoria.- Sec. 
XX.- 10 f. numeradas pela frente: il.; 23cm.-B              Curiosos apontamentos historicos c/interesse regional. 
C/um desenho do escudo. Rosto adornado c/cercadura decorada a cores.Datado de Lisboa, 1941.(46-R) 
             28,00 € 

429. SANTOS, Honorato.( Honorato Arthur Pires da Silva).- Caderno de Ephemerides.- Sec. XX.- 25, 
(2),5, (4)f. numeradas pela frente.; 23cm.-B           Caderno de apontamentos biográficos deste interessante 
investigador do passado do Algarve.(49-R)        48,00 € 

430. SENHORES do Couto de Outil  + Commendadores de Santo André d'Esgueira   +    Commendadores 
de São Miguel de Villas-Boas.- Sec. XIX.- (10)p. não numeradas; 31cm.-C           Manuscrito com interesse 
genealógico. Caligrafia de um só punho. C/ referências genealógicas destas casas até principios do seculo 
XIX.(42-R)            66,00 € 

431. SOUSA, Alberto.-  1 Carta autógrafa ( 3p.; 18cm.)  
Nesta carta  dirigida ao jornalista Guedes de Oliveira o notável aguarelista, agradece uma referencia elogiosa 
a uma sua exposição de aguarelas e  diz: “… Mas as minhas exposições teem um só aspecto digno de men-
cionar-se !  Refiro-me à intenção de fixar como documento, um ou outro  aspecto da velha architectura por-
tuguesa. O resto, a obra de Arte, não existe,  creia-o Vª Exª. A chronica de Vª Exª teve porém uma compen-
sação para aqueles que muito admiram, como eu, o brilhante talento de Vª Exª: deu-nos mais um ensejo de 
ler um lindíssimo e erudito artigo sobre Arte. Muito e muito obrigado!” Assinada e datada de 12 Janeiro 
1924. Juntamos o respectivo envelope.(13-R)       65,00 € 
 

432. SOUZA PINTO, José Júlio de.- 1 Carta autógrafa (1p.; 17cm.) 
“… Permitta-me Vª Exª que d’aqui do fundo da Bretanha onde trabalho nos meus quadros para o Salon, eu 
apresente os meus respeitosos cumprimentos da feliz chegada…”. Júlio de Sousa Pinto foi um dos nossos 
mais notáveis pintores da transição do séc. XIX para o XX, que quase sempre trabalhou em França. Assinada 
e datada de Port Scouff, Morbilhan 27 de Novembro de 1909. (22-R)    65,00 € 

SUPLEMENTO 

433. FERRERAS, Juan de.- SYNOPSIS / HISTORICA / CHRONOLOGICA / DE ESPAÑA. / PARTE 
PRIMERA, / QUE COMPREHENDE SUS SUCESSOS / desde la Creacion de el Mundo, hasta el Na- / 
cimiento de Jesu Christo nuestro Señor, / y Redemptor. / formada de los Autores seguros, y de buena fee.- 
Madrid: por Francisco de Villa-Diego, 1700.- (12), 248, (8)p.; 21cm.-E            Trata-se apenas do primeiro 
vol. ainda seiscentista desta grande obra em 16 vols., que faz a história de Espanha desde a suposta criação 
do mundo até ao século XVI. Pagina de rosto impressa a negro e vermelho c/o titulo enquadrado por tarja 
tipográfica. Enc. da época int. de pergaminho c/atilhos. Duas folhas iniciais trocadas pelo encadernador. 
Palau 90640.            75,00€ 
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434. OROZCO, Fr. Alonso de.- Victoria del Mundo / hecho por el R. P. Fray / Alonso de Orozco, pre- / 
dicador de su Mage- / stad, para vna su / hermana re-/ ligiosa.- En Barcelona: En casa de Claudio Bornat, 
1566.- 62, (1)f. numeradas pela frente; 15cm.-E               Bonita impressão quinhentista em caracteres redon-
dos, c/letras capitulares de fantasia. Ultima folha c/a marca do impressor que representa o menino Jesus mon-
tando a águia.  Encadernação inteira de pele ao gosto antigo. Pagina de rosto c/restauro na margem inferior, 
rubricas coevas e inscrição antiga " Da Livraria de Nª Srª da Graça Lisboa". Mancha de acidez no canto infe-
rior junto ao festo c/restauros antigos que afectam levemente as letras em algumas folhas. Folha 38 c/falta de 
dois terços superiores. Folha 58 falta. Trata-se da 1ª edição de uma obra em castelhano de índole devocional, 
deste importante religioso e escritor místico quinhentista do "Século de Ouro" espanhol. Foi prior do Con-
vento de Valladolid e depois nomeado prégador da corte de Carlos V. Passou a viver no Convento de S. Fili-
pe El Real, e gozando de grande fama de santidade, foi beatificado por Leão XIII e canonizado Santo da Igre-
ja em 2002 por João Paulo II. Esta edição deve ser raríssima pois Palau 204453 apenas a refere, sem colação 
e com engano na data 1557. Millares Carlo " Hist. De la Bibl. Y la Imprenta en Barcelona en el Siglo XVI a 
p. 39 diz " No conocemos nigun exemplar".Mesmo com as faltas referidas obra valiosa.  400,00€ 

435. CATÃO.- DISTICHA / DE MORIBVS / NOMINE CATONIS INSCRI- / PTA, CVM LATINA ET 
HISPA- / NICA INTERPRETATIONE. / EPITOME in singula feré disticha / DICTA SAPIENTVM cum sua 
quoque / interpretatiuncula. / Omnia recognita, nonnulla adiecta, quaedam immutata.- ANTVERPIAE : Apud 
Philippum Nutium, Anno M.D. LXV (1565).- 72p.; 15cm.-E            Bonita edição quinhentista, composta em 
caracteres redondos e itálicos. Pagina de rosto adornada c/a marca do impressor que representa uma cegonha 
a alimentar o filho no ninho c/ divisa " pietas homini tutissima virtus". Trata-se de uma interessante recolha 
de aforismos e maximas morais de Catão em latim c/a respectiva tradução e por vezes interpretação para cas-
telhano. É uma das muito apreciadas impressões em castelhano dos Países-Baixos. Encadernação da época, 
inteira de pele, c/pequeno trabalho de traça na charneira, que atravessa as folhas na margem junto ao festo 
sendo nalgumas de apenas furos e em poucas um pequeno corte que afecta levemente as letras. Pagina de 
rosto c/pequena mancha antiga e inscrição coeva " da Livraria da Graça de Lisboa". Peeters-Fontainas 211.
             380,00€ 

436. AFAN DE RIBERA, D, Fulgencio.- Virtud al uso y mystica a la moda, destierro de la hypocresia, en 
phrase de exortacion a ella: embolismo moral, en el que se epactan las afirmativas proporciones en negativas, 
y las negaciones en Afirmaciones / su auctor D, Fulgencio Afan de Ribera. Assumpto, y Thema de esta Obra, 
Don Alexandro Giron, instruyendo a su hijo el hermano Carlos del Niño Jesus.- En Madrid: Libreria de Fer-
nando Monge, 1734.- (24), 70, (2)p.; 15cm.-E              Curiosa obra barroca espanhola  atribuída por alguns 
autores sem fundamento ao Pe. J. Francisco de Isla. Palau 2994. Enc. da época int. de pele. 75,00€ 

437. PELAEZ, Alfonso.- TRIVMPHO DEL / SANCTO SACRAMEN-TO DEL BAPTISMO. / Y relacion 
de vn insigne milagro que obró nue- / stro Señor, librando de los espiritus malig- /nos vna muger que fue de 
ellos ator- / mentada quarenta años , / por no auer sido / baptizada…- En Valladolid: En Casa de Andrés 
Merchan, Año de M D C V. (1605).- (8), 114, (2)f. numeradas pela frente; 15cm.-E             Curiosissima obra 
seiscentista sobre os efeitos de exorcismos sobre uma mulher possuída pelo demónio. Embora completa, está 
com defeitos vários e muitos restauros, alguns grosseiros e c/percas de texto. Encadernação inteira de pele ao 
gosto antigo. Mesmo assim tem interesse e valor pois deve ser raríssima. Palau faz referência (216416) mas 
não dá colação pelo que não a deve ter visto. Mesmo imperfeito valioso.    150,00€ 

438. ENCADERNAÇÃO/CAIXA.- Séc. XVIII.; (17cm) 
Trata-se de uma bonita encadernação/caixa, antiga, aproveitando um livro ao qual foi retirado grande parte 
do miolo das folhas e depois transformado esse vazio em caixa. As pastas ostentam um brasão c/timbre de 
Conde, provavelmente estrangeiro. Está um pouco cansada nas charneiras, e cantos. Ostenta na guarda da 
pasta uma etiqueta de loja francesa antiga. Estas caixas antigas são raras e justamente apreciadas (ver foto-
grafia no nosso site em www.livrarialuisburnay.pt ).       180,00€ 
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439. ENCADERNAÇÕES com Super-Libros de Filipe V de Espanha.- SALES, S. Francisco de.- Sermo-
nes familiares, compuestos por S. Francisco de Sales, obispo , y principe de Ginebra / traducidos del idioma  
Francés al Español por Don Florian de Anison.- En Madrid: En la oficina de Antonio Marin, 1734.- 2 vols. ( 
32, 435 / 16, 515p.); 21cm.-E           Edição setecentista, muito cuidada, c/o primeiro vol. adornado por uma 
bonita gravura inicial finamente aberta em chapa. Paginas de rosto  c/os titulos enquadrados por tarjas tipo-
gráficas ao gosto da época. Exemplares revestidos por magníficas encadernações em vitela, com o super-
libros real de Filipe V de Espanha ao centro de ambas as pastas, enquadrados por roda simples a ouro. Lom-
badas c/casa fechadas a ouro e títulos em rótulos de pele de cor diferente. Corte das folhas dourado. Leve 
cansaço nas charneiras. Conjunto notável e estimado. De evidente raridade e valor.  Par de encadernações de 
colecção (ver fotografia no nosso site em www.livrarialuisburnay.pt ).    1.200,00€ 

 
440. FIGUEIREDO, José Anastacio de.- Nova Historia da Militar Ordem de Malta e dos Senhores Grão-

Priores della em Portugal: fundada sobre os documentos, que só podem supprir, confirmar, ou emendar o 
pouco, incerto, ou falso, que della se acha impresso; servindo incidentemente a outros muito Assumptos, com 
geral utilidade..-Lisboa: Na Officina de Simão Thaddeo Ferreira, 1800.- 3 vols.: 1 est. desd.; 30cm.-E            
Exemplar de trabalho desta obra histórica justamente apreciada e procurada. Exemplares completos são mui-
to raros pois o 3º volume só teve impressão regular até á pag. 505 do índice, que termina na 625 em pouquís-
simos exemplares. Este conjunto apresenta as pags. de rosto espelhadas e c/defeitos. O primeiro vol. apresen-
ta quase todas as folhas manchadas por água, e  furos e cortes de traça marginais, tal como o segundo que 
tem menos manchas. O terceiro apresenta também manchas e a partir da pag. 505 fotocópias espelhadas em 
folhas. M/encs. recentes em percalina, modestas.       220,00€  

 
441. SOUSA, D. Antonio Caetano de.- História Genealógica da Casa Real Portugueza, desde a sua origem 

até ao presente…- Lisboa Occidental: Na Officina de Joseph Antonio da Sylva, 1745-1748.- 12 tomos em 13 
volumes; il.; 29cm.-E    +     Provas da História Genealógica da Casa Real Portugueza…-Lisboa: Occidental: 
Na Officina Sylviana, 1739-1748.- 6 volumes; 29cm.-E      +     Índice geral dos appelidos, nomes próprios e 
cousas notáveis que se comprehendem nos treze tomos da Historia Genealogica da Casa Real Portugueza e 
dos documentos comprehendidos nos seis volumes de Provas…- Lisboa: Na Regia Officina Sylviana, 1749.- 
435p.; 29cm.-E                   Excelente conjunto da rara e muito apreciada 1ª edição desta notável obra de 
grande erudição e incontestável valor histórico e genealógico. Segundo Inocêncio (I,101) esta, pode ser con-
siderada uma historia geral do Reino, pois que nas suas vastas dimensões abrange variadíssimos assuntos, 
mais ou menos enlaçados c/a genealogia e acções da família real desde o principio da Monarquia. Também 
sob o ponto de vista gráfico, a edição é monumental e muito cuidada, impressa em papel de linho mais 
encorpado e vem adornada c/muitas vinhetas e brasões finamente gravados em chapa por Debrie. O primeiro 
vol. ostenta uma bonita gravura no frontispício comum c/as edições da Academia da História, desenhado por 
Vieira Lusitano  e ainda um retrato do autor gravado a talhe doce. Também o 4º volume vem ilustrado c/ 49 
gravuras que reproduzem moedas antigas e selos reais. Conjunto muito valorizado c/  bonitas encadernações 
da época, inteiras em pele de vitela c/ferros a ouro nas lombadas ( três vols. não uniformes) e rótulos c/titulo. 
Alguns pequenos trabalhos de traça nas coifas de alguns volumes, e um rótulo restaurado. Primeiro e segundo 
vols. da “ Historia” c/ defeitos na pele das pastas. Conjunto c/grandes margens, muito limpo, estimado e 
atraente desta obra.          Informação a pedido 

 
 

 


