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

LIVRARIA LUÍS BURNAY
Rua das Chagas 31 -33
1200-106 Lisboa
Tel.: 213 479 346 Fax.: 213 479 342
www.livrarialuisburnay.pt
E-mail: livrariaburnay@mail.telepac.pt
ORDEM DOS LOTES
3 de Julho, quarta-feira…………….…………………..1 a 329
4 de Julho, quinta-feira……………………………330 a 629

O leilão realiza-se nos dias 3 e 4 de Julho pelas 18 horas, na sala de pregão da
nossa livraria
Os livros encontram-se em exposição na livraria nos dias 1 e 2 de Julho no horário
normal de funcionamento (10h- 13h / 15h – 19h) e nas manhãs dos próprios dias de leilão
SOLICITA-SE AOS INTERESSADOS QUE EXAMINEM CUIDADOSAMENTE OS LOTES
NOS DIAS EM QUE ESTES SE ENCONTRAM EM EXPOSIÇÃO A FIM DE EVITAR
RECLAMAÇÕES.

Organização do catálogo:
Luís P. Burnay
Rita Burnay

ATENÇÃO !
Todas as obras da Biblioteca Pacheco
de Amorim apresentam no rosto
carimbos de posse.

Assistência:
Isabel Roma Fernandes
Impressão e Acabamento: Fotogravura União, Lda.
Tiragem: 1500 exemplares
Lisboa Abril de 2013
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1. ABELAIRA, Augusto.- Enseada amena : Romance.- Lisboa: Livraria Bertrand, (1965).- 303p.; 19cm.-B
+
ABELAIRA, Augusto.- Ode (quase) marítima / desenhos Maria Keil .- (Lisboa): Estudios Cor, 1968.- 23p.;19cm.-(Boas
Festas).-B
10€ - 20 €
2. AFONSO, Dom (Infante de Portugal, Duque do Porto).- 1 Carta autógrafa ( 3p.; 18cm.)Carta dirigida a D. Tomás
de Mello Breyner médico da côrte a pedir para ir ver uma doente: " No Avenida Palace está uma austríaca minha
conhecida … deu um tiro na cabeça esteve no Hospital Estephania, sahíu de lá há uns 8 dias hoje pediu-me se lhe
mandava lá um médico da minha confiança."
Assinada. Segundo nota de Melo Breyner data de Lisboa 25 / 4 / 1909. Cartas de D. Afonso irmão do Rei D. Carlos,
são muito invulgares.
100€ - 200 €
3. AFONSO X ( O Sábio).- Fuero Real de Afonso X, o sábio: versão portuguesa do século XIII/ publicada e comentada
por Alfredo Pimenta.- Lisboa: Instituto para Alta Cultura, 1946.- 59, (2)p.; 22cm.-B
Edição anotada dum
importante texto de português arcaico c/interesse para a história do Direito. C/dedicatória de Alfredo Pimenta.
15 € - 30 €
4. AGOSTINHO, Santo.- D. AVRELLI AVGV- / STINI HIPPONENSIS EPISCOPI, / SERMONVM PARA VNA,
HACTENVS PARTIM / mutila, partim desiderata, & ex venerãdae amtiaquitatis exemplaribus nnunc / recens eruta, vna
cum Indiculo Possidii Episcopi & aliis : quorum Cata- / logum post epistola dedicatoriam reperies, Opera & studio /
Ioannis Vlimmeriis Canonici Regularis aoud / Martinenses Louainii.- Lovainii : Apud Hieronymum Wellaeum, 1564.(16), XXXI,(4), LVI, (4)p. + 254f. Numeradas pela frente.;21cm.-E
Notável edição quinhentista dos Sermões
de Santo Agostinho, um dos incomparáveis tesouros doutrinais e espirituais da nossa cultura, publicada pelos famosos
Padres Martinistas ( irmãos da vida em comum) da Universidade de Lovaina, a quem hoje devemos hoje a
preservação de inúmeras obras clássicas do Bispo de Hipona pois procuravam incessantemente manuscritos perdidos
com o intuito de melhorar continuamente as edições já existentes. Esta edição foi organisada pelo Pe. Jean Vlimmer a
quem devemos igualmente a descoberta e preservação de preciosos manuscritos de Tomás Kempis. O editor foi o
também martinista Jean Wellaeus, que cuidou de dirigir o excelente aparato gráfico concretizado pelo tipógrafo
Stephan Valeri. A página de rosto vem adornada por uma lindíssima marca de tipografia quinhentista com ampla
decoração envolvente, figurando o caçador com as duas lebres. Esta repete-se singela na pagina de rosto do "
Indicvlvs, Librorum, Tractatuum, & Epistolarum.." que apresenta o mesmo pé de imprensa. Encadernação antiga,
inteira de pele com ferros a ouro e rótulo na lombada. Para além de três insignificantes furos de traça que atravessam
quase todo o volume, formando em poucas folhas um pequeno corte, um ou outro pequeno corte marginal, e leve
mancha desvanecida, nas ultimas folhas exemplar muito estimado desta obra rara.
200 € - 400 €
5. ALBINUS, Petrus ; GÖDING, Heirich (ill.).- DAS ANDER BUCH / ( vinheta da Companhia de Jesus) / DER
ALTEN FÜRNEMBSTEN HISTORIEN DES STREIF- BAREN UND BERUFFENEN VOLCKS DER SACHSEN
INSONDERHEIT ABER DES KEYSERLICHEN / KÖNIGLISHEN CHUR UND FÜRSTLICHEN STAMMES DER …. Aus
dem drittes buch der Sächsischen und … Cronick PETRI ALBINI NIVEMONTY … Durch heiliges nachdecken und
INVENTION HEIRICH GODEGEN VON BRAUN / SCHVEIG….- Dresden : S.n., 1598.- (2), 57 est. (1) 57 est.; 28 x
33cm.-E
Trata-se de uma notável edição quinhentista alemã provavelmente dedicada á divulgação para as
crianças, dos acontecimentos marcantes da história antiga dos povos da Saxónia, baseada nas crónicas escritas por
Petrus Albinus, através de gravuras de bonito efeito estético desenhadas e gravadas em cobre por Heirich Göding (o
Velho) artista alemão da época que trabalhou durante muitos anos para o Principe Eleitor da Saxònia Cristiano I, e a
quem se devem inumeras gravuras e pinturas de importância artística. Aquele, segundo o Dicionário de Pintores de
Benezit também será conhecido por Goedig, Goedigen, Götting, Godiger ou Göddeck! Esta obra é constituída por dois
volumes ( neste volume juntos) e vem com uma pagina de rosto em portada de cercadura arquitectónica ao gosto da
época, aguarelada á mão, uma folha de texto explicativo e 115 (falta a nº 7 do 1º vol.) gravuras de fina execução
artística que figuram os grandes momentos das histórias antigas da região, suplementadas por um texto explicativo em
baixo. Parece ser obra de grande raridade, não referida nas principais bibliografias. A única referência dava conta de
60 estampas em cada volume, todavia uma obra com pagina de rosto diferente mas com estampas iguais ás deste
volume, presente na "Sachsische Landesbibliothek Dresden" apresenta apenas também 58 gravuras tal como este
exemplar. Aparentemente está um pouco aparada. Admitimos também poder faltar um rosto ao segundo volume. Meiaencadernação antiga. As primeiras e últimas estampas apresentam pequenas imperfeições marginais e algum
manuseamento.
650 € - 1.500 €
6. ALBUM de Caricaturas de Arnaldo Ressano.- Lisboa: S.n., 1935.- (4)p.: 69p. de estampas; 25cm.-B
Esta
colectânea de caricaturas de Ressano é de particular interesse por abranger já uma época tardia na caricatura política
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e conter numerosas figuras de relevo no mundo politico, social, militar, e das ciências e artes. É de referir que a
cáustica caricatura de Salazar nela presente, foi mal vista pelo governo da época. Leves picos de humidade devido á
qualidade do papel.
20 € - 40 €
7. ALBUM de fotografias.- Sec. XIX.- (24)f.; 16 x 23cm.-E
Trata-se de um curiosíssimo album de fotografias do século XIX quase todo preenchido com retratos de elementos das
casas reais europeias (incluindo a portuguesa), militares e e figuras de renome. A maior parte são fotografias da
época, embora alguns sejam fotografias de gravuras. De particular interesse todos estarem identificados o que torna
este album num útil repositório iconográfico de personagens históricos. Pastas em chagrin repuxado em relevo e ferros
a seco e a ouro. Rosto em cromolitografia.
120 € - 250 €
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8. ALBUQUERQUE, Alexandre.- As duas edições dos Lusíadas de 1572.- Rio de Janeiro: Papelaria Ribeiro, 1921.101p.: 23cm.-B
Interessante comunicação apresentada á Assembleia da Sessão Solemne "Dia de Camões"
no Real Gabinete Portuguez de Leitura do Rio de Janeiro. Conserva as capas de brochura, com alguns picos de
humidade e carimbo na página de rosto.
15 € - 30 €
9. ALCORAN (L') de Mahomet / translaté d'Arabe en François par le Sieur du Ryer, Sieur de la Garde Malezair.- A
Anvers : Chez Jean François Lucas, 1719.- (8), 485, (2)p.;17cm.-E
Edição já setecentista desta apreciada
tradução francesa do Corão, que foi traduzida directamente do árabe para francês pois o tradutor foi cônsul de França
em Alexandria e depois desempenhou varias missões em França ao serviço do Sultão Murat IV. Página de rosto
impressa a negro e vermelho. Encadernação da época inteira de pele com defeitos nas coifas. Insignificante furo de
traça que atravessa quase todas as folhas.
30 € - 60 €
10. ALEGRE, Manuel.- Sonetos do obscuro quê.- Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1993.- 81, (2)p.; 21cm.-B
+
ALEGRE, Manuel.- Chegar Aqui.-Lisboa: Edições João Sá da Costa, 1984.- VIII, 85p.; 21cm.-B
+
ALEGRE,
Manuel.- Senhora das Tempestades / prefácio de Vitor Aguiar e Silva.- Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1998.- 75,
(2)p.; 21cm.-E
Primeiras edições
15 € - 30 €
11. ALGUNS aspectos da viagem presidencial às Colónias de São Tomé e Príncipe e Angola realizada nos meses de
Julho e Agosto de 1938 (I-II).- (Lisboa): Agência Geral das Colónias, 1939.- 2 vols.: muito il.; 25 x 44cm.-C
Importante reportagem fotografica, com texto trilingue a explicar as fotos. Cartonagens editoriais.
25 € - 50 €
12. ALMANACH do "Diario Illustrado" Regenerador - Liberal - 1º anno de publicação: Com um calendário completo,
ephemerides acompanhando os dias do anno, retrato do chefe do partido regenerador-liberal e de vultos importantes
d'esse partido, artigos litterarios, anedoctas, charadas, etc., etc.- Lisboa: Typographia do Diario Ilustrado, 1906.320p.:il.; 20cm.-E
Muito informativo. Ilustrado com 80 retratos. Encadernação da época em tela com ferros
na pasta superior. Estimado.
20€ - 40€
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13. ALMANAK do Porto e seu districto para 1878 ( 23º Anno de publicação) / publicado por A.G. Vieira de Paiva.Porto: Imprensa Popular de A. G. Vieira Paiva, 1877.- 392, 52p.; 21cm.-E
É muito informativo e tem no final,
com paginação própria e impresso em papel de cor o " Almanak da Cidade de Braga para 1878 (2º Anno da sua
publicação)". Meia-encadernação de pele, da época com charneira um pouco aberta. Falta a folha 6-7.
20 € - 40 €
14. ALMANAK Postal abreviado no qual se acha com promptidão o verdadeiro destino que deve dar-se a qualquer
correspondencia, indicando o correio por onde deve dirigir-se, com uma descripção dos pezos e portes
correspondentes, dias e horas da chegada e partida do Correios e varias explicaçoens uteis tendentes á refoma postal
/ composto por J.J. L.F. e J.J. C. L.- Porto: Na Typographia Constitucional, 1853.- 130, (2)p.; 22cm.-E
Parece
ser raro este almanaque que é de evidente interesse para a história dos correios em Portugal. Os autores João José
Coelho Lima e Joaquim José Pereira Firmino, esconderam-se nas iniciais dos nomes na página de rosto mas
assinaram a dedicatória ao administrador do correio central do Porto. Meia-encadernação de pele, da época.
30 € - 60 €
15. ALMANAQUE de Ponte de Lima.- 5º Ano / dirigido por Antonio Magalhães.- Ponte de Lima: Tipografia Guimarães,
1923.- 317p.:il.; 23cm.-E
Muito informativo, com vários artigos sobre história, pré-história, arqueologia, etnografia,
genealogia, folclore, etc. Colaboração de Augusto C. Pires de Lima, António Baião, Cláudio Basto, Gonçalo Abreu
Coutinho entre outros. Edição de apenas 500 exemplares. Ilustrado no texto. Boa meia-encadernação de pele.
Valorizado com dedicatória de Antonio Magalhães para o conselheiro João Franco. Conserva as capas. 30€ - 60€
16. ALMEIDA, Dorotheo (Pe. Teodoro de Almeida).- Cartas Fisico-Mathematicas de Theodozio a Eugenio para servir
de Complemento á Recreação Filosófica.- Lisboa: Antonio Rodrigues Galhardo ; Regia Officina Typografica, 17841799.- 3 vols.: il.; 16cm.-E
Esta obra serve de complemento á "Recreação Filosófica" e pretende divulgar ao
público em forma de diálogo, tão ao gosto da época, a Mecanica, a Geometria e a Matemática. Esta obra vem
adornada com 11 gravuras (de 13), desdobráveis. Encadernações da época, inteiras de pele. Obra invulgar.
60 € - 120 €
17. ALMEIDA, Fortunato de.- Historia das Instituições em Portugal.- Coimbra: Imprensa Académica, 1900.- 224p.;
22cm.-E
Estudo histórico invulgar. Valorizado com dedicatória do autor para o Conselheiro João Franco.
Meia-encadernação de pele, da época.
20 € - 40 €
18. ALMEIDA, Fortunato de.- Historia de Portugal .- Coimbra: Imprensa Academica, 1899.- 134p.;22cm.-E
+
ALMEIDA, Fortunato de.- A Questão Social : reflexões á Dissertação inaugural do Sr. Dr. Afonso Costa.- Coimbra:
Typographia de F. França Amado, 1895.- 72, (2)p.; 22cm.-E
Valorizados com dedicatórias do autor para o
Conselheiro João Franco. Cartonagens da época.
20 € - 40 €
19. (ALMEIDA GARRET).- 1 Documento manuscrito
Trata-se da carta enviada pelo testamenteiro de Almeida Garrett ao Secretario da Academia das Ciências de Lisboa a
informar da morte do insigne escritor: " Hontem pelas seis horas e vinte e cinco minutos da tarde faleceu o Exmo.
Visconde de Almeida Garrett. Como seu testamenteiro, assim o participo a V. Exª para que se digne de o fazer constar
á Academia Real das Sciencias de que o falecido era socio. Se a Academia quizer deputar alguns dos seus Membros
para assistirem ao funeral, o corpo há-de ser depositado pelas 11 horas do dia na Igreja de Santa Isabel, e de lá será
conduzido ao Cemitério dos Prazeres."
Assinada por D. Pedro Pimentel de Brito do Rio, Lisboa, 1o de Dezembro de 1854. Curiosa peça de colecção
Garretiana.
30 € - 60 €
20. ALMEIDA, J.B. Ferreira d’.- Mossamedes: Apreciações sobre as Colónias Portuguesas em geral e sua
organização politica; o Districto de Mossamedes em especial Colonos, Serviçaes e Indigenas, Administração durante o
período de 15 de Janeiro a 16 de Setembro de 1880.- Lisboa: Casa da Sociedade de Geographia de Lisboa, 1880.(2), 169p.; 23cm.-E
Monografia muito desenvolvida e informativa para a historia da região. Meia encadernação
de chagrin, da época. Muito valorizada com dedicatória para o conselheiro João Franco.
30€ - 60€
21. ALORNA, Marquês de. - 1 Carta autógrafa (2p.; 22cm.)
Carta seguramente dirigida ao Intendente de Policia Diogo Inácio de Pina Manique a solicitar um passaporte
possivelmente para um empregado da sua casa para ir ao Porto:”… Peço o favor de me mandar passar um passaporte
a Manuel Guerreiro – os signaes são – Altura cinco pes e huma polegada – grosso de corpo – branco de cara – olhos
azuis – Cabellos muito loiros – de idade 35 anos – Castelhano de nação Eu terei o gosto de explicar a V. Srª as
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particularidades que há nesta matéria – e pode V. Srª fiar-se em que eu me não intereço em coisas que possa
demandar a Policia…”
Assinada e datada de 27 de Abril. Pensamos tratar-se do 2º Marquês de Alorna (D. João de Almeida Portugal).
35 € - 70 €
22. ALORNA, Marquês de. - 1 Carta autógrafa (8p.; 22cm.)
Nesta extensa carta dirigida ao Intendente da Polícia Diogo Inácio de Pina Manique, o Marquês agradece ao
Intendente e a Martinho de Mello a ajuda que lhe deram enviando durante algum tempo o especialista piemontês
Mateus Biffignandi para tentar recuperar uma fabrica de seda que Alorna tinha provavelmente na sua Quinta de Vale
de Nabais em Almeirim e que havia alugado a um Capitão Mor de Avis que descurou os cuidados a ter com o sirgo. “…
Fico também obrigadíssimo a V. Srª. E ao Sr. Martinho de Mello, pelo socorro que me derão para a restauração d’esta
fabrica de seda, que se achava em grande decadência, pelo descuido e falta de exacção do Capitão Mor de Avis, que
acaba de ser rendeiro d’esta fazenda. Este homem me deixou sem a semente dos bixos [ovos do bicho da seda] que
lhe entreguei, e havendo negligencia em outra pessoa, que se encarregou de a mandar vir de Trás-os-Montes[quase
de certeza da criação de José Maria Arnaud que viera com Biffignandi para Portugal por ordem de Pombal para
desenvolver a fiação de sedas no país e que se instalara naquela região] já o anno passado não houve aqui essa
criação. … A semente que trouxe Matheus Biffignandi, já vinha principiada a avivar: He de crer, que assim estivesse a
d’Abrantes [onde houve também uma desenvovida sericicultura provavelmente ligada ao Marquês de Alorna] por ser
impossível o seu transporte e n’este termos, a porção que V. Exª me mandou junta com alguma mais que pude colher
por outras partes, apenas poderá servir, para chegarmos a ter na Primavera que vem seis atthe oito arráteis que é a
quantidade necessaria correspondente ás nossas amoreiras.” Refere em seguida uma tentadora proposta de
sociedade que o italiano lhe havia feito, e que Alorna sabiamente modificou: “…Elle me propôs tomar a si as
amoreiras, e as mais coisas pertencentes á fabrica, com a condição de me dar duas terças partes dos lucros, entrando
eu com elle de meias nas despezas: Não quis eu estar por este ajuste, por ser para nós demaziadamente vantajozo, e
pareceu-me isso sinal certo de se poder desvanecer em poco tempo: Receei que o ditto Matheus não tirando deste
contracto as conveniências que esperava, viesse eu e muitas outras pessoas d’este Reino, a perdermos o fructo, que
poderíamos tirar das luzes d’este homem:”
Assinada e datada de 30 de Março de 1787.Trata-se do 2º Marquês ( D. João de Almeida Portugal), Oficial Mór da
Casa Real, Embaixador em França e casado com D. Leonor de Távora. Por causa deste parentesco esteve preso 18
anos (na Torre de Belém e no Forte da Junqueira) ás ordens do Marquês de Pombal. Era pai da famosa Marquesa de
Alorna (Alcipe).
150 € - 300 €
23. ALORNA, Marquês de.- 1 Documento
Copia [ou projecto?] da Portaria dos Governadores do Reino que acusando o Marquês de traição á pátria pela
participação a favor de França na 3ª Invasão, o manda privar de todos os títulos e banir de Portugal: “… o infame
procedimento de D. Pedro de Almeida Marquez de Alorna… achando-se empregado no ataque contra estes Reinos …
espalhando Proclamaçoens sacrílegas… Manda o Príncipe Regente….declarar ao ditto Pedro de Almeida Reo de Lesa
Magestade… o manda privar de todos os títulos e honras…. Determina que se considere como banido para que cada
hum do povo o possa matar sem crime, e offerece o premio de mil moedas de ouro a quem o aprezentar vivo ou
morto…Palácio do Governo 6 de Setembro de 1810.”
Datado de 6 de Setembro de 1810. Trata-se do 3º Marquês de Alorna (D. Pedro José de Almeida Portugal) que
comandou a famosa “Legião Portuguesa”.
25 € - 50 €
24. ÁLVARES, Fr. João.- Obras.- Edição critica com introdução e notas de Adelino Almeida Calado.- Coimbra: Por
ordem da Universidade, 1959-1960.- 2 vols.: il.; 23cm.-( Acta Universitatis Conimbrigensis).-E Importante para o
conhecimento da literatura portuguesa medieval. Il. em separado c/estampas em papel couché. Pouco vulgar
15 € - 30 €
25. AMÉLIA, Dona (Rainha de Portugal).- 1 Bilhete postal autógrafo
Bilhete postal dirigido a D. Maria de Menezes : " Estou dando uma volta d'automóvel com meu Irmão sahimos de
Bruxellas na 6ª feira, estivemos em casa da … da Flandres e hontem em Louxembourg. Todo este país lindo mas o
pensamento tanta, tanta vez mto. Longe!"
Assinado Villa Viçosa(Condessa de, pseudónimo que a Rainha usava sempre que enviava postais) e datado de
Coblenz 13 / VIII / 1912.
40 € - 80 €
26. AMÉLIA, Dona (Rainha de Portugal).- 1 Bilhete postal autógrafo
Bilhete postal dirigido a D. Maria de Menezes em plena 1ª Guerra Mundial: " Nem sei se estas linhas um dia lhe hão de
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chegar ás mãos mas quero tentar dizer-lhe um pouco do muito que penso em si, do cuidado em que vivemos há mais
de 3 semanas, e por assim dizer, sem noticias. É terrível que emoções que anciedade meu Deos!"
Assinada Villa Viçosa (Condessa de, pseudónimo que a Rainha usava sempre que enviava postais) e datado 11 / II /
1919.
40 € - 80 €
27. AMIGO da Verdade, alias Demonstração dos enganos, com que em Julho de 1817 dois Theologos Regulares em
Lisboa impugnárão uma Dissertação respectiva á repetição do Sagrado Viatico na mesma enfermidade, sem o
enfermo estar em jejum natural; e não só dos enganos, mas também das heresias, com que um delles impugnou outra,
respectiva á Comunhão Paschal…. / obra muito util a todos, e com especialidade aos confessores, e aos parochos,
feita e publicada por um amigo da verdade.- Coimbra: Na Imprensa da Universidade, 1822.- 415p.; 16cm.-E
Obra muito invulgar publicada anónima. Trata de dois problemas liturgicos, primeiro, se a Extrema Unção pode ser
dada duas vezes na na mesma doença sem o paciente estar em jejum e segunda, se para comungar na Páscoa é
necessario confessar-se e estar em penitencia. Não encontrámos referências a esta edição. Encadernação da época
inteira de pele.
20 € - 40 €
28. AMORIM, Francisco Gomes de. -1 Carta autógrafa (2p.; 27cm.)
Carta dirigida ao poeta Antonio Feliciano de Castilho. Depois de começar com uma engraçada poesia “ Vate dos vates,
minha voz atende / Implora a minha lira o teu favor / Assim a destra compassivo estende / Poeta, anima o pobre
Trovador.”Agradece as palavras amáveis e de incentivo que recebera de Castilho a propósito de uma poesia que lhe
havia enviado, “ … das suas palavras tão agradaveis para todos, e que me encheram de animo para continuar se é
que já principiei a escrever alguma outra producção Poética…” confessa que infelizmente tem que trabalhar para
sobreviver “… ganhando o pão de cada dia” e faz dois pedidos: “… Primeiro tenho a rogar a V. Srª o favor de entregar
a minha Poesia Canto do Corsario ao Exmº Sr. Redactor da Revista Universal Lisbonense depois das emendas que V.
Srª tenha a bondade de fazer e de que encarregou tão generozamente; não querendo ter o encomodo de dar esta
produção ao dito Sr. Redactor, terá a bondade de remeter-mo que eu a mandarei; se bem que a minha primeira
inspiração para aquelle Jornal não podia ter milhor padrinho, que o fundador da Revista e tão intimo amigo do Sr.
Ribeiro de Sá… … … A ultima graça que tenho a implorar, é saber se V. Srª se não esqueceu do meu pedido para lhe
ler o meu Drama, e marcar-me o dia que me destinaria para isso, se for de sua vontade levar tão longe o extremo dos
obséquios.” Assinada. Tem uma nota do Dr, Jorge de Faria com a data de 1849. Dobras levemente cansadas.
65 € - 130 €
29. ANDRADA, Francisco de.- Chronica do muyto alto e muyto poderoso Rey destes reynos de Portugal Dom João o
III deste nome, dirigida a C.R.M. d'El Rey Dom Filipe o III.- Coimbra: Real Off. da Universidade, 1796.- 4 vols.; 23cm.-B
Trata-se da segunda edição desta crónica de grande interesse histórico. Edição de esmerado apuro gráfico. Em
brochura tal como foi publicada. Uma ou outra humidade marginal. Rubricas nos rostos.
180 € - 360 €
30. ANDRADA, Miguel Leitão de.- Miscellanea.- Nova edição correcta.- Lisboa: Imprensa Nacional, 1867.- (4), XXI,
455, (7)p.: 3 est.; 25cm.-B
Trata-se da da reedição de 1629, que saíu com o título "Miscelânea do Sítio de
Nossa Senhora da Luz de Pedrogão Grande…". Contém ao todo vinte diálogos, alguns da autoria de leitão de
Andrada, o qual foi mero compilador. As estampas representam a portada da 1ª edição, gravada por João baptista, o
retrato do autor e duas estampas da Batalha de Alcácer Quibir. Este livro é muito interessante, não só pelo seu
merecimento literário, mas também pelas curiosas notícias que nele se encontram ácerca de alguns lugares de
Portugal e dos factos e sucessos ocorridos durante parte dos séculos XBI e XVII dentro e fora do país.
40 € - 80 €
31. ANDRADE, António Alberto de.- Relações de Moçambique Setecentista.- (Lisboa): Agência Geral do Ultramar,
1955.- (4), 637p.: il.; 24cm.-B
Apreciado estudo histórico, valorizado com dedicatória do autor.
20 € - 40 €
32. ANDRADE, Antonio Alberto Banha de.- História de um fidalgo quinhentista português - Tristão da Cunha.Lisboa: Inst. Histórico Infante Dom Henrique da Faculdade de Letras, 1974.- 276p.: (7) f. de est.; 24cm.- (Serie
Ultramarina; 1).-B
Importante estudo biográfico, adornado por 7 estampas em separado impressas em papel
couché. Ainda com interesse genealógico.
15 € - 30 €
33. ANDRADE, Jacinto Freire de.- Vida de D. João de Castro quarto viso-rey da India, escripta por Jacinto Freire de
Andrade, impressa conforme a primeira edição de 1651 / ajuntam-se algumas breves notas auctorizadas com
documentos originaes e ineditos por D. Fr. Francisco de S. Luiz.- Lisboa: Na Typografia da Academia, 1835.- (8), 514,
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(6)p.: 2 est.; 21cm.-E
Apreciada edição deste clássico, muito enriquecida com as importantes notas do
Cardeal Saraiva. Vem adornada com duas litografias em separado, sendo uma o retrato de D. João de Castro.
Encadernação da época, inteira de pele.
25 € - 50 €
34. ANDRADE, Ruy de.- Garranos.- (Lisboa): separata do " Boletim Pecuário", 1938.- 16p.:(22)p. de est.; 28cm.-B
Importante estudo técnico sobre esta raça portuguesa autóctone de cavalos, ilustrado em separado. Muito apreciado.
Com dedicatória do autor.
15 € - 30 €
35. ANDRESEN, Sophia de Melo Breyner.- Geografia : poemas de…-Lisboa: Edições Ática, (1967).-104, (8)p.;20cm.(Col. Poesia).-B
1ª edição.
10 € - 20 €
36. ANNUARIO Franco=Luzo=Brazileiro : Rica publicação moderna, illustrada, commercial, industrial, artistica,
aristocratica e litteraria para favorecer o desenvolvimento das relações commerciaes em Portugal, Colonias, Ilhas,
India, Brazil, Inglaterra, França e Alemanha ( 2º Anno) / Director Comte Henry.- 3ª edição.- Rio de Janeiro - Pará Manáos - Lisboa - Porto- Londres - Paris - Berlim: S.n., 1907.- 576, (2)p.:il.; 26cm.-E
Este anuário é muito curioso
e informativo. Contém abundantes referências a estabelecimentos comerciais dos vários países envolvidos em
especial Portugal e Brasil e muitos artigos de interesse variado. É impressa em luxuoso papel couché e muito ilustrada.
Meia-encadernação editorial.
30 € - 60 €
37. ANTHERO, Adriano.- A Historia Economica (Historia Universal do Commercio e da Industria).- Porto: Imprensa
Moderna, 1905-1925.- 6 vols. em 3 ; 23cm.-E
Colecção completa desta obra de economia, muito informativa e
hoje invulgar. Boas meias-encadernações de pele, com capas.
50 € - 100 €
38. ANTI-LEGISTA critico Apologetico ou Glozario Analytico em que se critica, responde, Convence, e se refuta hum
manifesto, que a favor dos D D. Legistas fez hum anonymo, pretendendo mostrar que erão habeis para as Conezias
Doutoraes da Universidade de Coimbra.- A Paris: Chez Pierre Pravlt, 1735.- (16), 280p.; 29cm.-E + MANIFESTO
Analitico e Apologetico que a Provincia de S. Francisco de Portugal de Menores observantes offerece aos…. Do
Tribunal da Meza da Consciencia no qual com innegaveis doutrinas, e solidissimos fundamentos se mostra a injustiça,
e insubsistencia da sentença que se proferio no Concelho da Universidade de Coimbra em 30 de Janeiro deste
presente anno, contra Marcos de Oliveyra….na dependencia do seu Religioso o Dr. Fr. João Evangelista….-Coimbra:
Na Officina de Luis Secco Ferreira, 1751.- 94, (2)p.; 29cm.-E
+
REPOSTA Apologetica ou segundo manifesto a
favor do direito especialissimo da Religião Serafica, para que os seus Religiosos se possão graduar, ser Oppositores,
e Lentes nas Universidades Publicas, no qual se dá satisfação aos sophismas, e se confutão as invectivas, e fallacias ,
comque em humas razoens juntas aos autos pertendem certos Oppositores da Faculdade de Leys da Universidade de
Coimbra responder….-Coimbra: Na Officina de Luis Secco Ferreira, 1752.- 126p.;29cm.-E
Qualquer uma das
três obras é invulgar, sobretudo a primeira, que que foi publicada com evidente pé de imprensa fictício e que Inocêncio
(II, 179) atribui a autoria a Dionísio Bernardes de Moraes. Encadernação da época inteira de pele. Primeira obra com
pequenos trabalhos de traça na margem da frente de algumas folhas. Ultima obra com falta da ultima folha. Conjunto
invulgar.
40 € - 80 €
39. ANUNCIAÇÃO, Fr. Francisco da.-Consulta Mystico-Moral sobre o habito de certas Religiozas da Ordem de S.
Clara Urbanas, na qual se trata da Uniformidade, Singularidade, Publicidade, Uniões Divizões, Amizades particulares,
Escandalos, & outras couzas, que deve, ou não deve haver entre os membros de huma Communidade Regular…Coimbra: No Real Collegio das Artes da Companhia de Jesus, 1717.- (32),295p.; 20cm.-E
É muito raro este
livro curiosíssimo sobre a vida conventual feminina no Portugal de setecentos. O problema da licitude de certas
clarissas, levadas pelo " dezejo de maior perfeição" e com licença do seu prelado, adotarem hábito de pano mais vil
que as demais no seu convento, é o tema principal desta obra embora aborde transversalmente muitos outros
comportamentos da vida interna das religiosas como aliás se vê pelo título. De interesse notar que este livro foi
submetido à censura de um grande número de doutores eclesiásticos (facto muito invulgar) cujos pareceres são
transcritos integralmente nas ultimas folhas, os quais endossam as opiniões do autor. Encadernação da época inteira
de pele.Estimado.
60 € - 120 €
40. APOLOGIE / DE MONSIEVR / IANSENIVS / EVESQVE D'IPRE. / & / DE LA DOCTRINE DE S. AVGVSTIN, /
expliquèe dans son Livre, intitulé, / AVGVSTINVS. / CONTRE TROIS SERMONS DE / Monsieur Habert, Theologal de
Paris, Prononcez / dans Nostre-Dame, le premier & le dernier Diman- / che de l'Advent 1642. & le Dimanche de la
Septuagesime 1643.- S.l.: S.n., 1644.- (22), 20, 255p.; 23cm.-E
JUNTO COM: DIFFICULTEZ / SVR LA VULLE
QVI / PORTE DEFENSE DE LIRE / le livre de Cornelius Iansenius / Evesque d'Ipre, les Theses de Jesuites, & autres
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ouvrages sur la matiere de la Grace.- A Paris: S.l., 1644.-(2), 19cm.-E
Trata-se das edições originais de duas
obras de Antonio Arnauld um dos mais famosos teólogos franceses do século XVII, publicadas anónimas em defesa do
"Augustinus" de Cornelius Jansen que recebeu fortes criticas teológicas da parte de Isaac Habert nos seus
sermões.Integram ambas o raríssimo numero das que deram origem ao Jansenismo, doutrina teológica sobre a Graça
e a predestinação. Encadernação da época em pergaminho danificada. Pagina de rosto do primeito título com restauro
antigo grosseiro. De resto miolo estimado. Obras seiscentistas muito raras e de grande significado religioso e histórico.
80 € - 150 €
41. ARAGÃO, Francisco de Faria.- Breve compêndio ou tratado sobre a electricidade, impresso por ordem de S.
Alteza Real o princípe regente..- Lisboa: Na Typographia Chalcographica, e Litteraria do Arco do Cego, 1800.- (6),
127p.; 22cm.-E
Obra de grande interesse técnico, das famosas edições da "Oficina do Arco do Cego". Como
habitualmente com falta das duas gravuras. Boa meia-encadernação de pele com ferros a ouro na lombada. Estimado
e limpo.
25 € - 50 €
42. ARANHA, Brito.- Factos e Homens do meu tempo: memórias de um Jornalista.- Lisboa: Parc. Antonio Maria
Pereira, 1908.- 2 vols.:il.; 21cm.-E
Curiosas memórias auto-biográficas, com abundantes referências a
importantes figuras públicas da época, adornadas com retratos desses vultos. Encadernações inteiras de percalina,
com capas.
15 € - 30 €
43. ARRAIZ, Dom Frey Amador.- DIALOGOS / DE / DOM FREY / AMADOR ARRAIZ, / Bispo de Portalegre: /
REVISTOS, E ACRESCENTADOS / pelo mesmo Autor nesta segunda impressão.- Em Coimbra: Na Officina de Diogo
Gomez Loureiro, 1604.- 22, 346f.numeradas pela frente; 26cm.-E
Edição seiscentista, muito rara destes
apreciados diálogos. Segundo Inocêncio (I,52) esta edição é já póstuma por ter falecido o autor quatro anos antes.
Encadernação antiga, inteira de pele. Alguns erros de paginação corrigidos á mão, notas marginais e sublinhados
todos da época. Ocasionais manchas marginais antigas. Ultimas folhas com margens pequenas (de outro ex.?) e
insignificante trabalho de traça num canto.
200 € - 400 €
44. ASSASSINATO (O) de Francisco Ribeiro Martins da Costa (Francisco Agra) em Guimarães: Elementos do
processo e respectivo julgamento.- Lisboa: Palhares & Comt.ª, 1902.- (8), 184p.- 21cm.-B
Transcreve toda a
documentação do famoso processo, com furos de traça.
15 € - 30 €
45. ASSUMPÇÃO, Fr. Bernardo d'.- Mosteiro de Celas - Index da Fazenda: manuscritos de Fr. Bernardo
D'Assumpção publicado pelo Dr. J.M.Teixeira de Carvalho.- Coimbra: Imprensa da Universidade, 1921.- (4), Vii, (1),
223p.; 23cm.- (Subsídios para a História da Arte Portuguesa III).-B
Reprodução de um importante manuscrito
existente no arquivo da Repartição de Finanças do Distrito de Coimbra para onde passou após a extinção do Mosteiro
de Celas. Com interesse histórico. Excelente encadernação inteira de pele, com capas.
20 € - 40 €
46. ATAÍDE, Luis Bernardo Leite de.- Etnografia arte e vida antiga dos Açores.- (I - IV).- Coimbra: Biblioteca Geral da
Universidade, 1973-1976.- 4 vols.: il.; 24cm.-B
Trata-se do mais desenvolvido e informativo estudo sobre
etnografia dos Açores e ao mesmo tempo roteiro artístico da região. Muito ilustrado no texto. Publicou-se um 5º
volume.
25 € - 50 €
47. AUTORES PORTUGUESES.- 8 obras com os titulos seguintes: Ensaio sobre a cegueira: romance / José
Saramago (Lisboa, 1995); O candidato de Luciféci / João Palma-Ferreira (Lisboa, 1983); A questão académica de 1907
/ Natália Correia (Lisboa, 1962); O pecado invisivel / Patricia Joyce (Lisboa, 1955); Anuncio de Casamento / Patricia
Joyce ( Lisboa, 1947); O passo da serpente / Baptista-Bastos (Lisboa, 1964); Águas novas / Tomás da Fonseca (
Lisboa, 1950); Diário 1962-1972 / João Palma-Ferreira (Lisboa, 1972).
15 € - 30 €
48. AUTORES PORTUGUESES.- 8 Obras com os títulos seguintes: Notícia da Cidade Silvestre / Lídia Jorge (Lisboa,
1984); Terra de Harmonia / Carlos de Oliveira (Lisboa, 1950); Viagem á União Soviética e outras páginas / Urbano
Tavares Rodrigues (Lisboa, 1973); O Vale da Paixão / Lídia Jorge (Lisboa, 1998); Gaveta de Nuvens / José Gomes
Ferreira (Lisboa, 1975); A vinha da maldição e outras histórias quase verdadeiras / Domingos Monteiro (Lisboa, 1969);
Noite de Angústia: romance / Castro Soromenho (Lisboa, 1943); O Sargento-Mór de Villar (Iº vol.) / Arnaldo Gama
(Porto, 1886).
15 € - 30 €
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49. AUTORES PORTUGUESES.- 8 Obras com os titulos seguintes: Um homem não chora e outra novela / Luis de
Sttau Monteiro (Lisboa, 1967); O Banqueiro anarquista / Fernando Pessoa, (Lisboa, 1986); Porque me orgulho de ser
português / Albino Forjaz de Sampaio (Lisboa, 1926); Nas horas calmas / Brito Camacho (Lisboa, 1920); Segundo livro
do Bairro / Manuel Mendes ( Lisboa, 1948); Crónicas imorais / Albino Forjaz de Sampaio (Porto, 1923);Anthero de
Quental / Fernanda Medeiros (Rio de Janeiro s.d.).- Vidas sombrias / Albino Forjaz de Sampaio (Lisboa, 1919);
15 € . 30 €
50. AUTORES PORTUGUESES.- 8 Obras com os titulos seguintes: As duas faces / Alexandre Cabral ( Lisboa, 1959);
Nós e os outros / Faure da Rosa (Lisboa, 1979); Adágio / Faure da Rosa (Lisboa, 1974); A Quinta das Virtudes / Mário
Cláudio ( Lisboa, 1990); Damascena / Mário Cláudio (Lisboa, 1983); Café 25 de Abril / Álvaro Guerra (Lisboa, 1987); A
Alma da velha Casa / Natércia Freire (Lisboa, 1945); Infância de que nasci / Natércia Freire (Lisboa, s.d.).
20 € - 40 €
51. AUTORES PORTUGUESES.- 9 obras com os titulos seguintes: Isabel de Aragão Rainha Santa / Vitorino Nemésio
( Lisboa, 1960); Nhári : o drama da gente negra / Castro Soromenho (Porto, 1938); Tempo de Solidão / Manuel da
Fonseca ( Lisboa, 1969); Davam grandes passeios aos Domingos / José Régio ( Lisboa, 1941); E se for rapariga
chama-se Custódia / Luis de Sttau Monteiro ( Lisboa, 1966); Melhores páginas da Literatura Portuguesa : Luis de
Camões / introdução, selecção de textos e notas por José Régio (Lisboa); O Vestido cor de Fogo / José Régio (
Lisboa); Cântico suspenso / José Régio ( Lisboa, 1968); Música Ligeira / José Régio (Lisboa, 1970).
Primeiras
edições.
15 € - 30 €
52. ANTUNES, António Lobo.- Tratado das paixões da Alma : Romance.- Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1990.359p.; 21cm.-B
+
ANTUNES, António Lobo.- A morte de Carlos Gardel.- Lisboa: Publicações Dom Quixote,
1994.- 391p.; 21cm.-B
+
ANTUNES, António Lobo.- Livro de Crónicas.- 375p.; 21cm.-B
+
ANTUNES,
António Lobo.- Auto dos Danados.- 14 edição.- 323p.; 21cm.-B
Os três primeiros títulos são primeiras edições.
15 € - 30 €
53. AZEVEDO, Francisco Cardoso de.- Novo Diccionario Chorografico de Portugal Continental e Insular contendo as
divisões administrativa, judicial, ecclesiastica e militar actualmente em vigor com a indicação de todas as cidades,
villas, freguezias e seus oragos, a superficie por disctrictos e concelhos, a população por sexos, dos ditrictos… e em
additamento um mappa das lotações dos benefícios parochiaes do continente do reino e ilhas adjacentes….- Quarta
edição.- Porto: Typ. a vapor de José da Silva Mendonça, 1906.- 1192p.; 23cm.-E
Obra muito informativa e ainda
c/utilidade prática. Texto composto a duas colunas, c/indexação alfabética. Encadernação da época, inteira de pele.
25 € - 50 €
54. BARBOSA, Antonio Soares.- Tratado elementar de Filosofia Moral.- Coimbra: Na Real Imprensa da Universidade,
1792.- 3 vols em 1 ((4), 212 ; (4), 275 ; (4), 194p.); 18cm.-E Trata-se de uma das mais importantes obras escritas por
este famoso professor de filosofia da Universidade de Coimbra, natural de Ansião. Segundo o Dr. Cabral Moncada
esta obra foi a mais notável que se publicou em Portugal sobre a Filosofia do Direito em finais do século XVIII. Com
evidente interesse para a história do Direito no nosso país. Encadernação da época inteira de pele.
50 € - 100 €
55. BARCOS.- 9 publicações com os titulos seguintes: Paquetes portugueses / Luis Miguel Correia ( Lisboa, 1992); O
Padre Fernando de Oliveira e a sua obra nautica : memoria, comprehendendo um estudo biographico sobre o afamado
grammatico e nautographo e a primeira reproducção typographica do seu tratado inédito Livro da Fabrica das Naus /
Henrique Lopes de Mendonça ; A madeira do Brasil na construção e reparos de embarcações / Lucy Maffei Hutter
(Lisboa, 1985); The Portuguese Caravel and European shipbuilding / Martin Malcolm Elbl (Lisboa, 1985); "Many may
peruse us" ribbands, moulds and dodels in the dockyards / Richard Barker (Lisboa, 1988); La pretendida reforma naval
de Felipe III: La politica de proteccion de bosques, saca y elaboracion de maderas para la construccion naval / Jesús
Varela Marcos ( Lisboa, 1988); Experiencia e conhecimento na construção naval portuguesa do seculo XVI: os tratados
de Fernando Oliveira / Francisco Contente Domingues (Lisboa, 1985); A Marinha mercante portuguesa nos séculos
XIII e XIV / Nuno Camarinhas (Lisboa, 1991); Caravelas, Naus e Galés de Portugal / Encicclopedia pela Imagem
(Porto)
25 € - 50 €
56. BARCOS.- 10 Fotografias
Fotografias de embarcações portuguesas variadas, á vela, a remo e a motor, no mar ou atracadas. Algumas de
pormenor de convés.
50 € - 100 €
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56
57. BARCOS.- 14 Fotografias
Retratam embarcações portuguesas várias (á vela), e algumas cenas a bordo dos barcos. Pensamos ainda que inclui
várias fotografias tiradas a bordo nos Yacht Amelia.
70 € - 140 €

57
58. BARRETO, Pe. Frey Tomás.- SERMÃO / DO GLORIOSO / S. DAMASO PAPA NATURAL / E PADROEIRO DA
MUY NOBRE / Villa de Guimarães. / NA FESTA, QVE A CAMARA DA MESMA VILLA LHE / fez por ordem de sua
Magestade, como a padroeyro / seu no Anno de M.DC.XXXXVIII…-Em Coimbra: Na Officina de Miguel de Carvalho,
1651.- (6), 44p.;20cm.-E
Este sermão seiscentista que é raro é de particular interesse regional, ao referenciar
o Papa São Dâmaso como natural de Guimarães e seu padroeiro e mencionar as festas que em honra dele se fizeram
naquela cidade em 1648. A página de rosto tem o titulo enquadrado por uma tarja tipografica. Meia-encadernação de
tela, modesta. Leves manchas antigas marginais já desvanecidas.
25 € - 50 €
59. BARROS, Eugénio Estanislau ; FREITAS, A. Ferreira de.- Construcção Naval (I-V).- Lisboa: Bibliotheca de
Instrucção e Educação Profissional, s.d.- 5 vols.: il.; 23cm.-(Bibliotheca de Instrucção Profissional).-E
É muito
invulgar encontrar os 5 volumes juntos desta obra técnica uma das mais apreciadas desta colecção. É muito
informativa e ainda hoje é de utilidade, vem muito ilustrada com desenhos no texto e em separado. Encadernações
editoriais.
30 € - 60 €
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60. BARROS, Henrique da Gama.- Historia da Administração Publica nos seculos XII a XV.- Lisboa: Imprensa
Nacional e outras, 1885-1922.- 4 vols.; 24cm.-E
Primeira edição desta obra notável de investigação histórica,
basilar para o estudo do Direito em Portugal. Meias-encadernações de chagrin, da época. Rubricas nos rostos.
60 € - 120 €
61. BASTOS, Teixeira.- Theophilo Braga e a sua obra: estudo complementar das modernas ideias na litteratura
portugueza.- Porto: Livraria Internacional de Ernesto Chardron, 1892.- 2 vols.; 20cm.-E. Meias-encadernações de tela.
20 € - 40 €
62. BATISTA, Giuseppe.- Sam Joam Baptista escrito na lingua toscana por Joseph Baptista / tradvzido nio idioma
portuguez por Fr. Antonio Lopes Cabral Freyre.-Em Coimbra: Na Officina de Joseph Antunes da Silva, 1709.- (4),
303p.; 15cm.-E
Esta segunda edição já setecentista é de formato menor que a primeira, mas igualmente
apreciada e invulgar. Encadernação da época inteira de pergaminho com pequenos defeitos na pasta superior.
50 € - 100 €
63. BAY of Biscay Pilot : The Coasts of France and Spain, from Pointe de Penmarc'h to Cabo Ortegal.- London:
Hydrographic Department, 1921.- XXVIII, 504p.:il.; 24cm.-E
Trata-se do roteiro do Almirantado Inglês para a
zona da Biscaia e norte de Espanha. Ilustrado e muito informativo. Encadernação editorial, levemente cansada na
lombada.
15 € - 30 €
64 - BEÇA, Adriano.- O General Silveira: A sua acção militar na guerra da peninsula.- Lisboa: Edição de Autor, 1909.65, (2)p.: il. 1 retrato; 25cm.-E
Com ilustrações no texto e em separado muito valorizado com uma dedicatório do
autor para o Conselheiro João Franco. Encadernação inteira de pele, com título na pasta superior.
15 € - 30 €
65. BECKFORD, William.- A Côrte da Rainha D. Maria I: Correspondência de.- Lisboa: tavares Cardoso & Irmão,
1901.- 191p.; 20cm.-E
Cartas do famoso viajante c/interesse para a história da época e dos estrangeiros em
Portugal, muito apreciadas e sempre procuradas. Meia-encadernação de percalina.
20 € . 40 €
66. BELL, Aubrey F.G.- A Literatura Portuguesa (História e Crítica) / Tradução do Inglês por Agostinho de Campos e
J.C. de Barros & Cunha.- Coimbra: Impr. Da Universidade, 1931.- (8), XXI, (3), 507p.; 24cm.-E
Trabalho crítico e
muito objectivo sobre a literatura portuguesa que muito concorreu para o conhecimento desta no estrangeiro. Tem
muito interesse bibliográfico. Meia-encadernação de pele com capas.
12 € - 30 €
67. BENEVIDES, Francisco da Fonseca.- Tratado Elementar de Electricidade e Magnetismo contendo numerosas
applicações á Sciencias, Artes e Industrias.- Lisboa: Imprensa Nacional, 1868.- 287p.:il.; 24cm.-E
Obra técnica,
muito ilustrada com figuras intercaladas no texto e uma estampa em separado impressa a cores. Meia-encadernação
de pele da época, com ferros a ouro na lombada.
15 € - 30 €
68. BERESFORD, William Carr.- 1 Carta autógrafa (8p.; 24cm.)
Carta importante dirigida ao seu antigo Ajudante de Campo, José Maria de Sousa , Morgado de Mateus e futuro Conde
de Vila Real, que então era Embaixador em Madrid. Redigida em inglês, esta carta revela familiaridade entre os dois, e
o general começa logo de inicio por escrever em português e sublinhar " Exercito em optimo estado", depois informa
que havia regressado de uma viagem de inspecção militar ás provincias do norte, e refere as ameaças do Governo
Espanhol da época á famosa Expedição Portuguesa a Montevideo (Uruguai) dois anos antes em que o nosso exército
ocupou vastos territórios tecendo varios comentarios sobre o assunto. Com evidente satisfação diz ao seu amigo : " I
am most satisfied to tell you that our Militia is in general in a very excellent state and infinitely superior to what we have
any right to expect, and are in a state to bee most serviceable in case of need. I was most satisfied with the general
state of the troops during my tour and I think between the first and second lines. I send about 60 reports." Refere ainda
que recebeu noticias do Rio de Janeiro, que relatavam o nascimento de mais uma filha a D. João VI, mostrando-se
surpreso pelas promoções civis e militares concedidas pelo Rei em honra desse acontecimento.
Assinada e datada de " Lisboa 2 July 1819."
180 € - 400 €
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68
69. BESSA, Alberto.- A Gíria Portuguesa: esboço de um diccionario de "calão", contendo uma larga copia de termos e
phrases empregadas na linguagem popular de Portugal e Brasil, com as respectivas significações, colhidas na tradição
oral e em documentos, livros e jornaes.../ com um prefacio do Dr. Theophilo Braga.- Lisboa: Livraria Central de Gomes
de Carvalho, 1901.- XXXI, 334p.;18cm.-E
Encadernação inteira de tela, primeiras folhas com restauros.
Importante contributo linguístico e etnográfico muito curioso.
20 € - 40 €
70. BESSA-LUÍS, Agustina.- A Bíblia dos Pobres -Livro I : Homens e Mulheres.- Lisboa: Guimarães Editores, 1967.262p.; 20cm.-B
+ BESSA-LUÍS, Agustina.- A Bíblia dos Pobres- Livro II: As Categorias.- Lisboa: Guimarães
Editores, 1970.-314, (2)p.;21cm.-B + BESSA-LUÍS, Agustina.- Ordens Menores : Romance.- 355, (2)p.; 22cm.-B +
BESSA-LUÍS, Agustina.- Um bicho da Terra: romance.- Lisboa: Guimarães Editores,1984.- 323p.; 21cm.-B
Primeiras edições.
15 € - 30 €
71. BEZOUT.- Elementos de Arithmetica por… / traduzidos do Francez .- Nona edição.- Coimbra: Na Real Imprensa da
Universidade, 1816.- VIII, 264p.; 16cm.-E
Uma das ultimas edições desta obra setecentista sobre Matemática
que gozou de merecida aceitação popular em Portugal. Encadernação da época inteira de pele.
15 € - 30 €
72. BEZOUT.- Elementos de Arithmetica d'Academia Real das Sciencias de Pariz…Nova edição conforme a de
Paris… e agora aumentada nesta edição- Lisboa: Typographia da Viuva de J.A.S. Rodrigues, 1842.- X, , IV,393, 2
tabelas desd..- 16cm.-E
Esta obra traduzida por Monteiro da Rocha, serviu como manual de estudo dos cursos de
matemática na Universidade de Coimbra. Inclui um "Appendix, no qual todas as operações de commercio e de banco
(…) seguido de grande numero de Taboas ( …) as dos pesos e medidas de Portugal e do Brazil… ". Encadernação
inteira de pele.
15 € - 30 €
73. BIBLIA (A) Sagrada / traduzida em portuguez segundo a Vulgata Latina, ilustrada com prefações notas e lições
variantes … por António Pereira de Figueiredo.- Lisboa: Na Officina de Simão Thaddeo Ferreira, 1800- 1807.- 7
vols.:il.; 26cm.-E
É a primeira e a mais desenvolvida tradução da Bíblia em português numa edição de
esmerado apuro gráfico, composta a duas colunas e ocasionalmente com bonitas vinhetas de abertura, e paginas de
rosto todas finamente abertas em chapa formando uma portada alegórica ao gosto renascentista. As notas e
comentários do Pe. Figueiredo são abundantes e de interesse. É de referir que o texto em latim acompanha em face a
tradução portuguesa. Ultimo volume com falta das 3 primeiras folhas de texto e das ff. 241-245; 296-301; 328-333.
Encadernações inteiras de pele ao gosto antigo. Exemplar levemente aparado. Conjuntos completos são muito difíceis
de encontrar e procurados.
400 € - 1.000 €
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74. BIBLIOGRAFIA Geral Portuguesa: século XV/ Academia das Ciências de Lisboa.- Lisboa: Imprensa Nacional de
Lisboa, 1941-1944.- 2 vols.: il.; 26cm.-E
Obra imprescindível para o estudo dos incunábulos portugueses, pelo
pormenorizado estudo de cada uma das espécies que descreve. Bastante ilustrado, reproduzindo páginas de rosto e
ilustrações das obras referenciadas. Meias-encadernações de pele com ferros a ouro nas lombadas. Com capas de
brochura. Estimados.
20 € - 40 €
75. BIBLIOGRAFIA.- 6 Obras com os títulos seguintes: A Casa literária do Arco do Cego (1799-1801): Bicentenário
(Lisboa, 2001); Catálogo de uma excelente Biblioteca da qual se destaca uma importantíssima e muito completa
Camiliana / Soares e Mendonça (Lisboa, 1968); Bibliografia geográfica de Portugal / Hermann Lautensach (Lisboa,
1948); Bibliografia Macaense / Luis G. Gomes (Macau, 1987); Jornalismo de Angola / Julio de Castro Lopo (Luanda,
1964); Bibliografia das obras impressas em Portugal no século XVI / António Joaquim Anselmo (Lisboa, 1926).
20 € - 40 €
76. BLOCK, Martin.- Moeurs et coutumes des Tziganes / traduction française pour Jacques Marty, avec vingt-quatre
gravures hors texte.- Paris: Pagot, 1936.- (4), 262, 82)p.:il.; 23cm.-E
interessante estudo sobre a vida e hábitos dos
ciganos europeus. Ilustrado com 24 estampas impressas em separado. Encadernação em percalina. 15 € - 30 €
77. BOAVIDA, Antonio José.- Missões e Missionarios Portuguezes communicação á Sociedade de Geographia de
Lisboa em Sessão de 17 de Abril de 1893 : Em defeza e desagravo patriotico dos nossos altares e dos nossos lares /
resposta ao relatorio sobre as Missões de Angola.- Lisboa: Imprensa Nacional, 1893.- 86p.; 24cm.-E
Com
interesse historico e muito informativo. Revestido por uma encadernação da época inteira de tela com titulo a ouro na
pasta superior.
20 € - 40 €
78. BOCAGE, Carlos Rosa du; GOYRI, Don Nicolas de.- Origem do Condado de Portugal: memoria apresentada á
Academia das Sciencias de Lisboa.- (Lisboa): (Academia das Sciencias), s.d.- 57p.; 30cm.-E
Separata facticia
deste importante trabalho histórico sobre a origem do Condado de Portugal baseados em acontecimentos que tiveram
lugar a partir de meados do século XI. Encadernação em percalina.
10 € - 20 €
79. BOEHMER, Justus Henning.- Corpus Juris Canonici Gregori XIII … post emendationem absolutam in duos tomos
diovisum et appendice nova avctum …recensuit cum codicibus veteribus manuscriptis…-Halae Magdeburgicae:
Impensis Orphanotrophei, 1747.- 2 vols.;28cm.-E
Trata-se da rara 1ª edição desta obra de Direito Canónico,
publicada por este famoso professor da Universidade de Halle, importante jurista eclesiástico. O texto vem composto a
duas colunas e a página de rosto do primeiro volume vem impressa a negro e vermelho, e adornada com uma bonita
vinheta decorativa, finamente aberta em chapa. O mesmo volume tem ainda uma bonita gravura de página inteira que
figura o Consistório Cardinalício que elegeu o Papa Benedito XIV, com a efígie deste Santo Padre também finamente
aberta em chapa e que serve de frontispício alegórico. Encadernações da época, inteiras de pele um pouco cansadas.
60 € - 120 €
80. BORGES, José Ferreira. -1 Carta autógrafa (2p.; 25cm.)
Carta dirigida ao seu amigo Antonio de Sousa Ferreira Faria, juiz do Tribunal de Comercio do Porto, na qualidade de
Juiz do Supremo Tribunal Comercial de Lisboa abordando um assunto sempre delicado: as relações particulares e as
oficiais! Iniciando a carta secamente: “ … A fallar verdade eu devo ter grande sentimento de nunca ser por ti intendido.
Pedi-te há tempos que não misturasses objectos particulares com objectos d’officio, e tu agora fazes o contrário:
escreves-me d’officio em carta particular! Queres que te diga qual hade ser o emprego dos 300$000rs na conta
particular e no officio dizes que o Governo os mandou dar para as obras do Tribunal e depois entras em duvida se
pintura é obra do Tribunal! Eu creio que tu com a alegria da esperança do teu novo filho fazes estas misturas: ora
agora deixa descansar a pobre comadre, que há de ser, acaba e pinta o Tribunal e sobre o que crescer fallaremos,
porque nem tu me dizes nem eu sei quanto isso será: bem aviado estava eu se te arranjasse só os 120$000 que tu
impensadamente me pediste.”
Assinada e datada de 23 de Abril de 1835. Junta-se o respectivo envelope pré-filatélico que conserva o selo de lacre.
60 € - 120 €
81. BOSSIO, Fr. Francisco de Paula.- Vida prodigiosa, e portentozos milagres do gloriozo thaumaturgo S. Francisco
de Paula, fundador da Ordem dos Minimos, em que se referem os progressos do seu Instituto e se dá uma summaria
notícia das suas Provincias e Conventos: e também dos Varoens mais distinctos em virtudes, e letras que nelles
florescerão…/ dada á luz pelo Fr. Thomaz de Aquino.- Lisboa: Na Officina de Antonio Rodrigues Galhardo, 1779.- (16),
VII, (4), 614p.; 1 retr., 1 desdobr.; 20cm.-E
Obra rara que segundo Inocêncio (III, 21) contêm as únicas notícias
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que há escritas àcerca da Introdução da Ordem dos Minimos de S. Francisco de Paula em Portugal, e dos seus
progressos e fundações durante a sua existência no nosso país. Encadernação da época inteira de pele. Como
habitualmente sem o retrato do Santo, mas conserva o desdobrável final com um historial gráfico da Ordem que por
vezes também falta.
30 € - 60 €
82. BOTO, J.M. Pereira.- Promptuario analytico dos carros nobres da Casa Real Portuguesa e das carruagens de gala
: Tomo I.- Lisboa: Imprensa Nacional, 1909.- 334p.:il.; 29cm.-B
Único volume publicado. Valiosa documentação
para o conhecimento do riquíssimo acervo do Museu Nacional dos Coches, sem dúvida um dos mais ricos do mundo
nesta especialidade. De esmerado apuro gráfico, vem il. c/diversas estampas em separado. C/muita informação
histórica.
15 € - 30 €
83. BOTTO, António.- Piquenas Esculpturas : Ultimas Canções.- Lisboa: Annuario Commercial, 1925.- 32p.; 18cm.-B
1ª edição muito rara de um dos primeiros livros deste apreciado poeta. De tiragem muito restrita foi numerada e
rubricada pelo autor sendo hoje muito difícil de obter.
100 € - 200 €
84. BOUVIER, P.L.- Manuel des Jeunes artistes et Amateurs en Peinture.- A Paris: Chez, F.G. Levrault, 1827.- 670,
(2)p.: 7 est.: 22cm.-B
Trata-se da rara primeira edição desta apreciadíssima obra técnica de pintura que ensina
as técnicas antigas de fazer tintas e outros vernizes. Vem adornada no final com 7 gravuras litográficas que figuram
instrumentos de pintura. Lombada levemente cansada.
25 € - 50 €
85. BRAGA, Teófilo.- Cantos populares do Archipelago Açoriano / publicados e anotados por…- Porto: Typ. da
Livraria Nacional, 1869.- XVI, 478p.; 17cm.-E
Trata-se da rara edição original desta notável colectânea de
cantares insulanos, do maior interesse literário e etnográfico. Meia-encadernação de pele. Muito procurado.
35 € - 70 €
86. BRAGA, Teófilo.- Contos tradicionaes do Povo Portuguez com um estudo sobre a Novelistica Geral e notas
comparativas.- Porto: Livraria Universal de Magalhães & Moniz, s.d.- 2 vols.; 19cm.-E
1ª edição deste estudo
muito apreciado e raro. Com interesse literário e etnográfico. Encadernações inteiras de percalina.
30 € - 60 €
87. BRAGA, Teófilo.- Historia da Litteratura Portugueza - Eschola de Gil Vicente e desenvolvimento do Theatro
Nacional.- Porto: Livraria Chardron, 1898.- (4), 586p.; 20cm.-E
Encadernação editorial, inteira de tela com
ferros próprios.
15 € - 30 €
88. BRAGA, Teófilo.- História do Romantismo em Portugal: ideia geral do Romantismo, Garrett, Herculano, Castilho.Lisboa: Nova Livraria Internacional, 1880.- 515, (4)p.; 20cm.-E
Edição original. Hoje invulgar e apreciada. Meiaencadernação de chagrin, da época.
25 € - 50 €
89. BRAGA, Teófilo.- Historia do Theatro Portuguez : Vida de Gil Vicente e sua Eschola ; seculo XVI.- Porto:Imprensa
Portuguessa, 1870.- VIII, 326, (4)p.; 18cm.-E
+
BRAGA, Teófilo.- Camões : Epoca e Vida.- Porto: Livraria
Chardron, 1907.- VIII, 850p.; 20cm.-( Historia da Litteratura Portugueza).-.B
15 € - 30 €
90. BRAGA, Teófilo.- Historia do Theatro Portuguez: Vida de Gil Vicente e a sua eschola.- século XVI.- Porto:
Imprensa Portugueza, 1870.- (4), VIII, 325p.; 19cm.- (História da Literatura Portuguesa)
JUNTO COM
BRAGA, Teófilo.- Historia do Theatro Portuguez: a Comedia Classica e as Tragicomedias.- séculos XVI e XVII.- Porto:
Imprensa Portugueza, 1870.- (4), VI, 364p.; 19cm.- (Historia da Litteratura Portugueza - Theatro Classico no Século
XVI e XVII).- E
2 Obras revestidas por meia-encadernação de pele, com ferros a ouro na lombada. Conserva as
capas de brochura, com insignificantes defeitos marginais.
25 € - 50 €
91. BRAGA, Teófilo.- Tempestades Sonoras por… : Segunda serie da Visão dos Tempos.- Porto: Em casa da Viuva
Moré, 1864.- XXX, (2), 199p.; 18cm.-E
+
BRAGA, Teófilo.- Historia Universal : esboço de sociologia
descriptiva.- Lisboa: Nova Livraria Internacional, 1882.- 319p.; 23cm.-E
15 € - 30 €
92. BRANDÃO, Júlio.- Miniaturistas portugueses.- Porto: Litografia Nacional, s.d.- (8), 117, (2)p.: il.; 2cm.-E
Importante monografia técnico-artística com uma listagem dos miniaturistas portugueses e dados biográficos. Ilustrada
com estampas em separado. Meia-encadernação de pele, com capas. Leves picos nas folhas de estampas.
20 € - 40 €
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93. BRASIL, J.F. de Assis.- Democracia representativa do voto e do modo de votar, 3ª edição, refundida.- Lisboa:
Guillard, Aillaud & Cª, 1897 (?).- 339p.; 19cm.-E
Meia-encadernação em pele, corte superior das folhas dourado.
Muito valorizado com uma dedicatória do autor para o Conselheiro João Franco.
20 € - 40 €
94. BREVE Historia da Vida do Padre Fr. Antonio da Madre Deos , Religioso Menor da Provincia da Arrabida / escrita
por hum professor do mesmo Instituto.-Lisboa: Na Officina Patriarcal, 1777.-(20), 195p.; 17cm.-E
Obra
setecentista de índole biográfica, sobre este frade que faleceu com "cheiro de santidade". Meia-encadernação de pele.
Picos de tinta no rosto.
20 € - 40 €
95. BREVIARIUM Bracharense ab illustrissimo domino D. Ruderico de Moura Telles Archipraesule, ac domino
bracharae hispaniarum primate / reformatum, auctum, & recognitum.- Bracharae Augustae: S.n., 1724.- 2 vols.: il.;
20cm.-E
Trata-se da apreciada edição setecentista, impressa em Braga e ordenada pelo Arcebispo D.
Rodrigo de Moura Telles. De esmerado apuro gráfico todo o texto é composto a duas colunas e impresso a negro e
vermelho. As paginas de rosto vêm adornadas com vinhetas ilustradas e o 2º volume tem a abrir uma portada gravada
ao gosto renascentista com S. Geraldo. Ambos os volumes ainda vêm ilustrados com 14 gravuras de pagina inteira
finamente abertas em chapa. Os volumes sub-intitulam-se 1- Pars Hyemalis 2- Pars Aestivalis. Como é habitual no
segundo volume vêm encadernados no final diversos acrescentos do ritual. Este exemplar está revestido por umas
bonitas encadernações da época, inteiras de chagrin vermelho com ferros a ouro nas pastas. Com falta dos fechos.
Corte das folhas dourado a ouro e finamente cinzelado com ornamentação de fantasia. Guardas em papel estampado
da época. Como habitualmente miolo um pouco manuseado, com restauros grosseiros ocasionais, e manchas de água
já desvanecidas.
100 € - 200 €
96. BRIGUE PEDRO NUNES - (Manuscrito) .-Caderno dos quartos.- Sec. XIX.- (16)p.; 31cm.-E
Trata-se do caderno dos quartos, infelizmente com apenas 16 páginas preenchidas. Serviços de 15 de Junho a 1 de
Julho de 1871.
30 € - 60 €
97. BRINDE aos Senhores Assignantes do Diário de Notícias.- Lisboa: Typographia Universal, 1866-1896.- 32
tomos em 7 vols.; 18cm.-E
Interessante publicação anual do D.N. onde vêm publicados trabalhos literarios, por
vezes originais de consagrados escritores do século XX, dos quais destacamos Eça de Queirós (Singularidades d'uma
Rapariga loura em 1874), Pinheiro Chagas,Gomes Leal, Ramalho Ortigão, Guerra Junqueiro, Cesário Verde, Teófilo
Braga, Eugénio de Castro, e muitos outros de grande projecção na vida intelectual do século passado. Conjunto dificil
de reunir. Meias-encadernações de pele, da época.
40 € - 80 €
98. BRITO, Fernando Thomaz de.- Vida e Milagres de Santo António de Lisboa: edição ilustrada comemorativa do 7º
centenário.- Lisboa: Typografia da Companhia Nacional Editora, 1894.- VIII, 100, (5)p.: il.; 20cm.-E
Biografia de
Santo António de Lisboa ilustrada c/30 estampas impressas em separado. Valorizado com dedicatória do autor para o
conselheiro João franco. Encadernação da época, inteira de tela com tiulo a ouro na pasta superior.
20 € - 40 €
99.-BRITO, Joaquim José Rodrigues de.- Memorias Politicas sobre as verdadeiras bases da grandeza das Nações e
principalmente de Portugal, offerecidas…-Lisboa: Na Impressão Regia, 1803.- 2 vols.; 22cm.-B
Trata-se da
única obra publicada por este notável professor da Universidade de Coimbra, hoje considerada um significativo marco
na história do pensamento filosófico, político e económico em Portugal naquela época. Posteriormente publicou-se
outro volume muito mais raro. Em brochura tal como foram publicados. Insignificantes manchas e picos de traça
marginais. Um ou outro sublinhado a lápis.
40 € - 80 €
100. BRUNO, José Pereira de Sampaio.- Os modernos publicistas portuguezes.- Porto: Livraria Chardron, 1906.XVI, 425p.; 19cm.-E
1ª edição. Com interesse para a história social da época. Pouco vulgar.
15 € - 30 €
101. BUFFON, L. L.-Oeuvres complétes de Buffon avec des extraits de Daubenton et la classification de Cuvier.- Paris:
Chez Furne et Cie, 1848-1853.- 6 vols.: il. ; 26cm.-E
Apreciada edição destas obras de Buffon, um clássico da
História Natural, adornada com 1 retrato do autor, 5 mapas e 122 estampas em separado. Estas são gravuras
finamente abertas em aço, todas aguareladas á mão e de bonito efeito estético. Algumas vêm assinadas pelo
desenhador (Traviés) e pelo gravador (Pardinel). O texto vem composto a duas colunas e é muito informativo.
Conjunto revestido por bonitas meias-encadernações de chagrin, da época. Leve acidez em algumas folhas. Conjunto
estimado e atraente.
350 € - 700 €
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102. CADAVAL, Duque do. -1 Carta autógrafa (2p.; 22cm.)
Carta dirigida ao Intendente da Polícia Diogo Inácio de Pina Manique a indagar sobre um músico da sua casa que
tinha sido preso: “ … Tenho no meo serviço um Muzico chamado Vipe e querendo eu oje divertir-me fazendo huma
pouca de Muzica … … mas não o acharão em Caza e agora me dizem fora prezo a Ordem de V. Srª, queria então
dever a V. srª o obezequio de mo mandar soltar ó omenos dizer-me arrazão porque está Prezo…”.
Assinada. Trata-se do 5º Duque do Cadaval (D. Miguel Caetano Alvares Pereira de Melo), Mordomo-Mór e do
Conselho da Rainha D. Maria I e Marechal de Campo dos Reais Exercitos.
45 € - 90 €
103. CADERNOS de Literatura / directora Andrée Rocha / redacção Andrée Rocha, Carlos Reis, João Lopes e Clara
Crabbé Rocha.- Coimbra I.N.I.C., Centro de Literatura Portuguesa da Universidade de Coimbra.- Coimbra: Gráfica de
Coimbra, 1978-1986.- 25 números, em 4 vols.; 25cm.-E
Colecção completa desta importante revista literária
que contou com a colaboração dos melhores e mais conceituadaos autores da actualidade. Estimada. Já esgotados e
de muito dificil aquisição. Conjunto encadernado em 4 vols, inteiras de percalina com rótulos. Conserva as capas.
70 € - 150 €
104. CALDAS, Antonio Pinheiro.- Poesias por….- segunda edição correcta e augmentada.- Porto: Typographia de
Sebastião José Pereira, 1864.- (6), 367p.: 1 retr.; 21cm.-B
Ilustrado com um retrato do autor, gravado em aço.
12 € - 30 €
105. CALMET, Augustin.-Dictionnaire Historique, Critique, Chronologique, Geographique et Litteral de la Bible :
Enrichi de plus de trois cents Figures en taille-douce, qui représentent les Antiquitez Judaiques.- Nouvelle èdition
revue, corrigée, et Augmentée, dans laquelle le Supplément a été exactement refondu.- A Paris: Chez Emery,
Saugrain, Pierre Martin, 1730.- 4 vols.: il.; 39cm.-E
Obra de interesse histórico e muito informativa sobre a
antiguidade do Hebreus através da Biblia. O autor, conhecido frade beneditino é considerado um dos melhores
exegetas católicos do século XVIII. Esta monumental edição em grande formato é a mais apreciada e procurada e a de
maior interesse artístico pois vem ilustrada por magnificas gravuras de página inteira e de página dupla todas
finamente abertas em chapa. Estas representam as "Antiguidades Judaicas" e são hoje preciosa iconografia sobre os
costumes e os acontecimentos marcantes daqueles tempos, á qual acresce o inegável valor estético. Porque por
vezes variam de exemplar para exemplar apresentamos a relação das estampas presentes neste exemplar: Vol.I- 24
gravuras de folha dupla; 19 gravuras simples Vol.II- 33 gravuras de folha dupla ; 25 gravuras simples Vol.III- 40
gravuras de folha dupla ; 43 gravuras simples Vol.IV- 2 gravuras de folha dupla ; 5 gravuras simples. Perfaz um total de
191 gravuras. O texto que é de esmerada composição a duas colunas, vem ainda adornado com muitas vinhetas
gravadas em chapa algumas grandes, e todas de apurado efeito estético. As páginas de rosto vêm impressas a negro
e vermelho. Encadernações da época inteiras de pele, cansadas nas coifas e dois volumes com charneiras abertas,
mas ainda sólidas. O miolo para além de algumas folhas com acidez devido à qualidade do papel está invulgarmente
estimado. Obra rara, procurada e valiosa.
600 € - 1.200 €
106. CAMACHO, Brito.-Por ahi fóra: notas de viagem.- Lisboa: Guimarães e Cia., 1916.- 198p.; 19cm.-E
+
CAMACHO, Brito.- Lourdes.- Lisboa: Guimarães & Cia., s.d. (1931).- 250, (2)p.; 19cm.-B + CAMACHO, Brito.- Os
amores de Latino Coelho.- Lisboa: Guimarães & Cia., 1923.-259p.; 19cm.-B + CAMACHO, Brito.- Pó da Estrada.Lisboa: Guimarães & Cia., s.d. (1930).- 264p.; 19cm.-B
+
CAMACHO, Brito.- Por cerros e vales.- Lisboa:
Guimarães & Cia., s.d.- 239, (4)p.;19cm.-E
Primeiras edição.
15 € - 30 €
107. CAMPAS. José.- 2 Cartas autógrafas
Cartas dirigidas ao Dr. Jorge de Faria. Na primeira o pintor envia uma fotografia de um dos seus quadros: “…
Juntamente com esta carta envio a V. Exª uma “ pochette” na qual remetto a “photo” do meu quadro:“Na Praia
(Ericeira), que figura na Exposição da “ Sociedade N. de Belas-Artes”, cujo “ vernissage” está marcada ainda para esta
semana.” Na segunda, depois de “abraçar” o Dr. Jorge de Faria por um banquete de homenagem que a este tinham
feito, diz: “…Tenho aqui (n’esta sua casa) as brochuras sobre theatro que prometi oferecer a Vª Exª, e assim muito me
penhorará, marcando-me dia e hora( a que mais lhe convier) para receber a sua honrosa visita, e gostosamente
mostrar-lhe algumas das minhas obras e modesta biblioteca.”
Assinadas e datadas de Lisboa 13. IV. 1936 e 10 . VII. 1939. Em papel timbrado do artista. Juntam-se os respectivos
envelopes e um cartão de visita.
25 € - 50 €
108. CAMPOS, Correia de.- A Virgem na Arte Nacional.- Braga: Tip. Officina de S. José, 1956.- (8), 83p.: 44 est.;
25cm.-E
Estudo de grande interesse para a história da escultura em Portugal. Pouco vulgar.
10 € - 20 €
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109. CAMPOS JUNIOR, Antonio.- Victorino D'Africa: a defeza de Lourenço Marques e as Campanhas do Valle do
Incomati e do Paiz de Gaza 1894-1895.- Lisboa: s.n., 1896.- (6), XVI, 330, (1)p.:il.; 21cm.-E
Ilustrado em
separado com estampas representando alguns dos intervenientes: Canto e Castro, Morais e Sousa, Filipe Nunes,
Caldas Xavier, Ivens Ferraz e Paiva Couceiro entre outros. Com um mapa desdobrável. Exemplar muito valorizado
com uma dedicatória do autor para o Conselheiro João Franco e revestido por uma bonita encadernação inteira de tela
com ferros a ouro nas pastas, corte das folhas dourado.
25 € - 50 €
110. CANEDO, Fernando de Castro da Silva.- Ascendência portuguesa de El-Rei D. João II.- Lisboa: Edições gama,
1945-46.- 3 vols.: il.; 27cm.-BEdição original deste trabalho genealógico importante e justamente apreciado. Capa do
2º volume com pequeno restauro marginal, de resto conjunto estimado.
80€ - 160
111. CAPELO, Hermenegildo; IVENS, Roberto.- De Angola à Contra-Costa: descrição de uma viagem atravez do
continente africano….- Edição ilustrada com mapas e gravuras.- Lisboa: Impr. Nacional, 1886.- 2 vols.: il.; mapas;
23cm.-E
Apreciada obra da nossa bibliografia africana de viagens, ilustrada com numerosas gravuras intercaladas
no texto e mapas impressos em separado por vezes desdobráveis. Muito procurado. Meias-encadernações de pele, da
época.
220 € - 400 €
112. CARGALEIRO, Manuel.- Serigrafia (50 x 38cm)
É invulgar pois trata-se de um trabalho das primeiras fases deste conhecido artista português com tiragens muito
reduzidas (exemplar nº 19 de 80). Margens levemente empoeiradas. Assinada e datada 1959.
100 € - 200 €
113. CARLOS I, Dom (Rei de Portugal).- 1 Documento (1p.; 45x61cm)
Carta patente onde "Sua Magestade há por bem declarar que o primeiro tenente da armada João Jorge Moreira de Sá
foi promovido a capitão tenente".
Assinatura autógrafa, datada de 1897.
50 € - 100 €
114. CARNEIRO, Manuel Borges.- Additamento geral das leis, Resoluções, Avisos, &c. desde 1603 até ao presente,
que não entrarão no Indice Chronologico, nem no Extracto de leis, e seu appendice… / pelo….- Lisboa: Na Impressão
Regia, 1817.- 290, (2)p.; 21cm.-E
Trata-se de uma das primeiras publicações do famoso jurisconsulto e político,
e é de evidente interesse pratico. Encadernação da época, inteira de pele com picos de traça nas charneiras, mas
sólida.
20 € - 40 €
115. CARNEIRO, Manuel Borges.- Resumo de alguns dos Livros Santos por…- Lisboa: Na Impressão Regia, 1827.212p.; 16cm.-E
Importante resumo dos Livros do "Ecclesiastico, Sapiencia, Proverbios, Ecclesiasties e Salmos"
todos de evidente proveito moral. Meia-encadernação de pele.
15 € - 30 €
116. CARQUEJA, Bento.- O Povo Portuguez: aspectos sociaes e economicos .- Porto: Livraria Chardron de Lello &
Irmão, 1916.- (10), 514, (27)p.; 23cm.- E.
Estudo demográfico e sociológico do povo português. Boa meiaencadernação de pele com capas.
15 € - 30 €
117. CARVALHO, Francisco A. Martins de.- Algumas horas na minha Livraria: artigos, notas e apontamentos.Coimbra. Imprensa da Academia, 1910.- 277p. 1 retr.; 23cm.-E
Colectânea de diversos artigos de Índole histórica
e bibliográfica com grande interesse para a história local. Encadernação inteira de percalina com capas.
20 € - 40 €
118. CARVALHO, J.M. Teixeira de.- O Mosteiro de S. Marcos segundo os Ms. de Fr. Adriano Casimiro Pereira e
Oliveira / com introdução e notas por J.M. Teixeira de Carvalho ; prefaciado pelo Dr. Reynaldo dos Santos.- Coimbra:
Imprensa da Universidade, 1922.- XL, 216p.:il.;23cm.-E
Ilustrado com estampas em separado. Bonita meiaencadernação de pele, com capas.
15 € - 30 €
119. CARVALHO, L.P.Mesquita.- Guerra Peninsular: Commentarios ás Operações militares em Portugal e ainda
àquellas realizadas em território hespanhol que com ellas mais directamente se relacionaram…- Famalicão: Typ.
Minerva, 1904.- XXXI, 417p.; 24cm.-B
Mancha de humidade marginal nas primeiras folhas.
15 € - 30 €
120. CARVALHO, Joaquim Augusto Simões de.- Memoria Historica da Faculdade de Philosophia.- Coimbra:
Imprensa da Universidade, 1872.- (4), 335p.; 25cm.-B
Importante fonte de informações histórico-biográficas
da faculdade de Ciencias de Coimbra e seus Professores. Leve mancha nas margens das capas.
15 € - 30 €
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121.-CARVALHO, José Pereira de.- Primeiras Linhas sobre o Processo Orfanologico…- Terceira edição muito mais
corregida e melhorada do que as duas primeiras.- Lisboa: Na Impressão regia, 1833.- (4), 103, (2), (4), 148p.; 21cm.-E
Importante monografia, dividida em 3 partes, todas com numeração e pág. De rosto próprias. Meia-encadernação de
pele da época.
20 € - 40 €
122. CARVALHO, José da Silva.- 3 Documentos manuscritos
Trata-se de três ordenações ministeriais: a ordenar o Sequestro dos Rendimentos do "Mosteiro de São Dionizio de
Odivellas, da Ordem de São Bernardo" , a compelir os inquilinos das " Cazas do Rocio dos Cónegos do Convento de
Mafra" a pagarem o valor dos seus arrendamentos e a proceder ao sequestro de metade das rendas das " Cazas ao
Rocio do Mosteiro de S. Vicente, da Ordem dos Conegos de Santo Agostinho".
Assinaturas autógrafas. Datadas do ano de 1834.
35 € - 70 €
123. CARVALHO, Maria Amalia Vaz de.- Vida do Duque de Palmella D. Pedro de Sousa e Holstein.- Lisboa:
Imprensa Nacional, 1898-1903.- 3 vols.; 26cm.-E
Importante trabalho de cariz memorialista com interesse
histórico e biográfico baseado em documentação existente nos arquivos da casa de Palmela. Edição de esmerado
apuro gráfico ilustrada com 9 gravuras representando os mais destacados membros da casa de Palmela. Meiasencadernações de pele, da época. Conjunto estimado.
80 € - 150 €
124. CASTELO BRANCO, Alipio Freire de Figueiredo Abreu.- Repertorio ou Indice Geral Alphabetico e Remissivo
de toda a Legislação Portugueza Constitucional, desde o estabelecimento do Governo na Ilha Terceira em 1829, até
Abril do Anno de 1838 inclusive / ordenado pelo advogado…- Lisboa: Na Typografia de J.R. de Figueiredo, 1838.- VI,
480p.; 30cm.-E
Texto composto a duas colunas e indexado por ordem alfabetica de assuntos. Meiaencadernação de pele, da época. Estimado.
35 € - 70 €
125. CASTELO BRANCO, Camilo.- Anathema: romance original.- 2ª edição emendada.- porto: em casa de Cruz
Coutinho, 1858.- 336p.; 20cm.-E
Meia-encadernação de pele. Esta edição traz um prefácio que a primeira não
tem.
10 € - 20 €
126
126. CASTELO BRANCO, Camilo.- 1 Carta autógrafa (2p.;18cm.)
Carta dirigida ao escritor Francisco Gomes de Amorim, felicitando-o
( casamento do filho ?) " Não te mando cartão de felicitação. Beijo a
tua bella fronte paterna…" . Aparentando estar doente e
desalentado Camilo termina: " Estou em Santo Thyrso á sombra de
um medico inteligente. ( o célebre Dr. Pedrosa) Vim quase em
braços, e creio que sahirei em esquife. O dito ( no Palacio de
Cristal) dilo. Não verás mais a teu velho Camillo."
Assinada e datada de Santo Tirso 28 de Julho de 1885.
150 € - 300 €
127. (CASTELLO BRANCO , Camilo) .- COLECÇÃO de 20
Impressões em seda e cetim, de poesias de diversos autores
dedicadas á cantora lírica Laura Geordano Geanoni aquando da
festa de despedida em seu benefício realizada no Real Teatro de
São João no Porto, no dia 31 de Maio de 1854.
Este notável conjunto demonstra bem o apreço que alguns literatos
do Porto tinham por aquela famosa prima-dona, a começar por
Camilo Castelo Branco que lhe dedicou pelo menos 6 poesias aqui
presentes. Se das poesias de Camilo há registo de alguns
exemplares em colecções publicas e privadas, embora todos da
maior raridade e muitos considerados mesmo únicos, das dos restantes autores nada conseguimos apurar. Mas pela
memória da festa, evocada segundo a "Revista Camiliana" pelo escritor João Grave em crónica no "Diário de Notícias"
de 26 de Janeiro de 1914, devem ter sido várias, pois lembra o cronista: " Na noite dessa festa memorável, o S. João
apareceu magnificamente decorado, entre o vivo fulgor das luzes que irradiavam claridade. Nos corredores foram
colocados grandes espelhos entre jarras com rosas. Á frente dos camarotes exibiam-se simétricamente coroas de
flores que se exalavam em aromas. No proscénio, atapetado, ardiam oito lustres de cristal. Antes do pano de boca
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subir, foram largamente distribuídas poesias impressas em setim, em françês, italiano e espanhol. Camillo Castello
Branco escreveu para a recita um soneto que mereceu clamorosos louvores dos barbaros.".É de referir ainda que
Camilo faz referências á cantora no seu “ Folhetim do Nacional” e na “Corja”. Neste, ficamos a saber que a cantora já
tinha morrido em 1880.
Pelo interesse bibliográfico segue-se uma descrição dos exemplares aqui presentes (as medidas são pela mancha da
impressão):
1º -CASTELO BRANCO, Camilo.- Á SENHORA LAURA GEORDANO Na noite do seu Benefício no Theatro de S. João
da Cidade do Porto, em 31 de Maio de 1854.- Porto: Typ. De S.J. Pereira, 1854.- (1)f. em seda azul clara; 27cm.
Poesia composta a duas colunas. Primeiro verso: " Quando eu te escuto, oh LAURA, sobre a scena, " Ultimo verso: "
Por não ter em meu peito espaço immenso!" Vem assinado "C." Corresponde inteiramente ao Nº 462 da Revista
Camiliana ( 2ª estampa).
2º- CASTELO BRANCO, Camilo.- Á SENHORA LAURA GEORDANO Na noite do seu benefício, no Real Theatro de S.
João no Porto, em 31 de Maio de 1854.- Porto: Typ. De S.J. Pereira, 1854.- (1)f. em cetim verde ; 19cm. Soneto.
Primeiro verso:" Quem há-de ouvir-te sem sentir a chamma" Ultimo verso: " Eterna gritaria ? Era mentira? " Vem
assinado " Camillo Castello Branco". Corresponde inteiramente ao Nº 357 da Revista Camiliana.
3º- CASTELO BRANCO, Camilo.- NO BENEFICIO DA SENHORA LAURA GEORDANO - O ADEUS DA CANTORA.Porto: Typ. De S.J. Pereira, s.d. (1854).- (1)f. em seda creme ; 25,5cm. Poesia composta a duas colunas. Primeiro
verso: "Adeus, oh terra de mil saudades, " Ultimo verso: " D'ingratidão! " Vem assinado "C." Corresponde inteiramente
ao Nº 427 da Revista Camiliana.
4º- CASTELO BRANCO, Camilo.- Á SIGNORA LAURA GEORDANO NA NOITE DO SEU BENEFICIO, NO THEATRO
DE S. JOÃO EM 31 DE MAIO DE 1854.- Porto: Typ.de S.J.Pereira, 1854.- (1)f. em cetim verde; 19cm. Soneto.
Primeiro verso: " Desçam os anjos, e cinjam " Ultimo verso: " Fóras c'roada entre os numes." Vem assinado "Camillo
Castello-Branco". Corresponde inteiramente ao Nº 365 da Revista Camiliana.
5º- CASTELO BRANCO, Camilo.- Á SIGNORA LAURA GEORDANO Na noite do seu Benefício, no real Theatro de S.
João, no Porto, em 31 de Maio de 1854.- (1)f. em seda cor de rosa; 19cm. Soneto. Primeiro verso: " Desperta os
corações arrefecidos!" Ultimo verso: " E rival só tem uma : a NATUREZA!" Vem assinado " Camillo Castello-Branco".
Corresponde inteiramente ao Nº 532 da Revista Camiliana.
6º- CASTELO BRANCO, Camilo.- Á SNRª LAURA GEORDANO. NO DIA DO SEU BENEFICIO NO R. THEATRO DE
S. JOÃO, em 31 de Maio de 1854.- Porto: Typ. De G & F. 1854.- (1)f. em cetim azul escuro impressão a ouro; 21cm.
Soneto. Primeiro verso:" A ti meus hymnos, que me dás instantes" Ultimo verso: " Ouve, e não sabe como são teus
hymnos!" Vem assinado "Camillo Castello Branco". Corresponde ao Nº 276 de Revista Camiliana.
7º- Á EXIMIA CANTORA LAURA GEORDANO NA NOITE DO SEU BENEFICIO, NO THEATRO DE S. JOÂO, EM 31
DE MAIO DE 1854.- Porto: Typ. De S.J. Pereira, 1854.- (1)f. em seda azul claro; 19cm. Soneto. Primeiro verso: "
Orpheo, Divino Orpheo, eia, emmudece, " Ultimo verso: " É na terra e nos ceos digna d'espanto!!!" Não vem assinada.
Atribuível a Camilo ?
8º- Á SENHORA LAURA GEORDANO NA NOITE DO SEU BENEFÍCIO, NO THEATRO DE S. JOÃO, EM 31 DE MAIO
DE 1854.-Porto: Typ. De S. J. Pereira, 1854.- (1)f. em cetim verde; 19cm. Soneto. Primeiro verso: " O Porto, que uma
vez attento ouvira" Ultimo verso: " A fama de teu canto além do Ceu" Não vem assinada. Atribuível a Camilo ?
9º VALENTINI.- POESIA PER IL BENEFICIO DELLA PRIMA DONA ASSOLUTA LAURA GEORDANO.- Porto: Typ.
De S.J. Pereira, 1854.- (1)f. em seda creme ; 27cm. Poesia composta a duas colunas . Vem assinada "Valentini".
(pseudónimo?)
10º.- LEAL, Manuel Alberto da Guerra.-A Mme. LAURA GEORDANO na noite do seu benefício, em 31 de Maio de
1854.- Porto: S.l., 1864.- (1)f. em cetim azul escuro. Impressão a ouro ; 19cm. Soneto. Vem assinado Guerra Leal.
11º.- MONTEIRO, Alexandre Gomes.- Á SENHORA LAURA GEORDANO NO DIA DO SEU BENEFÍCIO NO REAL
THEATRO DE S. JOÃO.- Porto: Typ. De S.J. Pereira, (1854).- (1)f. em seda creme; 27,5cm. Poesia.Vem assinada
"Alexandre Monteiro".
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12º.- SILVA, Augusto Luso da.- Á SENHORA LAURA GEORDANO NA NOITE DO SEU BENEFÍCIO.- Porto: Typ. De
S.J. Pereira, (1854).- (1)f. em seda cor de rosa; 18cm. Poesia. Vem assinada "A.Luso".
13º.- SILVA, Augusto Luso da.- CANÇONETA.- Porto: Typ. De S.J. Pereira, (1854).- (1)f. em cetim verde ; 26cm.
Poesia composta a duas colunas. Vem assinada " Augusto Luso da Silva".
14º.- COSTA, Joaquim Raurino da.- A LAURA GEORDANO, SUBLIME CANTORA, EM A NOITE DO SEU
BENEFICIO.- Porto: Typ. De S. J. Pereira, (1854).- (1)f. em seda branca; 18cm. Soneto. Vem assinado "Joaquim
Raurino da Costa".
15º.- GAMA, Arnaldo.- Á SENHORA LAURA GEORDANO NO DIA DO SEU BENEFICO.- Porto: Typ. De S.J.Pereira,
(1854).- (1)f. em seda cor de rosa; 26cm. Poesia. Vem assinada "Arnaldo Gama".
16º.- Á SENHORA LAURA GEORDANO No dia do seu beneficio, no Theatro de São João.- Porto: Typ. De S.J.
Pereira, 1854.- (1)f. em cetim branco; 19cm. Poesia. Vem assinada com a letra "V".
17º.- LEAL, Manuel Alberto da Guerra.- A Mme. LAURA GEORDANO Na Noite de seu beneficio no Theatro de São
João no Porto, em 31 de Maio de 1854.- (1)f. em seda creme; 26cm. Poesia composta a duas colunas. Vem assinada "
Guerra Leal".
18º.- BICAUD, Eduardo.- A LA DISTINGUIDA ARTISTA LAURA GIORDANO EN SU BENEFICIO DEL DIA 31 DE
MAYO DE 1854 EN OPORTO.- Porto: Typ. De S.J. Pereira, 1854.- (1)f. em cetim branco; 18cm. Poesia. Vem assinada
" Eduardo Bicaud".
19º.- BICAUD, Eduardo.- A LA DISTINGUIDA ARTISTA LAURA GIORDANO EN SU BENEFICIO EN OPORTO EL DIA
31 DE MAYO DE 1854.- Porto: Typ. De S.J. Pereira, 1854.- (1)f. em cetim branco; 18cm. Poesia composta a duas
colunas. Vem assinada " Edouard B."
20º.- SILVA, António Peixoto Coelho Pinto Pereira da.- Á INSIGNE CANTORA LAURA GEORDANO GEANONI EM A
NOUTE DO DIA DO SEU BENEFICIO; EM 30 DE MAIO DE 1854.- Porto: s.n., 1854.- (1)f. em seda creme. Soneto.
Vem assinado "Antonio Peixoto Coelho Pinto Pereira da Silva."
Notável colecção de insigne raridade que pensamos ser única. Conjunto muito estimado, do maior significado literário,
artístico e tipográfico.
6.000 € - 10.000 €
128. 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, algumas anteriormente publicadas em
vários jornais. Rubrica no rosto. Encadernação inteira de pele com capas.
20 € - 40 €
129. CASTELO BRANCO, Camilo.- Volcoens de Lama: (romance).- Porto: Livraria Civilização de Eduardo da Costa
Santos.- Editor, 1886.- 272p.; 19cm.-E
1ª edição deste romance que segundo H. Marques, nº 225 "deveria ter
continuação em novo romance, que, infelizmente, Camilo Já não poude escrever". Meia-encadernação de pele.
Conserva as capas de brochura. Ligeiras manchas de humidade. Estimado.
15 € - 30 €
130. CASTELLO BRANCO, João Franco.- Relatório: Propostas de Lei e Documentos apresentados na Câmara dos
Senhores Deputados da Nação Portugueza na Sessão de 19 de Maio de 1890 pelo Ministro e Secretário d'Estado dos
Negócios da Fazenda…- Lisboa: Imprensa Nacional, 1890.- 114p.; 28cm.-E
Encadernação inteira de tela da
época.
15 € - 30 €
131. CASTELOS.- 6 Volumes do Boletim da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais com os seguintes
titulos: Castelo de Pombal (Nº 21); Castelo de S. Jorge (Nº 26); Castelo de Lanhoso (Nº 29); Castelo de Silves (Nº 51);
Castelo de Beja (Nº 77); Castelo da Lousã (Nº 86).
40 € - 80 €
132. CASTRO, Eugénio de.- Interlvnio : poesias de Evgenio de Castro.- Coimbra: Francisco França Amado, 1894.- 72,
(4)p.;19cm.-B
junto com: CASTRO, Eugénio de.- O Rei Galaor : Poema dramatico.- Coimbra: F. França Amado,
1897.- 77, (2)p.; 19cm.-E +
CASTRO, Eugénio.- Camafeus Romanos.- Lisboa: "Lumen", 1921.- 92, (4)p.; 18cm.B
Primeiras edições.
15 € - 30 €
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133. CASTRO, Eugénio de.- Salomé e outros poemas.- Coimbra: Livraria Moderna de Augusto d'Oliveira, 1896.- (6),
88, (4)p.;20cm.-E
1ª edição impressa em papel de qualidade. Encadernação editorial. Com dedicatória no
anterrosto.
20 € - 40 €
134. CASTRO, Fernanda de.- O veneno do Sol : Romance.- Lisboa: S.n-, 1928.- 202, (2)p.; 20cm.-B
1ª edição,
valorizada com assinatura da autora.
10 € - 20 €
135. CASTRO, Gabriel Pereira de.-Ulysséa, ou Lisboa Edificada : poema heroico de.- Quarta Edição.- Lisboa: Na
Typographia Rollandiana, 1826.- (20), 413, (6)p.; 15cm.-E
Esta cuidada edição da Officina Rollandiana é das
mais apreciadas deste clássico com interesse olisiponense e literario, pois além de ser conforme à primeira, " tem no
final uma ampla taboa das variantes e logares em que se desconcordam a segunda da primeira edição” (Inocêncio III,
109). Encadernação inteira de pele mosqueada com rótulo na lombada. Rubrica safada no rosto.
20 € - 40 €
136. CASTRO, José Luciano de.- 1 Carta autógrafa (1p.;21cm.)
Carta dirigida seguramente ao Dr. Francisco Figueiredo de Faria, respondendo a um favor que este lhe havia feito: "
Sobre a pretensão do abbade de Requião, a cujo respeito V. Exª me escreveu data de 6 do corrente, mandei hoje
pedir ao Delegado do Thesouro uma informação, que em tempo se lhe exigiu e que ainda não mandou…"
Assinada e datada de Lisboa 8 de Novembro de 1877.
30 € - 60 €
137. CASSAGNE, A.- Traité Pratique de Perspective appliquée au dessin artistique et industriel.- Paris: Librairie
Classique de Ch. Fouraut, 1866.- VIII, 240p.:il.; 22cm.-E
Obra técnica, ilustrada no texto e em separado. Leves
picos de humidade. Meia-encadernação de pele, da época.
15 € - 30 €
138. CATALOGO por Copia extrahido do original das Sessões e Actas feitas pela Sociedade de Portuguezes dirigida
por hum Conselho intitulado Conselho Conservador de Lisboa e instalada nesta mesma cidade em 5 de Fevereiro de
1808; tendo-se unido os instaladores em 21 de Janeiro do mesmo anno, para tratar da Restauração da Pátria.- Lisboa:
Na Impressão Régia, (1808).- 94, (2)p.; 20cm.-B
Importante opúsculo anti-napoleónico, que transcreve as
actas e objectivos de uma associação política contra a ocupação de Portugal pelas tropas francesas que teve como
núcleo fundador G. Mateus Augusto, José Maximino Pinto da Fonseca Rangel, José Carlos de Figueiredo, António
Gonçalves Pereira e André da Ponte do Quental da Camara. Em apêndice tem uma listagem com os nomes dos
aderentes. É de particular interesse notar que muitos dos liberais que depois vieram a lutar ao lado de D. Maria,
haviam sido antes inscritos nesta associação. Desencadernado.
20 € - 40 €
139. CATALOGO da Exposição de Arte Religiosa no Collegio de Santa Joanna Princeza em beneficio dos Pobres de
Aveiro.- Aveiro: Minerva Central, 1895.- 141,(1)p.; 25cm.-E
Com a descrição de diversas peças de ourivesaria e
metal, tecidos e bordados, mobilia, esculptura decorativa, cerâmica, vidros e esmaltes, etc… expostos ao público, de
interesse regional e cultural. Meia- encadernação de pele, com ferros a ouro na lombada.
15 € - 30 €
140. CATALOGO das Livrarias Silva Leal e Condes de Azambuja que serão vendidas sob a direcção de Armando J.
tavares.- Porto: Typ. da Empresa Litteraria e Typographica, 1923.- VI, (2), 168p.; 21cm.-B
Interessante catálogo
em que se descrevem mais de 1500 espécimes, incluindo uma grande colecção de manuscritos dos séc. XVI XVII e
XVIII. Por vezes com os preços de arrematação escritos, a lápis, à margem. Meia-encadernação de pele.
10 € - 20 €
141. CATÁLOGO das obras da colecção portuguesa anteriores à fundação das Régias Escolas de Cirurgia (1825).Lisboa: Biblioteca da Faculdade de Medicina, 1942.- XI, 368p.: il.; 23cm.-B JUNTO COM: CATÁLOGO das obras
da colecção portuguesa de 1825 a 1910: da fundação das Régias Escolas de Cirurgia à das Faculdades de Medicina.Lisboa: Biblioteca da Faculdade de medicina, 1952.- (6), 545, (4)p.; 23cm.-B
Trata-se de bibliografia
especializada, do maior interesse para a história da medicina portuguesa em especial o primeiro volume, para a
referência das obras dos inúmeros médicos de origem judaica portuguesa que publicaram no estrangeiro. É difícil de
encontrar.
25 € - 50 €
142. CAZERES, Pe. Fr. Antonio de.- VIDA ADMIRABLE DE / LA SERAFICA MADRE / SANTA / CATALINA / DE
SENA. / VIRGEN GLORIOSISSIMA, HONOR DE / Italia, Lustre de la Iglesia, Flor flagrantissima del / ameno Jardin de
la Religion del Gran Padre / Santo Domingo de Guzman…- En sevilla : Por Lucas Martin de Hermosilla, 1696.- (24),
394, (4)p.; 20cm.-E
Cuidada edição seiscentista desta biografia de Santa Catarina de Siena. Pagina de rosto
enquadrada por tarja tipográfica. Encadernação inteira de pele, sem guardas. Ultimas folhas com mancha antiga de
água já desvanecida.
70 € - 150 €
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143. CENTRO Regenerador-Liberal Malheiro Reymão.- 7 Documentos dactilografados.- Sec. XIX.- E
Trata-se
de alguma documentação referente ao ano de 1907 deste pequeno partido político fundado por João Franco em 1901.
Com a seguinte documentação: Corpos gerentes no anno de 1907; Regulamento estatuinte ( 3f.); Regulamento Interno
(4f.); Comissão de recenseamento e propaganda politica; Comissão de Instrucção;: Beneficência e Protecção á familia
; Regulamento dos jogos. Alguns vêm assinados pelo 1º Secretario da Direcção. Tudo dentro de pasta da época em
percalina com titulo a ouro na pasta superior.
40 € - 80 €
144. CERAFINO, Lucas Moniz.- Manual Chronologico que contém as principais épocas da História de cada hum dos
Povos: a sucessão dos Patriarchas, Juizes, e Reis dos hebreos, de todos os Soberanos das grandes e pequenas
monarquias da Antiguidade….- Lisboa; Na Offic. Patr. de Francisco Luiz Ameno, 1788.- 12, 474p.; 15cm.-E
Estas curiosas cronologias são de interesse histórico pois muitas vezes referem efemérides não mencionadas noutros
trabalhos. Acresce o interesse de ter saído dos pelos da Oficina Patriarcal de Francisco Luis Ameno. 20 € - 40 €
145. (CERÂMICA).- RIBEIRO, Emanuel.- Anatomia da Cerâmica Portuguesa.- Coimbra: Imprensa da Universidade,
1927.- 53p.:il.; 23cm.-(Subsídios para a História da Arte Portuguesa).-B
+
CORREIA, João Macedo.- As Louças
de Barcelos.- Barcelos: Museu Regional de Cerâmica, 1965.- 40p.:il.; 24cm.-( Cadernos de Etnografia).-B
+
CARDOSO, Nuno Catharino.- Ceramica e Tapeçaria.- Lisboa: Ed. Do Autor, 1937.- 15p.:il.; 25cm.-(Arte Portuguesa).-B
+
PESSANHA, D. José.- A Porcelana em Portugal = A Fábrica da Vista Alegre.- Lisboa: Livraria Aillaud e Bertrand,
1924.- 30p.; 19cm.-B
15 € - 30 €
146. CHAGAS, Fr. Antonio das.-Ramalhete Espiritual composto com as Flores dos doze Sermoens Doutrinaveis, que
no Reyno de Portugal prégou o insigne Orador Missionario Apostolico, o venerável padre… tirou-os á luz o M.R. Padre
Fr. Jozé da Trindade.- Lisboa: Na Officina de Francisco Borges de Sousa, 1764.-(12), 567p.; 21cm.- E
Trata-se
da 2ª edição destes apreciados sermões. Impressão cuidada, composição a duas colunas. Meia-encadernação da
época, com ferros a ouro na lombada e rótulo, levemente cansada. Estes livros setecentistas são hoje raros e
procurados. Inocêncio (I,110).
30 € - 60 €
147. CHAGAS, M. Pinheiro.- As Colonias Portuguezas no Seculo XIX (1811 a 1890).- Lisboa: Livraria de A.M. Pereira,
1890.- (4), 228p.; 23cm.-E
Trata-se de uma separata em volume do tomo VIII da obra "Os Portuguezes na
Africa, Asia, America e Oceania ou Historia Chronologica dos Descobrimentos, Navegações, Viagens, Explorações e
Conquistas dos Portuguezes nos Países Ultramarinos desde o princpio do século XV. Meia encadernação de pele da
época. Valorizado com dedicatória do autor para o Conselheiro João Franco. Estimado
20 € - 40 €
148. CHAGAS, M. Pinheiro.- Ministros, Padres e Reis.- Lisboa: C.S.Afra & Compª, s.d.- 220, (2)p.; 18cm.-E
Compilação do texto de vários folhetins acerca dos acontecimentos políticos da Europa, revistas e reunidas nesta
obra. Meia-encadernação de pele da época com ferros a ouro na lombada
10 € - 20 €
149. CHAVES, Luís.- Os Pelourinhos Portugueses.- Gaia: Edições Apolino, 1930.- 67p.:il.; 25cm.- (Estudos
Nacionais).-B
Trabalho de interesse histórico e artístico, ilustrado no texto com 16 estampas representando
pelourinhos.
15 € - 30 €
150. CHAVES, Luis.- Raúl Xavier escultor estatuário.- Lisboa: Bertrand Irmãos Lda., 1946.- 31p.: il. (69) est.; 39cm.-E
Muito ilustrado com estampas a preto e branco. Com a reprodução de um bronze de Camilo Castelo Branco.
Encadernação inteira de pele, com ferros a ouro na lombada, insignificante defeito na pasta superior. 15 € - 30 €
151. CHAVES, Luis.- Subsídios para a História da Gravura em Portugal.- Coimbra: Impr. da Universidade, 1927.- 197,
(4)p.:il.; 25cm.-( Subsidios para a história da Arte Portuguesa).-E
Com uma listagem dos gravadores que
trabalharam em Portugal do século XVI ao XIX. Está ilustrado com estampas impressas em separado. Meiaencadernação de pele com ferros a ouro. Estimado.
20 € - 40 €
152. CHRISTÃO Instruido sobre a Doutrina Christãa necessaria por necessidade de meio, e por necessidade de
preceito = os sete diversos modos, que há de se ajudar á Missa, = a Ladainha de Nossa Senhora em Latim, e em
Portuguez, = os Dizimos,…. Parte I (e II).- Coimbra: Na Imprensa Christãa, 1823.- 2 vols.; 17cm.-E
Posteriomente publicou-se outro volume. Com interesse para a Liturgia. Encadernações da época inteiras de pele.
20 € - 40 €
153. CHRISTINO, Ribeiro.- Estética Citadina: edição actualizada e ilustrada da série publicada no "Diário de Notícias"
de 1911 a 1914.- Lisboa: Livraria Portugalia, 1923.- 222, (1)p.:il.; 23cm.-E
Trabalho do maior interesse para o
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estudo arquitectónico de Lisboa antiga. Ilustrado no texto, e em separado com uma estampa representando o "grupo
do Leão". Encadernação inteira de percalina, com capas. Estimado.
15 € - 30 €
154. CICERO.- O Velho Catão ou Dialogo de Marco Tullio Cicero sobre a velhice / traduzido no idioma Portuguez por
Marçal Joseph de Resende.- Lisboa: Na Officina de Manoel Coelho Amado, 1765.- (12), 162, (2)p.; 15cm.-E
De
particular interesse ter o texto latino com a tradução portuguesa em face. Encadernação da época inteira de pele.
15 € - 30 €
155. CLÉMENT, Félix.- Histoire de La Musique depuis les temps anciens jusqu'a nos jours / ouvrage contenant 359
gravures representat les instruments de musique chez les divers peuples et à toutes les époques… Paris: Librairie
Hachette, 1885.- V, 819p.: il.; 28cm.- E
Obra muito informativa, profusamente ilustrada no texto e em
separado. De esmerado apuro gráfico impressa em papel de qualidade. Bonita meia-encadernação de chagrin com
ferros editoriais a ouro nas pastas.
30 € - 60 €
156. COELHO, José Ramos.- Historia do Infante D. Duarte, irmão del Rei D. João IV por…: obra fundada em
numerosissimos documentos e com desenhos do architecto milanez o Sr. Lucas Beltrami e phototypias do Sr. Carlos
Relvas.- Lisboa: Typ.da Academia Real das Sciencias, 1889-1890.- 2 vols.: il.; 24cm.-B
Excelente estudo
histórico de cariz biográfico, com transcrição de numerosa documentação inédita, e diversas estampas em separado.
Como habitualmente sem o pequeno suplemento que publicou apenas em 1920. Capas levemente empoeiradas.
30 € - 60 €
157. COLLECÇÃO das Cartas de lei, decretos, etc. das Cortes Geraes, extraordinarias e Constituintes da Nação
Portugueza.- Coimbra: Na Imprensa da Universidade, 1822.- (4), 523p.; 23cm.-E
Com muito interesse para o
estudo da época e história da legislação em Portugal. Meia-encadernação da época em pele com ferros a ouro e
rótulos na lombada. Estimado . Rubrica. Raro.
30 € - 60 €
158. COLLECÇÃO de Decretos e Regulamentos publicados durante o Governo da Regencia do Reino estabelecida na
Ilha Terceira.- Lisboa: Na Imprensa Nacional, 1834.- 112, 276, 160p.;31cm.-B
Pensamos tratar-se do conjunto
completo com as três séries de diplomas. Da maior importância para o estudo da época. Muito invulgar. 30 € - 60 €
159. COLECÇÃO Estudos Nacionais.- 10 volumes com os seguintes títulos: O Tenente General Conde de Avilez
(1785-1845) II- Expedição de Montevideo / F.S. de Lacerda Machado ( 1933); Garrett diplomata / Henrique Ferreira
Lima (1932); Como os nossos avós aprenderam uma profissão / Emanuel Ribeiro ( 1930); Uma jóia da iluminura
portuguesa: O missal pontifical de Estêvão Gonçalves Neto (1931); As origens da Cidade do Pôrto / Mendes Corrêa
(1932); Espadelada e Esfolhadas (Nótulas etnográficas) / Guilherme Felgueiras ( 1932); Francisco Bartolozzi e os seus
discipulos em Portugal / Ernesto Soares (1930); Os portugueses no Renascimento / A. De Magalhães Basto ( 1930);
Traje à Vianesa / Claudio Basto (1930); O claustro de D. João II em Thomar / Vieira Guimarães (1931).
Algumas capas soltas.
40 € - 80 €
160. COLLECÇÃO dos Negócios de Roma no reinado de El-Rey Dom José I, ministério do Marquez de Pombal e
pontificados de benedicto XIV e Clemente XIII.- Lisboa: Impr. Nac., 1874.- 3 vols em 2.; 28cm.- BTrata-se da
importante correspondência havida entre Portugal e a santa Sé a propósito da expulsão dos Jesuítas de Portugal pelo
Marquês de Pombal, repleta de informações históricas sobre o período de 1755 a 1774. Boas meias encadernações de
pele da époco. Conjunto estimado e atraente.
80€ - 160€
161. COMERCIO. - Da Real Junta do Comercio. -Sec. XIX. - (10p.; 35cm.)
“ Sobre as providencias estabelecidas para a navegação dos Navios Portuguezes que se destinão para os Portos do
Norte em 3 de Setembro de 1810”. Trata-se de um parecer da Real Junta de Comercio acerca de legislação sobre os
transportes marítimos da época, que seria muito difícil de cumprir e assim no seguimento de diversas reclamações a
Junta envia um parecer baseado nas informações de Jacome Ratton reconhecido como especialista no assunto. Com
as assinaturas autógrafas do Conde do Redondo, Domingos Vandelli, Jacome Ratton e José Acursio das Neves.
Acresce uma nota marginal “ Tem o voto do Deputado Manoel da Silva Franco”
Assinaturas autógrafas. Datado de 3 de Setembro de 1810.
50 € - 100 €
162. COMPENDIO do que toca al Maestre de Campo General.- (MANUSCRITO).- Sec. XVII.- 19 f.numeradas pela
frente; 21cm.-E
Manuscrito seiscentista espanhol de interesse militar com as atribuições e deveres do " Maestre de Campo General",
importante lugar de comando militar criado pelo Imperador Carlos V em 1534. Hieráquicamente ficava logo abaixo do "
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Capitán General" e comandava un "Tercio". Tinha o poder de administrar justiça e regular o abastecimento de víveres
para a tropa. Este curioso manuscrito de caligrafia bem legível fornece curiosos conselhos de estratégia militar,
comportamentos em combate, administração geral etc. Encadernação da época, inteira de pergaminho. Todo o volume
apresenta no terço superior vestígios de humidade um pouco desvanecidos que não afectam a leitura. Ostenta o
carimbo da Biblioteca da Casa de Cadaval.
100 € - 200 €
163. COMPENDIO historico do estado da Universidade de Coimbra no tempo da invasão dos denominados Jesuitas e
dos estragos feitos nas Sciencias e nos Professores, e Directores que a regiam pelas maquinações, e publicações dos
Novos Estatutos por elles fabricados.- Lisboa: Na Regia Officina Typografica, 1772.- XX, (2), 503p.; 18cm.-E
Inocêncio (II, 94) atribui a autoria desta obra publicada em nome da Junta de Providencia Literaria, a D. Francisco de
Lemos de Faria Pereira Coutinho depois Bispo de Coimbra e a seu irmão o desembargador João Pereira ramos
d'Azevedo Coutinho. Promovida e provavelmente congeminada destinava-se a esta obra a desacreditar todo o labor
desenvolvido pelos jesuitas na Universidade. Normalmente junta-se aos "Novos Estatutos da Universidade". A colação
deste exemplar coincide com a já referida de Inocêncio mas é diferente da que vem nos "Aditamentos, 103" de
Martinho da Fonseca, que aliás é igual á referenciada em "Imprensa nacional-actividade de uma casa impressora" pag.
259, pelo que estamos seguramente em presença de duas tiragens no mesmo ano com paginação diferente.
Encadernação inteira de pele. Rubrica no rosto.
40 € - 80 €
164. CONCEIÇÃO, Fr. Apolinário da.- Primazia serafica na Regiam da America, Novo descobrimento de Santos, e
Veneraveis Religiosos da Ordem Serafica, que enobrecem o Novo Mundo com suas virtudes e acçoens…- Lisboa
Occidental: Na Officina de Antonio de Sousa da Sylva, 1733.- (36), 366, (2)p.; 21cm.-E
O autor,foi natural do Rio
de Janeiro e Cronista dos Carmelitas no Brasil. Nesta obra descreve a acção evangelizadora da Ordem, as suas
Missões e os seus Conventos enfatizando a precedência dos Franciscanos em terras brasileiras. Obra rara e
apreciada pelas informações gerais e particulares, com interesse para a história do Brasil. Encadernação da época, um
pouco cansada com guardas novas. Rosto com pequenas manchas e inscrições coevas. Falta da folha17-18.
80 € - 160 €
165. CONCEIÇÃO, Fr. Cláudio da.- Memória do que aconteceo na Cadéa do Limoeiro de Lisboa com os nove Reos
Estudantes de Coimbra, que no dia 20 de Junho de 1828 padecêrão o Supplicio, em que hum delles, Manoel
Innocencio Araujo Mansilha, foi baptizado composta …- Lisboa: Na Impressão Regia, 1828.- 16p.; 22cm.-B
Raríssima edição original da relação da execução da sentença de morte dos nove estudantes de Coimbra, que
pertenciam a um grupo revolucionário carbonário conhecido pelo nome de Divodignos ou do Rancho da Carqueja
(local onde se reuniam secretamente), que em 18 de Março de 1828 assassinaram dois lentes da Universidade que
pretendiam ir a Lisboa cumprimentar D. Miguel. Era cabecilha o estudante brasileiro Manuel Inocêncio de Araújo
Mansilha, que antes de morrer pediu o baptismo.
50 € - 100 €
166.-CONFERENCIAS de Focion sobre a correlação da Moral com a Politica / offerecidas ao Povo Portuguez.Coimbra: Na Imprensa da Universidade, XVI, 143p.; 22cm.-B
Obra publicada anónima com interesse filosófico e
ético. Ultima folha com recorte na margem inferior.
15 € - 30 €
167. CONGRESSO Vitícola Nacional de 1895 : Relatorio Geral (I-II) / Real Associação Central da Agricultura
Portugueza.- Lisboa: Imprensa Nacional, 1896-1897.- 2 vols.: il.; 28cm.-B
Sub-intitulamse I- Secção Cultura, Secção Oenologica II.- Secção Economico-Vitícola : Memórias, estudos e propostas de
Alexandre de Sousa Figueiredo, Antonio M. Borges de Araújo, Antonio Isidoro de Sousa, E. Veloso de Araújo,
Francisco Simões Margiochi, Ignacio do Casal Ribeiro, Jeronymo de Lima, Paes e Sande e Castro, João Maria de
Sousa, João Marques de Carvalho, João da Motta Prego, Joaquim Dias da Silva, Joaquim Gomes de Sousa Belford,
Manuel Bento de Sousa, Manuel Lourenço Rita, Paulo Choffat, Visconde de Vilar de Allen. Boas meias encadernações
de chagrin, da época, muito valorizado com extensa dedicatória da Direcção da Real Associação para o Conselheiro
João Franco. Assinada por marquês de Mendia, Cincinato da Costa, D. Luis de Castro e outros.
80€ - 160€
168. CONSTITUIÇÃO Politica da Monarchia Portugueza.- Edição Nacional e Oficial.- Lisboa: Na Imprensa Nacional,
1822.- 100p.; 21cm.-E
JUNTO COM: COLLECÇÃO das Cartas de Lei, Decretos, etc. das Cortes Geraes,
Extraordinarias e Constituintes da Nação Portugueza.- Coimbra: Na Imprensa da Universidade, 1822.- 523p.; 21cm.-E
JUNTO COM: INDICE Chronologico e Remissivo da Collecção das Cartas de Lei, etc. das Cortes Constituintes,
reimpressas na Imprensa da Universidade.- Coimbra: Na Imprensa da Universidade, 1823.- 27p.; 21cm.-E
JUNTO
COM: INDICE Alphabetico e Remissivo dos Decretos e Ordens das Cortes Geraes, extraordinarias e Constituintes da
Nação Portugueza, mandadas publicar e executar por Cartas de Lei e Portarias da Regencia e Governo Executivo,
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comprehendidas na Collecção da Imprensa da Universidade, com designação das suas datas, pagina e numero / pelo
Dr. B.J.C.- Coimbra: Na Imprensa da Universidade, 1823.- 39p.; 21cm.-E
Precioso volume com estas quatro
obras que se completam e que mesmo soltas são dificeis de encontrar. Encadernação da época, inteira de pele.
100 € - 200 €
169. CONSTITUIÇÕES PORTUGUESAS.- (Miscelânea).- Volume com 5 consituições: CONSTITUIÇÃO Politica da
Monarchia Portugueza : Edição Nacional e Official.- Lisboa: Imprensa Nacional, 1822.-100p. ; CARTA Constitucional
da Monarchia Portugueza decretada e dada pelo Rei de Portugal e Algarves D. Pedro, Imperador do Brasil aos 29 de
Abril de 1826 .- Correcta e fielmente , reimpressa segundo a edição authentica da Impressão Regia.- Coimbra: Na Real
Imprensa da Universidade, 1826.- 36p.; CARTA Constitucional da Monarchia Portugueza decretada e dada pelo Rei de
Portugal e Algarves D. Pedro IV Imperador do Brasil aos 29 de Abril de 1826.- Coimbra: Imprensa da Universidade,
1875.- 40p.; CARTA Constitucional da Monarchia Portugueza decretada e dada pelo Rei de Portugal e Algarves D.
Pedro IV Imperador do Brasil aos 29 de Abril de 1826.- Coimbra: Imprensa da Universidade, 1888.- 72p.;
CONSTITUIÇÃO Politicas da Monarchia Portugueza.- Edição officioal.- Lisboa: Na Imprensa Nacional, 1838.- (2), 31p.;
CONSTITUIÇÃO Politica da Republica Portuguesa : Contendo as alteraçõers constantes da lei nº 635 de 28 de
Setembro de 1916.- Lisboa: Imprensa Nacional, 1916.- 25p.; PROJECTO de Constituição Política da República
Portuguesa.- Lisboa: Imprensa Nacional, 1933.-32p.; 22cm.-E
Precioso volume com todas as edições importantes
das nossas constituições. Algumas notas marginais com interesse. Meia-encadernação de pano com rótulo em pele.
50 € - 100 €
170. CONSTITUIÇOENS / SYNODAES / DO ARCEBISPO DE BRAGA, / Ordenadas no anno de 1639, / PELLO
ILLUSTRISSIMO SENHOR ARCEBISPO / D: SEBASTIÃO DE MATOS / E NORONHA: E mandadas imprimir a
primeira vez / PELLO D. JOÃO DE SOUSA…- Lisboa: Na Officina de Miguel Deslandes, 1697.- (32), 811p.; 28cm.-E
trata-se da terceira edição ainda seiscentista destas importantes Constituições Sinodais, publicadas pela primeira vez
em 1538. De esmerado apuro gráfico, vem adornada com uma aparatosa portada finamente gravada a cobre e de
bonito efeito estático. Hoje é já rara e muito apreciada. Encadernação inteira de pele ao gosto antigo. A este exemplar
faltam as folhas 243-246. As primeiras folhas apresentam mancha acastanhada de gordura na margem inferior que
afecta a portada e da página de rosto. Guardas com inscrições coevas. Ultimas folhas
50 € - 100 €
171
171. (CONSTITUIÇÕES Synodaes do Bispado de Coimbra ).- Coimbra :
Per Antonio de Mariz, 1591.- (8), 221, (2)f. ; 25cm.-E
JUNTO COM:
REGIMENTO / DOS OFFICIAES DO / AVDITORIO ECCLESIASTI / co, do
Bispado de Coimbra. / feyto & ordenado em Synodo pelo Illustrissimo Sor
Dom Afonso de Castel / Branco Bispo Conde de Arganil, & do Conselho
del Rey nosso Senhor…- Impresso em Coimbra : Por Antonio de Mariz,
1592.- (2),28, (4)f. ; 25cm.- E
Trata-se da raríssima primeira
edição quinhentista destas importantes Constituições Sinodais, das quais
poucos exemplares existem em bibliotecas publicas. A este exemplar
falta o rosto e duas folhas iniciais e apresenta diversas imperfeições e
alguns restauros grosseiros. O "Regimento dos Officaes" que tem uma
página de rosto muito parecida com a das Constituições, parece estar
completo embora também apresente as ultimas folhas também com
defeitos. Encadernação antiga inteira de pele, cansada.
150 € - 300 €
172. CONTA da Comissão do Festejo Pio de 3 de Novembro de 1822 na
Cidade do Porto.- Porto: Imprensa do Gandra, 1823.- (12)p.; 30cm.-B
Trata-se de um caderno que apresenta as quantias entregues pelos
subscritores com os respectivos nomes e despesas feitas na organização
dos festejos que comemoraram o juramento que prestou o Regimento de
Milicias do Porto á Constituição Política da Monarquia em 3 de Novembro
de 1822. De evidente curiosidade: jantar para 2050 praças e 371 presos. Fraques e Calças, sapatos e camisas para
240 pobres!
15 € - 30 €
173. COPIA do Acordão, porque foi julgado innocente, e absolvido Antonio José da Silva Reis.- Porto: Imprensa do
Gandra, 1824.- (4)p.; 30cm.-B
+
COPIA do Acordão, porque foi julgado innocente e absolvido José Pedro de
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Sousa e Azevedo.- Porto: Imprensa do Gandra, 1824.- (4)p.;30cm.-B
+
COPIA do Acordão, porque foi julgado
innocente e absolvido Antonio Joze da Costa.- Porto: Imprensa do Gandra, 1825.- (4)p.; 30cm.-B
+
CERTIDÃO do Acordão proferido na defeza dos bachareis Antonio Cabral e Castro, e seu irmão Balthasar Jacintho
Cabral e Castro, nos Crimes Politicos, que pela vil calumnia lhes forão tramados em duas Devassas, tiradas pelos
juizes ordinarios de Fonte-Arcada no Anno de 1823.- Porto: Na Imprensa do Gandra, 1825.- (4)p.;30cm.-B
Trata-se de quatro curiosas folhas volantes destinadas a divulgar e a "limpar" o bom nome de pessoas que foram
acusadas injustamente de crimes politicos provavelmente no seguimento da revolta vintista. São de evidente raridade
e não encontrámos referências.
60 € - 120 €
174. CORREIA, Natália.- Uma estátua para Herodes.- (Lisboa): Editora Arcádia, S.A.R.L., 1974.- (4), 141, (5)p.;
19cm.-E
1ª edição. Encadernação editorial. Estimado.
15 € - 30 €
175. CORREIA, Romeu.- 6 obras com os titulos seguintes: Calamento : romance ( Lisboa, 1949); Roberta : farsatrágica ( Lisboa, 1971); O vagabundo das mãos de oiro: farsa (1960); Bocage : Crónica dramática e grotesca em duas
partes e um prólogo (Lisboa, 1965); Três peças de Romeu Correia (Lisboa, 1968); Casaco de fogo (Lisboa, 1953).
Primeiras edições.
15 € - 30 €
176. CORREIA, Romeu.- 6 obras com os titulos seguintes: Gandaia: romance ( Lisboa, 1952); Sábado sem sol :
contos (1947); Casaco de Fogo: comédia (Lisboa, 1953); Portugueses na Olimpíada: Subsídios para a história do
desporto português (Lisboa, 1988); Jangada (Lisboa, 1962); Bocage: crónica dramática e grotesca em duas partes e
um prólogo (Lisboa, 1965).
15 € - 30 €
177. (CORREIOS).- 3 Envelopes pré-filatéticos .Dois envelopes com carimbos de Condeixa e um com carimbo de
Braga.
15 € - 30 €
178. CORVO, João d'Andrade.- Contos em Viagem.- Lisboa: Livraria Ferreira, 1883.- (4), 286p.; 16cm.-E
Edioção original desta narrativa de viagens inspirada no estilo de Garrett, com o sugestivo sub-título: "Phantasias
philosophicas de D. Facundo Primigenius. Meia-encadernação de pele. Carimbos no rosto.
20 € - 40 €
179. COSTA, José Daniel Rodrigues da.- Rimas offerecidas ao…. Por… entre os pastores do Tejo Josino Leiriense.Lisboa: Na Officina de Simão Thaddeo Ferreira, 1795.- XVI, 262p.; 16cm.-E
Primeira edição de uma das
primeiras e mais apreciadas obras deste importante poeta setecentista, mais conhecido pelos seus opúsculos de
critica social. Encadernação da época inteira de pele, cansada na lombada e sem guardas. Falta a folha 191-192.
15 € - 30 €
180. COSTA, Licurgo; VIDAL, Barros.- Historia e evolução da imprensa brasileira.- Rio de Janeiro; Comissão
Organizadora de Representação Brasileira à Exposição dos Centenários de Portugal, 1940.- 240p.; 22cm.-B
Importante contributo para o estudo da Imprensa Brasileira. C/interesse bibliográfico.
10 € - 20 €
181. COSTA, Luis Xavier da.- A obra litográfica de Domingos Antonio de Sequeira: com um esboço histórico dos
inícios da litografia em Portugal.- Lisboa: S.n.,(Tipografia do Comércio), 1925.- 59p.: 5 est.; 26cm.-B
Tiragem de
apenas 200, separata da revista "Arqueologia e Historia vol.IV". Com dedicatória do autor.
10 € - 20 €
182. COSTA, Luis Xavier da.- Uma águafortista do século XVII ( Josefa d'Ayala).- Coimbra: Imprensa da
Universidade, 1931.- 93p.:il.; 19cm.-B
Edição de apenas 300 exs. Impressos em papel de qualidade. Estudo
histórico artístico ilustrado com cinco estampas em separado.
15 € - 30 €
183. COSTA, Rodrigo Ferreira da.- Principios de Musica ou Exposição Methodica das Doutrinas da Composição e
Execução (I-II).- Lisboa: Na Typografia da mesma Academia, 1820-24.- 2 vols. em 1:14 est.;21cm.-E
É importante
esta obra sobre musica, e muito invulgar aparecerem os dois volumes juntos. Vem adornada com figuras no texto e 14
(de 15) gravuras desdobráveis, com exemplos de notações musicais, finamente abertas por buril em chapa. Exemplar
muito estimado, revestido por uma encadernação da época, inteira de pele.
80 € - 160 €
184. COUSIN, Jacques Antoine.-Traité de Calcul différentiel et de calcul intégral.- Paris: Chez Régent & Bernaud,
1796.- 2 vols.: 6 grav. Desd.; 20cm.-E
Exemplar estimado destas lições de calculo matemático proferidas pelo
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autor no Colégio de França onde regia a cadeira de Física. Encadernações da época, inteiras de pele com ferros a
ouro nas lombadas, cansadas com alguns defeitos nas coifas. Leve acidez devido á qualidade do papel.
80 € - 160 €
185. COUTINHO, António Xavier Pereira.- Flora de Portugal (plantas vasculares) dispostas em chaves dicotómicas.2ª edição dirigida pelo Dr. Ruy Telles Palhinha.- Lisboa: Bertrand, 1939.- (4), 938p.; 25cm.-E
Obra fundamental
para a botânica portuguesa ainda hoje de consulta indispensável para a determinação das nossas espécies botânicas.
Encadernação editorial levemente cansada. Carimbo na pag. de rosto. Miolo muito estimado
.20€ - 40€
186. COUTINHO, Pe. João.-STROMAS / PREDICAVEIS / MORAIS, / E POLITICOS. / COMPOSTOS / Pello P. IOÃO
COUTINHO / da Companhia de JESUS.- Em Coimbra: Na Impressão de João Antunes, 1700 - 1702.- 2 vols.; 20cm.-E
Trata-se da única obra impressa que nos deixou este padre Jesuíta, afamado pregador. De fundo moral e religioso
esta obra apresenta-nos perguntas e respostas sobre diversas questões filosóficas em que o autor discorre com
argumentação interessante. De esmerado apuro gráfico, o texto que é composto a duas colunas, vem adornado por
vezes com pequenas capitulares de fantasia, com cabeções de enfeite quase sempre representando as insignias da
Companhia de Jesus e florões de remate em xilogravura. Encadernações da época inteiras de pergaminho com titulos
manuscritos nas lombadas. Publicou-se posteriormente outro volume.
40 € - 80 €
187. CRESPO, Gonçalves (António Cândido). - 1 Documento autógrafo (15p.; 27cm.)
Original autógrafo de um “ exercício” universitário de Direito intitulado “ Quando tem logar o recurso das appelações
em causas criminaes?”. Termina demonstrando já a ligação do estudante de Direito em Coimbra á poesia: “ … É certo
que chamados a terreiro, e argumentados sobre este ponto, com cujo estudo gastamos e dispendemos algumas horas,
que ficaríamos penetrados dos muitos erros e das muitas máculas, de que com certeza o nosso trabalho
modestíssimo, está cheio, mas quando vencidos pela vigorosa argumentação de V. Exª, resta-nos ainda para
consolação os versos do nosso grande Épico
Não levais de vencer-me grande gloria,
Eu a levo
maior, em ser vencido”.
Assinado e datado de Coimbra 30 de Abril de 1877. Meia-encadernação de tela. Pertenceu a Biblioteca do Dr.
Rodrigues Simões.
75 € - 150 €
188. CRITÉRIO: Revista mensal de Cultura / director João Palma Ferreira.- Nº1 a Nº 8 (Nov. 1975 a Nov.1976).Lisboa: Empresa do Jornal do Comércio, 1975-1976.- 8 números.:il.; 28cm.-E
Colecção completa desta
apreciada revista que contou com a colaboração de. Vergílio Ferreira, António José saraiva, Jorge de Sena, Miguel
torga, João Gaspar Simões, Mário Cesariny, Cecilia Meireles, Sofia de Melo Breyner, Agostina Bessa-Luís entre
outros. Ilustrada em separado. Estimada. Pouco vulgar.
40 € - 80 €
189. CRÓNICA de D. Dinis / edição do texto inédito do Cód. Cadaval 965 organizada por Carlos Silva tarouca.barcelos: Univerdidade de Coimbra, 1947.- (6), 249, (2)p.: il.; 24cm.- (faculdade de Letras da Universidade de Coimbra
- Instituto de Estudos históricos Dr. António de Vasconcelos).-B
Impressão cuidada em bom papel. Ilustrado
com o fac-simile de algumas folhas do códice.
20 € - 40 €
190. CRUZ, Humberto da.- A viagem do “Dilly”: Lisboa – Timor – Macau – Índia – Lisboa; 25 de Outubro de 1934 a 21
de Dezembro de 1934.- Sintra: Sintra Gráfica, 1935.- (6), 271p.: il.; 28cm.-E
Relato da grande viagem aeronáutica
realizada a Timor pelo autor pilotando o avião “Dili”. Ilustrado no texto com fotografias da viagem. Com interesse para a
história da aeronáutica. Boa meia encadernação de pele c/capas. Rubrica na capa. Estimado.
20€ - 40€
191. CUNHA, Alfredo da.- Elementos para a História da Imprensa Periódica Portuguesa (1641-1821).- Lisboa:
Academia das Sciências de Lisboa, 1941.- XXV, 298p.: il.; 26cm.-B
Um dos mais importantes trabalhos sobre
este tema tão pouco estudado, sempre de útil consulta.
20 € - 40 €
192. CUISINE (LA) Moderne comprenant La Cuisine en général La Patisserie, la Confiserie et les Conserves classées
méthodiquement / par une réunion de Cuisiniers ; le plus complet des livres de Cuisine renfermant outre la
Classification des Vins; Les soins nécessaires à l'entretien d'une bonne cave.- Paris: H. Cagnon, 1885.- (4), 790p.:il.;
24cm.-E
Este livro françês de culinária é muito invulgar e interessante, não só porque apresenta além das
receitas habituais, numerosas informações sobre os vinhos franceses e no final uma copiosa selecção de menus de
banquetes franceses da época do maior interesse e utilidade para colecionadores. Boa meia-encadernação de chagrin
da época. Estimado.
80 € - 160 €
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193. DALLA-BELLA, João António.- Memoria sobre a cultura das Oliveiras em Portugal … apresentada á Academia
Real das Sciencias de Lisboa.- Coimbra: Na Real Officina Typografica da Universidade, 1786.- XIX, 190p.; 21cm.-E
Rara primeira edição desta importante obra técnica que tanta influência teve na nossa agricultura. O autor italiano veio
para Portugal convidado para professor na Universidade de Coimbra pelo Marquês de Pombal. Encadernação da
época com defeitos. O anterrosto está colada á pasta e o rosto apresenta pequenos defeitos. Miolo bom.
50 € - 100 €
194. DANTAS, Júlio.- Outros tempos : I- Inqueritos medicos ás genealogias reaes portuguezas II- Estudos sobre o
seculo XVIII em Portugal III- Modas e episodios do periodo romantico.- Lisboa: Livraria Clássica Editora, 1909.- 333,
(2)p.;19cm.-E
+
DANTAS, Júlio.- Contos.- 2ª edição.- Lisboa: Portugal-Brasil, s.d.- 219, (4)p.;19cm.-B
+
DANTAS, Júlio.- Espadas e Rosas.- 5ª edição.- Lisboa: Portugal-Brasil, s.d.- 238p.; 20cm.-B
O primeiro título é
muito apreciado e procurado.
15 € - 30 €
195. DE BARLINCOURT, Commandant.- Les flottes de Combat étrangères en 1900 / avec 300 figures schématiques
de bâtiments.- Deuxiéme édition.- Paris: Berger-Levrault, 1900.- (4), 662, (30)p.:il.;: 12 x 16cm.-E
Manual de
identificação dos principais navios de guerra em 1900. Repleto de informações técnicas, e desenho de perfil para
identificação no mar. Também com informações gerais sobre o poderio naval da cada país na época. Encadernação
editorial.
20 € - 40 €
196. DE BUSSIERE, M. Th.- Histoire du Schisme Portugais dans les Indes.- Paris: Jacques Lecoffre, 1854.- 363p.;
18cm.-E
Obra estrangeira a propósito da Questão do Padroado Português da India. Meia-encadernação de pele,
da época.
20 € - 40 €
197. DELAMBRE, Jean Baptiste Joseph. -1 Carta (1p.; 25cm.)
Trata-se de uma carta dirigida a Timóteo Lecussan Verdier, a acusar a recepção de uma carta das Costas de Portugal
feita por Marino Franzini [neste leilão estão também presentes as cartas de Verdier a Franzini a informá-lo da entrega
feita]:“La Classe a reçu Monsieur, la carte des côtes du Portugal en deux feuilles que vous avez bien voulu lui adresser
de la part de M. Franzini …., ainsi qu’une autre feuille contenant les plans des principaux ports de ce Royaume levés
par le même auteur….”
Assinatura autógrafa. Datada de Paris 4 de Outubro de 1819. O notável matemático e astrónomo sendo secretário
perpétuo da Classe de Ciências Matemáticas agradecem em nome do Instituto de França. De interesse uma anotação
autógrafa do cientista: “ la demande que fais M. Franzini d’être inscrit sur la liste des Correspondants de la Classe, a
été prise en considération” Em papel timbrado do “ Institut de France”.•
40 € - 80 €
198. DEMETRIO Moderno, ou o Bibliografo Juridico Portuguez o qual em huma breve dissertação historica, e Critica
propoê, e dá huma clara, e distincta ideia de todas as preciozas Reliquias, e authenticos Monumentos antigos e
modernos da Legislação Portugueza…. -Lisboa: Na Officina de Lino da Silva Godinho, 1781.- (10), 216p.; 20cm.-E
Esta muito informativa obra com interesse para a história do Direito Português, foi publicada anónima mas segundo
Inocêncio (I, 95) o autor foi Antonio Barnabé d'Elescano Barreto e Aragão. Encadernação da época inteira de pele com
defeitos nas coifas. Leve humidade na margem inferior de algumas folhas. Muito invulgar.
25 € - 50 €
199. DENIS, Ferdinand.- Portugal.-Paris: Firmin Didot Fréres, 1846.- (4), 439p.: 32 est.; 21cm.-( L'Univers- Histoire et
description de tous les peuples).-E
JUNTO COM:
GONÇALVES, L.M. Julio Frederico.- Ensaio Historico de
Portugal: Apontamentos chronologicos, historicos e genealogicos dos reinados dos soberanos de Portugal / colhidos
de diversos auctores, coordenados em tabellas com notas illustrativas, e duas palavras sobre a história antiga de
Portugal, e sobre a sua grandeza e decadencia.- Margão: Na Typographia do Ultramar, 1864.- (2),98p.: XXXI tabelas;
22cm.-E
O primeiro titulo vem adornado por bonitas gravuras e o segundo é raro é uma rara impressão de
Margão que está completa das 31 tabelas desdobráveis no final. Meia-encadernação de pele. Anterrosto da primeira
obra com rubricas. Estampas com manchas antigas.
40 € . 80 €
200. DESTUTT DE TRACY, Comte de.- Éléments d'Idéologie.- Troisiéme édition.-Paris: Mme. Veuve Courcier, 1817.4 vols.; 21cm.-E
Apreciada obra de índole filosófica. O autor criou o conceito de "ideologia" que seria a ciência
das ideias, a qual veio a influenciar grandes filósofos e economistas como Herbert Spencer e John Stuart Mill.
Encadernações da época, inteiras de pele, levemente cansadas. Rubricas nos rostos.
40 € - 80 €
201. DEUS, Fr. João de.- Diccionario historico, juridico, e theologico, que contem as peças mais interessantes
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pertencentes á Historia Ecclesiástica, á Jurisprudência, e à Theologia…- Porto: Na Typ. De Antonio Alvarez Ribeiro,
1804.- 2 vols. em 1; 15cm.-E
Indexado por ordem alfabética de temas, é muito informativo, sobre temas
históricos da Igreja. Encadernação da época, inteira de pele.
35 € - 70 €
202. DEUS, João de .- Pedagogia – Acartilha Maternal e o Apostolado.- Lisboa: Viuva Bertrand & Cª, Sucessores
Carvalho & Cª., (1881?).- XX, 258, (4)p.; 20cm.-E
Importante para a história do ensino em Portugal e da
pedagogia. Muito invulgar. Exemplar valorizado com dedicacatória do filho do poeta para o Conselheiro João Franco.
Meia-encadernação de pele, da época. Estimado.
30€ - 60€
203. DEUS, João de.- Prosas: narrativas singelas, cartas, prólogos e críticas, cartas sobre o methodo de leitura, cartas
intimas, através da Imprensa, traduções / coordenadas por Teófilo Braga.- Lisboa: Antiga Casa Bertrand, 1898.- (4),
XII, 734, (1)p.; 19cm.-E
1ª edição invulgar. Exemplar muito valorizado com uma dedicatória do poeta para o
Conselheiro João Franco. Meia encadernação de pele da época.
35€ - 70€
204. DIALOGOS de Federico II. Rei de Prussia com o Doutor Zimmermann medico e Conselheiro de sua Magestade
Britanica.- Lisboa: Na Officina Patriarcal, 1794.- 333p.: 1 est.; 17cm.-E
Curioso dialogo não só sobre a saúde,
mas também sobre a arte de governar no seculo XVIII. A estampa inicial, finamente aberta em chapa representa o
famoso medico a tratar o Rei. Encadernação da época inteira de pele.
15 € - 30 €
205. DIANA: Revista de Caça, Hipismo e Pesca / director editor João Maria Bravo; director Técnico Manuel do Amaral;
Proprietário Maria de Almeida.- 55 números (36 volumes da 1ª Série + 19 volumes da 3ª Série).- (Lisboa): (Tipografias
Diversas), 1948-1962.: il.; 28cm.-E
Conjunto de vários números soltos da 1ª e 3ª série desta revista cinegética,
sem dúvida a mais importante publicada entre nós sobre este tema. Profusamente ilustrada, contém excelente
colaboração e é uma preciosa fonte de informações técnicas, científicas e desportivas sempre de agradável leitura.
25€ - 50€
206. DICIONÁRIO da Pintura Universal / planeado e organizado por Mario Tavares Chicó, Artur Nobre de Gusmão e
José Augusto França.- Lisboa: Estúdios Cor, 1959-1973.- 3 vols.: il.; 30cm.-E
Obra de referência, profusamente
ilustrada no texto e em separado, por vezes a cores. O terceiro volume é particularmente interessante por ser
totalmente dedicado ás artes plásticas nacionais e por isso muito apreciado. Encadernações editoriais em percalina
não uniformes.
40 € - 80 €
207. DICIONNARIO Cryptographico para a correspondencia official e particular .- 2ª edição.- Lisboa: Typ. Da
Companhia Nacional editora, 1892.- (6), 238p.; 20cm.-E
Obra invulgar e apreciada. Encadernação editorial.
15 € - 30 €
208. DISCURSO sobre la Educacion Popular de los Artesanos y su Fomento.- En Madrid: En la Imprenta de D. Antonio
de Sancha, 1775.- (24), 475p.; 16cm.-E
Esta obra setecentista anónima foi publicada pelo notável economista
e homem de estado, Pedro Rodriguez de Campomanes, que nela expõe todos os seus pensamentos sobre a
educação das classes trabalhadoras, trabalho feminino, corporativismo, e politicas sociais em geral. Hoje é marco
importante na história da Economia em Espanha. Exemplar muito estimado revestido por uma encadernação da época
inteira de pele.
80 € - 160 €
209. DISSERTATIONS Theologiques et Dogmatiques I- Sur les Exorcismes, & les autres Cérémonies du Batême. IISur l'Eucharistie. III- Sur l'Usure.- A Paris: Chez François Babuty, 1727.- (6), 196, 356, (4)p.; 17cm.-E
Edição
original desta obra de Jacques Joseph Duguet, publicada anónima. Nesta obra muito polémica os capítulos sobre os
diabos, a bruxaria e os exorcismos fizeram sensação na época, pois neles o autor desenvolve argumentos a favor da
prática de exorcismos logo após o batismo e que fossem nalguns casos os próprios sacerdotes a fazê-la.
Encadernação da época inteira de pele, com charneiras um pouco abertas. Estimado.
40 € - 80 €
210. DOCUMENTOS Politicos, encontrados nos Palácios Riais depois da Revolução Republicana de 5 de Outubro.Lisboa: Imprensa Nacional, 1915.- (2), VII, (2), 149p.: 31cm.-B Do maior interesse para o estudo do período anterior
á implantação da República. Insignificantes picos de traça.
15 €. 30 €
211. DOCUMENTOS relativos ao apresamento, julgamento e entrega da Barca Franceza Charles et Georges e em
geral ao engajamento de negros, debaixo da denominação de trabalhadores livres nas possessões da Coroa de
Portugal na Costa Oriental e Occidental de Africa para as colónias francezas apresentados às Cortes na sessão
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legislativa de 1858.- Lisboa: Imprensa Nacional, 1858.- (4), 249,(4),XVIII, (2)p.; 30cm.-E
Encerra importante
documentação para a história da escravatura. Segundo Inocêncio (II,181) esta obra não foi posta á venda. A edição foi
toda distribuida por várias repartições estatatais e Corpo Diplomático. Este exemplar contém um apêndice os
"documentos relativos à detenção, no posto de Ibo, da Barca Franceza Alfred". Contem igualmente um índice dos
documentos. Encadernação inteira de tela. Ultimas folhas com manchas de humidade.
30 € - 60 €
212. DURÃO, António.- Cercos de Moçambique defendidos por D. Estêvão de Ataíde.- Lourenço Marques: Minerva
Central, Editora, 1952.- (24), 155p.:il. (1 est.).;22cm.-E
Esta reedição é conforme a edição original de 1633.
Ilustrado com o fac-simile do rosto da 1ª edição. Com evidente interesse histórico. Luxuosa encadernação inteira de
pele com portas decoradas a ouro e a seco.com capas.
20 € - 40 €
213. EDITAIS.- 3 Editais e uma folha volante.Trata-se de três editais portuenses: ordem para uma devassa a um
"execrando e sacrilego attentado commetido na Igreja do Real Convento de Santo Antonio" a 3 de Julho de 1825; a
conceder aos escrivães dos bens " que forão dos denominados Jesuítas extinctos dos Couto e Mosteiro de São Pedro
de Pedrozo" a faculdade e autoridade para fazerem, aforamentos, aprazamentos, tombos etc. (1824); faz saber ao "
Contador da Fazenda da Comarca do Porto" procedesse ao " Inventario Geral das Rendas e Bens da Coroa" (1825).
A folha volante tem uma curiosissima " Relação dos acontecimentos Festivaes, que tiverão lugar no faustoso dia 13 de
Maio do presente anno de 1825, na Vila de Cêa, Comarca da Guarda", que festejou o dia natalício de D. João VI com
descrição pormenorizada das cerimónias.
25 € - 50 €
214.-EDITAIS.- 5 Editais portuenses impressos pela Imprensa do Gandra entre 1824 e 1825. Com particular interesse
um sobre um " Rematante da Redizima das Feiras desta Cidade (Porto), sendo de Bois, Cevados, Panno de Linho,
Peixe, Sardinha, Polvo, e Sal" e outro do procurador das Religiosas do Convento de Santa Clara do Porto que" faz
sciente a todos os Arráes que conduzem fazendas, e generos (excepto Pão cozido, Telha e Cal) nos seus Barcos,
tanto vindo pelo Douro abaixo, como hindo para cima, que sabendo elles que os Direitos Reaes ás mesma Religiosas,
dimanados do Foral hãode ser pagos, ou nesta Cidade, ou Entre ambos os Rios, aonde devem abordar…" Estes
editais destinavam-se a ser colados nas portas das Igrejas e outros edifícios e por isso são hoje de grande raridade.
De evidente interesse regional e para a história dos costumes da época.
60 € - 120 €
215. (EDITAL) - CARTA Regia do Principe Regente, N.S. para o Juiz do Povo da Cidade do Porto, João d'Almeida
Ribeiro, sobre as que este escreveo na occasião da feliz, e sempre memoravel Restauração do Reino, em 1808.Porto: Na Typographia de Antonio Alvarez Ribeiro, 1809.- (1)f. ; 30cm.-B
Edital que transcreve a Carta Régia
enviada por D. João VI do Rio de Janeiro a saudar o Povo no Porto depois da expulsão das tropas francesas, sem dar
garantias do regresso da família Real como havia sido pedido pelas cartas enviadas pelo Juiz do Povo da Cidade do
Porto. De evidente raridade e significado histórico.
20 € - 40 €
216. ELEMENTOS da Poetica, tirados de Aristoteles, de Horacio, e dos mais celebres Modernos.- Lisboa: Na Officina
de Miguel Manescal da Costa, 1765.- (24), 358, (8)p.; 16cm.-E
Ebora publicada anónima, o autor , Pedro José
da Fonseca identifica-se no final da dedicatória. Encadernação da época, inteira de pele. Manchas nas guardas.
15 € - 30 €
217. ELOGIO do Illmº e Exmº Marquez de Pombal, Ministro, e Secretario de Estado.- (MANUSCRITO).- Sec. XVIII.(12)f. não numeradas; 21cm.-B
Panegírico do Marquês de Pombal após a sua morte que começa
significativamente: " Enquanto a adulação e o enteresse se prostituem á eloquencia e consagrão as paixoens e os
vicios dos vivos; a Memoria dos mortos he quase sempre o Theatro da verdade." e acaba " Mas não morrerá jamais a
sua memoria. Não há poder sobre a terra que risque a lembrança do Homem virtuoso". Caligrafia muito legível.
60 € - 120 €
218.-(ENCADERNAÇÃO).- DECRETO, com força de Lei, de 22 de Dezembro de 1894 que reorganisa os serviços da
Instrucção Primaria e Secundaria.- Lisboa: Imprensa Nacional, 1895.- 50, 23, 2, 5, 58, 73, 29p.; 23cm.-E
Tratase de toda a legislação da educação, com destaque para as 3 partes do " Regulamento do Ensino Primario". Exemplar
revestido por uma bonita meia-encadernação de chagrin, com titulo a ouro na pasta superior enquadrado por roda a
ouro. Corte das folhas dourado.
30 € - 60 €
219. (ENCADERNAÇÃO).- FREIRE, Antonio Jorge.- Plano Geral de Defeza Sanitaria permanente contra a invasão e
diffusão de doenças infecciosas comprehendendo a reorganisação da Beneficencia Publica.- Lisboa: Imprensa de
Libanio da Silva, 1900.- 346, (2)p.; 22cm.-E
Estudo com interesse historico, repleto de informações
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estatísticas. Exemplar valorizado por uma dedicatória do autor para o Conselheiro João Franco e por estar revestido
por uma luxuosa encadernação inteira de chagrin com ferros a ouro
40 € - 80 €
220. (ENCADERNAÇÃO).- ORGANISAÇÂO e Competencia do Juizo de Instrucção Criminal de Lisboa.- Lisboa:
Typographia da Papelaria Palhares, 1905.- 131p.; 23cm.-E
Luxuosa encadernação inteira de chagrin com titulo
a ouro na pasta superior. Provavelmente exemplar para oferta.
25 € - 50 €
221. ESOPO.- Fabulas de esopo, / traduzidas da lingua grega com applicações Moraes a cada Fabula / por Manoel
Mendes da Vidigueira.- Segunda edição correcta, e emendada.- Lisboa: Na Typografia Rollandiana, 1791.- XXXII, 134,
(4)p.; 15cm.-E
Interessante edição setecentista em pequeno formato, saída dos prelos da famosa officina
Rollandiana.Encadernação em pergaminho ao gosto antigo. Da Biblioteca Caeiro da Mata conforme nota manuscrita
no rosto.
15 € - 30 €
222. ESTATUTOS da Aula do Commercio ordenados por El Rei nosso senhor no capitulo dezaseis dos Estatutos da
Junta do Commercio destes Renos, e seus Dominios, e Alvará de sua confirmação.- Lisboa: Na Officina de Antonio
Rodrigues Galhardo, 1795.- 12p.;30cm.-B
Importante Alvará pombalino. Pagina de rosto adornada com as
armas portuguesas. Desencadernado.
15 € - 30 €
223. ESTATUTOS da S. Sé Primacial de Braga- (MANUSCRITO).- Sec. XVIII.- 39, 59,14f. Não numeradas.; 22cm.-E
Segundo a introdução " Dom Fr. Agostinho de Jesus por mercê de Deus e da S. Igreja de Roma Arcebispo e Senhor
de Braga Primaz das Hespanhas a todos os que esta nossa virem… Pelo que tão bem os Estatutos se varião muitas
vezes…. Com o parecer e conselho do N. Cabido mudamos, tiramos e accrescentamos nelles o que nos pareceo mais
convenientte para o seu governo no espiritual e no temporal e ordenamo-los na forma seguinte… Dado nesta N.
Cidade de Braga aos dezoito dias do Mez de Outubro de mil e seiscentos…". Apresenta ainda " Estatutos do
Regimento do Coro e couzas pertencentes ao Culto Divino" e o "Regimento da Contagem do Coro da S. Igreja Primaz,
reformado, sendo Contadores delle O R. Cº João Pinheiro Leite e o R. Cº Antonio Xavier Rebello., Anno de 1764."
Encadernação da época, inteira de pele. Caligrafia muito legível.
150 € - 300 €
224. ESTATUTOS da Universidade de Coimbra (1772).- Coimbra: Por Ordem da Universidade, 1972.- 3 vols.; 23cm.(II Centenário da Reforma Pombalina).-B
Cuidade edição fac-similada. Pouco vulgar.
20 € - 40 €
225. ESTEVENS, Manuel Santos.- Index dos títulos do Cartório do Mosteiro de S. Marcos (1766): Completado até
1834, prefaciado, revisto e anotado.- Coimbra: Universidade de Coimbra, 1950.- (4), XLI, 193, (1)p.:il.;26cm.-B
Com interesse bibliográfico e histórico. Ilustrado em separado.
15 € - 30 €
226. ESTUDO elementaríssimo da Historia dos Povos Orientaes: egypcios, Babylonios, e Assyrios, Phenicios,
Israelitas, Medos e Persas / redigido conforme o programma de 14 de setembro de 1895.- Lisboa: Imprensa Nacional,
1896.- 124p.; 22cm.-E
Estes livros escolares antigos são hoje invulgares e procurados. Cartonagem da época.
15 € - 30 €
227. ESTUDOS : Revista mensal do C.A. D.C. de Coimbra / director José Augusto Vaz Pinto ; secretario Ernesto
Subtil.- Ano I Nº 1 ( Maio, 1922) a Ano I Nº 12 (Abril, 1923).- C.A.D.C., 1922-1923.- 11 numeros: 28cm.-B
Cabeça de série desta revista do Centro Academico de Democracia Cristã de Coimbra, fundado por Francisco José de
Sousa Gomes, cuja intervençao politica propunha a resolução da "questão social" através de uma colaboração entre
Igreja e Estado. Com falta do Nº 6.
20 € - 40 €
228. ETNOGRAFIA.- 8 Publicações com os titulos seguintes: A Linguagem popular : A Giria Portuguesa , esboço de
um dicionário de calão / Alberto Bessa (Lisboa, 1901); Testamento que fez um galo / E. Lapa Carneiro (Barcelos,
1963); Contos populares do Algarve (Porto, 1977); Artes e Tradições de Abrantes (Lisboa, 1983); Marinhas de Sal de
Rio Maior : oito séculos de história (Rio Maior, 1977); Subsídio para o estudo da linguagem das Salinas / R. de Sá
Nogueira (Lisboa, 1935); Notícia histórica da inumação / Vitor Manuel Lopes Dias (1963); As "Guitarras de Alcácer" e a
"Guitarra Portuguesa" / Mário de Sá Carneiro (Lisboa, 1936)
15 € - 30 €
229. EUCLIDES.- ELEMENTOS de Euclides dos seus primeiros livros, do undecimo, e duodecimo da versão latina de
Federico Commadino / addicionados e illustrados por Roberto Simson ; e traduzidos em portuguez para uso do Real
Collegio de Nobres.- Lisboa: Na Officina de Miguel Manescal da Costa, 1768.-(16), 437p.: 19 est.; 17cm.-E
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Esta obra de geometria, foi usada nas escolas. Vem adornada com estampas desdobráveis. Encadernação da época
inteira de pele. Com falta da est. 3. a 1ª espelhada. Algumas inscrições a lápis no verso das estampas.
20 € - 40 €
230. EXTINÇÃO (A) do Convento de Sá em Aveiro e os Jornaes portuguezes Religioso-Politicos: Carta ao
Excellentissimo e Reverendissimo Senhor Nuncio Apostolico Vicente Vanuelli, Arcebispo de Sardia pelo Bispo de
Coimbra.- Coimbra: Imprensa da Universidade, 1886.- (4), 288p.; 25cm.-E
Com interesse histórico e regional.
Transcreve numerosa documentação inédita. Meia-encadernação de chagrin, da época.
20 € - 40 €
231. FARIA, Pe. Antonio de. - 1 Carta autógrafa (2p.; 21cm.)
Carta dirigida a D. Luiza de Portugal (Condessa de Redondo):”… Minha Senhora ao som dos alegres repiques, que na
nossa torre se estão dando pela posse do Senhor Arcebispo, li o escrito de V. S. e escrevo este. …. A tarde de 3feira
já estava prometida; mas preciso V. S. venha com … e venha cedo para podermos ter mays tempo: que eu avisarey á
outra pessoa que não venha. Na hora dos dias da Comunhão não há inconveniente nem escrúpulo.”
Assinada. Segundo nota manuscrita antiga este Padre era confessor de D. Pedro II. Pequenos defeitos marginais.
35 € - 70 €
232. FAWCETT, P.H.- Exploration Fawcett / arranged from his manuscripts letters, log-books, and records by Brian
Fawcett ; with decorations by Brian Fawcett.- London: Hutchinson, 1953.- XV, 312p.: il.; 24cm.-E
Neste obra de
grande sucesso o filho do famoso explorador, reconstitue os passos desta famosa e quase lendaria expedição que
percorreu o interior do Brasil, em especial a região de "Xingu" em busca de " Z" uma cidade misteriosa que Fawcett
julgava situar-se nessa zona. Toda a Expedição desapareceu sem deixar rasto. Encadernação editorial.
25 € - 50 €
233. FEIJÓ, António.- Ilha dos Amores: Auto do meu affecto, Alma trizte.- Lisboa: Manuel Gomes Editor, 1897.- 114,
(2)p.; 23cm.-E
Edição original desta obra marcante na corrente Simbolista da poesia portuguesa. Valorizado com
dedicatório do autor para o Conselheiro João Franco. Meia-encadernação de pele, da época. Levemente aparado.
30 € - 60 €
234. FEIJÓ, João de Moraes Madureira.- Orthographia, ou Arte de Escrever, e pronunciar com acerto a lingua
portugueza para uso do….Divide-se em tres partes… -Segunda Impressão.-Coimbra: Na Officina de Luis Secco
Ferreira, 1739.- (8), 548,(2)p.;21cm.-E
Trata-se de um dos nossos mais importantes trabalhos filológicos da
época com evidente interesse para a história da evolução da língua portuguesa. Encadernação da época, inteira de
pele com pequeno defeito na lombada. Alguns trabalhos de traça marginais que em poucos casos afetam as letras.
25 € - 50 €
235. FERNANDES, A. de Almeida.- Acção dos Cistercienses de Tarouca ( As granjas nos sécs.XII e XIII) (com 128
documentos inéditos).- Guimarães: "Revista de Guimarães", 1976.- 339, (4)p.:il.; 23cm.-B
Importante estudo
histórico que transcreve abundante documentação inédita. Invulgar e procurada separata da "Revista de Guimarães".
Com dedicvatória do autor.
20 € - 40 €
236. FERNANDES, A. de Almeida.- Acção das Linhagens no repovoamento.- Porto: Imprensa Portuguesa, 1960.141p.:il.; 27cm.-B
Apreciado estudo histórico. Transcreve documentação inédita. Com dedicatória do autor.
15 € - 30 €
237. FERNANDES, D. Antonio Gabriel.- Tratado prático das manobras dos navios, em que se ensina o modo de darlhes todo os movimentos por meio do leme, velas, e vento composto por…/ traduzido do hespanhol.- Lisboa: Na
Officina de Simão Thaddeo Ferreira, 1805.- 300p.; 15cm.-E
Tradução portuguesa desta obra técnica sobre
navegação. Encadernação da época, inteira de pele, com defeitos nas coifas.
30 € - 60 €
238. FERNANDES, Pe. Manuel.- A ALMA/ INSTRUIDA / NA DOVTRINA, E VIDA / CHRISTÃ, / Pello Padre Mestre /
Manoel Fernandes, / da Companhia de Jesu… TOMO PRIMEIRO, / QUE CONTEM A DOUTRINA DA CREASSAM /
do Mundo até o Symbolo dos Apóstolos +
TOMO SEGVNDO / QUE CONTEM A DOUTRINA DO SYMBOLO /
dos apostolos, 6 Artigos da Fé, até os Mandamentos da Lei.- Lisboa: Na Officina de Miguel Deslandes, 1688-1690.- 2
vols.: 2 est.; 31cm.-E
É apreciada esta obra teológica do Padre Manuel Fernandes confessor de D. Pedro II
e Reitor em varios colégios de Lisboa. Cada volume vem adornado por uma bonita gravura de pagina inteira em
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separado, finamente aberta em chapa e de bonito efeito estético. Segundo Inocêncio (V, 420) terão ficado acabados
mais três volumes dos quais foi publicado póstumamente o terceiro, hoje de evidente raridade. Este exemplar além de
estar em geral estimado está valorizado por estar revestido por encadernações da época, inteiras de pele com ferros a
seco nas pastas. Com um ou outro pequeno defeito nas margens de uma pasta.
80 € - 160 €
239. FERREIRA, José Gomes.- Eléctrico: poemas / desenhos de Bernardo Marques.- (Lisboa): Iniciativas Editoriais,
1956.- 38p.:il.; 20cm.-B
1ª edição. Estas poesias foram improvisadas e compostas nos carros eléctricos de
Lisboa, nos anos 1943, 44 e 45.
15 € - 30 €
240. FERREIRA, Silvestre Pinheiro.- Précis d'un Cours d'Économie Politique … suivi d'une Bibliographie choisie de
l'économie politique par M. de Hoffmanns.- Paris: Edouard Garnot, 1840.- XII, 252p.;18cm.-E
Todas as obras de
Pinheiro-Ferreira publicadas no estrangeiro são hoje raras. Esta tem o particular interesse de vir enriquecida com uma
útil bibliografia critica sobre os livros de economia da época. Encadernação inteira de pele.
30 € - 60 €
241. FERREIRA, Vaz.- Castelo da Feira onde nasceu Portugal.- Aveiro: S.n., 1939.- 28p.;25cm.-E JUNTO COM:
*****.- O Castelo da Feira onde nasceu Portugal.- Porto: Marânus, 1939.- 42-47p.; 25cm.-E JUNTO COM: *****.- O
Castelo da Vila da Feira.- Lisboa: (sep. Revista portuguesa), 1939.- 7p.; 25cm.-E JUNTO COM: *****.- Onde nasceu
Portugal foi no Castelo da Feira.- Aveiro: s.n., 1940.- 38p.:il.; 25cm.-E
Encadernados num volume, meiaencadernação de pele, com capas.
15 € - 30 €
242. FERREIRA, Vergílio.- Mudança. Romance.- Lisboa: Portugália Editora, (1949).- 88), 194, (1)p.; 21cm.-B Primeira
edição. Uma das primeiras e mais apreciadas obras deste autor. Marca a mudança do neo-realismo para o
existencialismo.
Capas de brochura com desenho de Lima Freitas. Raros picos de humidade devido à qualidade do papel. Com rubrica
do autor.
60 € - 120 €
243. FIGANIER, Joaquim.- Fr. João de Sousa mestre e intérprete da língua arábica. - Coimbra: Atlântida, 1959.- 292,
(3)p.25cm.- (Instituto de Estudos Históricos Dr. António de Vasconcelos).-B
Interessante trabalho de natureza
biográfica sobre este conhecido arabista do século XVIII, intérprete e tradutor. Transcreve documentação inédita.
15 € - 30 €
244. FIGUEIREDO, Pe. Antonio Pereira de.- Compendio das Epocas e successos mais illustres da Historia Geral
por…- Lisboa: Na Regia Officina Typografica, 1782.- VI, (2), 410, (2)p.;15cm.-E
Primeira edição desta História
Universal, ordenada por acontecimentos, por um criterio ditado pelas preocupações religiosas e politicas do autor, hoje
fonte de informações históricas curiosas. Encadernaçãp da época inteira de pele.
20 € - 40 €
245. FOI NO TEMPO D'EL-REI AFRICANO…- Trabalho Colectivo.- Luanda: Offset, 1970.- 124p.: il.; 33cm.-C
Trabalho colectivo de poesia e contos, muito ilustrado com linogravuras no texto e em separado. Cartonagem editorial.
15 € - 30 €
246. FILIPE V (Rei de Espanha, Príncipe de França). - 1 Carta ( 1p.; 29cm.)
Carta dirigida ao Conde de Clavijo [D. Marcos Baltazar de Lanuza Mendoza y Arellano?] a convocá-lo para jurar o filho
D. Luís como Príncipe das Astúrias “ … Havendo resuelto que el Serenissimo Príncipe D. Luís mi mui caro i mui amado
hijo sea jurado conforme a las Leyes i fuerzas i Antigua Costumbre de estos mi Reinos segun y por la forma y manera
que los Príncipes Primogenitos y herederos de ellos se suelen acostumbrando jurar, inteniendo señalado para ello el
dia siete de Abril de este año, siendo vos obligado á hazer el referido juramento ôs lo hé querido adbertar para que ôs
halleis el expresado dia en el Convento de S. Geronimo ata dha funcion, como estou zerto y hareis debuena voluntad.”
Assinatura autógrafa, secundada pela assinatura de Francisco de Quiñones [ Fr. Francisco, Bispo ?] Datado de 28 de
Fevereiro de 1709. Conserva o selo branco real sobre obreia e papel recortado ao gosto da época. Apresenta leve
humidade marginal com poucas manchas. JUNTAMOS uma carta de D. Francisco Quinõnes para o mesmo Conde de
Cavijo a informar que o Rei tinha decidido que os nobres que não assistiram ao juramento de D. Luís como aquele
nobre [estaria doente e já idoso o Conde de Clavijo? Terá morrido pouco depois?] que teriam que o fazer noutra
cerimónia para o efeito em 2 de Junho do mesmo ano.
200 € - 400 €
247. FILOSOFIA DO DIREITO (Miscelânea) um volume com 7 opúsculos: O fundamento do Direito de Punir / Levy
Maria Jordão (Coimbra, 1853); O fundamento do Direito Natural / Luis José de Vasconcelos Azevedo Silva Carvajal
(Coimbra, 1853); Annotações aos Elementos de Direito Natural do excellentissimo senhor Vicente Ferrer Neto Paiva
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pelo seu discipulo…/ José Dias Ferreira (Coimbra, 1858); Breves reflexões sobre a philosophia de direito do Sr. J.M.
Rodrigues de Brito lente cathedratico da Faculdade de Direito/ Vicente Ferrer Neto Paiva (Lisboa, 1869); Espirito do
Direito Civil Moderno : Direito subsidiario, propriedade, contractos / Theophilo Braga (Porto, 1870); O conteudo e o
criterio do direito : Exposição e Analyse do Neminem laede e da mutualidade de serviços e sua harmonia / José
Frederico Laranjo (Coimbra, 1871); O Principio do Direito : breve resposta ao folheto o Contheúdo e o Criterio do
Direito / Julio Pereira de Carvalho e Costa (Aveiro, 1871).
Meia-encadernação de pano. Conserva algumas
capas de brochura.
20 € - 40 €
248.-FONSECA, António Manuel da.- 6 documentos autógrafos (8f. 32cm.)Curiosissimos documentos deste notável
pintor e escultor português do século XIX. Pensamos que se tratam apenas de fragmentos de um conjunto mais vasto
de memórias da sua vida artística. Vem também incluído um rascunho de testamento. São saborosas as descrições da
sua permanência em Roma, protegido pelo Marquês do Funchal e fazendo a sua formação artística na afamada
Escola de Andrea Pozzi, infelizmente truncadas. Tem ainda úteis informações biográficas sobre seu pai João Tomás
da Fonseca também pintor de renome.
40 € - 80 €
249. (FOTOGRAFIA) - ALBUM de Raymundo Paes Vieira - Dedicado aos seus inimigos.- Sec. XIX.-5p.: 2 fot.; 19 x
26cm.-E
Curiosíssimo album dedicado á memória de um inventor português, constituído por recortes de jornais
da época com referências aos inventos de Raimundo Paes Vieira, de quem não conseguimos obter quaisquer
informação biografica. As duas fotografias da época que acompanham este album são uma um retrato do inventor e
outra uma invenção, com a legenda Poço- Andaime e elevador -invenção de R.P. Vieira. Nos recortes fazem-se
referências a um aparelho salva-vidas para casos de incêndios que o inventor chamou de " Escada-rede". Pelos
recortes sabemos ainda que Paes Vieira era mestre das oficinas de carpintaria da Escola Marquês de Pombal.
Cartonagem em tela com ferros a ouro na pasta superior. Charneiras fracas.
40 € - 80 €
250. (FOTOGRAFIA)-PORTO.- Colecção de 50 fototipias com fotos do Porto e arredores, todas da famosa Casa
Emilio Biel com o formato 24 x 19cm. Trata-se de uma das mais interessantes colecções de fotografias do Porto em
finais do século XIX, e outros conjuntos que tivémos no passado apresentavam numero menor de fotografias que este.
Dentro de port-folio próprio com ferros próprios. Este com vestigios de humidade nos cantos.
100 € - 200 €
251. FOURNIER, Ig.- Nouveau Dictionnaire portatif de Bibliographie, contenant plus de vingt-trois mille articles de livres
rares, curieux, estimées et recherchés, avec les marques connues pour distinguer… et suivi du Catalogue des éditions
citées par l'Académie de la Crusca…-Seconde édition, revue et considérablement augmentée.- A Paris: Chez Fournier
Fréres, 1809.- 566, 48, (2)p.; 20cm.-E
Clássico da bibliografia, ainda hoje com utilidade. Tem como apêndice
catálogos utilíssimos dos livros impressos por famosos impressores como os Aldos, dos Elzevirs de Baskerville e de
Didot. Encadernação da época, inteira de pele levemente cansada nas charneiras.
20 € - 40 €
252. FREIRE, Francisco José.- Secretario Portuguez ou Methodo de escrever cartas por meio de huma Instrucção
Preliminar, Regras de Secretaria e Formulario de Tratamentos e hum grande numero de Cartas em todas as
espécies….- Nova edição correcta, emendada e augmentada com dous suplementos sobre muitos pontos
concernentes á Theoria e Pratica do Commercio…- Lisboa: Na Typografia Rollandiana, 1801.- XVI, 490, (12)p.: 20cm.E
Cuidada edição deste clássico da nossa literatura barroca, saído dos prelos da Oficina Rollandiana.
Encadernação da época, inteira de pele. Leve acidez geral e manchas ocasionais, de resto estimado. 25 € - 50 €
253. GAIO, Felgueiras.- Nobiliário de familias de Portugal: impressão diplomática do original manuscrito, existente na
santa Casa da Misericórdia de Barcelos.- Braga: Agostinhos de Azevedo Meirelles e Domingos Araújo Afonso, 19381942 (Braga: Of. Graf. da Pax).- 33 tomos em 10 volumes; 29cm.-E
Rara edição original deste precioso
manuscrito genealógico (1750-1831) indispensável para o estudo das principais familias portuguesas, numa esmerada
edição de apenas 250 exemplares numerados. Nestes 33 tomos incluem-se os 4 correspondentes aos "Costados" e 1
aos "Sousas". Exemplar completo e estimado. Meias-encadernações de pele .
700 € - 1.500 €
254. GALERIA de illustres contemporaneos portuguezes ou Revista contendo as biographias, acompanhadas de
magnificos retratos dos homens eminentes de Portugal tanto por sua posição social e influencia nos destinos do paiz,
como dos que illustrárão seu nome por feitos militares, em politica, ou por producções litterarias, e quaesquer outros
merecimentos pessoaes.- Rio de Janeiro: Em casa de Eduardo & Henrique Laemmert, 1860.- (2), 104p.: 22 est.;
32cm.-E
Trata-se de uma luxuosa publicação realizada a partir de alguns dos artigos de biografias
publicados pela " Revista Contemporanea de Portugal e Brasil" que vêm todos ilustrados com soberbos retratos em
litografia de grande qualidade técnica e estética mas tudo impresso em papel de maior formato, portanto com margens
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muito maiores. Tal como o rosto indica os biografados são personagens de relevo na nossa história como; D.
Fernando, D.Luis, Fontes Pereira de Melo, Duque da Terceira, Sá da Bandeira, Duque de Saldanha, Marquês de
Fronteira, Almeida Garrettt, Joaquim Antonio de Aguiar e outros. A este conjunto falta a estampa de D. Miguel. Meiaencadernação da época, com defeitos.
60 € - 120 €
255. GALHEGOS, Manuel de.- TEMPLO / DA MEMORIA. / POEMA EPITHALAMICO, NAS FE / licissimas bodas do
Excellentissimo Senhor Duque de / Bargança, & de Barcellos : Marquez de Villaviçosa: / Conde de Ourem, de
Arraiolos, de Penhafiel, de Neiva: Senhor de Alegrete, de Monfor- / te, de Villa do Conde; & Condesta- / ble de Portugal
/ ANTES. / SENHOR DE GVIMARAINS, DE VALEN- / ça , de Montemor o novo, de Almada…-Em Lisboa: Lourenço
Craesbeeck, 1635.- (12), 126, (6)f.numeradas pela frente; 19cm.-E
Única edição deste poema clássico,
dedicado ao Duque de Bragança, futuro Rei de Portugal, escrito em sextilhas e dividido em quatro livros. De índole
panegírica, é de interesse histórico e hoje raro e apreciado. Encadernação inteira de pele ao gosto antigo. Estimado.
80 € - 160 €
256. GALLIS, Alfredo. - 1 Carta autógrafa (3p.; 18cm.) + 1 Documento
Carta dirigida a Alberto Pimentel, segundo nota manuscrita do Dr. Jorge de Faria: “ Saúde paz e alegria. Remetto-lhe o
Nº 5 da Revista conforme me fellicitou. O Jaime ficou inteirado do que me disse acerca da poetisa Francisca Júlia da
Silva. É de crer que o artigo refferente a Ibrantina Cardona (mulher de se lhe tirar o chapéu) não possa sahir no nº 7
que esta abarrotado de artigos de compromisso. …. …. Cá estou no “ Tempo” em exercício gymnastico de porradaria
diária n’esta pepineira toda. É feitio, e francamente; treina-me o espírito. “
Assinada. Junta-se uma folha de anterrosto de um volume da “Tuberculose Social” com uma dedicatória autógrafa de
Gallis.
35 € - 70 €
257. GALVÃO, Henrique.- Manuscrito autógrafo (23p.; 11x35cm)
Original do artigo "NO RUMO DO IMPÈRIO", publicado pela Litografia Nacional do Pôrto em 1934, para a 1ª Exposição
Colonial Portuguesa. A obra escrita por este importante historiador português desenvolve a história moderna das
colónias portuguesas e a evolução da sua importância geo-política. A este interessante manuscrito, com rasuras e
emendas, acresce ainda uma cópia do exemplar editado.
150 € - 300 €
258. GALVÃO, Januario Peres Furtado.- Tratado Elementar de Medicina Legal / coordenado, segundo a legislação
portugueza, para uso da Mocidade estudiosa, e dos senhores facultativos, advogados, magistrados, militares, jurados
&c.- Porto: Na Typografia de Sebastião José Pereira, 1855.- 480p.; 21cm.-E
Foi durante muitos anos a obra
portuguesa de referência para a medicina legal. Claro que muitas das suas observações são hoje ainda de utilidade
prática. Meia-encadernação de pele, da época. Rubrica no rosto.
25 € - 50 €
259. GARCIA, Alberto.- Santo António do Cousso: Estudo Monográfico.- Lisboa: Edições Gama, 1948.- (8), 324,
(2)p.:il.; 24cm.-B
Invulgar monografia regional, ilustrada com estampas em separado.
15 € - 30 €
260. GARCIA, Luis Pinto.-Dicionário Numismática (subsidios para um).- Castelo Branco: Tip. Semedo, 1939.201,(3)p.;19cm.- E
Faz referência a várias personalidades e instituições ligadas á numismática na época, hoje
muito procurado. Meia-encadernação de pele. Estimado.
15 € - 30 €
261. GEDEÃO, António.- Linhas de Força.- Coimbra: Atlântica editora, S.A.L.R, 1967.- (4), 79p.;19cm.-B
1ª
edição. Raro. Rubrica no rosto, e primeira folha com defeito de abertura do caderno.
15 € - 30 €
262. GIACCARO, Vincentio.- ENCHIRIDIO CHRISTIANO / QVAL'E / Specchio della sincera vita christiana, & vero /
magisterio di riformar se stesso in ogni grado di / persone al puro stato Evangelico, composto per il / V.P.F.Vincentio
Giaccaro da Lugo dell'or / dine de predicatori della regolare offer / uanza & da lui nuvamente am-/ pliato , &
emendato…-In Vinegia: Nelle case di Pietro di Nicolini da Sabbio, 1538.- (8), 239f. numeradas pela frente;15cm.-E
Rara primeira edição desta obra quinhentista de índole devocional. Encadernação da época inteira de pergaminho,
cansada, sem guardas. Rosto com inscrições coevas e defeitos marginais.
75 € - 150 €
263. GOMES, Bernardino Antonio.- Memoria sobre a virtude toenifuga da Romeira, com observações zoologicas e
zoonomicas relativas á Toenia e com huma estampa por …- Lisboa: Na Typ. da Academia Real das Sciencias, 1822.(4), 39p.: 1 est.; 20cm.-C
Esta rara memória do notável médico, considerado hoje como um dos maiores
vultos da nossa medicina, parece tratar-se de um dos primeiros trabalhos em Portugal sobre Helmintologia parasitária
e além de estudar em pormenor as diversas espécies de Ténias de Portugal e Brasil, apresentou um remédio á base
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da Romeira, ainda hoje utilizado na medicina tradicional com plenos resultados. De salientar que este exemplar
conserva a gravura desdobrável com as Ténias, que geralmente falta. Cartonagem em papel marmoreado ao gosto da
época.
50 € - 100 €
264. GOMES, Marques.- A Vista Alegre: memória histórica.- Aveiro: Tip. Minerva Central, 1924.- 100p.: il.; 23cm.- E.
Apreciadíssimo estudo histórico-artístico sobre o aparecimento das "Loiças Vista Alegre" um dos poucos trabalhos
existente sobre o assunto. Ilustrado com diversas figuras no texto. Exemplar estimado. Raro. Enc. int. percalina com
capas.
25 € - 50 €
265. GOODOLPHIM, Costa.- As Misericordias.- Lisboa: Imprensa Nacional, 1897.- (4), 460, (1)p.:il.; 27cm.- (Quarto
Centenario do Descobrimento da India).- E
Apreciado estudo sobre as Misericórdias de Portugal. Ilustrado em
separado. Encadernação inteira de percalina.
20 € - 40 €
266. GOUFFÉ, Jules.- Le Livre de Cuisine : comprenant La Ciuisine de ménage et la Grande Cuisine avec 25
planches imprimées en chromo-lithographie et 161 vignettes sur bois dessinées d'aprés nature par E. Ronjat.- Paris:
Librairie de L. Hachette et Cie., 1867.- XI, 826p.: il., 25 est.; 28cm.-E
Trata-se da rara e apreciada primeira
edição de um dos primeiros ( senão mesmo o primeiro) livros franceses dedicado á chamada "Cozinha Francesa". O
autor foi aluno de "Carême" famoso cozinheiro de Napoleão Bonaparte e juntamente com este escreveu outros
tratados de doçaria e culinária. A edição é de esmerado apuro gráfico e vem adornada com figuras no texto e 25
estampas em separado, todas cromolitografias de bonito efeito estético. Este imponente volume está revestido por
uma meia-encadernação de pele da época. Importante clássico da bibliografia gastronómica.
200 € - 400 €
267. GRAÇA, Joaquim José da.- Systema legal de Medidas redigido por…. E approvado pelo Conselho Geral
d'Instrução Publica.- Lisboa: Typ. Universal, 1864.- VIII, 197, (2)p.; 25cm.-E
Além de numerosas explicações
técnicas sobre medidas apresenta tabelas de comparação c/medidas internacionais da época, sendo assim utilizada
para estudos históricos. Meia-encadernação de tela com capas.
15 € - 30 €
268. GUADALUPE, Fr. Antonio de.- Sermoens do Excellentissimo e Reverendissimo D. Fr. Antonio de Guadalupe.
Religioso Menór da Santa Provincia de Portugal, Bispo do Rio de Janeiro, e nomeado de Viseu (Tomos I e II) / dados à
luz pelo cuidado de Fr. Manoel de S. Damaso…- Lisboa: Na Officina dos Herdeiros de Antonio Pedrozo Galram ;
Miguel Manescal da Costa, 1749.- 2 vols.( 52, 638, 2 + 16, 515p.); 21cm.-E
Trata-se dos dois primeiros
volumes (de 3) desta obra que na opinião de Inocêncio (I,153) pode ter lugar em qualquer Biblioteca como exemplo da
literatura barroca. O 1º volume tem 16 Sermões da Quaresma e o 2º outros 16 da Semana Santa. Encadernações da
época, inteiras de pele. Para além de insignificantes furos de traça marginais e ocasionais, e leve acidez devido à
qualidade do papel. Estimados.
30 € - 60 €
269. GUILHERME, Fr. Manuel.- Escada Mystica de Jacob para subir ao ceo da perfeição… -Dada terceira vez à luz, e
acrescentada pelo Padre Fr. Joseph da Natividade.- Lisboa: Na Officina de Ignacio Nogueira Xisto, 1758.- (8), 426p.;
15cm.-E
Segundo Inocêncio (XVI, 225) as edições mais recentes como esta são preferíveis por conterem "
exorcismos para curar ao que estiver enfermo de feitiços ou malefícios". Encadernação da época, inteira de pele.
25 € - 50 €
270. GUIMARÃES, Alfredo.- As Armas brancas do Solar de Pindela / capa de João Jorge Malteira; desenhos de
Joaquim Teixeira.- Guimarães: Edição do Instituto para a Alta Cultura, 1946.- (8), 78, (6)p.: il.; 31cm.-B
Estudo
fundamental para o estudo da armaria portuguesa antiga, ilustrado com 2 figuras em separado e 18 no texto. Capas
levemente empoeiradas.
20 € - 40 €
271. GUIMARÃES, Feliciano.- Azulejos de Figura Avulsa.- Gaia: Edições Pátria, 1932.- 67p.:il.; 26cm.- (Estudos
Nacionais).-B
Importante estudo artístico, ilustrado com estampas a cores coladas no texto. Um dos títulos mais
apreciados desta famosa colecção . Raro.
30 € - 60 €
272. GUIMARÃES, Feliciano.- Ferros de Coimbra / desenhos do autor.- Coimbra: S.n., 1949.- 63p.: il.; 34cm.-B
Para além do interesse artístico acresce o interesse local. Ilustrado com desenhos do autor. Muito invulgar.
20 € - 60 €
273. GUSMÃO, Alexandre de.- Collecção de vários escritos inéditos políticos e literários de…. Que dá á luz publica
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I.M.F. de C.- Porto: Na Typografia de Faria Guimarães, 1841.- (2), 319, (4), 25, (1)p.; 17cm.-E
Segundo Incência
(I, 33) "neste volume que é hoje pouco vulgar ao menos em Lisboa, se comprehendem varias cartas, que já tinham
sido, muitos anos antes inseridas em diversos números do Investigador Portuguez em Inglaterra. Com evidente
interesse para a História da política colonial da época. Meia-encadernação de pele. Rubrica no rosto .15 € - 30 €
274. HANDBOOK of the Hotchkiss two-pounder Gun.- Paris: A. Chartier, 1885.- (4), 17, (2)p.:il.; 24cm.-E
excelente manual desta peça de campanha que foi utilizada durane muitos anos pelo exército portugês só sendo
substituida devido ao aparecimento de "Morteiro". Ilustrado com quatro estampas em separado mostrando a peça
montada, o seu transporte ao lombo de mulas e mais quatro estampas desdobráveis a cores figurando as várias
componentes, acessórios e munições de peça. Encadernação inteira de pele sintética com ferros a ouro na pasta
superior. Com capas. Estimado. Raro.
20 € - 40 €
275. HELDER, Herberto. A Cabeça entre as mãos.- Lisboa: Assírio & Alvim, 1982.- 41, (6)p.; 21cm.- (Cadernos
peninsulares / literatura 20).- B
1ª edição. Estimado.
15 € - 30 €
276. HERCULANO, Alexandre.- Historia de Portugal desde o começo da Monarchia até o fim do reinado de Affonso
III.- Quarta edição.- Lisboa: Em casa da Viuva Bertrand, 1875.-4 vols.; 22cm.-E Trata-se de uma das mais estimadas
histórias de Portugal. Esta quarta edição é em quase tudo igual á primeira. Boas encs. da época, inteiras de pele,
c/rotulos nas lombadas. Vol. IV da terceira edição.
50 € - 100 €
277. HISTORIA Nova, famosa e exemplar da Hespanhola Ingleza, / traduzida da lingua Hespanhola no nosso idioma
Portuguez e dada a luz por Reinerio Bocache, em que se conta a vida de huma Dama, natural de Cadiz chamada
Isabel, e de hum Cavalheiro Inglez, chamado Ricardo, a prospera fortuna em que se virão, os trabalhos que passárão,
e o ditoso fim que tiverão, como verá o autor.- Lisboa: Na Officina de Pedro Ferreira, 1748.- 47p.; 22cm.-E
Pensamos tratar-se da primeira edição da tradução para português desta famosa novela picaresca de Cervantes que
teve grande aceitação popular na época. A pagina de rosto vem adornada com uma curiosa xilogravura que representa
o casal a embarcar num bote, com um galeão ao fundo. Meia-encadernação de tela, modesta. Algumas folhas com
acidez pronunciada, devido á qualidade do papel. Opúsculo setecentista raro.
25 € - 50 €
279
278. HUTCHEON, J. EDITH.- Things Seen in Madeira: a
description of one of the most beautiful islands in the world,
the impressiveness of its mountain scenery, its rich flora, the
genial nature of its people, their occupation, habits & festas.Londres: Seeley, Service 6 Co. Limited, 1928.- (4), 157, (1)p.:
il.; 15cm.-E
Curioso livro de viagens sobre a Madeira,
ilustrado em separado, muito informativo, com interesse
cultural e etnográfico. Capítulo inicial dedicado a Lisboa e
arredores. Encadernação editorial em tela com ferros próprios
nas pastas.
30 € - 60 €
279. HYMNO Imperial-Constitucional da composição do
Senhor D. Pedro, em 1822.- (Porto): Imprensa do Gandra,
1826.- (1)f.; 21cm.-B
Trata-se da raríssima folha
volante com a 1ª impressão do famoso Hino Imperial
Constitucional (apenas com a letra) composto pelo Príncipe
D. Pedro de Bragança futuro Imperador do Brasil (D. Pedro I)
e Rei de Portugal (D. Pedro IV). Foi cantado pela primeira vez
no Rio de Janeiro em 5 de Junho de 1821 no espectaculo de
gala pelo juramento das bases da Constituição ( de 1822) e
cantado no Teatro de São Carlos em Lisboa em 24 de Agosto
de 1821. A partir de 1834 começou a ser tocado com
regularidade e em 1889, foi oficializado como Hino Nacional
Português por D. Carlos, ficando a ser mais conhecido popularmente como o "Hino da Carta". Levemente empoeirado.
Com dobras. Peça de colecção de evidente significado histórico.
75 € - 150 €
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280. INDICE chronologico dos Pergaminhos e Foraes existentes no Archivo da Camara Municipal de Coimbra :
primeira parte do Inventario do mesmo archivo (I-II).- Coimbra: Imprensa da Universidade, 1863-1867.- 84, 336,
p.;29cm.-E
Rara 1ª edição deste importante inventário da maior utilidade pois tem um precioso índice por temas.
Ainda transcreve alguns documentos inéditos. Também são invulgares os dois volumes juntos. As últimas 2 folhas do
1º têm restauros. Meia-encadernação de tela.
20 € - 40 €
281. JESUS MARIA, Fr. José.-Thesouro Carmelitano manifesto, e offerecido aos Irmãos , & Irmãs da Veneravel
Ordem Terceyra da Rainha do Anjos, Mãy de Deos, Senhora do Carmo.- Lisboa: Na Officina de Miguel Manescal,
1705.-(40), 253, (2)p.: 1 est.; 15cm.-E
Esta obra religiosa setecentista, tem algum interesse para a historia da
Ordem em portugal e no inicio tem um "Romance" traduzido do Castelhano em Português em verso, que " dá conta e
declara os Summos Pontifices que concederão ao Escapulario de N. Senhora do Carmo infinitas graças…". Vem
adornada por uma bonita gravura aberta em chapa que representa N. Senhora. Encadernação da época inteira de
pele. Insignificantes furos de traça nas primeiras folhas. Estimado.
20 € - 40 €
282. (JESUÍTAS)- (ALVARÁ).- Ley por que V. Magestade he servido exterminar, proscrever, e mandar expulsar dos
seus Reinos, e Dominios os Regulares da Companhia denominada de Jesu e proibir que com elles se tenha qualquer
communicação verbal, ou por escrito; pelos justissimos, e urgentissimos motivos, acima declarados, e debaixo das
penas nella estabelecidas …. Lisboa , 3 de Outubro de 1759.- Lisboa: Na Officina de Antonio Rodrigues Galhardo,
1759.- 7p.; 29cm.-B
Trata-se de um original do Alvará de lei pombalina que determinou a expulsão dos Jesuítas
de Portugal e dos seus dominios ultramarinos. Peça de colecção.
20 € - 40 €
283. JOLY, Victor.-Des Jésuites et de quelques engouements littéraires a propos du Juif Errant.- Bruxelles: Eugéne
Landoy, 1845.-(4),180p.;22cm.-E
Importante libelo a favor da liberdade de pensamento. Meia-encadernação
de pele.
15 € - 30 €
284. JORGE, J.V.- Notas sôbre a Arte Chinesa.- Macau: Tip. Mercantil de N.T. Fernandes & Filhos, 1940.- (8), 146,
(4)p.: muito il.; 19 x 26cm.-C
Livro de grande interesse sobre a arte chinesa, repleto de úteis considerações
técnicas, reproducções de marcas e profusamente ilustrado com estampas impressas em papel couché. Para se
ajuizar da importância da colecção do autor, bastará referir que tinha 10.000 exemplares, e aquele deveria ser muito
entendido na matéria pois refere" tive ocasião de visitar palácios de príncipes e vice-reis, o palácio imperial, os museus
do Imperador e da Imperatriz, tendo ficado maravilhado com as preciosidades que vi, tanto da arte da cerâmica como
de outras, todas de autenticidade absolutamente indiscutível. Cartonagem da edição.Dedicatória no rosto.
40 € - 80 €
285. JORNAL da Sociedade Literaria Patriotica - 1º Trimestre.- Nº 1 (abril de 1822) a Nº 26 ( Julho de 1822).- Lisboa
: Na Typographia Rollandiana, 1822.- 724p.; 20cm.-E
Colecção significativa deste periódico dirigido por
Nuno Alvares Pereira de Pato Moniz, com artigos importantes para o conhecimento da historia politica e economica da
época. Pagina de rosto com defeitos e primeira folha do Nº 1. Também falta um numero suplementar entre o 5 e o 6 o
que provoca descontinuidade na paginação que é seguida. Encadernação da época, inteira de pele, com defeito na
lombada.
30 € - 60 €
286. LAGÔA, Visconde de.- Grandes e humildes na Epopeia Portuguesa do Oriente (Seculos XV, XVI e XVII).Lisboa: "Gráfica Lisbonense", 1942-1943.- 2 vols. em 1: il.; 25cm.-E
1ª edição desta notável obra biográfica sobre
os heróicos portugueses que tomaram parte na expansão portuguesa do Oriente que infelizmente ficou por concluir.
Boa m/enc. de pele, c/capas. C/ded. do autor.
40 € - 80 €
287. LAIRESSE, Gerardo.- Principios de Arte da Gravura, transladados do grande livro dos pintores de Gerardo
lairesse, livro decimo terceiro: para servirem de appendice aos principios de Desenho….- Lisboa: na Typ.
Chalcographica Typoplastica e Litteraria do Arco do Cego, 1801.- 42, (4)p.: 1 il.; 21cm.-B
Interessantíssima
obra técnica traduzida por Fr. Mariano veloso, e publicada pela famosa Oficina do Arco do Cego. Ilustrado com uma
gravura sobre a perspectiva. Capas em papel marmoreada da época. Raro e procurado.
40 € - 80 €
288. LANG, Heinrich.- Circus Bilder von.- (Munchen): Buchandlung Adolf Ackermann, s.d. (1880).- 25 est.; 33cm.-C
Trata-se de uma colecção de 25 estampas desenhadas por H. Lang sobre a vida usual de um circo, com evidente
interesse para a iconografia circense. Dentro de port-folio próprio, com pasta superior adornada por ferros próprios
(com mancha cansada na lombada).
50 € - 100 €
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289. LANGHANS, Franz-Paul.- A Casa dos Vinte e Quatro de Lisboa : Subsídios para a sua história.- Lisboa:
Imprensa Nacional, 1948.- 418p.;27cm.-B
Importante estudo histórico, muito informativo e com evidente interesse
olisiponense. Valorizado com dedicatória do autor.
15 € - 30 €
290. LANGSDORF, Jorge Henrique.- Observações sobre o melhoramento dos hospitaes em geral, dedicadas ao …
Senhor Luiz Pinto de Sousa Coutinho Senhor de Ferreiros e Tendaes e da Casa de Balsemão….- Lisboa: Na
Typografia da Academia Real das Sciencias, 1800.- (4), 66, (2)p.: 2 desd.; 20cm.-C
É um dos primeiros e dos
menos conhecidos trabalhos deste medico alemão de origem russa que acompanhou o Principe Waldeck a Lisboa e
aqui exerceu clínica ao serviço da comunidade alemã durante alguns anos. É mundialmente famoso por ter realizado
diversas explorações científicas na Sibéria e nos Montes Urais e sobretudo pela notável viagem através do sertão
brasileiro para sempre imortalizada pelos desenhos de M. Rugendas e pelas valiosíssimas colecções de espécimes
naturais que trouxe para a Europa. Estas "observações" têm interesse histórico e este exemplar conserva as duas
tabelas desdobráveis finais, que quase sempre faltam. Cartonagem em papel marmoreado ao gosto antigo.
40 € - 80 €
291. LAPA, Albino.- Dicionário de Calão / prefácio de Aquilino Ribeiro.- 1ª edição.- Lisboa: Sociedade Gráfica
Nacional Lda., 1959.-(8), XXXII, 217, (12)p.:il.;21cm.-E
1ª edição. Enriquecida por um extenso prefácio de
Aqulino Ribeiro. Meia-encadernação de pele com capas. Sempre muito procurado.
30 € - 60 €
292. LAPA, Albino.- Governadores Civis de Portugal (Lisboa).- Lisboa: Gráfica Santelmo, 1962.- (8), 250,
(5)p.:il.;24cm.-B
Refere-se principalmente á cidade de Lisboa. Tem também uma lista dos Governadores civis
das principais cidades do Pais. Com dados biográficos. Ilustrados em separado com fotografias das personagens
referidas e várias vistas da cidade de Lisboa e alguns acontecimentos marcantes da época. Capas levemente
empoeiradas.
12 € - 30 €
293. LAPA, Albino.- Livro dos Reis e Presidentes da Républica.- Lisboa: Gráfica Ulissiponense Limitada, 1954.- 142,
(4).:il.; 25cm.- (Colaboração do Instituto Grafológico Portugues).-B
Apresenta fac-similes das assinaturas dos Reis
e Presidentes da Républica portuguesa seguidas do estudo grafológico e suas conclusões. Trabalho muito procurado.
25 € - 50 €
294. LAPA, Albino.- Voluntários Reais do Comércio de Lisboa.- Lisboa: Editorial Império, Ldt.; 1936.- (12), 121,
(3)p.:il.; 24cm.-B
História desta importante milícia que se organizou nos principios do século XIX, após as
invasões napoleónicas. Com interesse olisiponense. Ilustrado em separado com várias estampas impressas em papel
couché. Com listas nominais dos oficiais participantes. Estimado.
10 € - 20 €
295. LEAL, Augusto S.A. Barbosa de Pinho.- Portugal Antigo e Moderno : diccionário geografico, estatístico,
chorográfico, heraldico, archeológico, histórico, biográfico e etymologico de todas as cidades, vilas e freguezias de
Portugal e de grande numero de aldeas se estas são notáveis…- Lisboa: Ed. Mattos Moreira, 1873-1890.- (aliás
Lisboa: Cota d'Armas editores e livreiros, 1990).- 12 vols.; 24cm.-B
Excelente edição fac-similada,
comemorativa do primeiro centenario da original desta obra que pelas suas características é ainda hoje indispensável
para o estudo da historia politica e geográfica de Portugal, bem como fonte inesgotável de informações sobre as
nossas lendas, usos e costumes. Há muito esgotada e hoje tão procurada como a primeira.
300 € - 600 €
296. LEAL, Gomes.- Carta ao Bispo do Porto: o Jesuita e o Mestre Escola.- Lisboa: Empreza da Historia de Portugal,
1901.- (4), 36p.; 23cm.-E
Esta carta polémica em verso ao bispo do Porto D. António Barrozo. Tem no final
uma nota do autor bastante esclarecedora da sua maneira de pensar quanto ao assunto. Meia-encadernação de pele
com capas.
15 € - 30 €
297. LEAL, Gomes.- Patria e Deus e A Morte do Máo Ladrão.- 1º Milhar.- Lisboa: Livraria de João Carneiro & Cia.,
1914.- 64p.; 19cm.-B
1ª edição. Exemplar muito valorizado com dedicatória do poeta e correcções autógrafas no
ultimo poema.
20 € - 40 €
298. LEAL, Gomes.- O Senhor dos Passos da Graça : Memorias de um revoltado.- Lisboa: mLivraria Guimarães,
1904.- 335p.; 19cm.-B
+
LEAL, Gomes.- A Mulher de Luto : Processo ruidoso e singular.- Lisboa: Livraria
Central de Gomes de Carvalho, 1902.- 202, (6)p.; 19cm.-E
Segundo titulo com sublinhados.
10 € - 20 €
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299. LEAL, Gomes.- A Traição : Carta a El-Rei D. Luiz sobre a venda de Lourenço Marques.- Lisboa: Livraria
portugueza e Franceza, 1881.- 32p.;17cm.-B
+
LEAL, Gomes.- Serenadas de Hylario no Ceo, phantasia
mystica em um acto.- Vila Franca de Xira: Imprensa Economica, s.d.- 56, (10)p.; 18cm.-B
Primeiras edições
muito invulgares. O primeiro titulo tem a lombada reforçada e o segundo está muito valorizado com uma bonita
dedicatória do poeta ao Dr. Alfredo da Cunha e conserva as capas embora soltas.
20 € - 40 €
300. LEÃO, Miguel Lopes de.- Segunda allegação Historoico-Juridica em resposta demonstrativa com originaes
documentos dos erros de facto, e de direito das allegações adversas, e notas anónimas: e com huma dissertação
convincente da fabulosa falsidade que vã, e inutilmente se introduziu na causa da denuncia do Morgado de Pancas…Lisboa: Na Officina de Antonio Rodrigues Galhardo, 1805.- (2), 63p.; 29cm.-B
Do famoso processo da causa de
denúncia da Coutada e Morgado de Pancas. Capas em papel estampado da época, mas imperfeitas. Primeiras folhas
com manchas e imperfeições. Ultima folha com inscrições coevas manuscritas. Raro.
15 € - 30 €
301. LIMA, Durval Pires de.- Os primeiros livros e livreiros de Lisboa.- Lisboa: Câmara Municipal, 1942.- 24,
(12)p.:il.;26cm.-E
Quatro pág. Com marcas de impressores usadas entre 1496 e 1632. Encadernação inteira de
pele, com capas. Muito procurado.
15 € - 30 €
302. LIMA, Fernando de Castro Pires de.- A Lenda do Senhor do Galo de Barcelos e o Milagre do Enforcado /
prólogo de D. Ramón Otero Pedrayo.- (Lisboa): F.N.A.T., 1965.- 170, (2)p.:il.; 20cm.-(Col. Cultura e Recreio).-B
Interessante estudo histórico/etnográfico. Ilustrado.
12 € - 30 €
303. LIMA, Henrique de Campos Ferreira.- Princesas Artistas ( As filhas de El-Rei D. José).- Coimbra: Imprensa da
Universidade, 1925.- (8), 68, (2)p.:il.; 23cm.-(Subsídios para a história da Arte Portuguesa).-E
+
VITORINO,
Pedro.- Os Museus de Arte do Pôrto (Notas Históricas).- Coimbra: Imprensa da Universidade, 1930.- XXIII, 194, (4)p.:
il.; 23cm.-( Subsídios para a história da Arte portuguesa).-E
Dois titulos desta apreciada colecção. Meiasencadernações de pele, com capas.
15 € - 30 €
304. LIMA, Matias de.- A Encadernação em Portugal: (subsídios para a sua história).- gaia: Edições patria, 1933.76p.:il.;26cm.- (Estudos Nacionais; 1).-E
O mais importante estudo que se fez sobre a matéria em Portugal, com
diversas ilustrações impressas em papel couché. Meia-encadernação de pele com capas.
50 € - 100 €
305. LIMA, Oliveira.- D. Miguel no trono (1828-1833) / obra póstuma prefaciada por Fidelino de Figueiredo.- Coimbra:
Impr. da Universidade, 1933.- XIV, 304p.: 1 retr.; 23cm.-B
Cuidada edição, adornada com um retrato do autor.
Segundo Fidelino de Figueiredo este trabalho "é verdadeiramente a história diplomática do Governo de D. Miguel".
15 € - 30 €
306. LIMPO, Manuel do Espírito Santo.- Principios de Tactica Naval.- Lisboa: Na Typografia da Academia Real das
Sciencias, 1797.- XIV, 181,(2)p.: 11 est.; 15cm.-E
Trata-se de um dos mais apreciados trabalhos deste oficial de
marinha, director do Observatório da Academia Real de Marinha, natural de Olivença. Perseguido pela Inquisição, foi
mesmo penitenciado num Auto de Fé em Coimbra juntamente com o famoso lente Anastácio da Cunha. Vem ilustrado
com 11 estampas desdobráveis abertas em chapa que figuram esquemas de evoluções navais. Encadernação da
época inteira de pele com picos de traça nas coifas. Leves manchas antigas.
70 € - 150 €
307. LINO, Raul.- Quatro palavras sobre os Paços Reais da Vila de Sintra.- Lisboa: Edição de Valentim de Carvalho,
135, (6)p.:il.; 23cm.-B
+
CARVALHO, Ayres de.- A Escultura em Mafra.- Mafra: Ed. Do autor, 1950.- 44, (4)p.:
il.; 25cm.-B
12 € - 30 €
308. LISBOA, António Maria.- A Verticalidade e a Chave.- (Lisboa): Contraponto, s.d.- (8)p.; 25cm.-B
Trata-se
de um raríssimo texto de pendor ocultista, já póstumo, publicado pela "Contraponto" de Luis Pacheco. De muito
reduzida tiragem.
100 € - 200 €
309. LIVRO DAS ARMADAS: Memória das armadas que de Portugal passaram há Índia…/ introducção por Luis de
Albuquerque.- Lisboa: Academia das Ciências, 1979.- 25p.:77 est. facsimile.; 42cm.-C
Magnífica edição
limitada a 2.000 exemplares, numerada e rubricada. Reprodução fac-similada do manuscrito pertence à Academia das
Ciências de Lisboa, muito valorizada pela excelente introdução e leitura actualizada do códice. Cartonagem editorial c/
caixa própria. Esgotado e muito procurado.
40€ - 80€
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310. LIVRO (O) de Cozinha da Infanta D. Maria de Portugal / Leitura de Giacinto Manupella, Salvador Dias Arnault;
prólogo, notas aos textos, glossários e índices de Giacinto Manupella; introd. histórica de Salvador Dias Arnault.Coimbra: Universidade de Coimbra, 1967.- CXLV, 257, (2)p.; 22cm.- (Acta Universatis Conimbrigensis).-B
Esta 1ª edição integeral do famoso códice português quinhentista guardado na Biblioteca nacional de Nápoles, está
muito valorizada pela importante introdução histórica e abundantes notas aos textos. Contém algumas reproduções de
páginas de manuscrito. Livros portugueses de Cozinha nº 153.
30 € - 60 €
311. LIVRO da Fazenda e Rendas da Universidade de Coimbra em 1570 / organizado por Simão de Figueiró, escrivão
de suas rendas e bens ; e lido e publicado por Antonio Gomes da Rocha Madahil.- Coimbra: Universidade de Coimbra,
1940.- LVI, 366, (2)p.;29cm.-(Universitatis Conimbrigensis Studia ac Regesta).-B
Fundamental para o
conhecimento da Coimbra quinhentista e da vida universitária na época.
20 € - 40 €
312. LIVRO DE LEITURA para uso das Escolas Indigenas da Provincia de Moçambique, Terceira e quarta classe.Lourenço Marques: Imprensa Nacional, 1908.- (3), 109, XLVI, (2)p.; 22cm.-E
Livro para instrução primária, inclui
em anexo um Vocabulário de Portuguez-Ronga, de valor etnográfico e histórico. Meia encadernação de pele, conserva
as capas. Estimado.
15 € - 30 €
313. LIVROS de Linhagens.- Lisboa: Gabinete de Estudos Heraldicos e Genealógicos, 1960-1965.- 5 vols.; 24cm.-B
Conjunto composto por: "Livro Velho 1", "Livro Velho 2", "Livro Velho 3", "Indice onomástico 1" e "Indice onomástico 2".
Exemplares numerados de uma edição de apenas 500. Texto genealógico de grande interesse, originalmente
publicado nos "Portugaliae Munumenta Historica" de Alexandre Herculano. Tudo quanto se publicou, desta excelente
edição, justamente apreciada.
35 € - 70 €
314. LOBATO, António dos Reis.- Arte da Grammatica da Lingua Portugueza / composta e offerecida ao …- Lisboa:
Na Regia Officina Typografica, 1771.- 229 (2)p.; 15cm.-E
Esta obra foi adoptada para ensino da nossa lingua.
Este exemplar conserva no final o poema latino de António Felix Mendes, que por vezes falta. Encadernação da época
inteira de pele, sem guardas. Inscrições no verso da ultima folha.
15 € - 30 €
315. LOUREIRO, Adolfo Ferreira de.- Estudos sobre alguns Portos Commerciais da Europa, asia, Africa e Oceania e
sobre diversos serviços concernentes á Engenharia Civil. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1885.- 2 vols.; 24cm.-E
Obra técnica e muito informativa. Como habitualmente sem o volume das estampas. Meias encadernações de pele, da
época, estimados.
30 € - 60 €
316. LOUREIRO, J.Pinto.- Coimbra no Passado.- Coimbra: Câmara Municipal de Coimbra, 1964.- 2 vols.:il.; 23cm.-B
Monografia de grande interesse histórico e artístico, fundamental para a história regional. Com estampas em separado.
Invulgar os dois volumes juntos.
15 € - 30 €
317. LUÍZ, Dom (Rei de Portugal).- 1 Documento (4p.; 25x38cm)
Carta de remissão do "fôro imposto em hum predio situado no terceiro bairro de Lisbôa [na calçada do Cômbro 5 a 46,
com frente para a rua Formosa números um a dezassete, e travessa de André Valente, números 28 e trinta e quatro],
que effectuou Luiz de Mello Breyner".
Assinatura autógrafa.Lisboa, em 26/11/1887.
75 € - 150 €
318. LUÍS, Dom (Rei de Portugal).- 3 Documentos (45x61cm)
Três documentos oficiais a saber: Carta de Nomeação de João Jorge Moreira de Sá, "Cavalleiro da Antiga e muito
Nobre Ordem da Torre e Espada do Valor, Lealdade e Mérito", assinado "El Rei Luís" datado de 1888 ; e duas Cartas
Patente de promoção a segundo tenente e a primeiro tenente do mesmo oficial da armada, também assinadas "El Rei
Luís", de 1880e 1884. Todas conservam o selo branco. Estimados.
90 € - 160 €
319. LUSÍADA : revista ilustrada de cultura, arte, literatura, história, critica ; publicação trimestral / director Carlos de
Passos; secretário Carlos Bastos .- Vol. I nº 1 a Vol. IV nº 13 (Primavera de 1952 a Outubro de 1960).- Porto: Jorge
Guimarães, 1952-1960.- 13 números: il.; 27cm.-B
Colecção completa desta revista literária muito ilustrada no
texto e em separado por vezes a cores, impressa em papel de qualidade. Encerra valiosa colaboração de que
destacamos: António Sérgio, Teixeira de Pascoais, Diogo de Macedo, António Pedro, Cecília Meireles e outros. Capas
de brochura originais, policromadas, estimadas. Pouco vulgar.
45 € - 90 €
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320. LUSITANIA: revista de estudos portugueses/directora Carolina Michaelis de Vasconcellos; secretários da
Redacção Afonso Lopes Vieira, Reynaldo dos Santos.- Vol.I, fasc.1 A Vol. IV, fasc. 10 ( Janeiro 1924 a Outubro 1927).Lisboa: Câmara Reis, 1924-1927.- 10 números em 2 vols.:il.;25cm.-B
Colecção completa desta muito
interessante revista de arte, filosofia, literatura, viagens, etc., em que colaboraram os principais especialistas e críticos
da época: Afonso Lopes Vieira, Agostinho de Campos, Antonio Sardinha, António Sérgio, José Leite de Vasconcelos e
Reinaldo dos Santos entre outros.
80 € - 150 €
321. MACEDO, Joaquim José da Cunha de.- Memória em que se pretende provar que os arabes não conhecerão as
Canárias antes dos portuguezes.- Lisboa: Typ. da Academia Real das Sciencias, 1844.- (2), 232p.; 32cm.-E
Trabalho importante para o estudo e conhecimento da nautica e descobrimentos portugueses. Tem em apendice os
textos traduzidos e citados. Meia-encadernação de pele. Muito invulgar e procurado.
30 € - 60 €
322. MACEDO, Pe. José Agostinho de.- (Manuscrito).- Os Burros : poema epico por… (1814).- Sec. XIX.- 167f. ;
23cm.-E
Trata-se de um exemplar manuscrito desta famosa obra poética onde o polémico frade, satiriza tudo
e todos, e em que é particularmente difamatório e maledicente para com os frades Bernardos ( que haviam recusado a
sua entrada para aquela ordem) a ponto de chocar a sociedade da época, de tal forma que o próprio com receio de
problemas com a justiça viria a renegá-la. Segundo Inocêncio (IV,188) a primeira versão foi feita em 1812 e esta de
1814 deverá ser a segunda, embora o próprio autor tivesse modificado ao longo dos anos o poema e existirem
manuscritas diversas versões todas diferentes entre si. Qualquer uma das que apresentam a famosa ofensiva frase
do prólogo dedicada ao Geral dos Bernardos " que V. Exª não só he hum pedaço d'asno, mas huma conhecida Besta,
um acabadissimo Burro, e perfeitissimo Jumento, de quem se protesta ser sincero tangedor". O mesmo bibliógrafo
considera que apesar da edição de Paris de 1837 este poema nas suas versões mais antigas (como esta) deve ser
considerado inédito. Meia-encadernação de pele. Raro.
200 € - 400 €
323. MACEDO, Pe.José Agostinho de.-Cartas de José Agostinho de Macedo a seu amigo J.J.P.L. ( Joaquim José
Pedro Lopes).- Lisboa: Na Impressão Régia, 1827.- 32 cartas; 22cm.-E
Segundo Inocêncio (IV,197) estas
cartas, polémicas como sempre, foram muito apreciadas na época, e conjuntos completos como este são hoje
invulgares. Este exemplar não tem a página de rosto que por vezes acompanha alguns exemplares, mas está muito
valorizado com a presença de um bom retrato do autor em gravura da época. Encadernação inteira de pele.
25 € - 50 €
324. MACEDO,Pe. José Agostinho de.- Obras inéditas de José Agostinho de Macedo - censuras e diversas obras
(1824-1829) composições lyricas, didacticas e dramaticas / com um breve estudo sobre a historia da Censura Official
por Theophilo Braga.- Lisboa: Por ordem e na Typographia da Academia Real das Sciencias, 1901.- XXIV, 336p.;
24cm.-E
C/interesse histórico e literário. O estudo de Teófilo Braga sobre a censura estende-se por 26 pags.
M/enc. De pele, com capas.
15 € - 30 €
325. MACHADO, Alfredo da Silva.- Elucidario para o Ensaio das Substancias Medicinaes.- 2ª edição, refundida e
muito augmentada do " Elucidario aos ensaios das substancias medicinaes recommendados na Pharmacopêa
portugueza".- Lisboa: Administração da " Gazeta de Pharmacia", 1896.- 248p.; 28cm.-E
Obra técnica de farmácia
muito informativa e ainda com utilidade prática. Exemplar muito valorizado com uma dedicatória para o Conselheiro
João Franco, revestido por uma bonita meia-encadernação de chagrin com dedicatória a ouro na pasta superior. Corte
das folhas dourado. Estimado.
35 € - 70 €
326. MACHADO, Bernardino.- 1 Carta autógrafa (1p.;23cm.)
Carta dirigida a um amigo (aluno?) que lhe havia enviado um trabalho para leitura e apreciação, dizendo: " Agradeçolhe muito penhorado este exemplar da sua obra. Acabo de de a receber aqui, aonde estou a banhos, e vou lel-a nos
dias feriados que me restam com todo o interesse que tomo pelo auctor. Procurarei aprecial-a sem prevenção, por
mais que custe surpreender a gente dos juizos antecipados da sympathia pessoal…" continu a discorrer da forma
isenta como irá apreciar o trabalho .Assinada e datada de Azurara 10. (pequeno rasgo na dobra).
35 € _ 70 €
327. MACHADO, J.T. Montalvão.- Quem livrou Pombal da pena de morte.- Lisboa: Academia Portuguesa da História,
1979.- 84), 400p.: il.; 26cm.- (Subsídios para a história portuguesa, 16).-B
Estudo com interesse histórico e
genealógico, com diversas ilustrações em separado e 3 mapas genealógicos desdobráveis. Procurado.
20 € - 40 €
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328. MACHADO, José de Sousa.- O Poeta do Neiva: Noticias biográficas e genealógicas recolhidas e compostas
por…- Braga: Livraria Cruz, 1929.- 376, (4)p.:il.;23cm.-B
Desenvolvido estudo genealógico de Sá de Miranda.
Apreciado e invulgar.
15 € - 30 €
329. MACHADO, José de Sousa.- Ultimas gerações de Entre Douro e Minho; Apostilas ás Arvores de costados das
Familias Nobres de José Barbosa Canaes de Figueiredo Castello Branco.- Braga: tip. Da "Pax", 1931.- aliás Lisboa:
J.A. Telles da Silva, 1989.- 2 vols.; 25cm.-B
Trata-se da excelente reimpressão fac-similada desta
importantes obra de genealogia, c/uma tiragem de apenas 500 exemplares.
45 € - 90 €
330. MADEIRA.- 7 obras com os titulos seguintes: D. Francisco Manuel de Melo e o descobrimento da Madeira ( a
lenda de Machim) / António Gonçalves Rodrigues (Lisboa); Lugares selectos de autores portugueses que escreveram
sobre o Arquipélago da Madeira / Cabral do Nascimento (1949); Era uma vez… na Madeira: Lendas, contos e
tradições da nossa terra / Alfredo Vieira de Freitas ( Funchal, 1984); Os homens do mar / Pe. Carlos Jorge de Faria e
Castro (Funchal, 1963); Introdução à arquitectura militar na Madeira : A fortaleza-palácio de São Lourenço / Rui Carita
( Funcha, 1981); História da Madeira (1420-1566): povoamento e producção açucareira / Rui Carita (Funchal, 1989); A
Linguagem popular da Madeira: o dialecto / Eduardo Antonio Pestana.
15 € - 30 €
331. (MAÇONARIA).- Á G.'. DO S.'. A.'. DO U.'. (á glória do Supremo Arquitecto do Universo) S.'. F.'. U.'. Peç.'.
D'Arcit.'. Recitada no banq.'. Maçon.'. Dado pela M.'. R.'. L.'. Illustração, em 9 de Julho de 1864 (e.'. Prof.'.) / D. Hugo ,
Cav.'. Rosa .'. Orad.'. Da L.'. Illustração..- S.l. (Porto): S.n., 1864 (1)f.; 40cm.-B
+
Á G.'. DO S.'. A.'. DO U.'. (á
glória do Supremo Arquitecto do Universo) S.'. F.'. U.'. : Peç.'. D'Archit.'. Recitada no banq.'. Maçon.'. Dado pela M.'.
R. L.'. Illustração em 9 de Julho de 1864 ( e.'. Prof.'.) : Tacito Cav.'. R.'. Secret.'. Da L.'. Filha da Illustração.- Sl. (Porto):
S.n., 1864.- (1 f.); 27cm.-B
Trata-se de duas folhas volantes maçonicas, cada uma com uma poesia recitada
num banquete profano maçonico realizado em 9 de Julho de 1864 pela Loja " ILLUSTRAÇÃO". A primeira de maiores
dimensões vem assinada por D. Hugo (nome simbólico) orador da Loja " Illustração" identificado a tinta como Pinheiro
Cabral? A segunda de menores dimensões vem assinada por Tacito (nome simbólico) secretário da Loja "Filha da
Illustração" identificado a tinta como Guerra Leal ( Manuel Alberto da Guerra Leal) ? Impressões a azul com
cercaduras decorativas. Não encontrámos referências a estas duas lojas provavelmente do Porto de meados do seculo
XIX. A maior com pequenas imperfeições nas margens e dobrada.
50 € - 100 €
332. MALANGATANA, Ngweenya Valente.- 1 Desenho (24x33cm).
Desenho a tinta da china, em papel canson, representando uma mulher com flores.
Assinado e datado "Lisboa 23 Jul 72".

100 € - 200 €

333. MALANGATANA, Ngweenya Valente.- 1 Desenho (24x33cm).
Desenho a tinta da china, em papel canson, representando uma menina sentada à mesa, com flores. Pequena falta de
papel e pequeno rasgão na margem.
Assinado e datado "Lisboa 23 /11/ 72".
80 € - 160 €
334. MANUEL II (D.) (Rei de Portugal).-Livros antigos portugueses da Biblioteca de Sua Magestade Fidelíssima:
1489-1600 / descriptos por S.M. El-Rei d. Manuel em três volumes = Early Portuguese / Books in the Library of His
Magesty the King of Portugal: 1489-1600/ described by H.M. King Manuel in three volumes.- Londres: Maggs Bros.,
1929-1935.- 3 vols.:il.; 33cm.-E
Trabalho da maior erudição e rigor científico, verdadeira obra-prima da nossa
bibliografia, é indispenável a todos os estudiosos e interessados pela tipografia portuguesa do século XVI. Para além
de minuciosas descrições bibliográficas, D. Manuel dá-nos ainda valiosas informações sobre aspectos iconográficos,
tipográficos, de autria e conteúdo. As investigações do autor chegaram ao ponto de avançar hipóteses hoje
reconhecidamente aceite em diversos campos do saber, nomeadamente na história da astronomia e na filologia
hebraica. Edição luxuosa limitada a 650 exemplares, bilingue, impressa a duas colunas, a preto e a vermelho.
Encadernações editoriais.
350 € - 700 €
335. MANN, Hans.- The 12 profhets of Antonio Francisco Lisboa "o Aleijadinho".- 130p.: il.; 29cm.-E
Muito
ilustrado no texto com várias reproduções de trabalhos artísticos deste famoso escultor luso-brasileiro. Meiaencadernação de pele, um pouco cansada.
15 € - 30 €
336. MANUSCRITO.- PAPÉIS Políticos.- Sec. XVIII.- (52)f. não numeradas; 22cm.-E
Trata-se de um volume
com este título que é constituído por 5 obras com os titulos seguintes: 1-º Hua dedução historica da decadencia e
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abattimento do preço a que chegarão os vinhos do Doiro; o que deu causa a estabelecerem a Companhia ; 2-º Carta
do Imperador Jozé 2º sobre a Administração do Governo. ; 3-º Regimento do Escrivão da Puridade, dictado por Luis de
Vasconcellos e Sousa 2º Conde de Castello Melhor V. Ministro do Rey D. Affonso 6º com cujo titulo governou
absolutamente o Reino ; 4-º Alvará da criação das secretarias de Estado no anno de 1736. ; 5-º A Ley respectiva aos
Ministro Estrangeiros. Manuscrito de boa caligrafia, muito legível. Encadernação da época inteira de pele.
80 € - 160 €
337. MARIA II, Dona (Rainha de Portugal). - 1 Documento em pergaminho
Carta régia:“… de venda d’umas cazas no Beco de Santo António no sitio de Val de Pereiro com os Nºs 8 a 10 que na
conformidade da Lei arrematou João Manuel Gonçalves perante a Junta do Credito Publico no dia 29 de Novembro de
1841 pela quantia de 245# 500 reis…”
Assinatura autógrafa seguida da de António José de Ávila. Datada de Lisboa 29 de Novembro de 1841. Conserva o
selo branco embora imperfeito.
50€ - 100€
338. MARIA FRANCISCA, Dona (Infanta de Portugal; Infanta de Espanha).- 1 Carta autógrafa (2p.; 25cm.)
Carta dirigida á Marquesa de Chaves ( D. Francisca Xavier da Silva - Filha dos Marqueses do Alegrete casada com o
1º Marquês de Chaves importante cabo de guerra Miguelista) provavelmente quando esta estava com o marido
refugiada em Espanha na sequência da tentativa pelo Marquês de Chaves de ocupar Portugal a favor de D. Miguel a
partir de Bragança, mas que falhou por oposição das forças liberais. Respondendo á Marquesa que provavelmente lhe
pediria influencia no Rei de España a favor dos Miguelistas diz a Infanta: " Há quem me dera n'este momento bastante
influencia sobre o animo de S.M.C. para lhe fazer ver que as pessoas que taes coizas lhe aconseilhão, são seus
maiores enemigos, e so querem perder Portugal, para que depois possão perder España: Eu farei tudo quanto me fôr
possivel a favôr do Marquez e da Marqueza, que tão injustamente são perseguidos, porem não desconfiem pois Deos
não pode abandonar as pessoas que defendem a sua santa cauza, e que são fieis ao seu legitimo Rey, …. Lhe poder
servir em alguma outra coisa, mande mo dizer logo, pois pode estar serta que tenho o maior prazer em fazer ver ao
mundo inteiro que sou, fui, e espero em Deos ser sempre, a Defensora, e protectorados fieis defensores do Altar, e
dos Trónos, e que se na minha mão estivesse já tinha acabado com todos os que são contrarios a estas ideias, pois
assim mo ensina a Stª Religião que pella misericordia de Deos professo."Assinada e datada de Madrid 11 de Abril de
1827. Conserva o selo de lacre. D. Maria Francisca era filha de D. João VI e casou com o Infante de Espanha D.
Carlos de Bourbon. Era profundamente Miguelista.
150 € - 300 €
339. (MARINHA).- "Canhoneira Bengo" e "Tácticas de escaléres armados em guerra".- 2 Livros manuscritos O
primeiro livro é sobre a "Canhoneira "Bengo"", embarcação ao serviço da Coroa Portugueza, regulamentada pela
portaria de 1 de Abril de 1885.Trata-se da descrição da "Lotação para a Canhoneira (…) Estado Maior (…) Classes e
Encargos (…) Pessoal da machina (…) Detalhes das limpezas (…) Mappa das Limpezas semanaes" e "Aguada", com
alguns desenhos esplicativos. O segundo trata-se de um livro de "Ordenança táctica e instruções" militares, que inclui
vários desenhos das tácticas descritas e ainda um "Regimento de signaes", pensamos tratar-se de um alargado
conjunto de apontamentos para uso pessoal.
80 € - 160 €
340. (MARINHA) / BRASIL- (Manuscrito).- Diario Nautico de Lisboa para o Pará ( e do Pará para Lisboa) feito a bordo
da Galera Portuguesa VIAJANTE de que são proprietários Bessones & Barbosas / por José Severo de Souza
Machado - Anno de 1872.- (56 )f. não numeradas (parcialmente impressas e manuscritas).- 33cm.-E
Trata-se
do "Diário de Bordo" feito pelo terceiro piloto (era então Capitão Francisco Jerónimo de Mendonça) de uma viagem de
ida e volta de Lisboa ao Pará, entre 16 de Junho de 1872 e 24 de Outubro do mesmo ano. Em caderno impresso
parcialmente, encontra-se completamente preenchido com todas as observações técnicas e informações habituais na
época. Tem ainda no final informações de uma viagem feita de Lisboa para o Havre ( e do Havre para Lisboa) em Maio
de 1878. Está revestido por uma meia-encadernação de pele. A Galera VIAJANTE com 4 peças de artilharia, foi
construída em Damão em 1850 toda em madeira de teca, encomendada pela firma Bessones & Barbosa inicialmente
para a importação de chá do Oriente. Em 1857 e 1863 transportou tropas para Goa e Moçambique e em 1869 partiu
para Macau tendo atravessado o Estreito de Suez apenas dez dias após a inauguração oficial. Posteriormente foi
aparelhada em barca e em Outubro de 1917 em plena I Guerra Mundial foi afundada por um submarino alemão a
nordeste do Ilha de Porto Santo.
180 € - 400 €
341. MARIZ, Pedro de.- Dialogo de Varia Historia, em que se referem as vidas dos senhores Reis de Portugal com os
seus retratos, e notícias dos nossos Reinos, e conquistas e varios successos do Mundo por…- Quinta Impressão,
accrescentada até a Regência.- Lisboa: Na Impressão Regia, 1806.- 2 vols.: 23 est.; 22cm.-B
Trata-se da ultima
edição deste clássico da nossa história, que não obstante a referência a ser a 5ª edição, segundo Inocêncio ( VI, 432)
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deve ser considerada como 6ª. É das mais apreciadas pois além de ter uma cuidada composição gráfica e vir impressa
em bom papel de linho, vem adornada com os retratos dos Reis de Portugal gravados por António José Quinto, um
dos melhores artistas da Escola do Arco do Cego, retratos esses de bonito efeito estético e que por isso foram
vendidos também em separado para efeitos decorativos, como refere Ernesto Soares na Hist. da Gravura Artística em
Portugal. O nosso exemplar apresenta 23 gravuras enquanto que Soares refere 27. Ao 1º volume falta o ultimo
caderno.do texto.
60 € - 120 €
342. MARQUES, Zaida Manuela da Luz (Violeta do Monte).- Noções práticas da Arte de Encadernar / desenhos de
F. Pinho.- Lisboa: Livraria Avelar Machado, s.d.- 67, (2)p.:il.; 19cm.-B
+
VALENTE, Baltazar Cardoso.- Como se
Encadernam os livros.- (Lisboa): Comp. Nacional de Educação de Adultos, 1956.- 161p.:il.; 17cm.-B 15 € - 30 €
343. MARTINS, J.P. Oliveira.- Historia da Republica Romana, 2ª edição.- Lisboa: Parceria Antonio Maria Pereira,
1907.- 2 vols.; 19cm.-E
Estudo histórico muito apreciado que compreende o tempo desde a fundação de
Roma até á aprovação das Leis Licinias em 387. Bonitas meias-encadernações de pele com ferros a ouro nas
lombadas, com capas.
15 € - 30 €
344. MARTINS, José F. Ferreira.- Os Vice-Reis da Índia - 1505-1917: obra ilustrada com fotogravura e "Fac-simile" de
assinaturas.- Lisboa: Imprensa Nacional de Lisboa: 1935.- (4), VIII, 326, (3)p.:il.;24cm.-B
Estudo histórico do
maior interesse para o conhecimento da acção portuguesa no Oriente. Muito ilustrado em separado e com reprodução
facsimilada de 106 assinaturas. Estimado. Encadernação inteira de percalina com capas.
30 € - 60 €
345. MARTINS, José Henrique d'Oliveira.- (MANUSCRITO).- Historia Critica da Lingoa Latina.- Sec. XIX.- (2), 84p.;
19cm.-E
Trabalho que pensamos estar inédito, aparentemente autógrafo, com algumas correcções e
sublinhados. Muito legível. Encadernação da época, inteira de pele.
40 € - 80 €
346. MARTINS, Rocha.- D. Manuel II : História do seu reinado e da implantação da República.- (Lisboa): Ed. do Autor
(Of. do ABC),1931.- (20), 674p.: (27 est), il.; 37cm.-E
Imponente obra, profusamente ilustrada com gravuras no
texto e em separado, por vezes impressas a cores. É hoje muito apreciada devido a conter a história da Implantação
da República. Meia-encadernação de pele, com ferros a ouro na lombada.
80 € - 160 €
347. MASCARENHAS, J.A. de Oliveira.- O Prior do Crato: romance historico / ilustrações de Bemvindo Ceia.- Lisboa:
typ. Lusitana-Editora de Arthur Brandão, 1902-1903.- 3 vols.:il.; 21cm.-E
Curioso e invulgar romance histórico,
ilustrado com figuras no texto. Meias-encadernações de pele. Estimado.
20 € - 40 €
348. MATOS, Armando de.- Manual de Heráldica Portuguesa.- Porto: Fernando Machado, 1941.- (12), 264p.: il.;
23cm.-B
Um dos mais importantes trabalhos gerais da nossa heráldica.
35 € - 70 €
349. MATOS, Julio de.- Historia Natural Illustrada: compilação feita sobre os mais autorizados trabalhos zoológicos.Porto: Livraria Universal, s.d.- 6 vols.: 57 est.; 28cm.-E
Obra de interesse científico muito apreciada
especialmente pelas magnificas estampas de animais, desenhadas pelo célebre artista françês E. Traviés, impressas
em França e cuidadosamente coloridas á mão. As cores são avivadas com o uso de um verniz próprio de bonito efeito
estético. Conjunto muito valorizado com as magníficas encadernações editoriais, inteiras de tela, com ferros próprios
policromados nas pastas. Nestas condições muito invulgar e muito atraente.
300 € - 600 €
350. MARVAUD, Angel.- Le Portugal et ses Colonies: Êtude politique et Èconomique .- Paris: Librairie Félix Alcan,
1912.- 335p.; 23cm.-E
Para além das informações políticas e económicas do país na época esta obra o autor
analisa reinado de D. Manuel II e a transição para o regime republicano. E invulgar. Meia-encadernação de pele.
20 € - 40 €
351. MEDICINA Theologica ou Supplica humilde, feita a todos os Senhores Confessores, e Directores, sobre o modo
de proceder com seus Penitentes na emenda dos peccados, principalmente da Lascivia, Colera e Bebedice.- Lisboa:
Na Officina de Antonio Rodrigues Galhardo, 1794.- (2), 147, (4)p.; 22cm.-B
Segundo Inocêncio (VI, 175) esta
obra muito curiosa teve um atribulado percurso editorial de consequências espantosas: De autor anónimo (o que era
vulgar na época) e depois de todas as formalidades habituais da época inclusivé a competente licença da "Real Meza
da Comissão geral sobre o exame e censura dos livros" em 1787 foi finalmente posta á venda ao publico. Claro que
com capítulos como " A Erotomania, ou loucura amorosa he grande enfermidade", " Os Satyriazes, ou Salacidade, e
nimia propensão aos prazeres de Venus, he nos homens a maior enfermidade lasciva" , " Da Nynfomania, ou furor
uterino das mulheres" ou " Os prazeres do amor tomados com excesso, ou intempestivamente, são causa de muitas
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enfermidades dos casados", e outros igualmente elucidativos, todos acompanhados de receitas dos respectivos
remédios, a obra levantou celeuma e burburinho. Chegada á côrte e ao Rei, este, para satisfazer os escandalisados
não só mandou recolher a "Medicina Theologica" mas também dissolver ( e em termos pouco honrosos!) a "Meza da
Comissão geral" que lhe havia dado a licença! Também ácerca da autoria o mesmo bibliógrafo tece um interessante
historial concluindo que de fonte segura a autoria deve ser dada ao médico brasileiro Francisco de Mello Franco. Com
a perseguição da Censura e da policia de Pina Manique esta obra é hoje muito rara, e de grande curiosidade
bibliografica. Bom exemplar com capas da época.
150 € - 300 €

351
352. MEDINA, Henrique.- Portraits by Henrique Medina.- New York: Reinhardt Galleries, 1940.- 16p.: XVII retratos.;
28cm JUNTO COM: Exposição retrospectiva de Henrique Medina.- Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1983.il.; 28cm.- E
Ambos os catálogos de exposição estão rubricados pelo pintor, conjunto revestido por meiaencadernação com ferros a ouro na lombada. Acresce ainda a este lote um postal de natal enviado pelo pintor á
"Madame Veloso de Arújo", madando cumprimentos, votos de festas felizes e um "anno novo próspero e de harmonia
na sua dõce França liberta", assinada e data "Hollywood, California Natal 1945". E ainda um cartão autógrafo de
cumprimentos "Henrique Medina avec ses hommages (…) prends la iberté de vous envoyer la catalogue de son
exposition á New York".
25 € - 50 €
353. MEILI, Júlio.- O Meio Circulante no Brazil : Parte III - A Moeda Fiduciaria no Brazil ( 1771 até 1900).- Zurich:
Typographia de Jean Frey, 1903.- LXXX, 274p.: 192 est.; 32cm.-E
Edição original desta notável obra de
referência para a notafilia brasileira. O autor foi cônsul da Suiça no Brasil e reuniu a maior colecção de numismática do
Brasil. Neste imponente trabalho conseguiu apresentar a série inteira do papel-moeda brasileiro até 1900. Para além
de todas as informações de caracter técnico fornecidas pelo texto as magníficas 192 estampas figuram soberbos
exemplos das notas. Encadernação editorial. Exemplar muito estimado e valorizado com dedicatória do autor para o
Conselheiro João Franco.
180 € - 400 €
354. MELO, Arnaldo Faria de Ataíde e .- O Papel como Elemento de Identificação.- Lisboa: Of. Grf. da Biblioteca
Nacional, 1926.- (Separata dos nºs 17 e 18, 19 e 20, 21, 22 e 23 dos Anais das Bibliotecas e arquivos).- 88p.: 8 f.
desdobr.; 18cm.-E
Um dos poucos estudos que se fizeram entre nós sobre este importante tema. As 8 folhas
desdobráveis apresentam marcas de água. Meia-encadernação de pele. Conserva capas de brochura. Estimado.
Raro.
25 € - 50 €

48

Livraria Luis Burnay
355. MELO, Pedro Homem de.- Bodas Vermelhas.- Porto: Domingos Barreira, 1947.- 171p.; 19cm.-B
ediçãodesde logo esgotada. Meia-encadernação de pele, c/capas e ligeiramente aparado.
15 € - 30 €

1ª

356. MELO, Thomaz de (TOM).- Nazaré / com um prólogo de António Lopes Ribeiro e um estudo de Suzanne
Chantal.- Lisboa: Ática, 1958.- 78p.:il.; 31cm.-E
Edição de esmerado apuro gráfico, profusamente il.
C/reproduções a cores de muitos trabalhos do grande artista, inspirados nas gentes e actividades daquela famosa vila
piscatória. Enc. Editorial, int. de pano c/sobrecapa colorida, um pouco cansada.
20 € - 40 €
357. MEMÓRIAS Económicas da Academia Real das Sciencias de Lisboa para o adiantamento da Agricultura, das
Artes e da Industria em Portugal e suas conquistas.- Lisboa: Na Officina da Academia Real das Sciencias, 1789-1815.5 vols.:il.; 21cm.-E e B
Conjunto completo desta importante publicação da Academia das Ciências onde se
encontram interessantes trabalhos de índole científica, sobre agricultura, medicina, geologia, pescas, etc. referentes a
Portugal continental e colónias, incluindo Brasil. Alguns artigos vêem adornados com estampas. Encerra preciosa
colaboração dos mais famosos cientistas da época, como João de Loureiro, Domingos Vandelli, Rodrigo de Sousa
Coutinho, Lacerda Lobo e João da Silva Feijó. Quatro volumes estão com meias-encadernações de pele, uma com
trabalhos de traça na parte superior da charneira e coifa. Dois volumes apresentam manchas antigas marginais. O
Tomo II apresenta-se desencadernado e com vestígios de humidade nas pastas e nas ultimas folhas, mas está
completo.
150 € - 300 €
358. MENDES, Manuel.- Abel Manta.- Lisboa: Realizações Artis, 1958.- 12p.: est.; 25cm.- (Colecção de arte
contemporânea; 2).-B
Interessante obra sobre este artista português de rebnome. Ilustrações em separado,
por vezes a cores. Estimado.
10 € - 20 €
359. MESQUITA, Antonio Pereira de.-Breve Compendio em que se manifestão com admiração as virtudes da
verdadeira receita das Pirolas da Familia, tão decantadas no reino de Inglaterra como em outros reinos forasteiros, e
nesse nosso de Portugal / traduzido da lingua ingleza na nossa lingua lusitana … dado á luz primeiramente… e agora
por José Ribeiro de Carvalho Reis boticario approvado, Praticante que foi do sobredito e único successor delle…o qual
tem as ditas Pirolas fabricadas na sua botica…-Porto: Na Typ. De Viuva Alvarez Ribeiro e Filhos, s.d.- 7p.;20cm.-B
Curiosa publicação sobre este remédio que teve grande aceitação popular, e que já Barbosa Machado refere a 1ª
edição ainda setecentista que terá sido traduzida por Antonio Nogueira Cabral. Desencadernado.
15 € - 30 €
360. MÉTROLOGIE, ou Traité des Mesures, Poids et Monnoies : Des Anciens Peuples & des Modernes.- A Paris:
Chez la Veuve Desaint, 1780.- XV, 955,6p.; 27cm.-E
Trata-se da primeira edição desta obra publicada anónima,
cuja autoria é de Alexis J.P. Paucton, matemático françês do século XVIII. É uma das obras clássicas sobre este
complexo assunto, e é tal o seu laborioso estudo que mesmo após a introdução das novas medidas universais, ela
serviu de base a todas as obras posteriores sobre o mesmo tema. Encadernação da época, inteira de pele com
charneira um pouco aberta e pequeno dano na coifa. Rubrica na pagina de rosto e inscrição na folha de guarda.
Estimada.
60 € - 120 €
361. MIGUELEIDA: poema em memoria do Senhor Dom Miguel de Bragança.- Lisboa: Typ. Universal, 1867.- 113,
(2)p.; 19cm.-B
Raro poema de índole satírica. Não referido em Alberto Pimentel - Poemas heróis-cómicos.
Capas empoeiradas.
20 € - 40 €
362. MIRAEUS, Aubert.- ORDINIS / PRAEMON= / STRATENSIS / CHRONICOM. / IN QUO COENOBIORUM ISTIUS
IN- / stituti per orbem Christianum Origines, viri item / sanctitate scriptsque / illustres fideliter / recensentur.-Coloniae
Agrippinae: Sumptibus Bernardi Gualteri, 1613.-(16), 245, (24)p.; 16cm.-E
Trata-se da Crónica da Ordem
Premonstratense também conhecida pelos Cónegos Brancos ou Cónegos de São Norberto. Em Portugal instalou-sese na Ermida de Paiva e talvez no Mosteiro de Vandoma. Edição seiscentista, com o rosto adornado com uma curiosa
marca do impressor. O autor foi um notável historiador de assuntos eclesiásticos, com obra vasta. Encadernação da
época inteira de pergaminho com interior da charneira aberta. Rosto com inscrição coeva.
70 € - 150 €
363. MIRANDA, Innocencio Antonio de.-O Cidadão Lusitano: breve compendio, em que se demonstrão os fructos da
Constituição, e os deveres do Cidadão Constitucional para com Deos, para com o Rei, para com a Patria, e para com
todos os seus concidadãos…- Lisboa: Na Typographia de M.P. de Lacerda, 1822.-(2), 143, 23p.; 21cm.-E
Curiosa dissertação em forma de diálogo, sobre as vantagens da nova Constituição. Com um apendice. Encadernação
da época inteira de pele. Estimado.
25 € - 50 €
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364. MISSALE / iuxta vsum & ordinem Al- / mae Bracarensis Ecclesiae / Hispaniarum Primatis, sum- / mo studio atque
diligentia / noviter excusum, & multis / insuper scitu dignis, ac / clero pernecessa- / rijs auctum .- Lugduni : Sumptibus
Io.à Burgundia, Bibliopolae Regis Lusitanorum, 1558 ( colofon- Lugduni Excudebat Petrus Fradin, sumptibus Ioannis à
Burgundia, Bibliopolae Lusitanorum Regis, 1558).- (10), CCLX, (1)f. numeradas pela frente; 30cm.-E
Trata-se
da raríssima e famosa edição do Missal Bracarense de Fr. Baltasar Limpo,com algumas diferenças por ele introduzidas
em relação ás anteriores e mandada imprimir em França na cidade de Lyon, á época um dos mais famosos centros
tipográficos da Europa. O impressor foi Pierre Fradin e o editor João de Borgonha livreiro do Rei de Portugal segundo
consta do cólofon. Sob o ponto de vista gráfico é edição primorosa, com o texto composto a duas colunas em letras
góticas, impresso a negro e vermelho, com capitulares xilográficas de fantasia e abundante notação musical adornado
ainda com várias vinhetas xilográficas de quarto de página com figuras de santos. A página de rosto apresentam
bonito frontispicio xilográfico ao gosto renascentista da época, de composição arquitectónica, tendo ao cimo a Virgem
com o menino Jesus e aos lados as figuras de S. Pedro, S. Martinho, S. Frutuoso e S. Geraldo. Na base encontra-se o
escudo epicopal. Vem ainda ilustrado com mais gravuras xilográficas de página inteira, a f. 2 ( portada de composição
arquitectónica com um calvario) a F. XXII (portada de composição arquitectonica com santos em nichos) a f. CXX (
xilogravura com a representação de Deus Pai e outra no verso com Calvario). Está revestido por uma encadernação
inteira de pele ao gosto antigo com ferros a seco e cinco pregos em latão em cada pasta com danos nas coifas e falta
dos fechos. Apresenta diversos defeitos e restauros grosseiros de dificil discriminação. A folha CCXLVI está
manuscrita e o volume tem encadernado junto no final " Missae propriae festórum Bracarensium ( Appendix Missali
Bracarensi 1558 edito)" 54p. "Commune sanctorum tempore Paschali "VIIp. "Missae pro defunctis juxta ritum Almae
Sanctae Bracarensis Ecclesiae" 11p. Apesar dos defeitos exemplar muito interessante desta notável obra de insigne
raridade e grande significado histórico.
680 € - 1.500 €

364
365. MISSÃO do Visconde de San Januario nas Republicas da America do Sul - 1878 e 1879.- Lisboa: Imprensa
Nacional, 1880.- 391, (4)p.; 24cm.-E
Interessantes observações politicas, económicas e sociais sobre diversos
países da América do Sul em finais do seculo XIX. Meia-encadernação de pele. Estimado.
25 € - 50 €
366. MODE (LA) illustrée : Journal de la Famille- Seiziéme année de la publication.- Paris: A la Librairie de Firmin
Didot Fréres, 1875.- 416p.:il.; 50 est.; 37cm.-E
Este volume desta famosa revista de moda francesa do
século XIX, conserva as 50 bonitas gravuras de página inteira com modelos de vestidos da época, todas finamente
aguareladas e de bonito efeito estético. Meia-encadernação da época com defeitos.
160 € - 300 €
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367. MONIZ, Manuel Mendes.- Anti-prologo Critico e Apologetico no qual á luz das mais claras razões se mostrão
desvanecidos os erros, descuidos, e faltas notaveis, que no insigne P. Manoel Alvares presumírão descobrir os Rr. Aa.
Do Novo Methodo da Grammatica Latina.- Lisboa: Na Officina de Miguel Manescal da Costa, 1753.- (12), 158,
(2)p.;21cm.-E
Trata-se de um dos varios textos de protesto contra " O Novo methodo da Gramatica Latina" de
Antonio Pereira de Figueiredo que fora escolhido como texto basico para uso nas escolas. Encadernação da época,
inteira de pele.
40 € - 80 €
368. MORAES, Wenceslau de.- O "Bom-odori" em Tokushima: (Caderno de impressões intimas).- 2ª edição.- Porto:
Companhia Portuguesa Editora, s.d.- 187p.; 20cm.-E
+
MORAES, Wenceslau de.- Cartas ao seu amigo
Polycarpo de Azevedoi escritas em Tokushima entre 1914 e 1927.- Lisboa: Arnaldo Henriques de Oliveira, 1961.- 99p.:
retr.; 22cm.-B
10 € - 20 €
369. MOURÃO, Ramiro.- A propósito da Garrafa e do Copo de Vidro na História do Vinho do Porto / com uma
aguarela de Joaquim Mirão e desenhos de Carlos Carneiro.- Porto: S.n., 1946.- 48p.: 23 pag. de est.; 25cm.-E
Invulgar estudo as tão características garrafas antigas, e copos de vinho do Porto, ilustrado com várias estampas. Raro
e muito procurado. M/enc. de pele cansada na lombada. Com capas
20 € - 40 €
370. MOURÃO-FERREIRA, David; SIMÕES, Franscisco.- O Corpo Iluminado: poesia-desenho.- Lisboa: Editorial
Presença, 1987.- (8), XXXV, (5)p.:il.; 31cm.-B
1ª edição deste belo livro com poesias de Mourão-Ferreira e
bonita colecção de desenhos eróticos da autoria de Francisco Simões. Com dados biográficos dos dois autores.
Conserva as capas de brochura. Estimado.
15 € - 30 €
371. MOUTA, Oliveira.- Dom Barros & Vasconcellos (Os Solares de Santa Iria e das Burras).- Porto: Livraria Tavares
Martins, 1955.- 59p.; 25cm.-B
JUNTO COM:
MOUTA, Oliveira.- Dos Barros & Vasconcelos II- Suplemento e
Índice Onomástico; Com uma genealogia inédita do século XVIII sobre os Costas e vasconcelos de Braga.- Porto:
Livraria Tavares Martins, 1957.- 36, (4)p.:il.; 26cm.-B
Estudo de genealogia familiar, com interesse histórico.
Edição de apenas 150 exemplares separatas da "estremadura" Boletim da Junta da Provincia. Valorizado com
dedicatória do autor. Pequena mancha marginal no primeiro título.
40 € - 80 €
372. MUÑOZ Y ROMERO, D. Tomás.- Coleccion de Fueros Municipales y Cartas pueblas de los reinos de Castilla,
Leon, Corona de Aragon y Navarra Tomo I / coordinada y anotada por…-Madrid: Imprenta de Don Jose Maria Alonso,
1847.- 560p.; 27cm.-E
Trata-se do único volume publicado. Edição original deste clássico do Direito Medieval
Espanhol, hoje basilar para os estudos da História Social de Espanha na Idade-Média e em geral dos da história das
Instituições Espanholas Medievais. Meia-encadernação de pano.
40 € - 80 €
373. NABUCO, Joaquim.- O Abolicionismo.- Londres: Typographia de Abraham Kingdon, 1883.- IX, (2), 256p.; 19cm.E
Edição original desta importante obra anti-esclavagista, que veio a desempenhar um papel preponderante na
opinião publica brasileira contra a escravatura, culminando com a abolição em 1888. Encadernação editorial com
manchas, que também passam para as follas de guarda. Miolo bom.
30 € - 60 €
374. NAMORA, Fernando.- Relevos: poemas.- Coimbra: Tipografia Louzanense, 1937.- (63)p.; 24cm.-B
1ª
edição. Primeira obra literária do autor. Capa de brochura original com desenho de Namora a dourado. Muito invlgar.
50 € - 100 €
375. NAPIER, Carlos.- Guerra da Successão em Portugal pelo Almirante Carlos Napier, Conde do Cabo de São
Vicente. Londres 1836 / traduzida em Portuguez por Manuel Joaquim Pedro Codina.- Lisboa: Typographia
Commercial, 1841.- VII,352, (4)p.: 2 est.; 19cm.-E
Trata-se apenas do 1º volume (de 2) desta obra que
descreve importantes acontecimentos históricos ocorridos no tempo de D. Miguel. De particular interesse preservar as
duas estampas com planos da batalha naval no Cabo de S. Vicente, que normalmente faltam. Meia-encadernação de
pele, cansada.
20 € - 40 €
376. NAVARRO, António Modesto.- Libelo acusatório.- Lisboa: Prelo, 1968.-151p.; 20cm.-B
+
NAVARRO,
António Modesto.- Ir à guerra : romance.- Lisboa: Editorial Futura, 1974.-. 242, (2)p.; 21cm.,-B
+
NAVARRO,
António Modesto.- Barões de fina flor.- Lisboa: Editorial Futura, 1974.- 104, (4)p.;21cm.-B
O primeiro título tem
um prefácio por José Saramago e é muito invulgar.
15 € - 30 €
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377. NAVARRO, Carlos de Brito.- Navarro e Sottomayor: (apontamentos genealógicos).- Porto: S.n., 1986.- 181,
(2)p.:il.;24cm.-B
Apreciado estudo genealógico com edição de apenas 250 exemplares, hoje dificeis de
encontrar. Ilustrado no texto e com árvores de costados desdobráveis.
20 € - 40 €
378. NECKER, M.- Compte Rendu au Roi par.M. Necker directeur général des Finances au mois de Janvier 1781.- A
Paris: De l'Imprimerie Royale, 1781.- 122, (2)p.: 3 desd.; 22cm.-B
Trata-se de famoso relatório das finanças do
Rei de França em finais do século XVIII, que levantou acesa celeuma na época, tendo custado ao autor o lugar
ministerial e cuja influência na futura Revolução Francesa não terá sido despicienda. Como habitualmente sem os dois
mapas, mas conserva as tabelas desdobráveis que geralmente também faltam. Leves manchas marginais.30 €- 60 €
379. NEGREIROS, A. d'Almada.- Angola : Bréve Notice par…- Paris: Imprimerie Alcan-Lévy, 1901.- 48p.: il.; 24cm.(Colonies Portugaises).-E
+
NEGREIROS, A. d'Almada.-La Main=d'Oeuvre en Afrique : Mémoire présenté
au Congrés Colonial International de 1900 à Paris, à la Séance du 3 Août par…-Paris: S.n., 1900.- 36p.; 24cm.-E
Muito invulgares e informativos. Cartonagens em percalina com capas.
35 € - 70 €
380. NEGREIROS, A. d'Almada.-Notice historico-économique de l'île de San-Thomé et monographie des produits
envoyés par cette colonie à l'Exposition Universelle de Paris en 1900.- Paris: Augustin Challamel, 1901.- 165, (2)p.: il.;
2 mapas;25cm.-E
Monografia rara e muito informativa. Com listagens dos produtos da ilha apresentados na
exposição, e um útil vocabulário de termos indígenas com as respectivas traduções em Português, Françês e Inglês.
De particular interesse conservar os dois mapas que geralmente faltam um dos quais assinala todas as principais
povoações e roças existentes á época em São Tomé. Cartonagem em percalina, com capas.
40 € - 80 €
381. NEGREIROS, A. d’Almada.- Portugal na Grande Guerra (Cronicas dos campos de Batalha) 1º Volume A
Iniciação dos " Serranos" / prefação do Dr. Bernardino Machado.- Lisboa: Livraria Garnier, (1917).- 327, (4)p.; 19cm.-E
Único volume publicado. Testemunhos vividos da participação portuguesa na 1ª Grande Guerra. Encadernação inteira
de percalina com capas.
15 € - 30 €
382. NEGREIROS, Almada .- Desenhos Animados: realidade imaginada.- (Lisboa): Editorial Ática, 1038.- 12p.; 23cm.B
Opúsculo muito invulgar e procurado.
20 € - 40 €
383. NEMÉSIO, Vitorino.- 1 Carta autógrafa ( 2p.; 21cm.)
Carta dirigida aparentemente aos filhos, que estariam provavelmente em exames. Redigida em tom familiar:" Esta
carta é para os dois sub-chefes em exercício nos nossos queridos e pátrios casaréus. … Estou cheio de saudades do
vinho do Toneco e dos melões da Maria Rosa. O Outono está durazio e difícil de chegar. Sol áspero e calor por uma
pá velha. O terraço com o Quinito a costurar e os dois sub-chefes animando-o, enquanto o nosso Paulo dança
ritmicamente… …. A vocês dois filhos queridos, do vosso pai muito amigo Nemésio".
Assinada e datada de Serpins 15 Setembro 1948.
60 € - 120 €
384. NEMÉSIO, Vitorino.- Casa Fechada : Novelas.- Coimbra: Arménio Amado, 1937.- 298, (6)p.; 20cm.-E
+
NEMÉSIO, Vitorino.- Nem toda a noite a vida.- Lisboa: Edições Ática, 1952.- 258, (4)p.;20cm.-B
Primeiras
edições.
20 € - 40 €
385. NEMÉSIO, Vitorino.- Limite de idade: poemas.- Lisboa: Estúdios Cor, s.d.- 126, (4)p.; 19cm.-E
1ª edição
sem o disco. Meia-encadernação de pele. Justamente apreciado.
15 € - 30 €
386. NEMÉSIO, Vitorino.- Ode ao Rio : ABC do Rio de Janeiro.- Rio de Janeiro: Fundação Infante Dom Henrique,
1965.- 43, (2)p.; 26cm.-B + NEMÉSIO, Vitorino.- O Pão e a Culpa: poemas seguidos de uma versão do Dies Irae.Lisboa: Livr. Bertrand, 1955.- 118p. ; 19cm.-B
Duas primeiras edições invulgares. A segunda tem rubrica e
sublinhados a tinta.
10 € - 20 €
387. NEMÉSIO, Vitorino.- A Poesia dos Trovadores (séculos XII-XV) / selecção e prefácio de.- Lisboa: Instituto para a
Alta Cultura, s.d.- XXIII, 220p.; 21cm.-B
Edição de esmerado apuro gráfico impressa em papel de superior
qualidade.
10 € - 20 €
388. NEVES, Antonio Pinto da Fonseca. -Obras poéticas, feitas por Antonio Pinto da Fonseca Neves, segundo
Tenente de Artilharia ; victima da vergonhosa Sentença, proferida no Juizo da Incofidencia, em 15 de Outubro de
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1817.- Lisboa: Na Officina da Viuva de Lino da Silva Godinho, 1821.- 102p.; 15cm.- E Cumplice de Gomes Freire na
famosa conspiração de 1817 e condenado a dez anos de degredo em Moçambique, que não chegaria a cumprir,
Fonseca Neves acrescentou a estas suas poesias uma interessante memória histórica sobre os acontecimentos
dramáticos do seu julgamento e sucessão de provações pessoais. Tem no final uma listagem completa dos
condenados. Assim para além do interesse literário acresce o interesse histórico. Encadernação da época, inteira de
chagrin .
25 € - 50 €
389. NIEREMBERG, Juan Eusebio.- DE LA / DIFERENCIA / ENTRE LO / TEMPORAL Y ETERNO. / CRISOL DE
DEESENGAÑOS, / com la Memoria de la eternidad, / postrimerias humanas, y prin- / cipales misterios Divinos …Nueva impression, corregida de muchas erratas, y enriquecida com muy lindas Estampas.- En Amberes: Por
Geronymo Verdussen, 1684.- (12), 655, (44)p.: 12 est.; 19cm.-E
Trata-se de uma bonita impressão espanhola
dos países-baixos, que vem adornada por bonitas gravuras finamente abertas em chapa. Pagina de rosto adornada
com uma bonita marca de impressor. Encadernação da época inteira de pele, com lombada danificada. Miolo bom.
50 € - 100 €
390. NOBRE, Antonio.- Ave & outras poesias desconhecidas.- Porto: Parnaso-Jardim de Poesia, s.d.- 39p.; 24cm.-B
Opúsculo invulgar, editado por Petrus, com poesias inéditas de Nobre.
15 € - 30 €
391. NOBRE, António. - 1 Carta autógrafa (4p.; 18cm.)
Carta dirigida a um amigo Alfred, pouco tempo depois de chegar á Ilha da Madeira em 1898. Aparentemente trata-se
de um amigo diplomata que havia conhecido na América pois pergunta:“… Vens transferido? Londres sempre foi o teu
sonho, - e tens razão. Seria para os meus actuaes gostos a minha cidade de predilecção. Mas diz-me? O Oliveira Lima
continua em Washington? E aquelle amável secretariode Hespanha que nos acompanhou às Saturnaes? depois
informa Há muito, há longos mezes que te devo carta. Mas, depois da aldeia, d’onde conversei contigo pela ultima vez,
fui para a Foz, e lá adoeci com um mal de olhos, mais dolorozo para mim, talvez, do que foram os “ Males de Anto”.
Vivi nas trevas, durante bastante tempo. Adoeci depois com uma forte bronchite e acabei por vir passar o inverno à
Ilha da Madeira que (aqui para nós) é a Ilha dos Amores… Santa vida esta! sugere ao amigo vir passar uns dias á Ilha
e recorda : “… Lembro-me de ti com saudade e, agora com os telegrammas da América, sobre o nosso Mac-Kinley e
seus desígnios, a toda a hora me lembrava de Washington e, de braço dado contigo, passeava muitas vezes pelas
suas ruas admiráveis.” termina na duvida que a carta chegue ao destino pois o poeta não tem o endereço certo :”..
Não te envio já o livro, [provavelmente a 2ª edição do Só] visto não estar bem certo da tua adresse; escrevo-te um
pouco á toa, …” Já depois de assinada, António Nobre acrescenta um “post-scriptum” em letra pequena cruzada sobre
a outra:” O Conde de Rezende que está aqui commigo, no jardim do Hotel, vendo-me escrever, disse-me, a tua
adresse exacta, menos o numero, pois já morou defronte da tua caza. Abri de novo a carta para fazer novo enveloppe.
Esquecia-me de dizer que há apenas alguns dias que saio: estive muito doente (1 mez de cama) com uma pleurisia e
estou apenas convalescente. A minha mão ainda está tremula…”
Assinada e datada da Quinta Victoria de 19 d’Abril (1898).
350 € - 700 €

391
392. NOBRE, António.- Só.- 3ª edição.- Lisboa: Livrarias Aillaud e Bertrand ; Livraria Francisco Alves , 1913.- 172,
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(4)p.:il.; 21cm.-E
Trata-se da primeira das duas edições marcadas como 3ª, com ilustrações de Eduardo Moura
e Júlio Ramos. Tem ainda no início um retrato do poeta por Tomás Costa. Edição de esmerado apuro gráfico,
impressa em papel couché mate, com as figuras estampadas a cores e de invulgar formato esguio. Este exemplar vem
revestido por uma luxuosa encadernação inteira de chagrin com o título na pasta superior, e conserva as capas de
brochura embora com pequenos defeitos e restauros. De resto exemplar estimado desta edição valiosa e procurada.
100 € - 200 €
393. NOBRE, Antonio.- Só.- 3ª edição.- Porto: Renascença Portuguesa,1913.-172, (2)p.:il.; 21cm.-E
Trata-se
da segunda das duas edições marcadas como a 3ª, que utilizou a composição e ilustrações da primeira, mudando
apenas as páginas iniciais e as capas. Acrescentou um retrato do poeta por António Carneiro. Encadernação inteira de
pele, com capas. Levemente aparado.
50 € - 100 €
394. NORONHA, Eduardo de.- Do Minho ao Algarve : Viagem pinturesca e aventurosa através de Portugal.- Porto:
Magalhães & Moniz, 1909.- (2), 250p.:il.;19cm.-E
Trata-se de um dos mais invulgares e apreciados titulos deste
autor. Vem ilustrado com figuras no texto. Encadernação inteira de percalina com capas.
20 € - 40 €
395. NORONHA, Eduardo de.- O Vestuário: Historia do Traje desde os tempos mais remotos até á idade-média;
compilação das obras de maior autoridade sobre o assunto.- Lisboa: Imprensa Libânio da Silva, 1911.- 317p.: il.;
19cm.-E
Interessante panorâmica do vestuário, ilustrada com diversas figuras intercaladas. Encadernação inteira
de percalina c/capas.
15 € - 30 €
396. NORTHUMBERLAND, Duque de (General Hugh Percy 2º Duque de). - 1 Carta autógrafa? (1p.; 27cm.)
Carta redigida em português e dirigida ao Intendente da Polícia Diogo Inácio de Pina Manique a agradecer as cortezias
que recebeu quando esteve em Lisboa e a participar que lhe enviava um presente:” A lembrança das Cortezias com
que V. Srª me honrou no tempo que eu ficára Lisboa me…. … a oferecer a V. Srª hum barril de Cidra de Inglaterra, que
mando no Navio, The Seven o Capitão Shore. Espero quer seja do gosto de V. Srª e que me fará a honra de acceitallo
como hum sincero sinal da minha amizade.”Assinada e datada do Palazio de Northumberland 12 de Julho de 1792.
Robert Southey que esteve em Portugal ao mesmo tempo refere nas suas cartas que o Duque por causa da sua
arrogância aristocrática foi mal recebido pela comunidade inglesa do Porto.
75 € - 150 €
397. NOTAS da Analysis Benedictina descubertas por Miguel Joachino de Freytas.- Madrid: Por Bernardo Peralta,
1734.- (6), 192p.; 29cm.-E
JUNTO COM: SANTA MARIA, Fr. Francisco.- Novas notas da analysis benedictina
descubertas …. Dadas á luz por Miguel Joachino de Freytas.- Madrid: Por Bernardo Peralta, 1734.- (2), 99p.; 29cm.-E
Estas duas interessantes obras setecentistas estão inseridas numa arrastada polémica da época, sobre a prioridade e
prerrogativas dos Frades Jerónimos contra os frades Bentos, sendo ocasionadas essas questões pela precedencia de
lugar que uns e outros pretendiam para si na Procissão do " Corpus Christi" em Lisboa. O primeiro titulo foi publicado
sob o nome de Miguel Joachino de Freytas que segundo Inicencio (III, 245) seria um puro anagrama do próprio autor.
Encadernação da época inteira de pele, levemente cansada. Sem as guardas inferiores. Pequenas manchas de tinta
no rosto da primeira obra.
60 € - 120 €
398. NOVA Colecção de Arte Portuguesa : 1-15.- Lisboa: Artis, s.d.- 15 vols em 5 vols.: il.; 32cm.-E
Trata-se
dos primeiros 15 volumes (de 22) da tiragem especial destes apreciados estudo monográficos sobre arte portuguesa
em especial pintura, muito ilustrados em separado a negro e a cores. Cada volume é dedicado a um artista. Os
volumes vêm revestidos por magníficas encadernações inteiras de chagrin, com trabalhos a ouro nas lombadas e
armoriadas nas pastas.
50 € - 100 €
399. OBRAS de Bernardim Ribeiro.- Lisboa: Escriptorio da Biblioteca Portugueza, 1852.- (4), 304p.; 15cm.(Biblioteca Portuguesa).-E
Encadernação da época, inteira de pele.
12 € - 30 €
400. OFFICIAES (OS) e Trabalhadores pedreiros nas obras da Nova Igreja da Santíssima Trindade da Cidade do
Porto felicitando a Meza actual, e a passada que principiou a Torre. Assim como os Irmãos Notáveis. Devotos, e
Visinhança do edificio, por occasião de se concluir a mesma Torre no dia 11 de Setembro de 1846.- (Porto): Typ. De
Gandra e Filhos, 1846.- (1)f.; 30cm.-B
Rara folha volante com versos populares laudadtórios publicada pelos
pedreiros que construiram a torre da Igreja da Trindade no Porto, para festejar a conclusão da obra em 11 de
Setembro de 1846. Pensamos que haveria algum interesse em angariar benefícios, pois diz a última quadra:" Se aos
pobres Pedreiros derem / Bizarra gratificação, / O Ceo lho pague, e a Trindade / Lhe deite a sua benção.". Os versos
vêm enquadrados por uma tarja tipográfica decorativa. Impresso em papel cor de rosa. Com evidente interesse
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portuense.
30 € - 60 €
401. OLIVEIRA, A. Águedo de.- O Libelo de Diogo do Couto contra os Contos de Goa.- (Lisboa): Tribunal de Contas,
1960.- 104, (2)p.; 24cm.-B
Valorizado com dedicatória do autor.
12 € - 30 €
402. OLIVEIRA, Antonio Correia d'.- Ara.- Lisboa: Ferreira e Oliveira, 1904.- 153, (6)p.;19cm.-C +
OLIVEIRA,
António Correia d'.- Job (Mistério em quatro visões).- Barcelos: Ed. do autor, 1932.- 179, (4)p.20cm.-B
+
OLIVEIRA, António Correia d'.- Antologia I- Liricas / prefacio de Luis Almeida Braga.- Porto: Livraria Tavares Martins,
1946.- XXVIII, 303p.; 17cm.-B
Primeiras edições
15 € - 30 €
403. OLIVEIRA, Fernando Baptista de.- História e Técnica dos Tapetes de Arraiolos.- Venda Nova: Sistema J, 1995.417p.:il.; 30cm.-B
+
OLIVEIRA, Fernando Baptista de.- Tapeçarias decorativas de Arraiolos Vol.I.- Lisboa:
Sistema J, 1992.- 148p.:il.; 30cm.-E
15 € - 30 €
404. OLIVEIRA JÚNIOR.- O Primeiro Impressor Português e a sua Obra: Estudo Bio-Bibliográfico.- Porto: Edições
Marânus, 1942.- 103, (4)p.: il.; 25cm.-B
Com reproduções de espécimes das obras deste impressor quinhentista.
15 € - 30 €
405. OOM, Frederico.-126 Documentos
Conjunto constituído por mais de 126 documentos pertencentes a Frederico Oom (1864-1930), importante astrónomo
português e Coronel de Engenharia, que foi astrónomo no Observatório da Tapada da Ajuda e assumiu várias missões
científicas importantes, publicou em Portugal e no estrangeiro, trabalhos de cariz científico, de divulgação de
astrologia, militares e outros. Foi responsável pelo projeto, construção e montagem dos aparelhos científicos do
Observatório Astronómico de Lourenço Marques em 1908 e 1909 e em 1922 do observatório de Luanda. Fez parte da
comissão encarregue de modificar a contagem das horas, e de estudar os serviços de transmissão da hora e sinais
horários, particularmente no porto de Hamburgo, onde esteve também a escolher e adquirir equipamento científico.
Este espólio é constituído por correspondência referente à aquisição de equipamentos técnicos, descrição de
instrumentos e especificações técnicas com várias firmas estrangeiras, nomeadamente lentes, equipamentos de
observação astronómica e de iluminação: (10 cartas) correspondência com Strasser M Rohde sobre a aquisição de um
relógio astronómico de precisão; (4 cartas) correspondência com W. Bröcking em Hamburgo; (8 cartas)
correspondência enviada do Observatório Astronómico de Lisboa para William Wesley & Son de Londres sobre
instrumentos técnicos; (18 cartas) correspondência trocada com Carl Bomberg (empresa de precisão e óptica) sobre
instrumento técnico; (4 cartas) correpondência com Max Hildegrand sobre a aquisição de um aparelho de precisão;
documentos de especificações técnicas de sistemas de sinais luminosos e relógios para o Porto de Lourenço Marques
(Delagoa Bay); documento respeitante á adaptação do sistema de sinais horários luminosos usado no Porto de
Hamburgo, no Porto de Lourenço Marques; Fotografias (2) e desenhos á escala da "Marca de Balão Horário" (2); (5
cartas) respeitantes a correspondência comercial com A. Repsold & Söhne; (8 cartas) correspondência comercial entre
Frederico Oom e a empresa de Gustav Heyde; (2 cartas) correspondência com oficina para o desenvolvimento de um
protótipo de um comutador, com os desenhos técnicos do mesmo; (13 cartas) correspondência com Clemens Rieffer
(relojoeiro de Munique) sobre especificações técnicas de um relógio a ser construído. Outro conjunto de cartas diz
respeito a correspondência com várias figuras portuguesas: (19 cartas) correspondência com Hugo de Lacerda sobre
as obras e aspectos técnicos da construção do Observatório de Lourenço Marques, sobre a ida do Príncipe do Mónaco
a Lourenço Marques e o lançamento da primeira pedra do Observatório, e questões sobre o Porto de Lourenço
Marques " esta terra de … pau e luta"; (21 cartas) consultas com o Eng. Henrique de Barahona e Costa, sobre
medições e perfurações do solo no local do Observatório e outros assuntos sobre o porto de Lourenço Marques com
Aires de Ornelas e Vasconcelos e Campos Rodrigues.
600 € - 1.000 €
406. ORIENTE, Fernão d'Alvares do.- Lusitania transformada, composta por….- Impressa em Lisboa por Luiz de
Estupinham anno de 1607 e agora reimpressa, e revista com hum indice da sua lingoagem por hum socio da
Academia Real das Sciencias de Lisboa.- Lisboa: Na Regia Officina Typografica, 1781.- (16), 544p.; 17cm.-E
Esta segunda edição, segundo Inocêncio (II, 280) é preferível á primeira pois vem enriquecida com as notas do Pe
Joaquim Foyos que cuidou da edição. Como habitualmente sem a folha desdobrável com o " Laberinto". Encadernação
da época, inteira de pele com defeitos na lombada e sem folhas de guarda.
15 € - 30 €
407. ORTIGÃO, Ramalho.- O culto da arte em Portugal: Monumentos architectonicos – Restaurações – Desacatos…Lisboa: António Maria Pereira, 1896.- 176p.; 22cm.-E1ª edição deste interessante trabalho que lança o alerta sobre a
situação da arte em Portugal e propõe uma reforma. Exemplar valorizado com uma dedicatória do grande escritor para
o conselheiro João Franco. Meia encadernação de pele da época. Estimado.
40€ - 80€
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408. ORTIGÃO, Ramalho.- As Praias de Portugal : Guia do banhista e do viajante / com desenhos de Emílio
Pimentel.- Porto: Livr. Universal de Magalhães e Moniz, 1876.- 144, (16)p.; 23cm.-E
Edição original de uma das
mais apreciadas obras deste famoso vulto das nossas letras, adornada com diversas estampas em separado. Com
interessantes descrições de Matosinhos, Ericeira, Mafra, Leça, Vila do Conde, Espinho Cascais, Nazaré, Figueira,
Setúbal etc. Meia-encadernação de pele, com capas. Alguns picos de humidade e manchas marginais. Invulgar e
apreciado.
40 € - 80 €
409. ORTIGÃO, Ramalho; QUEIRÓS, de.- O Mysterio da Estrada de Cintra: cartas ao Diario de Noticias.- Lisboa:
Livraria de A.M. Pereira, 1870.- 261, (2)p.; 19cm.-E
Raríssima 1ª edição reconhecida como a mais rara de toda a
bibliografia dos autores, escrita em forma de cartas publicadas no “Diario de Noticias” em 1870 e nesse mesmo anno
publicada em livro. Meia-encadernação de pele, da época. Assinatura e data na página de rosto.
350€ - 700€
410. (OSAN, Joseph Meregelo de ) MORAES, D. José Angelo de.- Eccos, que o clarim da fama dá: postilhão de
Apolo, montado no pegazo girando o Universo, para divulgar ao Orbe Literario as peregrinas flores da Poezia
Portugueza que vistosamente se esmaltão os jardins das Musas do Parnazo… Ecco I…-Lisboa: Na Officina de
Francisco Borges de Souza, 1761.- (24), 407p.: il.; 16cm.-E
Trata-se apenas do primeiro volume (de 2) desta
notável compilação da poesia barroca portuguesa ou da "Escola espanhola". Como lhe compete vem adornado por
uma gravura inicial alegórica e outra com um retrato de Luis de Camões, ambas finamente abertas em chapa e que
geralmente faltam. Encadernação inteira de pele ao gosto antigo.
50 € - 100 €
411. OSBERNO & ARNULFO.- Conquista de Lisboa aos Mouros (1174): narrações pelos cruzados Osberno e Arnulfo,
testemunhas presenciais do cêrco-texto latino e sua tradução para português pelo Dr. José Augusto de Oliveira /
prefácio do Engenheiro Augusto Vieira da Silva.- 2ª edição.- Lisboa: C.M.L., 1936.- (8), 174, (4)p.: il.; 22cm.-(
Complemento ao ao Vol. 2º da "Lisboa Antiga" de Julio de Castilho).-B Narrativa histórica do maior interesse
olisiponense. Ocasionais chavetas a tinta no texto.
15 € - 30 €
412. OSORIO, Baltasar.- A Fauna dos Lusíadas.- Lisboa; Typographia da Academia Real das Sciencias, 1906.- 176208p.; 26cm.-B
+
FICALHO, Conde de.- Flora dos Lusíadas.- (Lisboa): (Academia Real das Sciencias),(1880).67p.; 29cm.-B
+
MACHADO, Roque.- A Flora da Índia nos "Lusíadas".- Lisboa: S.n., 1947.- 133, (2)p.;
19cm.-B
Primeiro e ultimo titulo com dedicatórias dos autores.
15 € - 30 €
413. OSÓRIO, D. Jerónimo.- Da Instituição Real e a sua disciplina.- Lisboa: Pro Domo, 1944.- (6), LX, (2), 419, (1)p.;
19cm.-B
Reedição (primeira em português) deste apreciado clássico quinhentista. A introdução, de Luis de Almeida
Braga contem dados biográficos e bibliográficos. Com interesse histórico e para o estudo da época.
15 € - 30 €
414. OVIDIO.- Compendio das Metamorphoses de Ovidio, com huma succinta, e methodica explicação a cada
Fabula, para instrucção dos meninos da Escola / traduzidas por José Antonio da Silva Rego.- Nova edição correcta, e
emendada.- Lisboa: Na Typografia Rollandiana, 1815.- (4), 163p.; 15cm.-E
Estes livros escolares oitocentistas
são hoje muito invulgares e apreciados. Numero a tinta no rosto. Encadernação da época inteira de pele.15 € - 30 €
415. PACHECO, Luís.- Apendice a bem da verdade…- Lisboa: (Contraponto), 1953.- (2)p.; 33cm.-B
Raríssima
folha volante policopiada distribuída por Pacheco aquando da publicação da "Afixação Proibida". Valorizada com a
rubrica autógrafa do escritor.
30 € - 60 €
416. PACHECO, Luis .- 1 Bilhete postal autógrafo
Bilhete postal dirigido a um amigo Zé Manel : " … um conspicuo burocrata a Serviço do Balsemão, militante Nº 1 do
PSD-PPD ( ou como diz o Santana Lopes, PPD-PSD, a merda é a mesma) manda-me, para a Liga dos Hospitais …
saberás quem tenha as obras completas do Ortega y Gasset? Conheces o Adido Cultural da Espanha? …"
Assinado e datado de 30 / 4 / 2001.
50 € - 100 €
417. PACHECO, Luis.- Convivência e polémica.- (Lisboa ?): S.n.(Contraponto), (1959 ?).- (4)p.; 33cm.-B
Tratase de um raríssimo texto de intervenção crítica em duas folhas volantes policopiadas, a propósito de um artigo sobre a
cultura portuguesa publicado no " Diário de Notícias de 6/8/59" assinado por António Carlos e intitulado "Critica e
Conveniência", em que no seu estilo característico Pacheco rebate todas as afirmações do artigo. Valorizado com a
rubrica autógrafa do escritor.
40 € - 80 €
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418. PACHECO, Luiz; GEIRINHAS, Alice.- Isto de estar vivo.- Palmela: Contraponto, 2000.- (8), 128p.:il.;21cm.-B
1ª edição. Ilustrações de Alice Geirinhas. Tiragem numerada e rubricada pelo autor.
20 € - 40 €
419. PACHECO, Luiz.- Pacheco versus Cesariny: folhetim de feição epistolográfica.- Lisboa: Editorial Estampa Lda.,
1974.- (8), 349, (1)p.:il.; 19cm.-B
Capa e ilustrações de Martim Avilez. "Este folhetim é uma invenção e
montagem de Luiz Pacheco". Já pouco vulgar.
15 € - 30 €
420. PACHECO, Luis.- Pelos Hospitais - Da janela á rua….-S.l. (Lisboa): Contraponto, s.d. (1974).- 4 f. de texto e f. de
il.; 16 x 23cm.-B
Invulgar publicação da "Contraponto" constituída por quatro folhas com textos de Luis
Pacheco e João Fernandes sobre a morte do desenhador surrealista João Rodrigues com 5 folhas ilustradas por
desenhos eróticos do malogrado artista. Tudo dentro de envelope próprio. Estimado.
25 € - 50 €
421. PACHECO, Luis.- 2 Postais autógrafos
Dois bilhetes postais dirigidos a um amigo a propósito do XII Congresso do Partido Comunista Português: "… era um
convite para assistir , convidado nominal, ao XII Congresso do P.C.P. Tive de ir. Havia vantagem: VER claramente
VISTO o q/se ia passar, comer dormir viajar 4 dias à Boleia! Nem por isso. O kamarada que me escolhambara na
m/Toca da Lapa, abonou-me 5 contos, em Santa Apolónia para a minha independência. … É mais fácil seguir na
cama, pela telefonia de Lisboa, o que se passava no Congresso que aturar pensão … Deves ter ficado tão
surpreendido como eu, c/a reeleição do secretario geral…"
Assinado e datado de Lisboa 4 / XII / 1988.
60 € - 120 €
422. PACHECO, Luis.- Textos de Circunstância seguido de " A Pide nunca existiu".- (Amadora): Editorial Fronteira,
(1977).- 123, (10)p.; 19cm.-B
+
PACHECO, Luis.- Exercicios de Estilo.- Lisboa: Editorial Estampa, 252, (4)p.;
18cm.-B
+
PACHECO, Luis.- Comunidade / desenhos de Mar.-41, (2)p.:il.; 21cm.-B
12 € - 30 €
423. PACHECO, Luis.- Textos Locais.- Lisboa: Contraponto (1967?).- 89, (2)p.; 16cm.-B
final tem um texto de Serafim Ferreira.

1ª edição, invulgar. No
20 € - 40 €

424. PAIVA, Acácio de.- 1 Documento autógrafo (5f.; 32cm.)
Original autógrafo de uma A FITA DA SEMANA, (crónicas semanais de critica social em verso publicadas no Diário de
Notícias.
" Diz-se que em fevereiro
Visita a nossa terra
O Principe de Gales, moço herdeiro
Do trono da Inglaterra,
O que é mais uma prova da amizade
Que liga e tem ligado os dois paízes
Tanto em horas felizes
Como na adversidade
Se bem me lembro, o avô
Também nos visitou
Nas mesmas circunstâncias - por sinal
Que, entre outras maravilhas,
Levou de Portugal
Um formoso jumento de Cacilhas. "
Assinado. Com emendas e indicações a lápis para composição.
50 € - 100 €
425. PAIVA, Fr. Sebastião de.- HISTORIA / PARAENETICA / DOS DOVTORES / ANTIGOS…- Lisboa: Na Officina de
Henrique Valente de Oliveira, 1657.- (8), 343p.; 14cm.-E
Esta obra seiscentista contém biografias resumidas
de alguns do mais conhecidos doutores da Igreja: Origenes, Tertuliano, S. Cipriano, Santo Atanásio, S. Gregorio
Nazianzeno, Santo Ambrosio e S. João Crisóstomo. Como Inocêncio (VII, 221) refere, há duas tiragens desta obra, a
nossa pertence á que tem na segunda folha uma gravura com um escudo de armas. Encadernação da época, inteira
de pergaminho. Primeiras e ultimas folhas com leve humidade marginal. Obra rara.
65 € - 150 €
426. PAIVA, João Henriques de.- 1 Carta (1p.; 30cm.)Carta dirigida a Joze Joaquim de Castro " Para o curativo dos
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doentes desta Real Enfermaria se fazem percizas doze garrafas de Agoa denominada de Inglaterra perparada na sua
fabrica que a vista desta V.M. remetera pelo portador…"
Assinatura autógrafa. Datada do 1º de Agosto de 1804. João Henriques de Paiva era médico da casa real e escreveu
diversas obras de medicina e a "Água de Inglaterra" foi um dos mais famosos e controversos remédios da medicina
portuguesa, inventado pelo pai de José Joaquim de Castro.
30 € - 60 €
427. PAIVA, Vicente Ferrer Neto.- Elementos de Direito das Gentes por…- Quarta edição, correcta e aumentada.Coimbra: Imprensa da Universidade, 1857.- X, 134p.; 22cm.-E
JUNTO COM: *****.- Elementos de Direito Natural.Terceira edição, correcta e augmentada.- Coimbra: Imprensa da Universidade, 1857.- IX, (2), 266p.; 22cm.-E
O
autor foi professor da Universidade de Coimbra e é considerado como o responsável filosófico pela formação de toda
uma geração de jurisconsultos e homens de estado portugueses da segunda metade do seculo XIX. Meiaencadernação de pele. Uma ou duas folhas com restauros marginais.
15 € - 30 €
428. PALAFOX Y MENDOZA, D. Ivan.- PEREGRINACION / DE / PHILOTEA / AL SANTO TEMPLO, / Y / MONTE DE
LA / CRVZ.- Em Madrid: Por Mateo Fernandez, 1659.- (12),182, (2)f. numeradas pela frente; 20cm.-E
Trata-se
da 1ª edição desta obra seiscentista de caracter devocional, hoje apreciada. O autor foi Bispo de Osma e publicou
varias obras de Historia e de Teologia. Encadernação da época inteira de pele, com defeitos na coifa. Pequeno
trabalho de traça marginal sem afetar o texto.
80 € - 160 €
429. PARISE, Masaniello.- Trattato Teorico-Pratico della Scherma di Spada e Sciabola preceduto da un cenno storico
sulla Scherma e sul Duello : approvato come testo dai Ministeri della Guerra, Marina ed instruzione pubblica.- Roma:
Tipografia Nazionale, 1884.- (10),XXXV, 344p.: il.; 24cm.-E
É um dos mais importantes títulos italianos sobre
esgrima e duelos. Vem adornado com diversas figuras no texto. Com dedicatória de oferta ao Conselheiro João
Franco. Encadernação editorial inteira de tela com ferros próprios. Conserva as capas. Invulgar.
40 € - 80 €
430. PASCOAES, Teixeira de.- 1 Bilhete postal autógrafo
Bilhete postal dirigido a Guilherme de Faria que havia acabado de editar o livro de Pascoaes "Elegia do Amor": "
Recebi os exemplares de Elegia do Amor. Gostei muito! Basta que as outras edições sejam eguaes. Muito e muito
obrigado! Agora o que eu desejo é que a minha poesia os não arruine! "
Assinado e datado de Amarante 16 Setembro 1924.
70 € - 140 €
431. PASCOAIS, Teixeira de.- Sempre.- Coimbra: Typ. França Amado, 1898.- 110p.; 24cm.-E
1ª edição deste
apreciado livro de poemas. Com dedicatória do autor. Meia encadernação de pele da época. Exemplar levemente
aparado.
40€ - 80€
432. PASSOS, Carlos de.- Vieira Portuense.- Porto: Portucalense Editora, 1953.- 117p.:il.; 27cm.-B
Estudo de
interesse biográfico e artístico, adornado com muitas estampas em separado, impressas em papel couché por vezes a
cores. Em fascículos como publicado.
20 € - 40 €
433. PEDRO V, Dom (Rei de Portugal).- 1 Documento manuscrito ( 14 f.; 32cm.)
Copias das cartas dirigidas pelo Rei D. Pedro V ao Marechal de Campo João Ferreira Sarmento Barão, Visconde e
Conde de Sarmento (1792-1865). Segundo nota pertenciam essas cartas ao General Côrte-Real. Esta
correspondência evidencia grande intimidade do Rei com o Marechal e além de assuntos particulares trata da
reorganização do Exército na época.
20 € - 40 €
434. PENHA, João.- 3 Documentos e 3 Cartas autógrafas.
Originais autógrafos (não assinados) das poesias " O INSTINTO DA VIDA" " A DECADENCIA" e " NÉNIO". As três
cartas são dirigidas a um primo, numa refere já ter encontrado um "Código" (Civil?) embora de edição diferente, noutra
refere " A respeito dos versos, já fallei ao Crespo." (Gonçalves Crespo?).
As cartas estão assinadas.
60 € - 120 €
435. PEREIRA, Antonio Manuel.- Governantes de Portugal desde 1820 até ao Dr. Salazar.- Porto: Manuel Barreira,
1959.- 146p.; 24cm.-B
Útil listagem de Chefes de Estado, Ministros e Governadores Civis. Fundamental para
estudos históricos. Procuradíssimo, com úteis anotações marginais.
25 € - 50 €
436. PEREIRA, João Felix.- Collecção de Phrases Latinas trad. Em Portuguez, extrahidas, principalmente das obras
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de Cicero, Sallustio, Cornelio, Cesar, Virgilio, Horacio, Ovidio, Phedro, Sulpicio, Eutropio e Justino.- Lisboa: Imprensa
de Lucas Evangelista Torres, 1889.- 195p.;17cm.-E
Interessante recolha de frases latinas com a respectiva
tradução. Meia-encadernação de pele com capa.
15 € - 30 €
437. PESSOA, Fernando.- Análise da vida mental portuguesa: ensaios críticos.- 1ª edição.- Porto: Edições Cultura,
s.d.- 109, 11p.;20cm.-(Col. "Universo").-B
1ª edição. Edição limitada como quase todas as de Petrus com
trabalhos de Fernando Pessoa. No final vem com página de rosto própria "A Civilização Portuguesa entre o passado e
o futuro", suplementos à análise da vida mental portuguesa. Estimado.
15 € - 30 €
438. PEYNADO, Pe. Ignatio Francisco.- DISPVTATIONES / in tres Libros Aristotelis, / DE ANIMA. / OPVS
POSTHVMVM. / AVTHORE.- Compluti: In Officina Francisci Garcia Fernandez, 1698.- (8), 470p.;22cm.-E
Obra
seiscentista de índole filosófica deste professor da Universidade Complutense, com a pagina de rosto adornada por
uma tarja tipográfica. Ao centro o emblema da Sociedade de Jesus. Encadernação da época inteira de pergaminho.
70 € - 150 €
439. PIEDADE, D. Diogo da.- 11 Documentos.
Conjunto de curiosa documentação sobre a herança deste Cónego Regrante de Santo Agostinho, que segundo
Inocêncio (I, 170) era de nacionalidade francesa e de nome Jacques Lazaro Amaury, e que fugido á Revolução se
instalou em Portugal. Segundo o mesmo bibliógrafo escreveu duas obras sobre a lingua francesa, e faleceu em 1839,
deixando os seus bens na Quinta das Sete-Fontes perto de Coimbra propriedade de Joaquim Urbano. Além de varias
minutas de cartas de Urbano e do advogado dos sobrinhos herdeiros, inclui uma Relação e avaliação dos móveis do
espólio, um rol das despesas com o enterro, uma avaliação oficial dos "Trastes de madeira", roupa e fatos do falecido
e uma relação dos livros pertencentes a D. Diogo da Piedade.
40 € - 80 €
440. PIMENTEL, Luis Serrão.- Prática da Arte de Navegar / pref. por A. Fontoura da Costa, 2ª edição.- Lisboa:
Agência Geral do Ultramar, 1960.- XI, 194p.:il.; 23cm.-B
Excelente reprodução deste importante manuscrito
seicentista, enriquecida com 15 estampas coloridas. Apreciado e procurado.
15 € - 30 €
441. PINA, Luis de.- O Castelo de Guimarães.- Gaia: Edições Pátria, 1933.- (8), 88, (1)p.:il.; 25cm.- (Col. Estudos
Nacionais).-B
Estudo de esmerado apuro gráfico, profusamente ilustrado e de reconhecido interesse histórico.
Estimado. Capas com leves picos de humidade.
12 € - 30 €
442. PINA MANIQUE, Diogo Inácio de. - 1 Documento autógrafo
Procuração a favor de Manuel José de Morais: “Por esta por hum denós feita, e por ambos assignada concedemos
todos os poderes em Direito… …. Ao Sr. Manoel Joze de Moraes para por nós tomar posse de todos os bens que nos
tocão tanto da herança de nosso pae e sogro o Sr. Nicolau de Mattos Nogueira, como também daquelles que … …
nosso cunhado e irmão o Sr. Joaquim Joze de Brito Nogueira…”.
Assinada e datada de Lisboa, 28 de Novembro de 1776. Com a assinatura autógrafa da mulher de Pina Manique D.
Inácia Margarida Umbelina de Brito.
75 € - 150 €
443. PINHEIRO, Joaquim Gil.- Primicias : Poema dos principaes factos da História do Brasil até á sua independencia.São Paulo: S.n., 1900.- 228, (2)p.:il.; 20cm.-E
1ª edição deste poema de interesse histórico e etnográfico, pois
descreve alguns costumes dos índios brasileiros. Este autor natural de Alcaide emigrou para o Brasil e ali angariou
notável fortuna. Este exemplar está valorizado com uma expressiva dedicatória de Gil Pinheiro para o Conselheiro
João Franco recordando a meninice de ambos passada em Alcaide. Encadernação inteira de tela com capas.
Estimado.
25 € - 50 €
444. PINHEIRO, Rafael Bordalo.- 1 Carta autógrafa ( 2p.;21cm.).
Carta dirigida seguramente a Jerónimo da Silva, a agradecer a companhia e a ajuda do amigo numa exposição e
aproveitando para convidá-lo a jantar em sua casa. Termina com novo desafio " Diga-me quer acompanhar-me no
trabalho que projecto no Porto? …. Estou em Lisboa até sabbado- indo ás Caldas, e voltando em seguida a Lisboa,
para para voltar de novo ás Caldas."
Assinada e datada de Lisboa 12 de Janeiro de 1904. Em papel timbrado d' " A Paródia".
40 € - 80 €
445. PINHEIRO, Rafael Bordalo.- 1 Carta autógrafa (1p.; 21cm.)
Carta dirigida seguramente a Jerónimo da Silva: " Meu irmão Columbano e o Dr. Alfredo da Cunha, pediram-me para
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lhe arranjar a entrada para a sua exposição que abre amanhã, na redacção do Diário de Notícias" … "Quererá o meu
amigo dar-me o prazer da sua companhia?".
Assinada e datada de Lisboa, 8 de Janeiro de 1903. Em papel timbrado d' "A Paródia".
40 € - 80 €
446. PINHEIRO, Rafael Bordalo.- 1 Carta autógrafa ( 1p.; 21cm.)
Carta dirigida seguramente a Jerónimo da Silva agradecendo as noticias e lamentando não o ter visto em Lisboa
porque " o tempo passado em Lisboa tem sido sempre em casa durante o dia, sahindo apenas às noites a algum dos
theatros que me estão próximos e segundo o costume sempre tarde." Termina convidando o amigo:" Encontramo-nos
a todos em Julho, Agosto e Setembro, resolva-se e deite um passeio até às Caldas da Rainha."
Assinada e datada de 5 de Junho de 1901. Em papel timbrado d' "A Paródia”.
40 € - 80 €
447. PINHEIRO, Rafael Bordalo.- 1 Fotografia (22 x 16cm.) Excelente retrato do notável artista. Por vezes
acompanha as colecções do "António Maria".
20 € - 40 €
448. PINTO, Agostinho Albano da Silveira.- Divida Publica Portugueza : sua historia, progresso e estado actual
coordenada á vista dos documentos officiaes por…- Lisboa: Na Imprensa Nacional, 1839.- VIII, 206, (2)p.; 24cm.-E
Assunto infelizmente ainda em 2013 cheio de actualidade. Encadernação da época inteira de pele.15 € - 30 €
449. PINTO, Américo Cortez.- Da famosa arte da imprimissão: da imprensa de Portugal às Cruzadas d'Além-Mar.Lisboa: Ulisseia, 1948.- (10), 507p.:il., XXIII est.; 28cm.-E
Obra polémica do maior interesse para a história de
Portugal, ilustarada com diversas estampas em separado. Cartonagem do editor.
35 € - 70 €
450. PINTO, Antonio Joaquim de Gouveia.- Memoria em que se mostra a origem e progresso do estabelecimento do
Papel-Moeda em o nosso Reino e apontão os meios de verificar a sua amortização, e remir os Emprestimos feitos ao
estado, sem recorrer a novos Tributos, por meio de uma bem regulada refórma….e natureza dos principaes Impostos,
ou Tributo, que actualmente paga a Nação; com alguns meios de se melhorarem…- Lisboa: Na Impressão Regia,
1820.- 35p.;19cm.-B
Trata-se de um precioso historial da introdução do "papel-moeda" em Portugal com
interessantes propostas de índole económica. De evidente significado para a história da Economia no nosso país.
Primeiras e ultimas folhas com pequenas manchas de humidade. Pequeno restauro marginal, no rosto.
Desencadernado. Raro
.20 € - 40 €
451. PINTO, Fernão Mendes.- Peregrinação: nova edição, conforme a de 1614, preparada e organizada por / A.J. da
Costa Pimpão e César Pegado.- Porto: Portucalense Editora, 1944-1945.- 7 vols. em 3.; 23cm.-B
reedição cuidada
deste clássico universal da literatura de viagens. Estimado.
15 € - 30 €
452. PIRES, José Cardoso.- O Hóspede de Job: romance.- Lisboa: Arcádia, 1963.- 253, (2)p.; 19cm.-E
1ª
edição. Enc. Editorial.
12 € - 30 €
453. PISANO, Mestre Mateus.- Livro da Guerra de Ceuta escrito por Mestre Mateus de Pisano em 1460 publicado por
ordem da Academia das Sciências de Lisboa e vertido em português por Roberto Corrêa Pinto.- Lisboa: Academia das
Sciências de Lisboa, 1915.- XIX, 50p.; 33cm.-B Excelente tradução deste importante e muito antigo documento
histórico literário. Edição de esmerado apuro gráfico. Encadernação em percalina.
15 € - 30 €
454. PITISCUS, Samuel.- Lexicon Antiquitatum, Romanarum: in quo Ritus et Antiquitates cum Graecis ac Romanis
communes, tum Romanis peculiares, Sacrae et Profanae, Publicae et Privatae, Civiles ac Militares exponuntur. Accedit
his Auctorum notatorum, emendatorum, & explicatorum Index copiosissimus.- Venetiis: Ex Typographia Balleoniana,
1719.- 3 vols.; 35cm.-E
Pensamos tratar-se da primeira edição italiana deste dicionário dos costumes e
antiguidades dos romanos baseado na famosa obra de Johanes Rosinus. Esta edição é rara e de esmerado apuro
gráfico, composta a duas colunas em caracteres redondos e italicos. As páginas de rosto vêm impressas a negro e
vermelho e adornadas com uma bonita vinheta alegórica, finamente aberta por buril em chapa de cobre. O primeiro
volume apresenta ainda uma gravura de página inteira, e uma grande vinheta decorativa como titulo. Encadernações
da época, inteiras de pele com ferros a ouro nas lombadas, com defeitos nas coifas e charneiras e sem guardas. Leve
humidade marginal nas primeiras e ultimas folhas.
100 € - 200 €
455. PLANETÁRIO GULBENKIAN - (Manuscrito - dactilografado).- 1958.- 20f. Numeradas pela frente; 13 il.; 24cm.-E
Pensamos tratar-se da apresentação do projecto para a construção de um Planetário em Lisboa patrocinado pela
Fundação Calouste Gulbenkian. É constituído por 20 folhas dactilografadas com fundamentos justificativos, tècnicos e
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históricos e vem adornado com 13 fotografias coladas nas folhas e um mapa de implantação desenhado a cores. Tem
no rosto uma dedicatória " Off. Ao Exmo.Sr. Doutor José Caeiro da Mata, mui digno Presidente da Comissão do V
Centenario da morte do Infante D. Henrique - Mario Francisco da Silva". De particular curiosidade apresentar no final
um desenho original com uma proposta de logotipo para o planetário. Encadernação inteira de pele. 40 € - 80 €
456. PLANOS (OS) da Autocracia Judaica : Protocolos dos sabios de Sião / commentados por J. Viana de Lemos
Peixoto; Francisco Pereira de Sequeira.- Porto: Livraria Portugueza, s.d.- 208, (2)p.;18cm.-B
+
PROTOCOLLOS (OS) dos Sabios de Sião : O Dominio do mundo pelos judeus.- 111p.; 16cm.-E15 € - 30 €
457. PLANTAS.- 8 Publicações com os titulos seguintes: Plantas úteis da África Portuguesa / Conde de Ficalho (
Lisboa, 1947); Cogumelos/ 16 est.; The Magic of Herbs / David Conway ( London: 1973); Plantas medicinais e
aromáticas / João de Carvalho e Vasconcellos ( Lisboa, 1949); Estufa fria / Jean Chabloz ( Lisboa); Medecina vegetal:
Plantas Medicinais / Vicente Morra (Lisboa); Hawaiian Heritage Plants / Angela Kay Kepler (Honolulu, 1984);
Alternativas aos antibióticos/ John McKenna (Lisboa, 2001).
15 € - 30 €
458. PLATÃO.- PLATONIS OPERA / a Marsilio Ficino traducta: adiectis ad eius vitae & operum enarratio-/ nem
Axiocho ab Rodulpho Agricola: & Alcyone ab Augustino Da / tho tralatis.- S. L. (Paris): Venundantur Iodoco Badio,
(1522).- (8), CCCLXXXIX f. numeradas pela frente; 34cm.-E
Notável edição quinhentista das obras deste
famoso filósofo grego, cujos escritos influenciaram de sobremaneira a filosofia e o pensamento cultural europeu,
sentindo-se ainda hoje a sua inspiração em muita da literatura e da erudição do nosso tempo. A tradução de Marsilio
Ficino é a primeira feita directamente do grego e é um marco no movimento humanístico italiano. Dedicada a Cosme
de Médicis, levou varios anos a concluir e só em 1491 foi editada graças ao mecenato do seu neto Lourenço. Esta
terceira edição apenas num volume é de Paris, e é a segunda a ser impressa pelo famoso impressor Josse Bade
(Badius Ascensius) especializado nas edições de textos dos autores latinos, muitas vezes enriquecidos com as suas
próprias notas e comentarios. Sob o ponto de vista gráfico é obra muito apreciável pois além de vir adornada no texto
com bonitas letras capitulares ornamentadas e algumas figuras geométricas, apresenta uma página de rosto
renascentista de composição arquitectural ao gosto da época, tendo ao centro a famosa marca do impressor que figura
o "Prelum Ascensianum", hoje notável testemunho iconográfico daquela oficina tipográfica quinhentista. Vem revestida
por uma encadernação da época, com fechos em metal e ferros a seco nas pastas, bem restaurada. Exemplar muito
estimado, apenas com a página de rosto espelhada no verso e com restauros marginais e algumas manchas marginais
á cabeça nas ultimas folhas. Nestas condições precioso exemplar desta desejada edição de um importante clássico
latino.
1.500 € - 3.000 €
459. POESIA.- 7 obras com os títulos seguintes: Fogo Preso / Miguel Torga ( Coimbra, 1976); Poesias Completas
(1956-1967) / António Gedeão (Lisboa, 1971); Gil Vicente / Afonso Lopes Vieira (Lisboa); Sonetos / Florbela Espanca
(Porto, 1965); O livro de Andrónico / António Pinheiro Guimarães (Porto, 1962); Affonseida: poema heroe-comico /
Octavio de Medeiros (Lisboa, 1925); Cadernos de Poesia 1ª série Nrs 1 a 4.
15 € - 30 €
460. POESIA.- 8 obras com os títulos seguintes: Fonte / Alberto de Serpa (Porto, 1943); Matura Idade / David MourãoFerreira (Lisboa, 1973);Pelo sonho é que vamos / Sebastião da Gama ( Lisboa, 1953); Poesia III / José Gomes
Ferreira ( Lisboa, 1961); A nuvem sobre a página / António Ramos Rosa (Lisboa, 1978); O Livro do Nómada meu
amigo / Ruy Cinatti ( Lisboa, 1958); Sonetos / Júliuo Dantas (Lisboa, 1918); Arquivos do silêncio / Egito Gonçalves
(Lisboa, 1963).
20 € - 40 €
461. POMEY, Pe. Francisco.- Indiculo Universal contêm distinctos em suas classes os nomes de quazi todas as
couzas, que há no mundo, & os nomes de todas as Artes, & Sciencias Indiculus Universalis….feito Francez Latino
pelo….Impresso em breve tempo muitas vezes, & vertido em outras lingoas com grande proveyto dos estudantes;
porque com pouco trabalho se fazem por elle eruditos, & noticiozos de quazi todas as couzas & nomes que tem no
Latim…..feito novamente Luzitano Latino & accrescentado… pelos Religiozos da Companhia de Jesus, estudantes de
Rhetorica no anno de 1697 para seu uso de fallar Latim…- Evora: Na Officina da Universidade, 1716.- (20), 438, 15,
(16)p.; 16cm.-ERara primeira edição da adaptação para Português Latim desta obra que gozou no seu tempo de
grande aceitação do publico, tendo sido adaptada em varias linguas. Segundo Inocêncio (I,145) o tradutor português
foi o erudito mestre de Humanidades, Pe. Antonio Franco que ainda o enriqueceu com muitos vocábulos e expressões
tipicamente portuguesas. Para além do evidente interesse filológico e literário, trata-se ainda de uma cuidada
impressão eborense. Encadernação da época, inteira de pergaminho com título manuscrito na lombada. Rubrica coeva
na página de rosto. Estimado.
50 € - 100 €
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462. PORTELA, Artur. - 7 Cartas autógrafas + 3 Bilhetes-postais autógrafos
Cartas dirigidas ao Dr. Jorge de Faria, sobre assuntos de publicação de artigos no Jornal “ Diário de Lisboa”: “Venho
pedir-lhe um favor que decerto não me negará, nem esquecerá… Trata-se do seguinte: um artigo com este título –
Porque não se levanta uma estátua a Camilo? O Dr. Jorge de Faria podia historiar as tentativas, dizer porque falharam,
… dizer local … e mais curiosidades de interesse que lhe viessem á penna. O artigo é para publicar no Diario de
Lisboa literário.“. Juntam-se diversos envelopes e um cartão-de-visita.
30 € - 60 €
463. PORTUGAL Maravilhoso / direcção literária de João Barros e artística de Machado da Luz.- lisboa: edições
Universo, Lda., 1952.- 4 vols.:il.; 26cm.-E Relato apaixonante dos factos mais importantes acontecidos ao longo de
toda a existência de Portugal como Nação. Impressão cuidada em excelente papel. Muito il. no texto e em separado,
por vezes a cores. C/os sub-títulos: I- Portugal na História II- Terras e monumentos de Portugal III- Portugal em acção
IV- Portugal de Além-mar. Encs. editoriais inteiras de pele c/ferros próprios. Cansadas nas lombadas, mas muito
sólidas.
40 € - 80 €
464. PRADT, Henrique de.- (Divertimentos Militares : obra agradavel e instructiva, utilissima para todos os militares…Lisboa: Off. de Miguel Manescal da Costa, 1762).- (14)305, (4)p.: 12 est. ;20cm.-E
Obra curiosa adornada com
11 estampas desdobráveis que figuram fortes militares e figuras geométricas. A este exemplar falta a página de rosto,
mas conserva o bonito frontispício alegórico que falta quase sempre. Ultimas folhas com mancha antiga já
desvanecida. Encadernação da época inteira de pele.
45 € - 100 €
465. QUEIRÓS, Eça de.- Alves & Cª.- Porto: Livraria Chardron, 1925.- XII, 215p.:20cm.-B
da rara tiragem especial de apenas 25 impressos em papel mais encorpado. Capas soltas.

1ª edição. Exemplar
30 € - 60 €

466. QUEIRÓS, Eça de.- O Crime do Padre Amaro : Scenas da vida devota.- Edição inteiramente refundida,
recomposta, e diferente na fórma e na acção da edição primitiva / ilustrações de Alberto de Sousa.- Porto: Livraria
Chardron, 1927.- 516p.: il.; 24cm.-E Apreciada edição, il. c/figuras no texto e estampas em separado a cores. Enc. edit.
Rubrica no rosto.
10 € - 20 €
467. QUEIRÓS, Eça de.- Os Maias: episódios da vida romântica.- Porto: Livr. Internacional de Ernesto Chardron,
1888.- 2 vols.; 19cm.-E
1ª edição de um dos mais importantes romances de Eça, sempre muito apreciado e
procurado. Meias-encadernações da época em pele.
320 € - 600 €
468. QUEIRÓS, Eça de.- Os Maias: episódios da vida romântica / illustrações de Alberto de Souza.- Porto: Livraria
Chardron, 1927-28.- 2 vols.: il.; 24cm.-E Apreciada edição, il. c/figuras no texto e em separado, por vezes a cores.
Encs. Editoriais uma com defeito.
10 € - 20 €
469. QUEIRÓS, Eça de.- O Primo Basílio : Episódio doméstico / ilustrações de Alberto de Sousa.- Porto: Livraria
Chardron, 1927.- 463, (2)p.: il.; 24cm.-E Apreciada edição il. c/figuras no texto e em separado por vezes a cores. Enc.
editorial, c/leve mancha. Rubrica no rosto.
10 € - 20 €
470. QUEIRÓS, Eça de.- A Reliquia.- Porto: Typ. De A.J. da Silva Teixeira, 1887.- (18), 441p.; 20cm.-E 1ª edição
deste apreciadíssimo romance de Eça, hoje rara e muito procurada. Meia-encadernação de pele, da época.
160 € - 300 €
471. QUEIRÓS, Eça de.- Ultimas Páginas (Manuscriptos Inéditos); S. Christovam - Sto. Onofre - S. Frei Gil - Artigos
diversos.- Porto: Livraria Chardron, 1912.- VII, 502p.: 1 retr.; 18cm.-E 1ª edição, adornada com um retrato do autor.
Encadernação editorial com ferros próprios.
40 € - 80 €
472. QUENTAL, Antero de.- Algumas poesias suas pouco conhecidas.- Barcelos: Typographia da Aurora do Cavado,
1894.- 67p.; 17cm.-B
+
QUENTAL, Antero de.- Introdução aos Cantos na Solidão de Manoel Ferreira da
Portella.- Barcelos: Typographia da Aurora do Cavado, 1894.- 19p.; 17cm.-B
Edições com tiragem de apenas 100
exemplares.
15 € - 30 €
473. QUENTAL, Antero de.- O Desterro dos Deoses ( A A. de A.).- Barcelos: Typographia da Aurora do Cavado,
1895.- 19p; 17cm.-B
+
QUENTAL, Antero de.- A Morte de D. João .- Barcelos: Typographia da Aurora do
Cavado, 1896.- 20p.; 17cm.-B
Edições com tiragem de apenas 100 exemplares.
15 € - 30 €
62

Livraria Luis Burnay
474. QUENTAL, Antero de.- Influencia da Mulher na Civilização.- Barcelos: Typographia da Aurora do Cavado, 1896.39p.; 17cm.-B
+
QUENTAL, Antero de.- Soldados da Revolução.- Barcelos: Typographia da Aurora do Cavado,
1896.- 15p.; 17cm.-B
Edições com tiragem de apenas 100 exemplares
15 € - 30 €
475. QUENTAL, Antero de.- Leituras Populares.- Barcelos: Typ. Da Aurora do Cavado, 1896.- 65p.; 17cm.-B
+
QUENTAL, Antero de.- Fantasia Pantheista.- Barcelos: Typographia da Aurora do Cavado, 1895.- 12p.; 17cm.-B
Edições com tiragem de apenas 100 exemplares.
15 € - 30 €
476. QUENTAL, Antero de.- Liga Patriotica do Norte.- Barcelos: Typographia da Aurora do Cavado, 1896.- 20p.;
17cm.-B
+
QUENTAL, Antero de.- Introdução a uma poesia de D. Henriqueta Elisa.- Barcelos: Typographia da
Aurora do Cavado, 1896.- 12p.; 17cm.-B
Edições com tiragem de apenas 100 exemplares.
15 € - 30 €
477. QUENTAL, Antero de.- Da reorganisação social - aos trabalhadores e proprietarios - por João Bonança,
Coimbra, Imprensa Commercial.- Barcelos: Typographia da Aurora do Cavado, 1895.- 20p.;17cm.-B + QUENTAL,
Antero de.- Ultimatum de 11 de Janeiro.- Barcelos: Typographia da Aurora do Cavado, 1896.- 12p.; 17cm.-B
Edições com tiragem de apenas 100 exemplares.
15€ - 30 €
478. QUESTIONARIO dirigido aos proprietarios ruraes e lavradores de todos os concelhos do reino .- (lisboa):
Imprensa Nacional, 1868.- (4)p.;31cm.-B
Exemplar completamente preenchido do questionario que os
Governadores Civis deviam recolher e enviar com regularidade para o Ministério para se tratar da informação
estatística a nivel regional.
15 € - 30 €
479. QUINTINHA, Julião. -1 Carta autógrafa (4p.; 17cm.)
Carta dirigida ao Dr. Jorge de Faria: “… Depois de sair da prisão onde a polícia política me reteve 35 dias, fui
informado de que o meu prezado amigo se tinha interessado junto das autoridades competentes para eu ser posto em
liberdade. Sempre sensível e grato por todo o bem que me fazem, aqui está a agradecer-lhe, com o maior
reconhecimento, o favor que me dispensou. Esse favor é tanto mais de agradecer, quanto é certo que nada lhe pedi,
não temos afinidades politicas, e eu nunca tive o prazer de lhe dispensar o mais pequeno obsequio.”
Assinada e datada de Lisboa 6 de Março 1938. Junta-se o respectivo envelope e um cartão-de-visita. 20 € - 40 €
480. QUINTINO, E. Rogado.- Prática e utensilagem agrícolas na Guiné.- Lisboa: junta de Investigações do Ultramar,
1971.- 124, 81)p.: il.; 29cm.-B
Interessante estudo etnográfico ilustrado com 34 desenhos no texto, 5 fotografias
em separado e 1 mapa desdobrável. Mancha na lombada.
10 € - 20 €
481. RECUEIL de 239 Dessins ou feuilles de Textes Relatifs à l'Art de l'Ingénieur, Extraits de la Seconde Collection
terminée en 1825.- (Paris): École Royale des Ponts et Chaussés, 1827.- 239 figs.; 45cm.-E Bonita edição em formato
grande de esmerado cuidado gráfico, muito ilustrada com desenhos arquitéctónicos de pontes e fortes. Meiaencadernação de pele da época com ferros a ouro na lombada.
120 € - 240 €
482. RÉGIO, José.- Música Ligeira: Volume póstumo.- Lisboa: Portugália, 1970.- 105, (12)p.; 21cm.- (Obras completas
de José Régio).- B
1ª edição, enriquecido c/um estudo de Alberto Serpa. Estimado.
10 € - 20 €
483. REGIONALISMO.- 8 Publicações com os títulos seguintes: A Conquista de Lisboa aos Mouros / Costa Brochado
(Lisboa, 1952); Viana do Castelo / José Crespo (Porto); Lisboa e os seus encantos / C.M.L (Lisboa, 1958); Lisboa /
Norberto de Araújo ( Lisboa ); Aljubarrota: pequena monografia / Eduardo Marrecas Ferreira ( Lisboa, 1931);
Fotificações marítimas do Concelho de Oeiras / Carlos Pereira Calixto ( Oeiras); Monografia de Vila Verde de Ficalho /
Francisco Valente Machado ( Vila Verde de Ficalho, 1980); Monografia de Cascais / Câmara Municipal de Cascais (
1969).
15 € - 30 €
484. REGIONALISMO.- 8 Publicações com os títulos seguintes: O Convento de Mafra / Cardozo Gonçalves (Lisboa,
1906); Citânia de Briteiros e Castro de Sabroso: notícia descritiva / Sociedade Martins Sarmento (1976); Évora: Guia
histórico-Artístico / Túlio Espanca (Èvora, 1949); Memórias da Villa de Arraiolos (Parte I)/ J.H. da Cunha Rivara
(Arraiolos, 1979); Vouzela : estudos historicos / Academia Portuguesa da História (Lisboa, 1999); Museu-Biblioteca de
Vila-Viçosa / Sant'anna Dionísio (Lisboa, 1947); O Castelo de Vila Viçosa / Gustavo de Matos Sequeira (Lisboa, 1961);
Vila Viçosa / Conde de Arnoso (Lisboa, 1958).
15 € - 30 €
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485. REGIONALISMO.- 10 publicações com os titulos seguintes: Monografia de Palmela 1 : Memórias paroquiais de
1758 / A. Matos Fortuna (1982); Cascais / Raquel Henriques da Silva (1988); Os sinaleiros do mar da Ericeira /
Leandro Miguel dos Santos ( Ericeira, 1994); Carta Arqueológica do Concelho de Cascais / Guilherme Cardoso
(Cascais, 1991); Uma inscrição tumular na Igreja do Turcifal / Rogério de Figueiroa Rego (Lisboa, 1976); Por terras dos
antigos coutos de Alcobaça / Maria Zulmira Albuquerque Furtado Marques (Alcobaça, 1994); O Convento dos
Capuchos da Costa da Caparica; Ermida da Srª das Pazes / Francisco Valente Machado (Beja, 1973); Origens da
Romaria da Senhora da Agonia / Alberto Antunes de Abreu (Viana do Castelo, 1986); Fortificações marítimas do
Concelho de Oeiras.
20 € - 40 €
486. REGIONALISMO.- 8 Publicações com os titulos seguintes: Póvoa de Varzim: História, actualidade…/ Rogério
Calás Oliveira de Carvalho (Braga, 1979); Fundação de Viana: O Foral de D. Afonso III / Antonio Matos Reis ( Viana do
Castelo, 1984); Subsidios para o Arquivo Municipal de Viana do Castelo / Manuel Gonçalves Vale (1983); Memorias
Acheologico-Historicas do Districto de Bragança (1) / Francisco Manuel Alves (Porto, 1910); " Terra-Alta" : Antologia de
Castelo de Vide / Antonio Gordo ( Lisboa); A Capela da Rua de Peralves Seco em Tomar / Luis Stubbs Saldanha
Monteiro Bandeira (Lisboa, 1965); Os Museus de Arte do Porto / Pedro Vitorino (Coimbra, 1930); O Concelho de
Penacova / Varela Pécurto ( Lisboa).
15 € - 30 €
487. REGULAMENTO para o serviço a bordo dos Navios da Marinha de Guerra.- Lisboa: Imprensa Nacional,
1874.- XXI, 257, 18, (2)p.; 16cm.-E
Com varios desdobráveis no final. Meia-encadernação de pele
20 € - 40 €
488. REIMPRESSOS cinco textos colectivos de surrealista em português de que são autores / Mario Cesariny; Antonio
Maria Lisboa; Mario Henrique Leiria; Pedro Oom; Cruzeiro Seixas.- Lisboa: S. n. (Typ. Mário Contreiras), 1970.- (18)p.:
il.; 33cm.- B.
Raríssima publicação limitada a 250 exemplares númerados com a reimpressão de textos
surrealistas, promovida por Cruzeiro Seixas, Mário Cesariny e Mário Henrique Leiria. Contém no port-folio próprio,
colada um "hors-texte" dos promotores intitulado "Para bem esclarecer as gentes que continuam à espera" , com a
emenda proposta por Cruzeiro Seixas e nele feita á mão da palavra "vapor para palavra "pavor". Peça de colecção.
Capas levemente empoeiradas.
100 € - 200 €
489. REINO (NO) de Caliban: Antologia panorâmica da poesia africana de expressão portuguesa, Cabo Verde, GuinéBissau, Angola, São Tomé e Príncipe, Moçambique / organização, selecção, prefácio e notas de Manuel Ferreira.Lisboa: Seara Nova, 1975-1976.- 2 vols.:il.;23cm.-B
20 € - 40 €
490. REIS, Carlos.- 1 Carta autógrafa (4p.;18cm.)
Nesta carta dirigida seguramente ao jornalista Guedes de Oliveira, diz o grande pintor: " Devo-lhe duas grande
finezas há muito tempo: o seu afectuoso telegrama pelo dia 22 de Maio, e certamente ainda o carinhoso e bello artigo
que o »Primeiro de Janeiro« publicou n'essa ocasião". Ando a escrever, há um mez 15 cartas por dia, e bem longe
está ainda o termo da grata tarefa".
Assinada e datada de Lisboa 27 de Junho de 1925.
30 € - 60 €
491. REIS, Carlos.- 1 Carta autógrafa (8p.; 18cm.)
Carta dirigida seguramente ao jornalista Guedes de Oliveira a pedir desculpas por não ter agradecido uma referências
aos seus quadros: " Soube há dias pelo meu rapaz que o meu amigo tinha tido a bondade de se referir aos meus
trabalhos expostos o ano passado no Porto, com as mais honrosas referencias." reforçando as desculpas para o final "
porque, pode crer, a falta em que tenho estado não foi por minha culpa, e bem deve compreender que não podia ser
minha, porque todas as rasões me levam a guardar a estima d'aquelles que ma dispensam com bondade igual
estima."
Assinada e datada de Lisboa 26 - 4 - 1929.
35 € - 70 €
492. REIS, Maria Margarida Basto da Costa.- O Concelho de Alcobaça : alguns aspectos da sua economia agricola.Coimbra: S.n., 1961.- 208f. numeradas pela frente; 28cm.-E
Trabalho policopiado apresentado como
dissertação de licenciatura em Ciências Geográficas na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.
Encadernação em percalina.
20 € - 40 €
493. RELAÇAM da enfermidade, ultimas acçoens, Morte, e Sepultura do Muito Alto, e Poderoso Rey e Senhor
D. João V, o pio magnanimo, pacifico, justo, religioso, e por declaração pontificia o Fidelissimo á Igreja Romana / por
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D.I.B.M.D.P.A.A.R..- Lisboa: Na Officina de Ignacio Rodrigues, 1750.- 55p.; 20cm.-B
Esta importante relação
setecentista repleta de curiosas informações sobre o reinado de D. João V, foi escrita por Inácio Barbosa Machado,
que se escondeu nas iniciais do título e que segundo Inocêncio (III,204) poderiam, significar "Doutor Ignacio Barbosa
Machado, Desembargador do Porto, Academico da Academia Real". Era irmão do famoso bibliógrafo Diogo Barbosa
Machado. Desencadernado. Rara e apreciada.
25 € - 50 €
494. RELAÇÃO dos factos praticados pela Comissão dos Comerciantes de Vinhos em Londres,
correspondentes da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, no Porto; em consequencia da petição
apresentada á Camara dos Comuns em 12 de Julho de 1812, por certas pessoas, que se intitulão membros da extincta
feitoria… com hum appendix, que contem Documentos, Explicações, e Illustrações / trasladada do original inglez por
J.J.P.L.- Lisboa: Na Impressão Regia, 1813.- 171p.; 20cm.-E
Com evidente importância para a história do
vinho do Porto. Martinho da Fonseca (Inoc. A, 134) diz que o tradutor foi José Pedro Lopes, escritor polémico e
fecundo, muito amigo do famoso Pe. José Agostinho de Macedo. Encadernação da época inteira de pele com defeitos
na lombada. Obra muito invulgar.
25 € - 50 €
495. RELAÇÃO das Náos e Armadas da India com os successos dellas que se puderam saber, para Noticia e
instrucção dos curiozos, e amantes da Historia da India (British Library, Códice Add. 20902) / leitura e anotações de
Maria Hermínia Maldonado.- Coimbra: Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, 1985.- 216p.; 26cm.-B
Transcrição deste notável manuscrito inédito, do maior interesse para a história da expansão portuguesa.15 € - 30 €
496. RELATÓRIO DO MINISTÉRIO dos Negócios da Guerra.- Lisboa: Na Imprensa Nacional, 1834.- 23p., 10 tabelas
desd., 5 tabelas.; 35cm.-E
Relatório que inclui as receitas e despesas do exército, a descrição dos regimentos
e sua constituição bem como o nº de mortos, doentes e inválidos
.20 € - 40 €
497. REMÉDIOS, Mendes dos.- Os Judeus em Portugal: Tomo I.- Coimbra: França Amado, 1895.- 454p. ; 23cm.-E
Estudo muito apreciado, publicado numa edição restrita, hoje rara e procurada. Posteriormente publicou-se um
segundo volume hoje raríssimo. Meia-encadernação de pele.
40 € - 80 €
498. RÉVAH, I.S.- La Censure Inquisitoriale Portugaise au XVIe siécle: étude accompagnée de lá reproduction en facsimile des Index, Vol.I.- Lisboa: Instituto de Alta Cultura, 1960.- 259, (2)p.: il.; 24cm.-B
Estudo c/interesse
histórico e bibliográfico. Invulgar
15 € - 30 €
499. REVISTA de Portugal / director Eça de Queiroz.- Vol. I a Vol.IV (1889 a 1892).- Porto: Lugan & Genelioux, 18891892.- 4 vols.; 23cm.-E
Colecção completa desta valiosa publicação literária dirigida por Eça de Queirós, que
encerra colaboração de figuras prestigiadas das nossas letras, Antero de Quental, Ramalho Ortigão, Fialho de
Almeida, Leite de Vasconcelos, Teófilo Braga e Oliveira Martins entre outros. Conjunto c/a "variante de reimpressão de
diversas páginas". Meias encadernações de pele (levemente cansadas nas charneiras). Conserva as capas.
150 € - 300 €
500. REZENDE, Pe. João Vieira.- Monografia da Gafanha.- Segunda edição correcta e aumentada / pref- do Dr.
Orlando Ribeiro.- Coimbra: "Coimbra Editora", 1944.- 364, (2)p.: il.; 24cm.-B Notável estudo etnográfico, c/evidente
interesse regional. Il. em separado. Capas levemente empoeiradas.
15 € - 30 €
501. RIBEIRO, Emanuel.- Água fresca : (apontamentos sobre olaria nacional) / desenhos de Joaquim Lopes e do
auctor; fot. De Pedro Vitorino e J.H. Araújo.- Porto: Tip. Sequeira, s.d.- 61p.: il.; 26cm.-B
Edição numerada de
500 exs. Rubricados pelo autor. Estudo de grande interesse etnográfico sobre os trabalhos populares em barro e seus
oleiros. Vem adornado com figuras no texto e algumas em separado. Pouco vulgar. Capas empoeiradas.20 € - 40 €
502. RIBEIRO, Orlando.- A Ilha do Fogo e as suas erupções.- Lisboa: Junta de Investigações do Ultramar, 1954.319p.:il., (1) est.; 26cm.-B
Muito ilustrado em separado com estampas impressas em papel couché. Com
dedicatória do autor.
10 € - 20 €
503. RIO INCOMATI (Relatório da Expedição ao Rio Incomati).- Manuscrito autógrafo (12p.; 28cm)
Manuscrito do Relatório de Exploração feita ao Rio Incomati (Moçambique) por Joaquim Gomes Xavier de Mattos, e
João Jorge Moreira de Sá, datado de 20 de maio de 1884. Este relatório foi editado no Boletim Official do Governo
Geral da Provincia de Moçambique, nº 51 de 1884, do qual se anexa uma cópia. Incluem-se ainda 2 cartas, uma do
Comandante da Corveta Mindello, na qual manda ser publicado o relatório e "com muita satisfação louvo os ditos
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officiaes pela muita inteligência, perícia, acerto e bôa vontade com o que desempenharam", e a segunda carta escrita
pelos autores do relatório ao Comandante Interino da Divisão Naval d'Africa Oriental e Mar-das-Indias, descreve "
tendo recebido de V. Exª a honra da exploração do Rio Incomati, exploração que consistia em fazer o reconhecimento
do rio, estudo das barras e condição de navigabilidade,vimos aqui apresentar a V. Exª o resultado do nosso estudo
(…) felizmente dirigimo-nos a um homem do mar, que pelos seos conhecimentos avaliará o que fizemos pelo que
realmente vale e não pelo que as flôres das palavras possam engrandecê-lo no relatório (…) despido pois de flôres
será o nosso relatório a Cópia exacta do nosso caderno de apontamentos diarios" explicam ainda os autores que "
apenas estudámos quarenta e oito milhas do rio e que para continuarmos é preciso mandar com a devida
antecedência uma lancha com mantimentos e carvão". Datada de 19 de maio de 1884 a Bordo da Corveta Mindello no
Porto de Lourenço Marques.
75 € - 150 €
504. ROTEIRO da Costa de Portugal.- Lisboa: Ministério da Marinha, 1952.- (14), 333, (4)p.: il.; 23cm.-E
Roteiro
organizado pela Direcção de Hidrografia dpo Ministério da Marinha, que descreve a Costa Portuguesa, e sua
navegabilidade, inclui diversos mapas e tabelas. De particular interesse conter os contornos da costa portuguesa vistos
do mar à época, de grande ajuda para a navegação marítima. Meia encadernação de pele, com ferros a ouro na
lombada. Exemplar estimado.
20 € - 40 €
505. ROUSSEAU, J.J.- O Contracto Social ou Principios do Direito Político de J.J. Rousseau / traduzido pelos
redactores do Compilador.- Lisboa: Na Typographia Rollandiana, 1821.- 207p.20cm.-E
Trata-se da rara primeira
edição de uma tradução portuguesa deste texto clássico do iluminismo europeu, hoje ainda fundamental para estuddos
económicos e sociológicos. A tradução deveu-se aos redactores do jornal o "Compilador" cujo redactor principal era
José Batista Gastão. È muito tardia esta tradução pois as obras deste autor foram proibidas de circular em Portugal em
finais do seculo XVIII. Meia-encadernação de pele.
30 € - 60 €
506 - ROXO, Antonio.- Monographia de Castello Branco.- Elvas: Typ. Progresso, 1891.- 240, (2)p.; 1 est.; 23cm.-E
Esta rara monografia regional, preciosa fonte de informações históricas sobre a Cidade de Castello Branco vem
adornada com uma estampa que figura o brasão da cidade. Exemplar valorizado com uma dedicatória do autor para o
Conselheiro João Franco. Bonita meia-encadernação de chagrin com titulo a ouro na pasta superior. Corte das folhas
dourado. Estimado.
50 € - 100 €
507. SÁ, João Jorge Moreira de (Vice-Almirante).- Aclarando a Verdade (1910-1940): Narrativa sucinta de quanto se
passou a bordo do "Amélia" na ida para Gibraltar no dia 5 de Outubro de 1910.- Lisboa: Oficina Gráfica Limitada,
1940.- (4), 77p.: 22cm.- B
JUNTO COM
NORONHA, Eduardo de.- O Vice-Almirante Moreira de Sá: Em Terra
e no Mar.- Lisboa: Lucas & Ca., 1937.- (9),99, (1)p.: 1 retr.; 24cm.-B.Primeira obra escrita com o intuito de esclarecer
sobre os acontecimentos da partida da Familia Real para o exilio em 5 de Outubro de 1910. Junto com fotografia
original do Vice-Almirante. Estimado.
40 € - 80 €
508. SÁ, João Jorge Moreira de (Vice-Almirante).- 14 Documentos
Conjunto de documentos pessoais deste importante Oficial da Armada Portuguesa: Diplomas oficiais da República
Portuguesa (2) de nomeação para Guarda-Marinha e Contra-Almirante, conservando ainda os selos brancos da
Primeira Républica; Diploma da Escola Naval para Guarda-Marinha; Carta Final do Curso da Escola Naval; Diploma da
Companhia de B.B. M.M.; 5 retratos pessoais; Diploma de realização de exame de Instrução Primária (2p); folhas com
a descrição das estadias em barcos e respectivas datas e ainda um exemplar nº37 do Boletim Official do Governo
Geral da Provincia de Moçambique.
25 € - 50 €
509. SÁ, João Jorge Moreira de (Vice-Almirante).- 6 Retratos João Jorge Moreira de Sá ( 1857- 1938) Oficial da
Armada, Cavaleiro da Ordem da Torre e Espada, Grã-cruz, comendador, oficial e cavaleiro da Ordem de São Bento de
Aviz. Várias fotografias originais de diferentes momentos da sua vida, na escola, em família e oficiais. 20 € - 40€
510. SÁ, João Jorge Moreira de (Vice-Almirante).- 8 Retratos João Jorge Moreira de Sá ( 1857- 1938) Oficial da
Armada, foi o imediato a bordo do Yacht Amelia, quando o Rei D. Carlos I foi forçado a fugir para o exilio em 5 de
Outubro de 1910. Várias fotografias originais de diferentes momentos da sua vida, na escola, em família e oficiais.
25 € - 60 €
511. SÁ. Pe. Manuel de.-Sermões Varios, prégados na India a diversos assumptos, & offerecidos no primeyro
sermão ao Excellentissimo senhor Cayetano de Mello de Castro Viso-Rey, & Capitão Geral da Índia..- Lisboa: Na
Officina de Antonio Pedrozo Galram, 1710.- (8), 369, (2)p.;20cm.-EEsta colectânea de quinze sermões prégados em
66

Livraria Luis Burnay
Goa entre 1687 e 1707, é bastante rara e justamente apreciada. O autor embarcou para a Índia em 1680, onde ficou
muitos anos tendo sido deputado do Santo Ofício e Patriarca da Etiópia. Os sermões são de evidente interesse
histórico, em especial o décimo dedicado a São Francisco de Xavier na ocasião em que o Rei tomou o Santo como
"Defensor da Índia", no ano de 1699, no qual também se havia perdido Mombaça! Encadernação inteira de pele
mosqueada, ao gosto antigo com ferros a ouro e rótulo na lombada. Pagina de rosto com rubrica antiga safada que
deixou mancha acastanhada. Estimado.
50 € - 100 €
512. SALAZAR, António de Oliveira.- Discursos e notas políticas (I-VI).- Coimbra: Coimbra editora, 1935-1967).- 6
vols.: il.;20cm.-B
+
SALAZAR, António de Oliveira.- Entrevistas : 1960-1966.- Coimbra: Coimbra Editora, 1967.241, (2)p.: 20cm.-B
Conjunto completo. Volumes de edições diferentes. O 6º volume e o das "Entrevistas" são
raros.
50 € - 100 €
513. SALAZAR, António de Oliveira.- A minha resposta - no processo de sindicância à Universidade de Coimbra.Coimbra: Tipografia França Amado, 1919.- 28p.;24cm.-B
Resposta de Oliveira Salazar a quesitos de
acusação no famoso processo de sindicância em que aparentemente teria sido acusado de fazer propaganda política,
contra a Républica, nas suas aulas. Raríssimo. Estimado.
35 € - 70 €

DO

ARQUIVO DO

EDITOR

EDUARDO SALGUEIRO (1904-1994)
BREVE BIOGRAFIA
Em 1936 fundou a Editorial Inquérito que, nas décadas seguintes, muito contribuiu para a renovação do ambiente
literário e cultural em Portugal.
Eduardo Salgueiro editou autores portugueses – muitos pela primeira vez – que se vieram a revelar de primeira
grandeza, como Adolfo Casais Monteiro, Alves Redol, Manuel da Fonseca, Branquinho da Fonseca, Fernando
Namora, Castro Soromenho, Vergílio Ferreira, Agostinho da Silva, José Régio, António Sérgio, Fernando Lopes Graça,
João Gaspar Simões, António Pedro, José-Augusto França, Alberto de Serpa, Rocha Martins, entre muitos outros.
Renovou muito, também, a edição de autores estrangeiros, tanto dos clássicos, como Platão, Aristófanes e Sófocles,
Kant e Schopenhauer, como dos mais modernos, nomeadamente, Diderot, Baudelaire, Tolstoi, Dostoievski, Mark
Twain, Maupassant, Robert Louis Stevenson, Edgar Poe, Charles Dickens, Jane Austen, as irmãs Brönte, Stendhal,
Roger Martin du Gard, Aldous Huxley, entre tantos outros.
Tinha muito cuidado quer na qualidade das traduções como na apresentação dos livros, com atenção especial às
capas, para as quais convidou artistas plásticos de relevo, como Fred Kradolfer, Bernardo Marques, Manuel Ribeiro
Pavia, Marcelino Vespeira, Lima de Freitas, Luís Filipe Abreu, entre outros.
A sua postura democrática levou-o a editar autores como António Sérgio, Mário de Azevedo Gomes, Vitorino
Magalhães Godinho, José Magalhães Godinho, Augusto Casimiro, António Vilela, Mário Soares, Raúl Rego, também
entre outros.
Teve problemas com a Censura Prévia e com a Polícia Política, o que levou à apreensão de alguns livros e à proibição
de editar mais livros de Tolstoi e Dostoievski!
Por tudo isto se vê a grandeza e a importância da obra e da pessoa de Eduardo Salgueiro, a bem da cultura e da
democracia portuguesas.
514. ALMADA NEGREIROS, José de.- 1 Carta autógrafa ( 1p.; 27cm.)
Carta dirigida a Eduardo Salgueiro: " Pela sua carta vejo que não é por falta de nenhum de nós que se não faz a
combinação que tanto me agradava com o " Guerra e Paz". Se todavia lhe ocorrer uma solução bem sabe que não
serei eu quem a prejudicará." Indica depois uma nova morada para correspondência e relembra o interesse em
solucionar o caso.
Assinada e datada de Lisboa, 2 Agosto de 1942. A tinta verde.
80 € - 150 €
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515. DELGADO, General Humberto.- 1 Carta dactilografada ( 2p.; 27cm.)
Carta dirigida a António Sérgio em tempo de crispação política já depois da eleição perdida, a propósito da vinda a
Portugal do politico inglês Aneurin Bevan, membro da ala esquerda do Partido Trabalhista, a convite da Oposição para
proferir uma conferência. Em tom de balanço das eleições começa por dizer" Depois deste período sério de tensão de
seis meses, entre os fogos da Situação e o de alguns da Oposição, devo, por recomendação dos medicos, fazer uns
fins de semana sadios, a substituir uns dias de férias que não pude ter." para logo de seguida pedir: " Rogo-lhe, pois,
o obséquio de me representar ( numa reunião), tendo em conta o meu pensamento inicial que, claro, com a discussão
poderia ser alterado: 1º Estou convencido que o Bevan não virá…. 3º Melhor política se me afigura aproveitar a
suspeita de que não virá para, desde já, com base nela, se fazer o maior mal possível ao Tirano." prossegue depois
sugerindo o texto de uma carta a enviar ao Ministro da Presidência e termina : " "Á quelque chose malheur est bom" e
creio que o eu não ir à reunião poderá facilitar outro ponto que julgo estar na ordem do dia: o programa e o que fará
cada comparsa."
Assinatura autógrafa. Datada de Lisboa 8 de Novembro de 1958. Em papel timbrado da Candidatura. O General
acrescentou ainda um P.S. autógrafo: " Desculpe o dactilografado, e o mau dactilografado, both… mas era preciso
entender e estou com pressa !..."
100 € - 200 €

515
516. DELGADO, General Humberto.- 1 Documento dactilografado (4f.; 27cm.)
Carta/circular dirigida " aos senhores ( por ordem alfabética), Vieira de Almeida, Artur Andrade, Moreira d'assunção,
Cunha Leal, António Sérgio, Arlindo Vicente." Nesta carta importante classificada de "Confidencial" Humberto Delgado
esclarece alguns pontos políticos do Movimento Oposicionista ventilados numa reunião que teve com quatro dos
destinatários, começando por falar da necessidade de uma possível " "Comissão Permanente", de reduzido número
de pessoas, com função de principal e constante órgão impulsor e consultivo do ex-candidato e chefe do Movimento e,
simultaneamente, de seu representante e representante do Movimento, sempre que julgado aconselhável não ser o
chefe a fazê-lo" . Recusa depois a responsabilidade por alguns reveses " Não se imputa a culpa a ninguém, mas não
se aceita lançá-la para o chefe do movimento. Diga-se que são as circunstancias creadas à Oposição pelo
maquiavélico ditador, diga-se o que se entender, há muitas causas, mas não se seja injusto". Continuando com
sugestões de trabalho lembra e comenta algumas estratégias erradas do movimento: " Havendo tanto a fazer que não
necessita de directivas superiores, por exemplo, para não falar de coisas complexas ou perigosas: obter fundos;
distribuir papéis, minar o espírito de ingénuos ou fanáticos, alguns dos quais não acreditam que haja torturas na PIDE;
perturbar Salazaristas - esses nossos adeptos funcionam como se fossem altos funcionários da PIDE, boateiros da
U.N., ou agentes provocadores da Legião, em qualquer caso, gratuitos! Lamentável!" Até final da carta o General faz
um sem numero de sugestões e recomendações do maior interesse político. Assinatura autógrafa e todas as paginas
escritas estão também rubricas autógrafas.
Datada de 20 de Outubro de 1958. Em papel timbrado da Candidatura.
120 € - 250 €
517. CASTRO, Ferreira de.- 4 Cartões de visita autógrafos
Trata-se de 4 cartões de visita a apresentarem e recomendarem Eduardo Salgueiro a outros tantos escritores
espanhóis amigos de Ferreira de Castro. Todos com inscrições autógrafas dirigidas a: Joaquim Arderius; Jose Dias
Fernandez; Armando Palacio Valdez e José Francés. Conservam os respectivos envelopes.
30 € - 60 €
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518. FERREIRA, Vergílio.- 1 Carta autógrafa (1p.;23cm.)
Carta dirigida a Eduardo Salgueiro agradecendo a oferta de alguns exemplares da 1ª edição do seu primeiro romance "
O Caminho fica longe" editada pela " Inquérito" e logo apreendida pela censura da época: " Muito obrigado pela
agradável surpresa da oferta dos livros. Eu sabia que o meu romance circulava activamente pelos alfarrabistas. Daí
que tenha adquirido um exemplar para oferecer à Biblioteca Nacional, onde não existia e que afinal acabou por me
comprar. Frequentemente com efeito, esse livro me é solicitado para a elaboração de estudos ou teses. Existindo
agora na Biblioteca , é possível fotocopiá-lo para quem disso precisar.
Assinada e datada de 31 / 5 / 1981.
80 € - 150 €
519. MARTINS, Rocha.- 4 Cartões de visita
Todos com inscrições autógrafas para Eduardo Salgueiro. Junta-se dois envelopes.

20 € - 40 €

520. MARTINS, Rocha.- 1 Carta autógrafa (2p.; 18cm.)
Carta dirigida a Eduardo Salgueiro a propósito da publicação da obra "Lisboa-História das suas glórias e catástrofes"
dizendo: " recebi a sua carta contrato mas há um pequeno óbice: eu desejo que a quantia seja dada a fascículo
mensalmente entregue para saber com que conto visto, como me disse, me falharem as colaborações. Enquanto ao
título ….. Vá lá mas não haveria menos pretensiosa designação."
Assinada e datada de 21 de Setembro de 1939.
45 € - 100 €
521. NEMÉSIO, Vitorino.- 1 documento ( 8 f. numeradas pela frente; 29cm.)
Original dactilografado do ensaio UMA EXPERIÊNCIA ATLÂNTICA em que Nemésio colaborando num projectado
volume de homenagem a Antero do Quental a ser editado pela "Inquérito", ficciona a famosa viagem do poeta
micaelense à América do Norte no Patacho "Carolina": " Que a bela memória de António Arroyo me perdõe esta glosa
redundante ao seu encantador livrinho - A Viagem de Antero de Quental à América do Norte, - editado em 1916 pela
Renascença Portuguesa, nos fervorosos tempos de A ÁGUIA e do saudosismo." " Fôsse como fôsse, essa travessia
atlântica desenha-se na vida de Antero como alguma coisa de cósmico que certamente integrou o seu destino de
poeta e de vivente."
Assinatura autógrafa no final. Título autógrafo. Com muitas emendas também autógrafas. Pensamos que está inédito.
100 € - 200 €
522. PACHECO, Luis.- 1 Carta autógrafa ( 2p.; 27cm.)
Nesta carta dirigida a Eduardo Salgueiro, Luis Pacheco depois de referir que havia recebido duas edições recentes e a
propósito lamentando-se que lhe haviam estragado o título do "Pirandello" propõe a Salgueiro um negócio sugerindo:
" O acordo que pensei fazer consigo, e que daria (penso eu) vantagem a ambas as partes, seria assim: numa compra
razoável de exemplares (por contrato com a Divulgação eu receberei 400 de cada edição, mas há que contar com
ofertas, assinantes novos, etc.), digamos 100 para cima, e como a massa para mim é muito urgente ( pois é oxigénio e
com isto não há demora) o meu Amigo passava-me letras, nas datas e quantias que melhor lhe conviesse , e eu
transaccionava-as com o nosso capitalista, o Martins ( mediante acordo de juro, que eu faria com ele e que não o viria
sobrecarregar a si). Sei que o meu Amigo tem com ele um calendario de entregas, mas ele faz inteira confiança em si
e isso é o principal." Antes de terminar informa : " Eu tenho, hoje que despachar aqui os primeiros números do Jornal, (
pois não sei se já lhe disse que vou lançar um jornal literario em Outubro, para o que já disponho de autorização da
Censura ( que era o mais importante)…"
Assinada e datada da Macieira na Sertã, 23 / 8 /1962. Em papel timbrado da " Contraponto".
75 € - 150 €
523. RÉGIO, José.- 1 Carta autógrafa (4p.; 26cm.)
Carta dirigida a Eduardo Salgueiro como resposta a uma carta do editor onde este manifestaria algum direito de
propriedade sobre as obras do escritor publicadas pela "Inquérito", na sequência do interesse de Régio em publicar
algumas noutra casa editora. Com frontalidade, diz o poeta, " Você parece pensar que a gente adivinha os projectos
que lhe estão fervendo no cérebro…, e mais: que, uma vez editados por você, nos consideramos para sempre
propriedade sua. Por mim, nunca lhe vendi a propriedade das minhas obras! E, como as suas " colecções" estão
praticamente suspensas não sei há quantos anos, - Como poderá Você pretender que estejamos presos a essas
colecções espectrais?! Não poder um autor reeditar nada do que você uma vez editou, a pretexto de que você vai
deixando passar os anos sempre sonhando com reerguer a cabeça de editor, - é cousa que não cabe noutra cabeça, e
que a Lei não poderá confirmar. Não falemos, pois, de Lei; e vamos a ver se nos entendemos cordialmente, que talvez
para ambos ( mas principalmente para Você), seja o melhor." Depois de apresentar interessantes propostas para
contento dos dois finaliza dizendo: " No caso de não chegarmos a acordo, - eu simplesmente me recusaria a permitir,
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por enquanto, qualquer reedição de qualquer obra minha uma vez editada por Você. E teria, depois, de ir estudar a
Lei…, eu!"
Assinada e datada de Portalegre 28 / 1 /1958. Junta-se o respectivo envelope.
180 € - 400 €
524. RÉGIO, José.- 1 Carta autógrafa ( 3p.; 28cm.)
Carta dirigida a Eduardo Salgueiro sobre a escolha da capa a pôr na publicação da obra poética " Mas Deus é grande"
: " Quanto a capas de livros, deixe-me falar-lhe francamente… Quando publiquei as primeiras edições dos Poemas de
Deus e do Diabo, das Encruzilhadas, da Biografia, do Jôgo da Cabra Cega, do Poema de Teatro e até do Fado (
porque o editor deste me deu carta branca) - mau ou bom, criei um certo gosto, ou sabor, de edição ( especialmente
de capa) que bem gostaria de relativamente manter. Vários dos meus amigos me teem dito que deveria fazê-lo. Como
eu não deixo de ter o grão de parvoíce que parece apenso a todo o temperamento de artista, - custa-me, sinceramente
me custa, ver as capas dos meus livros obedecerem a uma espécie de cliché. Para mim uma capa é uma composição
artística participante do cartaz, é certo, - mas que já algo deve dizer da personalidade da obra. … …E agora, a
respeito dos desenhos que me envia para a capa do " Mas Deus é grande": Sem duvida o Paulo é um artista. Mas a
figura do desenho maior … aparece aos meus olhos como feminina. E não vejo, assim, que tenha aplicação muito
apropriada na capa do meu livro. A figura do desenho menor parece-me, porém, menos bem desenhada. …. No
meu entender, Voçê gasta dinheiro inútil em projectos de capas…que ficariam melhor, com uma simples composição
gráfica."Termina sugerindo uma capa simples com composição gráfica para as obras "Mas Deus é grande" e para a
reedição das " Encruzilhadas de Deus", o que aliás se veio a concretizar editorialmente.
Assinada e datada de Portalegre 9 / 2 / 1946. Junta-se os dois desenhos originais de Paulo ( Paulo Ferreira) a tinta da
china em papel vegetal e o respectivo envelope.
300 € - 600 €
525. RÉGIO, José.- 2 Cartas autógrafas
Nestas duas cartas dirigidas a Eduardo Salgueiro, o poeta pede para mudar o nome de uma novela e na outra carta
sugere o aspecto gráfico do novo título.14 / 10 / 1941.- Depois de falar no romance "Príncipe com orelhas de burro"
que Régio desejaria que saísse a público mais ou menos quando saísse o volume de versos "Fado" pergunta a
Salgueiro: " Importar-se-ia Você que eu substituísse o título da minha novela em seu poder - Uma rapariga sem meios
- pelo de - Davam grandes passeios aos domingos… Este é que era o seu primitivo título, e o de que mais gosto.
Poeticamente, é muito melhor que o primeiro. Preferi o primeiro por motivos de ordem financeira."7 / 12 / 1941.- " A
minha insistência porque saiam as reticências vem de que o título é reprodução duma frase repetida no texto; e que
tem, essa, e deve ter, reticências. Concordo, porém, que as tais reticências dão mal na capa. Pensei pois, na seguinte
maneira de harmonizar tudo: Sai a capa sem reticências, quer na face quer na lombada. Mas saem as reticências no
anterrosto, rosto, cimo das páginas, etc..”
Assinadas e datadas. Ambas apresentam na margem furos de arquivador.
250 € - 500 €
526. RÉGIO, José.- 3 Cartas autógrafas
Cartas dirigidas a Eduardo Salgueiro sobre a edição pela "Inquérito" do livro " Pequena história da moderna poesia
portuguesa".18 / 6 /1941 .- " Ficamos combinados quanto à " Pequena História da moderna poesia portuguesa". Como
já comecei o trabalho, já vejo que me dará mais que fazer do que à primeira vista esperava. … O numero de
exemplares da edição será o que V. usualmente tira destes cadernos." Referindo-se depois ao Romance "Principe com
orelhas de burro" diz: …A interrupção a que sou obrigado com a "Pequena História" não me deixará ter o romance
concluído senão para meados ou fins de Agôsto. Seria então boa altura de o compor para o fazer aparecer a publico
em boa época. . Dá-se porém o facto, ao qual, em grande parte, devo a minha maior actividade literaria nos últimos
tempos, de eu sofrer do mal que mesmo neste ditoso país parece atacar hoje toda a gente: falta de dinheiro. Ora
trabalho e preocupações de professor, trabalho e preocupações de literato, ainda a perigosa mania do bric-à-brac, e
por cima preocupações de dinheiro - chegam a ser coisas demais para um homem pequeno como eu trabalhar menos
mal em qualquer destas coisas."12 / 7 /1941.-" O serviço exaustivo de exames que tenho tido não me deixou terminar
quando julgava o manuscrito da "Pequena Historia". … Dentro de três dias lhe enviarei o original completo. ….
Também lhe pedia o favor de não esquecer que, para quaisquer transacções ou negócios oficiais, sou José Maria dos
Reis Pereira, e não o seu camarada e amigo José Régio."6 / 10 /1942 .- Recebi os exemplares que me enviou da
minha novela e da " Pequena história", em numero muito superior ao que eu pedira. Obrigado, - não deixou de me
ouvir."
Assinadas e datadas de Portalegre e Vila do Conde. As duas primeiras apresentam restauro grosseiro na dobra e
buracos de arquivador.
300 € - 600 €
527. RÉGIO, José.- 4 Cartas autógrafas
Cartas dirigidas a Eduardo Salgueiro a propósito da edição da peça de teatro " A Salvação do Mundo".
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.20 / 10 / 1951 .- " Nessa carta me dizia Você estar disposto a editar qualquer obra minha. … … Como quer que seja, a
proposta aí vai: Tendo pronta uma nova peça de teatro - " A Salvação do Mundo" - que quero publicar. Bem sei que
não há muitos compradores para peças de teatro. Mas o meu teatro já tem alguns curiosos… - está à sua disposição
com três condições porém: … No caso da peça vir a ser representada nesta próxima estação … não ser o volume
posto a publico senão depois dela representada."
1 / 11 / 1951.- " O formato do volume convinha que fosse identico ao de Benilde ou El-Rei Sebastião, já que terá capa
idêntica. Supondo que, sendo um formato vulgar, haverá papel para ele. Quanto à tiragem…, convem-lhe um máximo
de 3.000 ? … Quanto a direitos de autor, - o que me convém é o que sempre me conveio: Receber um tanto a troco da
entrega do original. Pelo original de El-Rei Sebastião, recebi, da Atlântida, de Coimbra, 6.000$00."
1 / 5 /1952.- " Supondo que Você ignora uma coisa que a Você não importará de maior, mas que para mim tem grande
importância: Por causa do seu silêncio e da sua demora, a minha peça deixou de ser representada nesta temporada
teatral. … Agora, a temporada está no fim. Toda a minha espectativa e todos os meus projectos foram por água
abaixo, - devidos a uma demora que, por experiência, eu logo deveria ter receado." No final em P.S. - " Agradou-me o
papel do livro. Vá, ao menos, esta nota amável no meio das desagradáveis."
31 / 7 /1952.- " A Companhia Robles Monteiro tem em seu poder uma cópia de " A Salvação do Mundo" idêntica a que
está em seu poder. Você bem sabe, porém, que, durante a revisão de provas, eu faço emendas a que, por vezes, ligo
muita importância. Se a peça estivesse composta e impressa nos meados de Setembro, (mesmo que ainda não
brochada) eu poderia enviar à Companhia do Nacional esse texto definitivo."
Assinadas e datadas de Portalegre. Refira-se por curiosidade que o livro só seria distribuido em 1954 e que a estreia
da peça foi apenas em 1956 pelo Grupo Cénico da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa.
600 € - 1.200 €
528. RÉGIO, José.- 6 Cartas autógrafas.
Cartas dirigidas a Eduardo Salgueiro a propósito de uma tradução para português de um romance de Roger Martin du
Gard (recém laureado com o prémio Nobel de 1937) intitulado " O drama de João Barois" que Régio propunha fazer.
Através destas cartas pode apreciar-se o evoluir deste projecto fracassado, terminado mesmo com um corte de
relações entre editor/escritor durante dois anos.
24 / 2 /1938 .- " Desculpe não ter acusado logo a recepção do Jean Barois …. Não esperava um calhamaço de 500
páginas! E depois, a-pesar do prémio Nobel, o Martin du Gard entusiasma-me pouco. Mas estas veleidades passaram.
Quem quer ganhar dinheiro não pode ter veleidades. Já começei, pois, a tradução! Poderei tê-la pronta dentro de dois
a três meses?
2 / 3 / 1938.- " Mandar-lhe-ei muito brevemente a primeira porção de original traduzido. Espero ter a tradução pronta
no fim de Abril. Como Voçê me diz que a casa me poderá pagar metade a meio do prazo, e a outra metade quando a
tradução estiver pronta, vou atirar-me a ela com unhas e dentes."
14 / 3 /1938.- " Tenho demorado um pouco, porque tenho andado a arrumar a vida para me atirar só ao "Jean Barois".
E agora, estou lançado a êle. Começo até, a encontrar alguns quadros que me interessam mais. Aqui lhe mando a
primeira porção do original. De semana a semana, ou mesmo com intervalos curtos, lhe irei mandando o que fôr
fazendo."
20 / 3 /1938.- " Há dois dias que estou de cama, e num grande abatimento. A sua tradução tem-me perseguido as
noites como um verdadeiro pesadelo… mas agradeço a este estado doentio a coragem que me dá para lhe escrever
esta carta. Creia que lha escrevo muito desgostoso comigo próprio, e lhe dou o direito de se zangar ( sem ser de vez
suponho) comigo. A verdade é que estes dias me teem feito compreender claramente que foi uma grande basófia da
minha parte supor que poderia apresentar a tradução … até ao fim do mês próximo! … … Totalmente impossível!
Como não vi eu isso logo? Pasmo! Bem verdade que só a experiencia ensina. A necessidade, por outro lado, de
ganhar para agora algum dinheiro, - cegou-me! … … Creia que o meu castigo já é grande com ter de me desdiser
desta maneira, e com ver ridiculamente inútil o trabalho que já tive."
24 / 3 / 1938.- " Mas não vê que qualquer das suas propostas é sem viabilidade? … … Meu caro amigo estamos a
perder tempo! Eu não peguei mais na tradução: Visto que o livro tem de sair em Abril, o meu amigo não tem outra
cousa a fazer senão procurar outro tradutor, que tenha tempo suficientemente desocupado para lha poder fazer com
essa pressa. Ele que aproveite, se quiser, a parte traduzida que lhe mandei - contanto que o meu nome nada tenha
com isso. … Desculpe-me, ainda por cima, falar-lhe com esta quási brutalidade; mas preciso que Voçê se não
preocupe nem prenda mais comigo! Eu preciso de descanso, e só posso trabalhar com vagar. Primeiro viver… depois
tudo o mais!
28 / 2 / 1940.- " Desconfio que as minhas breves relações com a Editorial " Inquérito" lhe não deixaram muita vontade
de novos contratos comigo. ( Se eu soubesse que o Drama de João Barois poderia sair tão tarde como, afinal, saiu, também eu o teria traduzido. Mas "Tomei à letra" a sua urgência…) Todavia, nada perco em lhe escrever a perguntarlhe: Convir-lhe-ia, para um dos seus Cadernos Inquérito, um estudo meu? …E claro que as nossas relações
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amigáveis ficarão amigáveis à mesma no caso deste negócio não lhe convir."
Todas assinadas e datadas.

850 € - 1.500 €

529. RÉGIO, José.- 10 Cartas autógrafas
Correspondência dirigida a Eduardo Salgueiro sobre a edição do romance "O Príncipe com orelhas de burro". Este
romance foi primeiramente oferecido para edição a Salgueiro como uma pequena novela mas diz Régio (20 / 11 /
1940) " A minha novela O Príncipe com orelhas de burro, transbordou dos limites que mentalmente eu lhe fizera, e
está em vias de despedaçar todo o plano que lhe traçara e em vão lhe pretendo impor. É coisa que vulgarmente me
acontece, não ser senhor do que vou escrevendo . De modo que… não vejo meio de encarcerar o tal príncipe nas 80
páginas das novelas Inquérito!"
12 / 8 / 1941.- " Cá vou recomeçar agora com O Príncipe de orelhas de burro".
26 / 11 / 1941 .- " Trabalhei muito, até quási adoecer, para ter O Príncipe com orelhas de burro pronto numa certa data.
Supunha que, por essa altura, não lhe desconviesse muito a Você recebê-lo…"
2 / 12 / 1941.- Nesta carta longa Régio agradece a pronta resposta á carta anterior e informa que vai enviar o resto do
original d' O Príncipe com orelhas de burro. Depois aproveita para falar nas provas tipográficas e queixar-se que o não
recebia nada ou recebia todas juntas e não tinha tempo para rever tudo como queria: " Ora meu caro Salgueiro, Você
sabe que eu não sou apenas literato; e que, mesmo como literato, tenho trabalhos em outras casas. Não posso, como
ambos queríamos, dispor do meu tempo todo na imediata revisão das provas que recebo. …Além de tudo isto, - não
posso rever provas atabalhoadamente, deixando de corrigir o que me parece exigir correcção; e disto me não quero
emendar, pois isto se prende com o escrúpulo do artista."
22 / 2 / 1942.-" Você já terá achado que isto já vai sendo demasiada demora… e eu não posso deixar de lhe dar razão.
… Mas agora o maldito príncipe está morto; em sentido real e figurado. Amanhã lhe mandarei o que tenho cá do
original - os primeiros e os ultimos cadernos - por não poder hoje registá-lo."
23 / 6 / 1942.- Tendo-se perdido nos correios as provas revistas Régio fica aborrecido e diz que vai passar a enviá-las
registadas. E depois responde a Salgueiro: " E a propósito de me perguntar Você se já não quero o livro pronto para
Outubro: O que eu lhe tinha dito, homem de Deus, é que queria concorrer ao prémio Ricardo Malheiro, e, para isso,
teria de ter o livro pronto até fim de Junho."
17 / 9 /1942.- " Duas observações a respeito da conclusão de "O Príncipe". Uma é que é preciso organisar um índice
dos capítulos. … a segunda observação diz respeito à data que vem indicada como de conclusão do livro … como
continuo com a mania de concorrer com o livro ao prémio Ricardo Malheiro…"
5 / 10 / 1959.- Nesta carta muito posterior fala-se já de uma segunda edição d'O Principe com orelhas de burro, cujos
direitos editoriais eram cobiçados por Agostinho Fernandes da editora Portugalia e diz Régio a Salgueiro: " Sei que o
Sr. Agostinho Fernandes (da Portugalia) foi falar consigo, acompanhado do Serpa, sobre a possibilidade, ou não, de
ficar editando ele essas obras. Claro que eu o autorizei a falar consigo, - mas só isso. O caso seria só entre Vocês os
dois. … E eu, por mim, apesar de já ser amigo do Agostinho Fernandes, ( e ter, talvez, superiores interesses materiais
em ter esses livros na mão dele) - creio que teria ficado, no íntimo, um bocadinho despeitado se Você tivesse
cedido…"As duas ultimas cartas (6 / 4 /1961; 17 / 6 / 1961) referem-se á segunda edição do "Príncipe" também
publicada pela Inquérito.
Todas assinadas e algumas com os respetivos envelopes.
1.500 € - 3.000 €
530. RÉGIO, José.- 1 Documento autógrafo ( 31p.; 27cm.) + 4 Cartas autógrafas
Original autógrafo do estudo " GOLPE DE VISTA SÔBRE A ARTE DE ANTERO" destinado a ser incluído num volume
" In Memoriam de Antero de Quental" que a editorial " Inquérito" pretendia editar, e que pensamos ter ficado inédito até
hoje.
Começa: " Tôda a grande poesia - pelo menos, ou mormente, a que do próprio coração do homem se nutre - nasce na
sombra e cresce para a luz. Quero dizer que se gera no obscuro dos instinctos, das tendencias, dos sentimentos, das
paixões, dos desejos reprimidos ou informulados, das próprias taras, e se desenvolve, já batida da meia ou plena luz
da consciência, na claridade dos ideais e aspirações. Por outras palavras: Tôda a poesia verdadeiramente humana
mergulha raízes no homem animal e floresce no homem divino. ….
Termina: " Concluindo: Os que mesmo em Antero poeta vêem sobretudo um pensador, nem reparam, ou nem sentem,
como o simples conteúdo ideológico de alguns dos seus mais belos trechos poderia revelar-se pobre, (sobretudo aos
olhos dum estudante de filosofia) se nos aparecera desencarnado daquela riqueza, daquela fecundidade, daquela
complicação, com que o poeta e o artista infinitamente o prolongam. Mas eis uma das mais importantes características
do verdadeiro poeta-filósofo, se não a mais importante: Exprimir idéas e germes de idéas - mas nesse ponto em que
ainda se carregam de tôdas as mais manifestações da personalidade humana. Só falsos poetas pretensiosos podem
oferecer-nos o esqueleto das idéas, ou êsse esqueleto revestido de mera retórica."
Assinado e datado de Portalegre, Maio-Junho de 1942.Junta-se 4 Cartas autógrafas do poeta dirigidas a Eduardo
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Salgueiro a propósito da possível edição deste estudo.

1500 € - 3.000 €

530
531. RÉGIO, José.- Prìncipe com orelhas de burro -(310 f. com faltas da 78 até à 112
Trata-se das provas tipográficas para a 2ª edição, corrigidas por José Régio.

250 € - 500 €

532. RIBEIRO, Aquilino.- 1 Carta autógrafa (4p.; 21cm.)
Nesta carta dirigida a Eduardo Salgueiro o notável romancista refere-lhe que um amigo lhe tinha pedido uma
recomendação para o Dr. Mário de Figueiredo diz: " Isso me lembrou que estava em divida de resposta para uma
carta sua, recebida ainda na Beira. Disse àquele meu amigo que estava impedido de me dirigir ao Sr. Dr. M. de
Figueiredo para o que quer que fosse pelo facto de não ter recebido resposta a um pedido que lhe fizera relativamente
à transferência de sua mulher e minha senhora".
Assinada e datada de Lisboa 12 / 11 / 1951. Junta-se o respectivo envelope.
45 € - 100 €
533. SANT'ANNA DIONÍSIO, José Augusto.- 1 Carta autógrafa (2p.; 30cm.) + 1 Documento autógrafo (2p.30cm.)
Carta dirigida a Eduardo Salgueiro, lembrando-lhe uma proposta que lhe havia feito há mais de um ano para a edição
de um pequeno volume e acerca da qual nunca mais havia obtido resposta. Filosóficamente começa por reconhecer: "
É bem verdade que os Santos da Casa não fazem milagres. Por isso não estranho o que se passa com este pobre
"discurso aos peixes" que te ofereci…" para lembrar logo de seguida, " se tivesse sido escrito por qualquer sujeito de
além Pirinéus (ou até Espanhol) com certeza que qualquer Casa Editora, a principiar pela tua INQUÉRITO,
diligenciaria obter os direitos de … Tradução e expansão nesta nossa terrinha. " para concluir: " É o diabo isto da
lingua com que se nasce." . Depois de explicar a proposta termina: " Tu dirás. No caso de não te interessar a presente
sugestão (nem a edição), peço que me devolvas o exemplar do opúsculo que te entreguei corrigido.".
Assinada e datada do Porto 16 de Nov. 1972. Junto com uma copia autógrafa da carta enviada anteriormente.
50 € - 100 €
534. SANT'ANNA DIONÍSIO, José Augusto.- 1 Carta autógrafa ( 8p.; 30cm.)
Carta dirigida a Eduardo Salgueiro, pouco depois de ter dito sim ao convite para pertencer ao ao grupo da Seara Nova
: " Não faças ainda uso da minha adesão porque ela é ainda muito condicional". Depois explica que nessa ocasião
ainda não tinha lido o Manifesto (pensamos tratar-se do Manifesto ao País da recém criada Aliança Republicana
Socialista, 1931) mas tendo voltado a lê-lo, conclui: " É um documento muito interessante, que ficará; mas isto não
impede que eu também te diga que algumas das teses (aliás muito discutidas) que nele se sustentam são
consideravelmente híbridas no ponto de vista daquilo que suponho ser o espirito da Democracia. Uma delas por
exemplo é a sugestão da substituição do regime de propriedade pela detenção e enfiteuse. Reflecti um pouco sobre
esta solução e vi que é, pode dizer-se impraticável. E qual a entidade, instituto ou organismo que seria capaz de
condicionar, reatar, quebrar, ou reconduzir a posse e a enfiteuse? Parece-me, com franqueza, que é uma ideia muito
pitoresca, se quiserem mesmo, original, mas mais nada." Continuando a dar exemplos de alguns aspectos ideológicos
com que não concorda, vinca claramente que só entrará no grupo depois de aclaradas as dúvidas e explanadas as
discordâncias. Termina lembrando: " A Seara merece-me uma satisfação - tanto mais que eu creio que, malgré tout, a
Seara é ainda hoje a matriz da mais sã Democracia entre nós".
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Assinada e datada do Porto, 24 de Setembro de 1933.

60 € - 120 €

535. SENA, Jorge de.- 1 Carta autógrafa ( 2p.; 21cm.)
Carta dirigida a Eduardo Salgueiro a propósito da publicação de um dos "Cadernos de Poesia" com um texto seu e do
qual já havia recebido provas tipográficas, mas que não estavam bem: " Aí vai o original, que felizmente, não deitara
fora ainda. Como V. vê os parágrafos não estão indicados. E eu marquei as recorrências nas primeiras provas - o que,
em primeiras provas, não me parece excessivo … E nas primeiras provas aí cortaram os meus traços ( ou foi V. ?).
Não leve a mal, que não tem por onde."
Assinada e datada de Lisboa 22 / 5 / 1952.
65 € - 130 €
536. SENA, Jorge de.- 1 Carta autógrafa ( 2p.; 21cm.)
Carta dirigida a Edurado Salgueiro sobre a publicação de mais um numero dos " Cadernos de Poesia" dizendo: " Aqui
vão os meus originais e os do José Blanc de Portugal para o próximo Caderno para adiantar serviço. … Disse-me o
França que tudo já ficara combinado consigo para fazer-se este Caderno." Termina lembrando a Salgueiro: " Nunca
mais tive notícias suas. E o Dostoievsky? Faz-se? E outro qualquer trabalho, de que tanto necessito?"
Assinada e datada de Lisboa, 18 / 5 / 1952.
65 € - 130 €
537. SENA, Jorge de.- 1 Carta autógrafa ( 1p.; 28cm.)
Carta dirigida a Eduardo Salgueiro a propósito da preparação da colectânea " Paginas de Doutrina Estética de
Fernando Pessoa", esclarecendo: " Eu copiei o Pessoa IPSIS VERBIS com ortografia e tudo - foi neste sentido que
emendei as provas… … Se V. entende que há desvantagem na ortografia antiga - avise-me, porque é preciso
modificar a referência a isso que faço no prefácio, e vêr estas provas outra vez."
Assinada e datada de Lisboa, 11 / 9 /1945.
80 € - 150 €
538. SENA, Jorge de.- 1 Carta autógrafa ( 2p.; 28cm.)
Carta dirigida a Eduardo Salgueiro a propósito da preparação da colectânea "Páginas de Doutrina Estética de
Fernando Pessoa" cuja selecção prefácio e notas se devem a Jorge de Sena. Começa este por dizer: " Concordo
absolutamente com o título que propõe, pelas razões que aduz. É de facto melhor - " Páginas"." Depois tenta
convencer Eduardo Salgueiro a deixá-lo incluir na selecção um pequeno texto de Pessoa de acerada crítica ao livro de
Afonso Lopes Vieira " Bartolomeu Marinheiro", intitulado " Naufrágio de Bartolomeu" publicado em 1913 na Revista
Teatro, inclusão que aparentemente Salgueiro não veria com bons olhos pois Afonso Lopes Vieira estava ainda vivo,
justificando: " Pena por ser a primeira coisa que se conhece e do grupo das " Coisas Estilisticas" ( primeira, depois da
"Águia"); por ter observações muito curiosas e importantes; e por o Lopes Vieira afinal, não perder hoje nada com
umas linhas que foram ignoradas e que, como aliás se explicaria, são extremadas de propósito para o ferir - estas
coisas já não ferem…" e reforça para finalizar : " E olhe que o Bartolomeu em questão foi um dos encantos da minha
infância: sou portanto, insuspeito. Deixe lá passar a coisa - que eu adoço-a nas notas." Assinada e datada de Lisboa 1
/ 9/ 1945. Por curiosidade confirmámos que a colectânea
referida inclui de facto o texto critico de Pessoa, embora a
edição só tenha visto a luz em dezembro de 1946, e o poeta
Afonso Lopes Vieira já falecera em Janeiro de 1946!
120 € - 250 €
539. SENA, Jorge de.- 1 Documento autógrafo ( 17f.;
26cm.) 1 Carta autógrafa (1p.; 26cm.)
Original autógrafo de uma tradução de poesias de poesias
de Boris Pasternak com o titulo " O ANO DE 1905"
composta por 17 folhas e com três sub-títulos : " 1905" ; "OS
PAIS "; " A INFANCIA" que pensamos corresponderem aos
titulos de três poesias iniciais deste projecto de tradução que
pensamos ter ficado incompleto e inédito. Junta-se a carta
dirigida a Eduardo Salgueiro que acompanhou este original
da tradução do poema para publicação. Diz Sena na carta: "
Aqui lhe mando um terço de " O Ano de 1905" do Pasternak,
para começar.Todos os dias lhe mandarei mais, isto é : o
restante do poema, alguns poemas destes excelentes "
Selected Poems" que ultimamente me mandou e um ou
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outro do Jivago. Parece-me que isto dará um voluminho como o dos Selected acima referido, que é o V. quer. E pode
ir compondo e mandando provas. O voluminho encerraria com uma breve nota sobre a tradução e a poesia do
Pasternak. Acha bem?"Assinada e datada de 21 / 12 / 1958. A carta apresenta um terço um pouco descolorado por
acção do sol.
400 € - 800 €
540. SÉRGIO, António.- 1 Documento autógrafo ( 86p.; 16cm.)
Livro de apontamentos de António Sérgio, com sequencias de artigos, discursos, pensamentos, cartas etc. muitos
riscados e incompletos, mas de evidente interesse para o estudo da génese textual da obra deste notável ensaísta: "
Os dois grandes introdutores da alta cultura literaria estrangeira no nosso país foram dos mais castiços homens e
escritores que jamais tivemos: Sá de Miranda e Alexandre Herculano." … " D. João de Castro foi um Cavaleiro
virtuoso, mas um Cavaleiro; define-o o caso de arrancar da sua quinta as árvores de fruto. Por isso foi inutil; por isso
não deu mais a sua acção do que uma pagina de retórica." …." Á França deve o Povo Português duas invasões, duas
devastações, duas pragas: a invasão material das tropas napoleonicas e a invasão espiritual da retorica revolucionaria
jacobina. A segunda foi pior, muito pior, e torna dificilima a introdução da verdadeira democracia na sociedade
portuesa." Neste caso ultimo parágrafo encontra-se riscado e emendado para simplesmente: " A pior foi a segunda.".
Escrita a lápis e a tinta.
120 € - 250 €
541 SÉRGIO, António.- 1 Documento autógrafo (44p.; 16 x 2cm.)
Original de um trabalho intitulado RENASCENÇA E REFORMA, dois temas caros ao grande pensador. Inédito?
80 € - 160 €
542. SÉRGIO, António.- 1 documento autógrafo ( 4 f.;30cm.)
Original do pequeno conto para crianças A GÁTA, O GATINHO E O CÃO. " Era uma vez uma gata cinzenta, que tinha
um gatinho cinzento. ….. "Assinado. Emendas e assinatura riscada.
50 € - 100 €
543. SÉRGIO, António.- 3 documentos
Trata-se de três abaixo-assinados dactilografados de
solidariedade e apoio a António Sérgio, por uma carta de
intervenção cívica e política publicada nos jornais em 16 de
Novembro de 1956. " Os abaixo-assinados, perfilhando os
termos da sua carta publicada nos jornais de 16 do corrente
mês de Novembro, vêm transmitir-lhe a sua solidariedade e
manifestar a sua admiração pelo gesto cívico que ela
exprime."Assinaturas autógrafas de: Ferreira de Castro,
Aquilino Ribeiro, Mário Dionísio, João José Cochofel, Vieira
de Almeida, José Gomes Ferreira, Maria Graça Amado da
Cunha, Jorge de Macedo, Joaquim Barradas de Carvalho,
Mário Soares, Álvaro Salema, Antonio de Sousa, Armindo
Rodrigues, Câmara Reys, Fernando Namora, Rogério de
Freitas, Leão Penedo, João Pedro de Andrade de Adriano de
Gusmão.
50 € - 100 €
544. SERPA, Alberto de.- 58 Cartas autógrafas + 1 Bilhete
postal autógrafo
Correspondência dirigida a Eduardo Salgueiro a propósito de
assuntos editoriais especialmente a publicação pela
"Inquérito" do livro "Almanaque de Lembranças", entre Abril de 1940 e Maio de 1961. 25 / 8 /1944 .- " Um dos assuntos
que mais me interessava ver resolvido, era o caso Torga. Escrevi-lhe, e recebi hoje a resposta. Tem o seu livro novo a
editar na "Coimbra Editora", mas não tem compromissos para nenhum livro antigo, e nenhum compromisso tem para o
futuro.; Não tem Você maneira de dar cá uma saltada? Acho que só aquele caso, valeria a maçada. Mas, além desse,
poderia dar vários tipos: Manuel Larajeira, Florbela Espanca, Mário de Sá-Carneiro (Livro de prosa) e Pascoais."24 / 2 /
1952.- Sobre o livro "Almanaque de Lembranças" informa: " Está já inteiramente subscrita a tiragem de 20 exemplares
em papel-offset, com uma poesia manuscrita, o nome impresso do possuidor e a assinatura do autor, ao preço de
100$00 cada exemplar. E já algumas assinaturas há para a tiragem de 20 exemplares em papel off-set com a
assinatura do autor, a preço de 50$00 o volume. Por que espera Você, pois ? "11 / 4 / 1952.- " E quase 4 meses para
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se imprimirem…16 páginas. Não terei um bocadinho de razão ?????????"27 / 4 / 1952.- " O Torga veio hoje até cá
dar-me um excelente pedaço de tarde, e por isso não pude acabar a revisão a tempo de seguirem hoje as provas.
Desculpe essa demora!"16 / 8 /1953.- " a pedir-lhe que me diga se ainda está interessado na edição do Almanaque de
Lembranças. O Ateneo Comercial vai abrir em 15 de Outubro o concurso para o Prémio Almeida Garrett a atribuir ao
livro de poesia publicado na próxima época, e eu quero concorrer."9 / 4 / 1954.- " Já vejo que ainda vem longe o dia da
saída do Almanaque. É pena…"3 / 5 / 1954.- " O Villlaret levou-me a minha colecção de folhas impressas do
Almanaque, e tenho necessidade de ter aqui sem falta, na 4ª feira de manhã, nova colecção para um recital de
poesia."6 / 6 / 1954.- " A venda do Almanaque tem sido aqui animadora. Sei que já alguns exemplares da tiragem
especial se venderam , e que, da vulgar, não há razões para descontentamento. E que diz Lisboa?"Todas assinadas e
datadas. Este conjunto espelha bem as vicissitudes da edição de algumas obras literarias.
650 € - 1.200 €
********************************
545. SALVE, Rainha ! Hymno dedicado á S.M. F. á Rainha Doña Amelia de Portugal / poesia do Ilmo. E Exmo
Thomas Ribeiro ; musica do Maestro Francisco Soler e Gomez para orquestra e vozes e canto e piano.- Madrid:
Litografía de S. Romillo, 1895.- (2), 4, (2)p.; 27cm.-E
Não encontrámos quaisquer referências a este hino
dedicado á Rainha D. Amélia com a letra de Tomás Ribeiro, com musica de maestro espanhol e publicado em Madrid.
Deve ser muito raro. Bonita luxuosa encadernação inteira de chagrin com ferros a seco e a ouro nas pastas.
40 € - 80 €
546. SAMPAIO, Adrião Pereira Forjaz de.- Memorias do Bussaco seguidas de uma viagem à Serra da Louzan.- 3ª
edição.- Porto: Viuva Moré, 1864.- X, 232, (2)p.; 18cm.-E
Importante monografia regional. M/encadernação
de pele.
15 € - 30 €
547. SANDÃO, Arthur.- O Móvel pintado em Portugal / orientação gráfica de Espiga Pinto.- Porto: Livraria Civilização,
1973.- (10), 321, (3)p.: il.; 31cm.-E
Obra de reconhecida valia, ilustrada em separado sobretudo a cores. Inclui
resumos em françês, inglês e alemão. Encadernação editorial com ferros próprios e sobrecapa policromada.
15 € - 30 €
548. SANTA MARIA, Pe. Francisco de.- Justa defensa em tres satisfaçoens apologeticas a outras tantas invectivas
com que o M.R.P.M. Fr. Manoel dos Santos monge professo no Real Mosteyro de Alcobaça… sahio a luz no seu livro
intitulado Alcobaça Ilustrada contra a crónica da Congregação do evangelista & contra o Author della, & desta
defensa…- Na Off. de Joseph Lopes Ferreyra, 1711.- (16), 128p.; 20cm.- E
Opúsculo que critica o livro de Fr,
Manuel dos Santos intitulado "Alcobaça Ilustrada" e que foi mais tarde repudiado por nova obra escrita pelo autor
censurado. Encadernação da época, em pergaminho, com lombada em pele, com ferros a ouro, alguns picos de traça
nas charneiras. Pouco vulgar. Estimado.
20 € - 40 €
549. SANTA ROSA DE VITERBO, Fr. Joaquim de.-Elucidario das Palavras, Termos, e Frases, que em Portugal
antiguamente se usárão, e que hoje regularmente se ignorão : obra indispensável para entender sem erro os
Documentos mais raros, e preciosos, que entre nós se conservão….- Lisboa: Na Officina de Simão Thaddeo Ferreira,
1798.- 2 vols. Em 1: 29cm.-E
Primeira edição desta importante e justamente apreciada obra de referência, a
primeira tentativa de dicionário da língua portuguesa arcaica, ainda hoje da maior utilidade prática. De esmerado apuro
gráfico, o texto vem composto a duas colunas e ocasionalmente ilustrado com pequenas gravuras. O primeiro vol. vem
ilustrado no final com 5 bonitas gravuras de pagina inteira, abertas em chapa que figuram tipos de letras e outros
símbolos gráficos antigos. Encadernação antiga, inteira de pele com rótulo na lombada um pouco cansada nas coifas.
Exemplar muito estimado desta obra rara e valiosa.
100 € - 200 €
550. (SANTARÉM) (Fabrica de Velas) ALEXANDRINO, Pedro José. -1 Documento (4p.; 30cm.) Interessante
carta/exposição dirigida ao Intendente da Polícia Diogo Inácio de Pina Manique, fazendo ver a falta que fazia em
Portugal uma fabrica de velas, e que o signatário propunha crear em Santarém tal industria: “ Estes antecedentes e o
de me constar que o Reyno mendiga a manufactura das velas finas de sebo/ de cujo género… com as que vem de
Rusia, Inglaterra, Olanda, e outras partes / me induzem a propor a V. Srª que eu me ofereço a crear hua Fabrica das
mencionadas no nosso continente cuja qualidade em nada seja inferior a das Estrangeiras; antes sim muito mais secas
ao tacto, menos fétidas, e de mayor duração, que se poderia vender cada arrátel a cómodo preço… … Também faria
uma classe de velas super finas do mesmo género, a que o vulgo chama de Spermacety…”Assinatura autógrafa.
Datada de Santarém 10 de Junho de 1783.
45 € - 90 €
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551. SANTARÉM, 2º Visconde de.- Memorias para a historia, e theoria das Cortes Geraes, que em Portugal se
celebrárão pelos Tres Estados do Reino / ordenadas, e compostas no anno de 1824 (Partes I-II).- Lisboa: Na
Impressão Regia, 1828.- (8), 108, 118p.; 21cm.-E
+
ALGUNS Documentos para servirem de Provas á parte 2ª
das Memorias para a Historia, e theoria das Cortes Geraes que em Portugal se celebrárão pelos Tres Estados do
Reino.- Lisboa: Na Impressão Regia, 1828.- 346p.; 22cm.-E
Fundamental para o estudo do período
constitucional. Exemplares com os três títulos juntos são muito apreciados e raros. Meia-encadernação de pele com
pequenos furos de traça junto ao rótulo.
35 € - 70 €
552. SANTARENO, Bernardo.- A traição do Padre Martinho : narrativa dramática em dois actos.- Lisboa: Edições
Ática, 1969.- 124, (2)p.; 20cm.-B
+ SANTARENO, Bernardo.- A Promessa: peça em três actos e três quadros.(segunda edição).- Lisboa: Edições Ática, 115, (2)p.; 20cm.-B
10 € - 20 €
553. SANTOS, Clemente José dos .- Estatisticas e Biographias Parlamentares Portuguezas.- Porto: Typographia do
Commercio do Porto, 1887.- (2), VI, (2), 628, (1)p.; 22cm.-E
Com interesse para a história do parlamentarismo
português. Com as biografias de: Antonio Augusto de Aguiar, Marquês da Fronteira, Anselmo José Braamcamp,
Duque de Loulé, Duque de Palmela, Duque de Saldanha, Ernesto Hintze Ribeiro, e Pinheiro Chagas, entre outros
nomes ilustres. Com um retrato do autor. Meia-encadernação de pele, com pequenos defeitos na lombada.
30 € - 60 €
554. SANTOS, José dos.- Bibliografias da Literatura Clássica Luso-Brasílica… seguida de uma resenha bibliográfica
de literatura Luso-Judaica e de um subsídio bibliográfico dos principais trabalhos literários…. Escriptos por
estrangeiros mas consagrados a Portugal ou ás suas possessões ultramarinas.- Lisboa: Livraria Lusitana, 1916.- (6),
XIV, (2), 272p.:il.; 26cm.-B
Boa bibliografia, enriquecida com reproduções de frontispícios, portadas e gravuras
por vezes em página inteira. Único volume publicado. Inclui Resenha Bibliográfica de Literatura Luso-Judaica. Pouco
vulgar.
15 € - 30 €
555. SANTOS, José Carlos Ary dos.- Adereços, Endereços.- Lisboa: Guimarães Editores, 1965.- 67, (2)p.; 22cm.(col. Poesia e Verdade).-B
1ª edição invulgar, integrada na apreciada colecção " Poesia e Verdade".
15 € - 30 €
556. SANTOS, Luis Reis.- Iconografia Henriquina.- Coimbra: ed. Do autor, 1960.- (4), 110p.: 33 est.; 33cm.-C
Trata-se da mais desenvolvida iconografia do Infante D. Henrique. Ilustrado em separado, por vezes a cores.
Cartonagem editorial empoeirada.
20 € - 40 €
557. SÃO JERÓNIMO.- DIVI / HIERONYMI / STRIDONIENSIS / EPISTOLAE SELECTAE, / & in libros tres distributae,
/ opera D. Petri Canisii / Theologi. / Nunc adenuo ad exemplar Mariani Victorii Reatini, / Episcopi Amerini, emendata,
argumentisque il- / lustrata. / cum Epistolarum & rerum Indice / locupletissimo..- Antuerpiae : Ex Officina Martinii Nutii,
1604.- (24), 701, (16)p.; 13cm.-E
Edição seiscentista em pequeno formato das Epístolas de São Jerónimo, com
aspecto gráfico ainda ao gosto de quinhentos. A página de rosto está adornada pela interessante marca de água do
impressor com as duas cegonhas. O texto vem composto em caracteres redondos e itálicos. É edição apreciada pois
foi organizada e comentada por Pietro Canisio teólogo de grande fama e santificado por Roma. Participou no Concilio
de Trento e trabalhou com afinco na ContraReforma. Encadernação da época, inteira de pele, com danos na lombada.
Pagina de rosto e seguinte com insignificantes furos de traça que também ocorrem ocasionalmente noutras folhas.
Exemplar levemente aparado. Estimado.
40 € - 80 €
558. SÃO PAIO, Francisco Coelho de Souza e.- Prelecções de Direito Patrio Publico e particular, offerecidas ao
serenissimo senhor D. João Principe do Brasil….- Coimbra: Na Real Imprensa da Universidade, 1793-1794.- 2 vols.
em 1: 1 retr.; 21cm.-E
Obra clássica do Direito Português, adornada no 1º volume com um retrato de D. João
VI, numa bonita gravura finamente aberta em chapa. São muito invulgares os dois volumes juntos. Encadernação da
época inteira de pele levemente cansada.
80 € - 160 €
559. SÃO TOMÁS, Frei Alberto de.- Virtudes de Algumas plantas da Ilha de Timor/ estudos de Frei Francisco Leite de
Faria / e do Engenheiro José d'Orey / prefácio de Alberto Iria.- Lisboa: Ministério do Ultramar, 1969.- 39p.:il. 32 est.;
35cm.-B Reprodução fac-similada do códice de Frei Alberto de São Tomás e das suas magníficas ilustrações,
impressas a cores. Estimado.
20€ - 40€
560. SARAMAGO, José.- O Embargo: ilustrações de Fernando de Azevedo.- (Lisboa): Estúdios Cor, 1973.- 29, (2)p.;
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19cm.- (Boas Festas - Natal).-B
Trata-se do último número (17º) e desconhecido por muitos desta colecção de
pequenos contos publicados pelos Estúdios Cor e oferecidos aos clientes como ofertas de "Boas Festas" pelo Natal. É
o raro e o mais procurado.
20 € - 40 €
561. SARAMAGO, José.- O Evangelho segundo Jesus Cristo.- Lisboa: Caminho, 1991.- (10), 445, (1)p.; 21cm.-B
1ª edição. Polémico. Estimado.
12 € - 30 €
562. SARMENTO, Augusto.- Portugal no Dahomé.- Lisboa: Livraria Tavares Cardoso & Imão, 1891.- VIII,134, (2)p.;
23cm.-Estudos Coloniaes).- Interessante monografia sobre a nossa antiga possessão no Daomé o Forte de S. João
Baptista de Ajudá. Com interesse histórico e etnográfico. Meia-encadernação de tela. Invulgar.
20 € - 40 €
563. SCHAEFFER, Henri.- Histoire de Portugal, depuis sa séparation de la Castille jusqu'a nos jours par… / traduit de
l'allemand par M. Henri Soulange-Bodin avec une note sur la Chronique inédite de la Conquéte de Guinée donnée par
M. le Vicomte de Santarem.- Paris: Imprimerie de Plon Fréres, 1846.- 662, ((10)p.; 27cm.-E
Trata-se da primeira
edição desta importante historia de Portugal. Texto composto a duas colunas. A nota do Visconde de Santarém e de
grande interesse histórico. Meia-encadernação de chagrin, da época. Últimos cadernos com leve acidez.25 € - 50 €
564. SECCO, Antonio Luis de Sousa Henriques.- Memoria Historico-Chorographica dos Diversos Concelhos do
Districto Administrativo de Coimbra.- Coimbra: Na Imprensa da Universidade, 1853.- XV, 143p.; 21cm.-B
Rara
monografia regional, muito infomativa. Pequena mancha castanha no corte das folhas á cabeça.
20 € - 40 €
565. SEGUNDA consulta dirigida ao Governo Portuguez sobre a Questão relativa ao Caminho de Ferro de
Lourenço Marques suscitada entre os Governos da Gran-Bretanha e dos Estados Unidos da America do Norte por
uma parte e o mesmo Governo por outra parte submetida á arbitragem do tribunal suisso " Du Delagoa".- Lisboa:
Imprensa Nacional, 1894.- (8), 201, (4)p.; 29cm.-E
Texto bilingue Português e Françês a duas colunas. Boa
meia-encadernação de chagrin, com titulo a ouro na pasta superior.
20 € - 40 €
566. SEGURADO, Jorge.- Sinfonia do Degrau : impressões de New-York e de outras terras dos Estados-Unidos da
América do Norte / texto desenhos e composições fotográficas de Jorge Segurado.- Lisboa: Sociedade Nacional de
Tipografia, 1940.- 185, (2)p.:il.; 26cm.-E
Com pertinentes observações sobre a terra e as gentes dos E.U.A..
Meia-encadernação de pele, com capas. Valorizado com dedicatória do autor.
20 € - 40 €
567. SESSÃO do Conselho de Guerra feito ao Chefe de Guerrilhas José Joaquim de Sousa Reis, REMECHIDO, no
Nº 1 d'Agosto de 1838, no Edificio da Misericordia na Cidade de Faro, no Reino do Algarve, extrahido do Periodico
dos Pobres de Lisboa, nº 187: e os Apontamentos Biograficos extrahidos do Diario do Governo nº 188.- Coimbra: Na
Imprensa da Universidade, 1838.- 29p.; 16cm.-B
Pensamos tratar-se da raríssima edição original com a
relação da sessão do Conselho de Guerra que condenou á morte o famoso "Chefe de Guerrilhas Miguelistas" do
Algarve o REMECHIDO em 1838. De interesse incluir alguns dados bibliográficos.
60 € - 120 €
568. SIEBERTZ, Paulo.- A Maçonaria na luta pelo poder (D. Miguel I e a sua época) / tradução portuguesa.- Porto:
Enciclopédia Portuguesa, 1944.- 1(12), 442, (4)p.: il.; 23cm.-B
Curioso estudo sobre a possível influência de
Sociedades Secretas durante as lutas liberais em Portugal e afastamento de D. Miguel. Está ilustrado com diversas
estampas em separado, que incluem um retrato de D. Miguel e outro da Infanta D. Maria Teresa. Invulgar.25 € - 50 €
569. SILVA, Antunes da.- 5 obras com os seguintes títulos: Vila adormecida: contos ( Lisboa,1947); O amigo das
tempestades : contos e narrativas (Coimbra, 1958); Aprendiz de ladrão: contos (Lisboa, 1954); Gaimirra: contos
(Lisboa, 1945); A fábrica ( Lisboa, 1979).
Primeiras edições.
15 € - 30 €
570. SILVA, Antunes da.- 6 obras com os seguintes títulos: Sam Jacinto: contos ( Lisboa, 1950); Uma pinga de chuva
: crónicas e Narrativas (Lisboa, 1972); O amigo das tempestades: contos e narrativas (Coimbra, 1958); Suão (Lisboa,
1960); Vila adormecida: contos (Lisboa, 1947); Terras velhas semeadas de novo (Lisboa, 1976).
Primeiras
edições.
15 € - 30 €
571. SILVA, Carlos.- O Paleographo em escala calligraphica para aprender a Letra Manuscripta approvado pelo
Conselho Superior de Instrucção Publica…- Lisboa: Lith. de Palhares, 1869.- (2), 94p.; 21cm.-E
Estes manuais
antigos de caligrafia são hoje invulgares e apreciados. Este é inteiramente litografado na famosa casa "Palhares".
Cartonagem em tela.
15 € - 30 €
572. SILVA CARVALHO, José da.- 2 Documentos (1 Carta autógrafa) Portaria da “ …. Comissão interina da Junta do
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Credito Publico, que o Delegado do Procurador Regio do Primeiro Districto desta Cidade Joaquim Pereira Guimarães
recebido ex-Corregedor do Crime do Bairro de Alfama os autos de sequestro na metade das vendas das Cazas ao
Rocio, pertencentes aos Conegos de Santo Agostinho, do Convento de Mafra, e nos rendimentos do Mosteiro de São
Dionizio de Odivellas da Ordem de São Bernardo…”
Assinatura autógrafa. Datada de Lisboa, 21 de Abril 1834. A carta autógrafa é dirigida ao Conselheiro Luis Ribeiro e
recomenda Leonardo José da Silva e está assinada.
25 € - 50 €
573. SILVA, José Ferreira da Matta e.- Tabellas comparativas de todas as medidas antigas usadas no Districto de
Coimbra com as do sistema metrico precedidasde breves noções sobre o mesmo systema e seguidas de hum mappa
de todas as antigas medidas de Lisboa que são as mesmas do Imperio do Brasil, comparadas também com as do
novo systema.- Coimbra: Imprensa da Universidade, 1859.- 215p.; 20cm.-E
Obra técnica, com evidente
significado para a história da introdução do sistema métrico em Portugal. Meia-encadernação de pele. Conserva as
capas espelhadas. Primeiras folhas com mancha antiga já desvanecida.
15 € - 30 €
574. SILVA, Theodoro José da.- A Ultima Nau Portuguesa: reminiscências….- Lisboa: Livr. Editora de Tavares
Cardoso & Irmão, 1891.- 270p.; 17cm.-C
Para além da descrição da viagem da ultima nau portuguesa, contém
um interessante conjunto de memórias com interesse para a história luso-brasileira. Cartonagem editorial. Estimada.
12 € - 30 €
575. SILVA, Vitor M. Pires de Aguiar e.- Maneirismo e Barroco na Poesia Lírica Portuguesa.- Coimbra: Centro de
Estudos Românicos, 1971.- XIII, 594, (2)p.; 23cm.-B
Este estudo muito desenvolvido foi apresentado como
Dissertação de Doutoramento em Filologia Românica à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.
20 € - 40 €
576. SIMÕES, J.M. dos Santos.- Os azulejos do Paço de Vila Viçosa.- S.l.: Fundação da Casa de Bragança, 1945.93p.: (10) est.; 29cm.-E
excelente estudo artístico, ilustrado com (10) estampas em separado, por vezes
desdobráveis impressas em papel couché. Excelente encadernação inteira de pele com título a ouro na pasta superior.
40 € - 80 €
577. SIMÕES, João Gaspar.- Eça de Queiroz o homem e o artista.- Lisboa: Edições Dois Mundos, 1945.- (14), 668,
83)p.:il.;23cm.-E
1ª edição. Trabalho de natureza biográfica com interesse literário e bibliográfico, sobre o
primeiro romancista português. Muito ilustrado em separado com estampas impressas em papel couché.
Encadernação inteira de percalina.
25 € - 50 €
578. SIMÕES, João Gaspar.- Uma história de Província I- Amores infelizes: Romance.- Coimbra: Edições Presença,
1934.- 337, m(2)p.; 20cm.-B + SIMÕES, João Gaspar.- Natureza e função da literatura.- Lisboa: Livraria Sá da
Costa, 1948.- 157, (2)p.; 20cm.-E + SIMÕES, João Gaspar.- Elói ou romance numa cabeça.- Lisboa: Sociedade
de Expansão Cultural,s.d.-266, (2)p.; 20cm.-B +
SIMÕES, João Gaspar.- Critica. II- Poetas contemporâneos.Lisboa: Delfos, 1961.- 348, (2)p.; 20cm.-B
15 € - 30 €
579. SOARES, D.G. Nogueira - Considerações sobre o presente e Futuro Politico de Portugal.- Lisboa: Typographia
Universal, 1883.- XXI, 600p.; 25cm.-E Desenvolvida análise politico -social do país na época. Exemplar valorizado
com dedicatória do autor para o conselheiro João Franco. Bonita meia-encadernação de chagrin.
30€ - 60€
580. SOARES, José Pinheiro de Freitas.- Memoria sobre a preferencia do Leite de Vaccas ao Leite das Cabras para
sustento das crianças, principalmente nas grandes Casas do Expostos ; e sobre algumas outras matérias que dizem
respeito à criação delles…- Lisboa: Na Tipografia da Academia, 1812.- 63p.; 20cm.-C
Esta obra técnico/científica
é muito invulgar, e tem grande interesse clinico e histórico por constituir um dos nossos primeiros tratados de puerícia,
repleto de curiosas observações de índole etnográfica sobre os costumes antigos de tratar as crianças. Cartonagem
em papel marmoreado. Ultimas folhas com leve mancha antiga, já desvanecida.
40 € - 80 €
581. SÓFOCLES.- SOPHOCLIS / TRAGICORUM / veterum facilé principis / Tragoediae, quot- / quot extant, / septem. /
Aiax Oedipus Colono / Electra Trachiniae / Oedipus Tyrannus Philoctetes. / Antigone / Nunc primum Latinnae factae, &
in lucem emissa per Ioan- / nem Lalamantium apud Augustudunum Heduorum Medicum .- Lutetiae / Apud Michaelem
Vascosanum, 1557.- 324p.;16cm.-E
Trata-se de uma apreciadíssima e rara edição quinhentista parisiense,
bilingue das sete tragédias de Sófocles conhecidas, com os comentários e notas de Jean Lalamant. Como era
costume mestas edições, é acompanhada de um outro volume com o mesmo texto em grego. A página de rosto deste
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volume vem adornada com uma bonita marca do impressor, e tem rubricas coevas parcialmente apagadas. Meiaencadernação de pele, danificada. Miolo excelente .
80 € - 150 €
582. SOMBRAS : Revista Mensual de Fotografia , Órgano Oficial de la Real Sociedad Fotografica Española .- Año I Nº
1 (Junio 1944) a Año IV Nº 43 (Diciembre 1947).- Madrid: Real Soc. Fot. Esp., 1944-1947.- 43 numeros em 4 vols.: il.;
25cm.-E Pensamos tratar-se de um conjunto seguido e muito significativo (não encontrámos referências a volumes
posteriores a 1948!) desta revista espanhola de fotografia fundada por Domingo de Luis e Federico Velilla Menet. Os
fascículos encontram-se estimados e com as capas. Encs inteiras de percalina, da época.
50 € - 100 €
583. SOMMER, Branca e Fernanda Facão de.- Journal de Voyage : Égypte, Palestine, Syrie, Turquie, Gréce, Italie /
illustré par Luiz Falcão de Sommer.- Davos: Imprimerie de Davos,1908.- 2 vols.: il.; 25cm.-E
Relatos de viagens,
ilustrados com fotografias. Edição luxuosa das autoras para ofertas, inteiramente impressa em papel couché.
Encadernações editoriais inteiras de tela com ferros policromados próprios. Valorizado com dedicatória das autoras.
Invulgar os dois volumes juntos. Muito estimado. Nestas condições raro.
60 € - 120 €
584. SORIANO. Simão José da Luz.- Vida do Marquês de Sá da Bandeira : reminiscencia de alguns sucessos mais
notáveis que durante ella tiveram logar em Portugal.- Lisboa: Typ. Da Viuva Sousa Neves, 1887-1888.- 2 vols.: il.;
23cm.-E
Desenvolvido estudo histórico-biográfico de interesse para a história da época. Meias-encadernações de
pele, cansadas. Com dedicatória do autor.
35 € - 70 €
585. SOTTO MAIOR, Pe. Diogo Pereira.- Tratado da Cidadde de Portalegre e de suas antiguidade e fundação, bispos
que nele residiram, e outras antigualhas, e curiosidades…. Agora dado à luz pela primeira vez, com hum prefácio ao
leitor, por Luis Keil.- Em Elvas: Nas Offs de Antonio José Torres de Carvalho, 1919.- (4), XIV, 63, (2), VIIp.; 24cm.-B
Trabalho de grande interesse regional que foi editado em 1619. Edição especial de apenas 165 exs numerados.
40 € - 80 €
586. SOUSA, Pe. Manuel de.- (Manuscrito).- COMPENDIUM / LOGICAE / CONIMBRICENSIS / TRADITUM / À
SAPIENTISSO P. Mag. / EMANUELE DE SOUZA / Ê SOCIETATE JESU; ANNO / 1667 / Calamo depictore / JOANNI
DE ARAUJO E / CUNHA.- 184, (4), 34, (55)f. numeradas pela frente; 21cm.-E
Manuscrito seiscentista com a
tradução de um tratado de Lógica, para ser utilizado pelos estudantes em Coimbra. Não encontrámos quaisquer
referências bibliográficas. De bonita caligrafia, tem a página de rosto com uma composição artística aproveitando o
recorte de uma gravura da época para enquadrar o texto. Meia-encadernação de pele ao gosto antigo.120 € - 250 €
587. SYSTEMA Universal de Historia Natural incluindo a Historia Natural do Homem dos Orang-Outangs, e toda a
Tribu de Ximia ( Nº 1) / traduzido do Inglez pelo bacharel José Feliciano Fernandes Pinheiro.- Lisboa: Na Typographia
Chalcographica, Typoplastica, e Litteraria do Arco do Cego, 1801.- 71p.; 20cm.-E
Interessante título da famosa
"Officina do Arco do Cego", este dedicado á história natural do Homem e dos símios. Só saiu esta primeira parte que é
hoje muito rara e difícil de obter. Como habitualmente com falta das duas estampas que devia conter mas que nunca
aparecem. Encadernação antiga, modesta e com guardas cansadas.
40 € - 80 €
588. TAVERNIER, Adolphe.- L'Art du Duel / préface par Aurélien Scholl.- Nouvelle édition.- Paris: C. Marpon et E.
Flammarion, s.d.- (4), 326p.: 1 est.; 19cm.-E
Clássico francês sobre os duelos, repleto de curiosas informações
sobre os meios de resolver pendências por este meio. Vem adornado com uma água-forte em separado que
representa um duelo. Meia-encadernação de pele. Estimado
35 € - 70 €
589. TEMPO Presente.- Ano I a ano III (Maio 1959 a 1961).- Livraria: Tip. Manuel A. Pacheco, 1959-1961.- 27
números em 5 vols.:il.; 24cm.-B
Revista de artes, letras, teatro e critica dirigida por Fernando Guedes e que
contou com a colaboração de nomes grados da nossa cultura: Mario Saa, Almada Negreiros, António N. Couto Viana,
Tomás de Figueiredo, Alfredo Cortez, Agustina Bessa Luís e outros. Encadernações inteiras de percalina com capas.
Conjunto estimado e invulgar.
45 € - 90 €
590. TERREMOTO)-(Manuscrito)- RELAÇÃO Historica do Tremor de Terra succedido em Lisboa no 1º de Novembro
de 1755 com hum
a respeito da perda que houve em Gente, Igrejas, Conventos, Palacios, Cazas, Diamantes,
Moveis, Mercadorias… precedido de hum Discurso Politico sobre as vantagens que Portugal poderia livrar dessa
mesma infellicidade.- Sec. XVIII.- 98 f. numeradas pela frente; 21cm.-E
Interessante manuscrito, com letra bem
legível e aparentemente de um só punho. Embora apresente no rosto um nome de possível autoria, este foi riscado.
No verso do rosto refere: " O author descobre os meios de que Inglaterra tem usado até aqui para arruinar esta
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Monarchia - Foi impresso na Haya por Philantropo da verdade em 1756". Não encontrámos quaisquer referências
bibliográficas. Todas as relações referentes ao terremoto são hoje muito apreciadas. Meia-encadernação de pele, da
época.
80 € - 160 €
591. TOMÁS, Pedro Fernandes.- Canções populares da Beira ; intr. Por J. Leite de Vasconcellos.- Coimbra: Impr. Da
Universidade, 1923.- XXXIII, 254p.; 25cm.-( Subsidios para a história da arte portuguesa).-E
Estudo com óbvio
valor etnográfico, enriquecido com a musica e letras de algumas canções populares. Meia encadernação de pele, com
capas. Carimbo.
25 € - 50 €
592. THORBURN, A..- Game Birds and Wild-Fowl of Great Britain and Ireland.- London: Longmans, Green and Co.,
1923.- VII, 78p.: 30 est.; 38cm.-E
Invulgar e apreciada 1ª edição desta obra já clássica da literatura venatória
inglesa. O autor foi um notável artista de história natural, e este livro vem ilustrado com 30 bonitas estampas a cores
que figuram as espécies cinegéticas nos seus habitats naturais. O texto está impresso em papel encorpado.
Encadernação editorial, levemente cansada nas coifas.
100 € - 200 €
593. TISSOT, M.- L'Onanisme : Dissertation sur les maladies produites par la Masturbation.Troisiéme édition,
considerablement augmentée.- A Lausanne: Chez Marc Chapuis et Compagnie, 1773.- XII, 264p.; 17cm.-E
Trata-se da terceira edição setecentista desta obra de temática invulgar, que conheceu grande popularidade na época.
Influenciou de sobremaneira o entendimento clinico do assunto até finais do século XIX. O autor foi um famoso médico
suiço que tratou muitos reis da época. Encadernação da época, inteira de pele, um pouco cansada na lombada.
25 € - 50 €
594. TOMAR, Conde de (António Bernardo da Costa Cabral). - 1 Documento Ordenação:”… attendendo ao que lhe
representou Dona Maria José Corrêa da Serra, irmãa do distincto Cidadão Jose Corrêa da Serra [o famoso botânico,
homem de Ciência e diplomata nos E.U.A.], que achando-se falta de meios de subsistência, no ultimo quartel da vida,
e privada da casa, que se lhe concedêra para sua habitação no extincto Convento da Boa Hora, pede ser transferida
para o Recolhimento de Nossa Senhora dos Anjos, vulgarmente denominado de Lázaro Leitão-. Há por bem mandar
declarar…. Seja alli admitida…”.
Assinatura autógrafa. Datada de 16 de Janeiro de 1844.
40 € - 80 €
595. TRINCHERIA Y DE BOLÓS, D. Marcial de.- Memoria sobre la Liga Aduanera Hispano-Portuguesa.- Gerona:
Imprenta de Pablo Puigblanquer, 1893.- 176,(4)p.; 25cm.-E
Obra estrangeira sobre Portugal interessante e
invulgar que defende um mercado ibérico feita por um advogado catalão. Foi dedicada a D. Carlos Rei de Portugal.
Está valorizada com uma dedicatória do autor ao Conselheiro João Franco. Encadernação editorial com pasta superior
policromada fazendo referência á casa "Cassá de la Selva" em Gerona. Estimado.
40 € - 80 €
596. URCULLU, D. José de.- Grammatica Ingleza para uso dos portuguezes reduzida a vinte e cinco lições.- Lisboa:
Na Impressão Regia, 1830.- VIII, 296p.; 21cm.-E
Exemplar estimado. Encadernação da época, inteira de pele.
25 € - 50 €
597. VALIN, René-Josué.- Nouveau Comentaire sur l'ordonnance de la Marine, du Mois d'Août 1681, ou se trouve la
Conférence des anciennes Ordonnances, des Us& Coutumes de la Mer, tant du Royaume que des Pays étrangers, &
de nouveaux Réglements concernans la Navigation & le Commerce maritime , avec des Explications prises de l'esprit
du texte, de l'usage de decisions des tribunaux & des meilleures Auteurs qui ont ecrit sur la Jurisprudence nautique….A la Rochelle: Chez Jerôme Legier, 1776.- 2 vols.; 26cm.-E
Trata-se da segunda tiragem da apreciada segunda
edição desta notável obra de Direito Marítimo, que granjeou para o seu autor, jurisconsulto françês do século XVIII,
fama e notoriedade. Transcreve numerosa legislação com interesse histórico e é fonte de abundantes informações
técnicas sobre os costumes marítimos da época. Encadernações inteiras de pele, com pequenos danos nas nas
coifas, e ferros a ouro nas lombadas.
100 € - 200 €
598. VAN ZELLER, Rolando .- Estanhos Portugueses.- Porto: Livraria Civilização, 1969.- (10), 303, (2)p.: il.; 31cm.-E
Trabalho de grande interesse artístico, profusamente ilustrado com estampas em separado quase sempre impressas a
cores. Fundamental para colecionadores e antiquários. Encadernação do editor, com ferros próprios na lombada e
pasta superior.
15 € - 30 €
599. VARIA.- 7 obras com os títulos seguintes: História do Colégio de Campolide da Companhia de Jesus / M. Borges
Grainha (Coimbra, 1913); Ribeiras do Mondego de Eloy de Sá Sotto Mayor / Martinho da Fonseca (Coimbra, 1932),
Sumário em que brevemente se contém algumas coisas (assim ecclesiasticas como seculares) que há na cidade de
Lisboa / de Cristóvão Rodrigues de Oliveira (Lisboa, 1938); Memoria biographica e litteraria ácerca de Manuel Maria
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Barbosa du Bocage / Luis Augusto Rebelo da Silva (Lisboa); Os padrões dos descobrimentos dos portuguezes em
Africa / Alexandre Magno de Castilho (Lisboa); Algumas achegas para a Historia da Tinturaria em Portugal / Sousa
Viterbo (Lisboa); Fernão Mendes Pinto : Subsídios para a sua biographia e para o estudo da sua obra / Cristóvão Aires
(Lisboa).
15 € - 30 €
600. VASCONCELLOS, A.A. Teixeira de.- O Prato de Arroz Doce: romance.- Porto: Typographia do Commercio,
1862.- VII, 249p.; 22cm.-E
1ª edição. Apreciado romance. Meia-encadernação de pele, cansada nas charneiras.
Mancha e rubrica na pág. de rosto. Muito invulgar.
20 € - 40 €
601. VASCONCELOS, Antonio de.- Inês de castro: estudo para uma série de lições no curso de História de Portugal.Coimbra: Instituto de Estudos Históricos da Faculdade de Letras, 1928 (Porto: Marques abreu).- 185p.: il.;24cm.-E
Estudo de grande interesse histórico e artístico. De grande apuro gráfico está adornado com 73 estampas impressas
em separado e uma planta do antigo Convento de Santa Clara de Coimbra. Este exemplar vem revestido por uma bela
e luxuosa encadernação inteira de pele.
30 € - 60 €
602. VASCONCELOS, Antonio de.- O selo medieval da Universidade portuguesa.- Coimbra: Coimbra Editora, 1938.121, 5p.: 34 est.; 24cm.-B
Trabalho com interesse histórico e artístico, ilustrado em separado, tiragem limitada.
Hoje raros e procurados.
20 € - 40 €
603. VASCONCELOS, Carolina Michaellis de.- Poesias de Francisco de Sá de Miranda.- edição feita sobre cinco
manuscriptos inéditos e todas as edições impressas, acompanhada de um estudo sobre o poeta, variantes, notas,
glossario e um retrato por Carolina Michaellis de Vasconcellos.- Halle: Max Niemeyer, 1885.- CXXXVI, 949, (2); 1 retr.
23cm.-E
Trata-se da mais competente edição para estudiosos da obra de Sá de Miranda. A biografia da grande
professora é notável, bem como as abundantes notas de rodapé. De esmerado apuro gráfico. Excelente meiaencadernação de chagrin, da época. Rubrica no rosto. Estimado e valioso.
45 € - 90 €
604. VASCONCELOS, Carolina Michaelis de.- Romances Velhos em Potugal: publicados na revista "Cultura
Española" (Madrid, 1907 - 1909).- 2ª edição.- Coimbra: Imprensqa da Universidade, 1934.- (12), 320p.; 26cm.-E
Ensaio sobre o romanceiro peninsular, com evidente importância histórica e etnográfica. Encadernação inteira de
percalina, com capas.
35 € - 70 €
605. VASCONCELOS, J. Leite de.- Antroponimia portuguesa: tratado comparativo da origem, significação,
classificação e vida do conjunto dos nomes próprios, sobrenomes e apelidos, usados por nós desde a Idade-Média até
hoje.- Lisboa: Imprensa Nacional, 1928.- XIX, 659p.; 26cm.-B
Excelente estudo, com grande interesse literario e
etnográfico, justamente apreciado e sempre muito procurado. Capas cansadas, a superior com pequeno restauro.
Carimbo na página de rosto. Miolo estimado.
90 € - 180 €
606. VASCONCELOS, J. Leite de.- A Figa: Estudo da Etnografia Comparativa, precedido de algumas palavras a
respeito do "Sobrenatural" na Medicina Popular Portuguesas…- Porto: Araújo e Sobrinho, 1925.- 136p.:il.;25cm.-B
Apreciadíssimo estudo etnográfico, ilustrado com reproduções de curiosidades amuletos e talismãs antigos. Obra rara
e muito procurada.
15 € - 30 €
607. VAZ, Francisco d'Assis de Sousa.- Memoria sobre a inconveniência dos Enterros nas Igrejas, e utilidade da
construcção de Cemitérios.- Porto: Imprensa de Gandra e Filhos, 1835.- (4), 51p.; 21cm.-C
Pensamos tratarse de uma das primeiras obras publicadas em Portugal e de autor português a chamar a atenção para os graves
inconvenientes do antigo costume de se enterrarem os mortos nas Igrejas. Cartonagem em papel marmoreado ao
gosto da época.
40 € - 80 €
608. VEIGA, Joaquim Urbano da.- Formulario Officinal e Magistral.- 3ª edição.- Lisboa: Typographia da Academia
Real das Sciencias, 1894.- (12), XLVIII, 840p.; 23cm.-E
Esta obra monumental deve-se também a Alfredo da
Silva Machado e Emilio Fragoso. Trata-se do mais completo receituário de produtos antigos de uso geral e por isso
ainda hoje da maior utilidade. Exemplar muito valorizado com dedicatória dos autores para o Conselheiro João Franco,
e uma bonita meia-encadernação de chagrin com ferros a ouro na lombada. Estimado.
35 € - 70 €
609. VEIGA, Sebastião P.M. Estacio da.- Povos Balsenses sua situação geographico-physica indicada por dous
monumentos romanos recentemente descobertos na Quinta da Torre d'Ares distantes seis kilometros da cidade de
Tavira.- Lisboa: Imprensa Nacional, 1866.- 30p.: il.; 21cm.-B
Invulgar estudo arqueológico com interesse regional
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e epigráfico. Leves picos de humidade e pingo de tinta na capa.

20 € - 40 €

610. VELOSO, Fr. José Mariano da Conceição.- Collecção de Memorias sobre a Quassia Amarga, e Simaruba (com
estampas) / traduzidas por ordem de S. Alteza Real…- Lisboa: Na Typographia Chalcographica, e Litteraria do Arco do
Cego, 1801.- (2), 39p.: (6) est.; 20cm.-E
Raríssima obra de botânica traduzida por Frei Mariano da Conceição
Veloso, e por ele editada na famosa Oficina do Arco do Cego. Trata de varias espécies de plantas do Brasil com
interesse farmacológico e usuaes na região como o próprio refere no final da obra " Não se juntão a este papel as
descripçoens das tres plantas acima mencionadas, e de que aqui se dão as estampas, por serem assaz conhecidas no
Brasil pelos nomes (Tomdim) Timbó (Cuscuta) Cipó chumbo (Viscum) herva de passarinho." Vem ilustrada com cinco
gravuras finamente abertas em chapa, e é de particular interesse ser um exemplar em que as estampas se encontram
todas cuidadosamente aguareladas à mão, tudo executado por artistas daquela notável oficina/escola de artes gráficas
do século XVIII, caso único no nosso país. Encadernação recente, inteira de pele com rótulo na pasta.
300 € - 600 €
611. VIDAL, Manuel Gonçalves.- Marcas de contraste e ourives portugueses / complementos e anotações ás marcas
antigas de pratas portuguesas e brasileiras pelo Eng. Fernando Moitinho de almeida (1º vol. Séc. XV a 1887 - 2º Vol.
1887 a 1950).- lisboa: Casa da Moeda, 1974.- 2 vols.:il.; 29cm.-B
Trata-se da mais apreciada e pocurada edição
desta notável obra de referência, de consulta indispensável a antiquários e colecionadores. Figura e descreve mais de
5.000 marcas. Muito procurado.
50 € - 100 €
612. VIEIRA, Afonso Lopes.- Animais nossos amigos.- Lisboa: Livraria Bertrand, s.d.- 38p.:il.; 25cm.-C
1ª edição
deste curioso livro infantil com versos de Afonso Lopes Vieira e ilustrações ( sombra chinesa) de Raul Lino. Muito
apreciado e pouco vulgar. Cartonagem editorial ilustrada. Rubrica no anterrosto. Estimado.
15 € - 30 €
613. VIEIRA, Afonso Lopes.- Ar Livre.- Lisboa: Viuva Tavares Cardoso, 1906.- 216p.; 19cm.-E
1ª edição, de um
dos primeiros títulos deste autor. Meia-encadernação de pele c/capas. Inscrição na folha de guarda. 10 € - 20 €
614. VIEIRA, Afonso Lopes.- Brancaflor e Frei Malandro: dois piquenos poemas de amor.- Lisboa: Bertrand (Irmãos),
lda., 1947.- (8), 92, (1)p.; 18cm.-B
1ª edição póstuma. Capa de João Carlos sobre apontamento do poeta.
10 € - 20 €
615. VIEIRA, Afonso Lopes.- Canções do vento e do Sol.- lisboa: (s.n., s.d.).- 165, (2)p.; 19cm.-E 1ª edição. É
considerado por muitos como o mais importante livro da obra do autor, hoje raro e procurado. Valorizado c/ded do
autor. Meia-encadernação de pele, com capas.
25 € - 50 €
616. VIEIRA, Afonso Lopes.- Conto do Natal.- Lisboa: Livraria Editora Viúva Tavares Cardoso, 1905.- (4), 21p.;
20cm.-B
1ª edição. Muito invulgar.
15 € - 30 €
617. VIEIRA, Afonso Lopes.- Em demanda do Gral.- Lisboa: Portugal Brasil, Lda., 1922.- 386, (6)p.; 20cm.- E
1ª
edição. Apreciado livro de prosa e verso que na opinião de Júlio Brandão são "do sabor mais original e mais poético, e
em que lateja um vivo amor de Portugal". Meia-encadernação de pele com capas.
12 € - 30 €
618. VIEIRA, Afonso Lopes.- Náufrago: versos Lusitanos.- Lisboa: Parceria António Maria Pereira, 1898.- 103, (22)p.;
25cm.-E
1ª edição deste apreciado trabalho de Lopes Vieira Já revelador da sua inspiração como poeta. Adornado
com um retrato do autor. Boa meia-encadernação de pele da época. Valorizado com dedicatória do poeta para o
conselheiro João Franco.
25€ - 50€
619. VIEIRA, Afonso Lopes.- Onde a terra se acaba e o mar começa.- (Lisboa): Livraria Bertrand, 1940.- 121, (6)p.: 1
retr.; 18cm.-B
+ O Povo e os poetas portugueses : conferência lida pelo autor no Teatro D. Maria II.- Lisboa: S.n.,
1910.- 62, (2)p.; 19cm.-E
1ªs edições. O primeiro título tem picos de humidade nas capas
.10 € - 20 €
620. VIEIRA, Afonso Lopes.- O Poema do Cid : Versão em prosa da gesta castelhana do seculo XII " cantar de mio
Cid".- S.l.: S.n., 1929.- 147, (16)p.; 18cm.-B + VIEIRA, Afonso Lopes.- Brancaflor e Frei Malandro : dois piquenos
poemas de amor.- Lisboa: Bertrand, 1947.- 92, (2)p.; 19cm.-B
Primeiras edições.
10 € - 20 €
621 - VIEIRA, Afonso Lopes.- Poesias Escolhidas 1898-1902.- Lisboa: Viúva Tavares Cardoso, 1904.- 154, (1)p.;
19cm.-B
1ª edição . Invulgar.
15 € - 30 €
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622. VIEIRA, Afonso Lopes.- Os Versos de Afonso Lopes Vieira.-Lisboa: Biblioteca Nacional, s.d.- 319, (6)p.:il.;
18cm.-E
+
VIEIRA, Afonso Lopes.- A Paixão de Pedro o Cru.- (Lisboa): S.n., s.d.- 303, (4)p.:il.; 18cm.-E
Primeiro título valorizado com dedicatória do autor. Meias-encadernações de pele, com capas.
20 € - 40 €
623. VIEIRA, Pe. Antonio ).- SERMONI / DETTI DA / GIAN PAOLO / OLIVA / E DA / ANTONIO / VIEIRA / Della
Compagnia di Giesú / nella Solemnitá del / B. STANISLAO.- In Roma : Per il Lazzari Varese, 1675.- (10), 99, 79p.;
18cm.-E
Rara edição original em italiano do Sermão do Beato Estanislau prégado um ano antes.Esta edição é
impressa em papel encorpado e a pagina de rosto tem o monograma da Companhia de Jesus. É rara e procurada.
Pequeno rasgão na margem superior do rosto. Encadernação da época inteira de pergaminho com insignificantes
defeitos.
80 € - 160 €
624. VITERBO, F.M. Sousa.- Artes e Artistas em Portugal : contribuições para a historia das Artes e Industrias
Portuguezas.- (2ª edição correcta e augmentada).- Lisboa: Livraria Ferin, 1920.- 331p.; 26cm.-B
+
VITERBO,
F.M. Sousa.- Expedições Científico-Militares enviadas ao Brasil / coordenação, aditamentos e introdução de Jorge
Faro-Vol.I.-(Lisboa): Edições Panorama, 1962.- XVI, 175p.; 19cm.-B.
20 € - 40 €
625. VITORINO, Pedro.- Cerâmica portuense.- Gaia: Ed. Apolino, 1930.- (4), XII, 75p.: il.; 24cm.- (Estudos Nacionais ;
1).-B Estudo artístico de grande interesse histórico e técnico, adornado com 9 ilustrações a cores. Tem 7 pp. de
marcas. Um dos mais apreciados títulos da colecção "Estudos Nacionais". Primeiras e últimas folhas com leves picos
de humidade.
15 € - 30 €
626. VOZES dos Leaes Portuguezes ou fiel echo das novas acclamações á Religião, a El Rei e ás Cortes destes
Reinos, com a franca exposição que a estas fazem das suas queixas, e remedios que lhes implorão dos seus males,
dedicado ás mesmas cortes.-Lisboa: Na Impressão Regia, 1820.- 2 vols.; 22cm.-E Esta obra foi publicada anónima,
mas segundo Inocêncio (I,206) foi escrita por Antonio Maximino Dulac, Oficial da Secretaria de Estado dos Negócios
do Reino, e natural de França. É do maior interesse para estudos económicos e estatísticos, pois apresenta um grande
manancial de informações sobre o comércio da época. Tem também evidente interesse histórico. São raros os dois
volumes juntos. Meias-encadernações de pele, com ferros a ouro nas lombadas.
40 € - 80 €
627. WALCH, Johann Georg.- Historia critica latinae Linguae.- Editio tertia iterum multis accessionibus aucta.- Lipsiae;
In Officina Io.Frid. Gleditschii, 1761.- (32), 806, (78)p.; 18cm.-E
Trata-se da terceira edição da obra de estreia
deste famoso teólogo luterano professor universitário na Alemanha no século XVIII. Faz um historial dos autores
latinos com criticas ás suas obras. Tem diversos índices no final. Encadernação inteira de pele com ferros a ouro na
lombada. Carimbo de posse no rosto e rubricas antigas.
25 € - 50 €
628. WHITE, Robert ; JOHNSON , James Y.- Madeira its climate and scenery: a handbook for visitors.- Second
edition with numerous illustrations and a map of the island.- Edinburgh: Adam and Charles Black, 1860.- XV, 338, (2)p.:
1 mapa , 5 est.; 20cm.-E
Obra estrangeira sobre a Ilha da Madeira, muito informativa e adornada com um mapa
e cinco gravuras. Tem capítulos de interesse: usos e costumes dos habitantes, historia natural, agricultura, casas
antigas, historia, etc. Encadernação editorial. Aparentemente parece poder faltar um anterrosto ou uma folha inicial.
Invulgar.
50 € - 100 €
629. ZIMMERMANN, E.A.- Prospecto Politico do Estado Actual da Europa, em 16 tabellas, illustrada com observações
relativas ás riquezas, e commercio; aos Governos, Finanças, estado Militar e Religião de alguns paizes por… impresso
em Londres por C. Dilly em 1787 / traduzido da lingua ingleza…- Lisboa: Na Regia Officina Typografica, 1799.- 22, 23,
14, 13, 11, 34, 13, 13p.; 19cm.-B
Obra muito curiosa constituída por fascículos cada um com rosto próprio com
informações estatísticas e históricas sobre os principais países da Europa. Este volume é constituído por 8 partes
correspondendo aos seguintes países: 1- Europa 2- Rússia 3- Suécia 4- Dinamarca 5- Polonia, 6- Alemanha, 7Prússia, 8- Áustria. Encontrámos referências a 10 partes. Com capas de brochura, da época. Parece serem raros
mesmo os fascículos soltos. Estimado.
60 € - 120 €
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CONDIÇÕES DO LEILÃO
1 - O facto de um cliente iniciar a sua licitação implica o conhecimento e a aceitação das presentes condições.
2 - Os lotes serão vendidos pela maior oferta, no estado em que se encontram no momento
da arrematação
3 - Se no decurso da disputa se verificar que subsistem dúvidas, o leiloeiro terá inteira liberdade de as resolver ou
de colocar o lote novamente em praça; neste último caso serão apenas admitidos lances dos clientes entre os quais se
gerou a dúvida.
4 - O leiloeiro aceita pedidos de clientes que não possam estar presentes no decorrer do leilão, devendo estes
indicar inequivocamente a oferta máxima para cada lote e serem pelo menos um lance superior á base de licitação; até
à oferta máxima é garantida a arrematação do lote, quando tal se verificar, pelo lance imediatamente superior ao último
lance da praça e de acordo com a habitual escala de lances.
5 - O leiloeiro reserva-se o direito de recusar qualquer lance.
6 - O leiloeiro poderá retirar ou dividir ou qualquer lote bem como juntar dois ou mais lotes.
7 - O vendedor poderá estabelecer, de acordo com o leiloeiro, um valor de reserva para um determinado lote,
podendo o segundo licitar em nome desse primeiro até ao limite.
8 - Ao comprador poderá ser exigido o pagamento integral ou parcial dos lotes logo após a sua arrematação ou
em qualquer momento, quer estes sejam ou não retirados no decorrer do leilão.
9 - Todos os lotes devem ser retirados e integralmente pagos no decorrer dos 3 dias úteis subsequentes ao último
dia do leilão; caso tal não se verifique poderá ser cobrada uma taxa de armazenamento.
10 - As reclamações devidamente fundamentadas só serão aceites quando efectuadas no prazo de 48 horas
depois dos lotes terem sido retirados e apenas se verificar que o lote não corresponde à descrição que dele foi feita no
catálogo, no que se refere à parte objectiva da mesma. Não se aceitam reclamações por lotes retirados fora do prazo
estipulado na alínea anterior.
11 - As apreciações subjectivas incluídas no catálogo, quanto ao valor dos lotes, seu significado, importância e
outros aspectos, nunca poderão ser aceites como fundamento para uma reclamação e não envolvem qualquer
responsabilidade para o leiloeiro.
12 - Em determinados lotes (atados, publicações periódicas, etc.) cuja descrição minuciosa se torne impraticável,
não se aceitam reclamações.
13 - No caso de alguma destas condições não ser aceite por um cliente comprador, o leiloeiro reserva-se o direito
de colocar novamente em praça o lote ou lotes, neste ou num próximo leilão.
14 - Sobre o valor de arrematação dos lotes incide a percentagem de 15% (que corresponde à comissão do
leiloeiro e ao IVA (imposto de valor acrescentado) que a ela acresce de 23%).
15 - Os livros arrematados por clientes de fora de Lisboa, serão enviados pelo correio registado via superfície por
conta e risco do comprador.
We will execute bids from abroad at no extra charge. All bids received by telephone must be confirmed by letter,
fax or e.mail.
Over the hammer price a premium of 15% is charged, (including the value added tax (23%))
Our estimated prices are based on the prices fetched by similar copies sold in our previous book auctions and they
are put on sale by half that value (we only accept bids superior to this value).
Our descriptions are made according to the International Standard Bibliographic Description for monograph
publications and serials with minor adaptations. The books are listed alphabeticaly under the author’s name or title. The
language of the title corresponds to the language of the text. Unless otherwise indicated the edition should be “first and
only”. Place, Publisher and date of publication are allways mentioned according to the publisher’s imprint or as stated
elsewhere. S.l. means no place, s.n. means no name and s.d. means no date. Colation of pages and plates is given
unless the book is in several volumes. At the end, the letters B., C. and E. mean respectively unbound, boards and
bound.
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