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1-

ABELAIRA, Augusto.- 1 Carta autógrafa (2p.; 28cm.)
Carta dirigida a Eloy do Amaral sobre a colaboração numa revista. “ … Sobre a colaboração,
não me custa nada procurar nos meus papéis, ou mesmo fazer, qualquer coisa. É claro que
agradeceria, que uma condição fosse aceite: a dos meus artigos saírem c/um pseudónimo e não
c/o meu nome. Está de acordo ? Repare : eu não me importa que voçê diga aos seus amigos,
que por debaixo do pseudónimo, se encontra uma pessoa que se chama Abelaira. O que não
queria era o meu nome em letra impressa.” aborda depois o tipo de colaboração, advertindo:
“..…Por isso a mim me pareceria que o preferível seriam talvez uns artigos de crítica ( e refiro-me agora, puramente a critica mais ou menos literário-artístico-filosófica, visto que tudo
que saia daqui se torna um pouco perigoso. Mas se for preciso sair daqui, também posso sair,
compreende ?...)”
Assinada e datada de Lisboa 3 de Junho 1946. C/ duas manchas de água que esborrataram
levemente a tinta.
40€ - 80€

2 - ACTAS das Sessões da Federação Municipal Socialista.- 1 Livro.- Sec. XIX.
Livro de actas da Federação Municipal de Lisboa, onde se “achavam representados três Centros e 12 comissões paroquiais”, e uma única, nas primeiras páginas, da “reunião da Associação dos Trabalhadores reunidos nos dias 8 de Março de 1898”. Tem 26 actas, a primeira da
assembleia federal data de 10 de Janeiro de 1913 e a 26ª de 30 de Julho de 1918. Estas incluem
as ordens de trabalho das reuniões, a transcrição dos discursos dos intervenientes e resoluções
tomadas, com os nomes de várias figuras do cenário socialista da época, como Martins Santareno, Pires Barreiro, João Graça, algumas com assinatura autógrafa como José Fontana da Silveira, José António da Costa Jr., Augusto da Costa Brito, entre outros. M/encadernação em pele,
com lombada parcialmente aberta. Leve vestígios de humidades nas pastas. Miolo bom.
80€ - 160€
ACTOR SANTOS.- 1 Carta autógrafa (1p.; 21cm.)
Carta dirigida a um amigo, seguramente Rafael Bordalo Pinheiro:” Desejava immenso ouvir o
teu bello jornal. Tu acostumaste-me mal n’outro tempo em que nunca te esquecias de mim.
Manda-mo se não tiveres compromissos e for da tua vontade.”
Assinada.
30€ - 60€

3-

4 - ALBA, Duque de ( D. Jacobo Fitz-James-Stuart y Falco).- 2 Cartas dactilografadas
Duas cartas dirigidas ao Dr. Reinaldo dos Santos, ambas a agradecer a oferta de livros: a primeira “… He recibido el ejemplar que me envia Vd. tan amablemente de la interessante obra “
Las Tapicerias de la toma de Arcila” que me há gustado mucho y que tengo mucha satisfacción
en poseer.” A segunda: “… Agradezco a usted muy sinceramente el envio que há tenido la
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amabilidad de hacerme de su interessante obra : Sequeira y Goya” , que me há gustado mucho
y no puedo menor de alabar su presentación y sus magníficas reproducciones.”
As duas com assinaturas autógrafas e datadas de Madrid de 27 de Janeiro 1930 e 9 de Abril
1930. A primeira em papel timbrado do Palacio de Liria e a segunda do Ministro de Estado
(C/pequena mancha acastanhada).
40€ - 80€

5 - ALBUM de Aguarelas.- Album de D.R.C.E LEIRIA – 1843.- Sec.XIX.- ( 23 x30cm.)
Album de aguarelas de artista que numa bonita portada alegórica inscreveu as iniciais D.R.C.E.
Leiria – 1843. Contém 14 aguarelas de temas variados, sobretudo animais e plantas. Alguns
parecem incabados. Está revestido por uma magnífica encadernação da época, inteira de chagrin
com as iniciais R.C.E.L. a ouro na pasta superior.
(ilustração a cores) 100€ - 200€
6 - ALMEIDA, Fialho de.- 1 carta autógrafa (1p.; 18cm.)
Carta dirigida a Rafael Bordalo Pinheiro: “ Voçê está furioso por eu lhe não mandar a senha do
Colyseu. Pois ainda não vae hoje, mas vae amanhã sem falta; e o ella não ir não é razão para
você me não mandar a senha do Gymnasio, que lhe peço , para hoje , Domingo, para um litterato que muito desejo servir…”
Assinada.
40€ - 80€
7 - ALMEIDA, José Simões de .- 1 Carta autógrafa (3p.:18cm)
Dirigida seguramente a Ribeiro Arthur. Nesta carta o conhecido escultor diz “Remeto-lhe uma
caixinha contendo 3 medalhões (galvano)[… …] foi o que se poude arranjar, e é o resto. Está
acabada a Galvano!! [... …] Vi já algum trabalho para a Exposição e entre alguns mamarrachos há coisas muito boas, promete ser exposição muito razoável [… …] Não lhe falo dos seus
trabalhos porque os não vi…”.
Assinada e datada 1/3/91.
40€ - 80€
8 - AMORIM, Francisco Gomes de.- 1 Carta autógrafa (1p.; 21cm.)
Carta a resolver um problema doméstico: “… Por huma carta recebida hontem do Sr. Gomes
de Brito, soube que fora remettido a V. Exª novo officio, a respeito da chave do meu portão.
[…. ….] Hoje mando a minha chave para ser entregue amanhã ou na terça-feira ao Sr. Comissario de Policia; e assim fica resolvido este seccante negocio.”
Assinada de datada de Sintra 16 de Setembro 1883.
60€ - 120€
9 - AMORIM, Francisco Gomes de.-1 Carta autógrafa (2p.; 21cm.)
Carta a propósito de uma reclamação apresentada pelo escritor á Companhia dos Caminhos de
Ferro Portugueses por danos causados num prédio em Sintra durante obras realizadas pela
Companhia: “… Tenho a honra d’accusar o recebimento do Officio da Companhia dos Caminhos de Ferro Portuguezes, que V. Exª se serviu mandar-me, por copia, em resposta á representação que lhes dirigi sobre os estragos causados no meu prédio da Villa Estephania pelas
obras da mesma companhia. Agradecendo este favor, tomo a liberdade de depositar nas suas
mãos copia do protesto que hoje mandei ao Chefe Massiotti que dirige as obras de Cintra…”
Assinada e datada de 18 de Outubro 1885.
70€ - 150€
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10 - ANDRADE, Eugénio de.- 1 Bilhete postal autógrafo
Bilhete postal autógrafo dirigido a Joel Serrão : “…Que é feito de ti? E da vida ? Sabemos
cada vez menos um do outro. Tu ainda vais sabendo de uns tantos, eu nem isso – vivo deliberadamente emparedado de silencio. Passei por Lisboa a dar umas assinaturas em livros de luxo.
Telefonei-te várias vezes de casa[… … …] - ninguém atendeu - queria agradecer-te a tua separata -- que me desperta o apetite para o livro -- e falar-te no Antero esse homem tão fascinante
cujo prestígio pessoal chega aos versos.”
Assinado e datado de 28 de Julho 1955. De particular interesse este postal ter no verso impresso uma poesia de Eugénio de Andrade com o seguinte título: “ Ao Miguel, no seu 4º aniversario, e contra o nuclear, naturalmente”. Muito valorizado com três correcções autógrafas.
80€ - 160€

11 - ANDRADE, Eugénio de.- 1 Carta autógrafa (2p.; 30cm.)
Carta dirigida a Joel Serrão a propósito de uma edição de poesias de Cesário Verde: “ … Telefona-me, pois queria muito trocar ideias contigo sobre a edição do Cesário. E a propósito: uma
boa notícia - descobri-te um “ inédito”! O meu amigo Alberto de Serpa, no sábado passado,
comprou um Cancioneiro de inéditos, organizado pelo Leite de Vasconcelos. Lá vem um poema
“ inédito” do Cesario – que não figura em qualquer edição. Um poema de três quartetos (versos longos, creio que alexandrinos, com a marca do nosso poeta). O Serpa pôs o “ inédito” ás
tuas ordens [… … …] Na mesma altura deu-me ele a noticia que havia “ inéditos” do Cesario
na Revista Harpa. Imagina: o nosso Alberto já sabia o teu segredo e ia á Biblioteca do Porto á
procura da revista. Lá lhe disse que era inútil porque eu já a procurara e não encontrara da
famigerada revista qualquer sinal. Ele lembrou então que talvez o Álvaro Bordalo (conhecido
bibliófilo que vive agora em Lisboa) a tivesse. Aí fica a indicação.”
Assinada e datada de 25 de Julho 1955.
150€ - 300€

12 - ANDRADE, Gomes Freire de.- 1 Documento autógrafo (1p.; 17cm.)
Carta de recomendação autógrafa do notável marechal de campo, para o Alferes d’Avila “… Je
cértifie que Monsieur d’Avilla sous Lieutenant au ci devant cinquiéme Reg.nt d’Inf.e de la
Légion portugaise a toujours eu une conduite irréprochable, et qu’il a été proposé par son
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Colonel pour être emmené au grade de Lieutenant. Grenoble le 28 de Juillet 1811. Le Lieutenant Général Commandant la Légion portugaise – Gomes Freyre.”
Assinado e datado de Grenoble 28 de Julho 1811. O notável militar que viria a ser supliciado
em São Julião da Barra seis anos depois, era nesta época comandante dos três batalhões da
“Legião portuguesa” e dirigia-se para a Alemanha e Polónia ao serviço de Napoleão que o
nomeou governador de Danzigue. Conserva o lacre.
250€ - 500€

13 - ANTÓNIO PEDRO.- 1 Documento dactilografado (15p.; 26cm.)
Original dactilografado do argumento / guião para um filme intitulado AS CASAS DA
AREIA. Destinava-se a ser produzido pela União Promotora de Filmes SCRL (1947-1948) com
realização de A. de A. Cavalcanti (Alberto Cavalcanti, importante realizador brasileiro que na
época havia realizado um filme entre nós). Como possíveis intérpretes referem-se: Raul de
Carvalho, Assis Pacheco, Maria Barroso, Fernando Pessa, Carlos Miranda e Maria Matos. A
acção desenrola-se na aldeia de Argil no Minho. Começa: “.. Argil é uma aldeia do Minho onde
toda a gente vive da terra e para a terra. Está quasi na borda do mar mas não tem pescadores,
e à praia, que fica apenas a umas centenas de metros, por detráz dum pinhal, os lavradores só
vão buscar o sargaço para o estrume.Como todas as aldeias minhotas tem mais mulheres do
que homens, e são elas, sobretudo, quem faz o trabalho da lavoira. Os homens teem ofício, e,
pelo oficio quasi sempre emigram para Lisboa ou para o Brasil.” Termina: “ … O incêndio
em baixo, é medonho. Começam a tocar os sinos a rebate. Com pás e com baldes, com enxadas,
começam a passar correndo os da aldeia, que vão acudir ao fogo. Para que os não vejam,
Vicente e Mariana cortam por outro atalho. Recorta-lhes o perfil o clarão ao longe. E vão
felizes, chorando…” Não encontrámos referências a que alguma vez tenha sido publicado ou
realizado. Inédito ?
Título e assinatura são autógrafos.
200€ - 400€
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14 - ANTÓNIO PEDRO.- 1 Documento autógrafo (5p.; 27cm.)
Rascunho da carta de apresentação e fundação do Circulo de Cultura Teatral, todo do punho de
António Pedro, c/inúmeras correcções.”…Dependendo do capricho da bilheteira e vivendo sem
subsídios, é impossível fazer-se Teatro em Portugal que não seja orientado num baixo sentido
de agrado geral. Os clássicos, um Shakespeare, um Goldoni, um Alfieri, um Moliére, um Gil
Vicente, um Camões, os modernos como Camus, Anouille, Sartre, Tenessee Williams, Steinbeck
mesmo Claudel para não falar de Artaud ou dum Gorky não poderão ser vistos ou conhecidos
em Portugal com a regularidade e a persistencia que seriam necessárias para se formar um
publico compreensivo e de qualidade. Há no entanto, disso estamos certos, uma elite intelectual
suficiente para tornar possível a relização dum Circulo de Cultura Teatral que, á semelhança
do que se fez com a musica, sustente uma pequena companhia que, sem intuitos nem preocupações comerciais realize regularmente essa função cultural indispensável numa cidade civilizada como Lisboa pretende e deve ser. [….. ….] Que se pretende pois ? Organizar os amadores
do bom Teatro numa sociedade que permita a existência duma organização regular como a
citada e tenham uma sede onde com um certo conforto indispensável se organizem 2 espectaculos diferentes por mês.O Círculo de Cultura Teatral, em organização, pensa realizar esse desiderato e poderá consegui-lo […. …] Alem disso a sede do Circulo ( que terá um bar e sala de
jogos permitidos) poderá ser frequentada por todos os sócios [… …] Sabemos que V. Exª poderá interessar-se por uma iniciativa desta qualidade e precisamos do seu concurso. Junto remetemos um boletim de incripção [ ……] Pela Comissão Organizadora”.
Inteiramente autógrafo, c/ diversas correcções. Juntamos o rascunho da folha de inscrição. Desconhecemos se alguma vez esta intenção de Antonio Pedro e outros terá seguido em frente nem
sequer se alguma vez terá sido impressa esta carta de apresentação tanto mais que a iniciativa é
de Lisboa com a data de 1949 e o Teatro Experimental do Porto que reclama raízes num Centro
de Cultura Teatral fundado no Porto também com a colaboração de António Pedro foi oficialmente fundado apenas em 1951 por Breda Simões?
120€ - 250€
15 - ARNOSO, Conde de.- 1 Carta autógrafa (4p.; 18cm.)
Carta dirigida a Rafael Bordalo Pinheiro a pedir colaboração artística:”…O Alfredo Guimarães
e eu, em nome d’uma comissão de que fazemos parte e que promove uma recita de homenagem
á Actriz Virgínia fomos há pouco a sua casa para lhe pedir para o Raphael se encarregar de
desenhar o programa d’essa festa.” Explica depois o projecto da festa em si e reforça o pedido:”… Delegado pela comissão para lhe fazer tamanho pedido gustosamente nos encarregamos d’elle certos que V. admirador também da Virginia mtº folgará em lhe prestar também a
homenagem do seu grande talento.”
Assinada e datada de 7 de Junho 1902. Em papel timbrado do “Turf Club” de Lisboa. Juntamos
uma carta também dirigida a Bordalo e assinada por Fernando Reis que dá conta que o programa da homenagem teve que ser organizado á ultima da hora porque faltou muita da colaboração
prometida.
50€ - 100€

16 - ASSOCIAÇÕES E CLASSES.- 8 Documentos
Conjunto constituído por: folha volante de grandes dimensões intitulado “Manifesto do pessoal
da Fabrica Emile Carp – ao publico”; Programa de celebrações do 1º de Maio da Comissão de
operários da Amadora; folha avulsa “Manifesto á Classe Tipográfica: A situação em que vivemos não nos deixa esquecer a necessidade da luta!”; folha avulsa “Ao Publico”, pela Associação dos Soldadores; exemplar de “O Serralheiro – Número único / comemorativo do 24º aniver-
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sário da Fundação e 4º da sua reorganização”, pela Associação de Classe dos Operários Serralheiros de Lisboa; diploma da Associação dos Empregados no Commercio e Industria, passado
a João de Deus Lopes Évora de 13 de Dezembro de 1886, este com pequena falta de papel marginal, um pouco empoeirado; e Programa da Comemoração do 25º Aniversário da Fundação da
Associação de Classe dos Litografos no Porto, no dia 26 de Agosto de 1924.
40€ - 80€

17 - AZEVEDO, Guilherme de.- 1 Carta autógrafa (3p.; 18cm.)
Carta de Paris dirigida a Rafael Bordalo Pinheiro, ainda antes da colaboração que Azevedo
haveria de dar ao António Maria e provavelmente a propósito de uma caricatura sua que Bordalo havia publicado no Album das Glórias. Começa por dizer :” Depois de o reprehender devidamente pela sua traição cumpre-me agradecer a sua obra. Voçê fazer de mim uma celebridade da nossa Terra, reprezenta um excesso, caricaturar-me é para mim uma gloria. A caricatura, se bem que eu não me conheça em efígie sufficientemente, por nunca me ter dado attenção,
parece-me admirável, a cor é um pouco de …. [ ? ] de condemnado, mas o lithographo la teria
as suas razões. Em todo o cazo dois bons apertos de mãos, um pela obra do seu lápis, outro
pelas boas palavras de Ramalho.[Ramalho Ortigão]” continuando a elogiar o Album das Glorias ,” Escuzo de lhe repetir que não só esta obra como todos os typos do Album das Glorias,
são admirados pelas pessoas a quem os mostro. Voçê começa a ter um circulo de popularidade
no bairro latino.[ em Paris] O ultimo numero do Antonio Maria é um primor.” faz ainda alguma ironia politica com a qualidade artística e humorística das caricaturas: “Quanto lhe deu o
Conselheiro Arrobas por você o ter immortalizado vestido de moço de forcado ? Ainda que o
próprio Conselheiro se vendesse a peso no Alentejo não seria capaz de pagar dignamente
aquelle primoroso typo!” A carta continua com uma interessante descrição de Paris na altura,
onde nevava e fazia uma temperatura de 10 ou 12 graus abaixo de 0 que Azevedo confessava”Ser um pouco insuportável”. Termina com a descrição de um costume académico no “
Cartier Latin” que o surpreendeu:”Hontem quando vinha para caza […… ] encontrei dois estudantes de medecina meus conhecidos [… … …], que me convidaram para ir ceiar com elles […
….] Entrámos n’uma Tartine conhecida[… …] Os rapazes compraram varias coisas: uma ceia
[… …] Mas á sahida vejo um junto do trottoir a cavar na neve: aproximámo-nos: e nisto surge
de dentro do montículo de gelo uma grande lagosta, que tinha arvorada no lombo uma bandeira de papel com este dístico- 10 francos. Enquanto uns compravam os outros roubavam este
crustáceo. É o costume aqui no bairro. Quando um grupo entra assim n’uma loja vae sempre
um encarregado de roubar uma peça importante.”.
Assinada e datada de Paris, 20 de Janeiro.
150€ - 300€
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18 - BAIÃO, António.- 1 Carta autógrafa (3p.; 18cm.)
Carta dirigida a um amigo, seguramente ao Dr. Reinaldo dos Santos então um dos directores da
revista “ Lusitania”. “… Recebi o primeiro numero da Lusitania , decerto por intervenção de V.
Exª , que me apresso a agradecer-lhe. Admirei, além de conceituosos artigos, a reproducção da
iluminura da Chronica da Leitura Nova; pena é não se distinguirem as belas barbas loiras que
o iluminador atribue ao Venturoso. Vejo que no próximo número, o José de Figueiredo publica
um artigo acerca do pintor Jorge Afonso; possuo copia duns documentos d’este arquivo que
escaparam ao Sousa Viterbo. Vão a tempo do Figueiredo se lhes referir ? [… …] Na próxima
sessão da Academia penso fazer uma comunicação sobre Manuel de Lyra, um dos mais antigos
impressores dos Lusíadas. Como o Boletim da Academia está muito atrazado e, segundo creio,
mesmo interrompido, quer-me V. Exª fazer a finêsa de reservar num cantinho da Lusitania para
esse, aliás curto trabalho de investigação em que revelarei novidades curiosas ?”
Assinada e datada de 8 de Novembro 1924. Em papel timbrado do Arquivo Nacional da Torre
do Tombo- Gabinete do Director.
40€ - 80€
19 - BARCELONA, Condes de.- 2 Cartões

+ 1 Fotografia
Dois cartões de agradecimentos: 3 Abril 1957 - “ Estimado Julio; Muy agradecido por el
magnífico vino que há tenido la amabilidade de ofrecerme, le saluda afectuosamente Juan” +
1 Outubro 1960 – Agradecidissimos por el precioso regalo com motivo de nuestras Bodas de
Plata – Rubricas autógrafas do casal. Junta-se a fotografia oficial das bodas de ouro do casal.
35€ - 70€

20 - BASTO, Armando de – Exposição de Pintura-Galeria da Misericordia (PortoJulho-1918).- 1 Fotografia (12 x 17cm.)
+
Exposição de Pintura – Galeria da Misericordia.- Porto: (Tip. Costa Carregal), 1918.- 16cm.-B
Fotografia da Exposição individual do pintor armando Basto realizada na Galeria da Misericordia do Porto em 1918. Juntamos o respectivo catálogo e outros dois de Exposições individuais do mesmo pintor,um no Salão da Illustração Portuguesa em Lisboa em 1919 e outro no
Salão Bobone em 1920. São todos raros e apreciados. Num deles vem o importante manifesto
do artista sobre a arte moderna intitulado “ Do Modernismo”.
50€ - 100€
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21 - BASTO, Armando de.- 1 Bilhete postal autógrafo
Bilhete postal dirigido ao escultor Diogo de Macedo : “… Como tens passado? E o teu trabalho
? E a gloria ? Eu por aqui vou vivendo agraciado com o calor e até agora com a saúde, dir-sehia : só tenho somno. Escreve se para isso tens tempo. O Andrada escreveu-me, indignado, e
com razão. Diz-me novidades, se as há. Abraça muito o Lebre e Lima – e os restantes excellentes cavalheiros dos Humoristas-Modernistas bem assim como o Lopes e o Martins.”
Assinado. Foi enviado da Régua.
35€ - 70€
22 - BASTO, Armando de.- 1 Carta autógrafa (12p.; 18cm.)
Nesta extensa carta dirigida ao escultor Diogo de Macedo, o notável pintor modernista portuense, acabado de regressar de Paris onde acolhido na famosa 14 Cité Falguiére conviveu com
Modigliani, Amadeu e outros artistas modernistas, explica como entende a arte e que planos
tinha para o futuro. Começa por desculpar-se pelo longo silêncio “ …. O teu amigo tem sido
um ingrato, tem sido um preguiçoso. O teu amigo, indignado vae-te escrever. E vae antes de
mais nada, pedir-te desculpa d’este tão longo silencio.” explicando depois como tivera conhecimento de um artigo de Macedo sobre ele, que muito lhe agradou: “…. Estava na Regoa em
casa de meus Paes, já casado isolado da civilisação alfacinha, a tombos com a pintura, única
distracção que ali podia procurar-me. Nem livros nem jornaes. Um dia soube que n’uma mercearia perto da estação se podia conseguir emprestado um jornal […. …] me trazia – “ A
Patria”. Passei pois a ter contacto com a civilisação – bombas, greves, guerras, revoluções,
falta d’assucar, assassínios, toda a gamma preciosa da conversa da Brasileira d’onde há muito
me via arredado – por intermédio d’esse jornal. Até que um dia, aborrecido da intriga nacional, da intriga mundial, voltava a pagina [… …] E topei no alto da coluna, em lettras gordas, o
meu nome escarrapachado. […. …] foi o teu artigo que mais alegria me deu.” A propósito
desse artigo e em tom um pouco confessional, discorre sobre a sua arte:” … Recordo-me que
foste, mesmo antes de mim, tu o primeiro a notar que eu trabalhava calmo, sem exteriorisações
theatraes pincelando com a impassividade do guarda-livros a parcellar algarismos. E assim é.
Eu sou todo raciocínio. As ideias não as encontro casualmente, e não me ataranto a procurar
fixal-as. Toda a minha arte é resultante d’uma lógica de ferro, e todos os elos do meu pensamento se seguem com uma symetria impeccavel. Pretendem que a minha pintura é intellectual,
que os meus retratos são psycologicos. A poesia não a tenho eu na cabeça. Encontro-a na natureza. Eu limito-me a copiar o que lá está. O meu apego a verdade é que me torna um apontado,
um excêntrico. Pois se eu vivo entre vigaristas…” Tendo casado, e a viver perto do Porto aponta em seguida alguns projectos de trabalho:” … Eu quisera no entanto, encher a paredes da
nova comarca do Porto com o meu patriotismo, quereria ali fixar episódios do Portugal maior
juntamente com o meu nome. Mas eu não sei se me saberei mecher suficientemente. O talento,
como sabes, está mais n’isso que na paleta. Se me instalar, como pretendo, no norte, eu namorarei ciumentamente essas decorações muraes. Imagina tu que linda coisa: “ As Côrtes
d’Evora, no anno 1.300 e tal deliberaram dar o tratamento de Excellentissima à Comarca do
Porto”. Imagina que soberba reconstituição se fazia, orgulhosa e tripeira.” e depois de
desenvolver outras ideias de trabalho, termina :” … Estou cada vez mais anti-literario, e tenho,
pouco amor à escripta. Só uma grande amizade me poderá evitar de rasgar esta carta ao relêla.”
Assinada e datada de Lisboa 15 de Agosto 1920. Algumas margens com vestígios de fita adesiva antiga, sem prejudicar a escrita. Juntamos o respectivo envelope.
150€ - 300€
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23 - BASTO, Armando de.- 1
Fotografia (11 x 13cm.)
Retrato deste pintor modernista
portuense, tirado num atelier do
famoso ” 14 Cité Falguiére” em
Paris. De autor desconhecido. Está
muito valorizado com uma dedicatória autógrafa de Armando Basto:
“ Ao Diogo de Macedo, retratado
no alto d’esta photographia com
um abraço Armando de Matos
Julho de 1912”
40€ - 80€

24 - BASTO, Armando de.- 4 Fotografias
Quatro retratos deste pintor modernista portuense. Num
deles o pintor tinha 15 anos e outro em ambiente de
interior está datado de “Lisboa 1916”. Formatos diferentes.
50€ - 100€

25 - BASTO, Armando de.- 1 Bilhete postal autógrafo
Bilhete postal dirigido ao escultor Diogo de Macedo :
“…Figure toi, mon vieux, que j’ai trouvé notre Nono et
notre Phaêl, pas três loin d’ici, faisant une vie três
drôle: celui-ci marié, l’autre noceux. Pour les Modernistes tu pourrais faire dire chez moi de porter le Cristo
Bysantino. Sur le catalogue mon Travail pourra
s’appeler : pochade d’un panneau décoratif. 20.000”
Assinado.
35€ - 70€
26 - BASTO, Armando de.- 1 Bilhete postal autógrafo
Dirigido ao escultor Diogo de Macedo : “…O nosso Lebre e Lima falla-me em ti, dizendo-me
que estavas zangado comigo, porque te não te respondera ainda . De certo não tinhas ainda
recebido a carta que te enviei há uns tempos. Déves já estar de posse d’ella ! Dá-me novidades,
se estiveres para ahi virado. Recebi o Greco. Fôste muito amável. Em compensação mando-te
este Armando. Ficas imenso roubado na troca, mas tem paciência.”
Assinado e datado de 10 Maio (1921). De particular interesse este bilhete postal apresentar no
verso uma reprodução de um dos mais famosos quadros de Armando Basto. Trata-se do retrato
do Dr. Pimentel.
50€ - 100€
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27 - BATAILLON, Marcel.- 1 Carta autógrafa (1p.; 18cm.)
Carta dirigida ao Dr. Reinaldo dos Santos: “… Il y bien longtemps que je voulais vous remercier de votre souvenir et vous dire avec quelle joie j’appris que la Lusitania ne meurt pas. Doisje vous dire que je reste toujours a votre disposition pour la rédaction du sommaire ? Ce que
vous m’avez écrit au sujet de mon étude sur Erasme et la Cour de Portugal m’a fait un três vif
plaisir. Aucun jugement ne pouvait m’être, en l’occurrence, plus précieux que le votre, et même
en y faisant la part de l’amitié, il est de nature à m’encourager dans cês recherches à l’usage
des “happy few”.
Assinada e datada de Bordéus 20 de Novembro 1927.
35€ - 70€
28 - BELDEMÓNIO (Eduardo de Barros Lôbo).- 1 Carta autógrafa (1p.; 21cm.)
Carta dirigida a Rafael Bordalo Pinheiro.Na sua tão característica caligrafia quase microscópica
Beldemónio “denuncia” : ” … e o facto suggere-me a idéa de lhe denunciar que não recebi
convite para a segunda exposição de faianças. Denunciar, aqui, significa apenas isto: - o meu
convencimento final de que o meu caro Bordallo ignorou essa exclusão do meu pobre nome da
lista dos convidados – Não posso afinal acreditar que o seu espírito pudesse ser influenciado
por um ressentimento qualquer em tal cazo; tanto mais que seria absurdo tal ressentimento. É
possível é mesmo certo, que tem havido incompatibilidades críticas entre nós; não houve,
porém, incompatibilidades artísticas, e muito menos incompatibilidades pessoaes. Dado o meu
alto conceito da sua individualidade como artista e como homem, aquella exclusão magooume, a principio, porque a principio a julguei um acto da sua vontade. [… .. …] Hoje que vejo
de outra forma a exclusão digo-lha, - para que a saiba.”
Assinada e datada de Lisboa 12 de Julho 1886. Pequeno restauro na dobra.
80€ - 160€

29 - BLASCO IBAÑEZ, Vicente.- 1 Bilhete postal autógrafo
Bilhete postal dirigido a D. Margarida Rodrigues :”.. A la distinguida señora Dª Margarida
Rodrigues, como testimonio de agradecimiento por sus atenciones durante mi visita á Macao.”
Assinado e datado de 19 Janeiro 1924.
50€ - 100€
30 - BOMTEMPO, João Domingos..- 1 Pauta musical (2p.;36cm)
Pauta musical inteiramente gravada a talhe doce, impressa em Londres da “Portuguese March
arranged for the Piano Forte and Composed & Dedicated to The Portuguese Army”, deste célebre pianista e compositor português, defensor dos valores portugueses e dos ideais humanistas,
como é no caso desta marcha, certamente composta após a vitória do exército luso-britânico e a
expulsão do exército francês de território nacional. Estimado.
100€- 200€
31 - BOTELHO, Carlos .- 1 Documento (20 X 13,5cm.)
Trata-se do original (arte final) da capa do romance de João Gaspar Simões “ Amigos Sinceros”
editada pela Livraria Popular Francisco Franco. Está finamente colorida a guache e tem o
monograma do artista. Juntamos duas provas das gravuras para impressão a cores.
(ilustração a cores) 120€
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- 250€

32 - BOTTO, António.- 1 Carta autógrafa (2p.; 23cm.) + Cartão autógrafo.
Carta dirigida ao Dr. Júlio Dantas : “…Ainda não tive oportunidade para o felicitar ardentemente pelo seu alto triunfo da peça “ Frei Antonio das Chagas” – obra imortal do Teatro Portuguez. O que era preciso era outra depois daquela. Esta carta é para lhe pedir um exemplar
assinado e para lhe enviar um livro onde uma pobre novela minha aparece e eu gostava que o
mestre da “ Ceia dos Cardeais” me dissesse se este volume pode ser considerado Antologia.
Eu creio que não. Trata-se de um abuso do editor – um judeu alemão,- mas nada quero dizer
sem ouvir a sua palavra. Volto a mandar o portador desta ahi a sua casa na próxima 6ª feira
depois do almoço, e espero que com a sua carta venha o volume do “ Frei Antonio das Chagas”, que desde já lhe agradeço de todo o coração.” Juntamos um cartão autógrafo do poeta
também para Júlio Dantas : “ Muito obrigado, meu querido Julio Dantas. Gostaria de escrever
duas palavras de admiração e de amizade no ante-rosto do exemplar.”
Assinada e datada de Lisboa 30 de Abril 1947.
200€ - 400€
33 - BOTTO, António.- 1 Documento autógrafo (2p.; 21cm.)
Original autógrafo de uma poesia, “ Canção” :
“ O meu drama não tem nada
De confuso ou complicado.
É o drama de quem ama
Sobresaltado –
E na descrença iludido
não confia n’um abraço,
num olhar, numa promessa,
mas só encontra no amor
A transitória certeza
De ter vivido.
Não sou calculado ou frio
Quando o meu corpo se entrega
Á exigência sem fim
Da tua grande paixão;
Sou profundamente firme
No delito dos meus nervos
Feridos na ilusão.
O meu pudor e o silencio
Nos momentos em que a carne
Cinge a matéria e desprende
O seu impulso animal,
É uma terrível sequencia
Do sofrimento que encheu
A minha primeira e franca
Cintilação sexual.
Entusiasmo sem sombra
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De uma duvida que nasce
Nas voltas do próprio enleio
Não posso mostra-lo!... Tenho
Até desgosto e é que sofro
Por não poder igualar-me
Com esses que são a rima
De todas as anciedades,
Apoio de todo o amplexo
Que se mascara num beijo, Mas sou assim ; e no entanto,
Vivo e morro na loucura de procurar
no desejo
- no mundo dos meus sentidos !
Aquela finalidade,
Aquela beleza, - o Sonho
Que põe num doce desmaio
Essas vitimas do amor
Que são os desiludidos!
Não queiras ir além
Daquilo que possa estar
Atravez da realidade!
Não dês lágrimas á vida,
Não me afastes da verdade.”
Assinado. Não encontrámos esta canção publicada. Inédita ?
400€ - 800€

34 - BOURDON, Léon.- 1 Carta autógrafa (2p.; 21cm.)
Carta dirigida ao Dr. Reinaldo dos Santos: “... M. Ricard, chargé de la Bibliographie portugaise dans Hesperis, desirait donner un compte rendu de vos deux ouvrages A Torre de Belem
et As tapeçarias da Tomada de Arzila. Au cas oú il vous serait possible de lui communiquer
cês deux ouvrages.. ….”
Assinada e datada de Lisboa 27 de Dezembro 1928. Em papel timbrado do Director do Institut
Français en Portugal.
30€ - 60€
35 - BOXER, Major C.R.- Correspondência para o Livreiro Coelho, constituída por 65 cartas e 13 bilhetes postais todos autógrafos que abragem um período de 21 / 7 /1946 a 23 / 5 /59.
Esta interessante sequência de cartas espelha bem os esforços que o grande historiador fazia ao
adquirir obras para a sua famosa biblioteca, deixando também transparecer ao longo do tempo o
apuramento progressivo no domínio da língua portuguesa, e o refinamento na selecção das
obras a adquirir, cada vez mais raras e valiosas. Significativamente na 1ª carta desta sequência,
Boxer informa Coelho:” 21/7/1946-… … Peço-lhe escrever-me lá, informando-me se tem algua
coisa que me interessava, tal como manuscritos autógrafos dos capitães e homens da Índia
Portugueza nos séculos XVII – XVIII, bem como livros da mesma epoca tratando das conquistas do ultramar. O Frazão já lhe teria dito que os Japoneses roubarão a minha biblioteca em
1941, mas que eu fui tão feliz que acheila, quasi toda, em Toquio em Janeiro deste ano.” Nas
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seguintes para além de fazer encomendas de obras ao livreiro, muitas vezes discutindo o valor
“28/6/1947- Com respeito aos autores citados, de Fortunato de Almeida, Francisco Rodrigues
e Serafim Leite, parece-me que os preços são um tanto caros, e por isto vou ver se é possível
obtelos para menos dinheiro antes de decidir qual ou quaes preciso de comprar.”…
“.7/11/1947 - Tornando ás cartas digo ás certidões assinadas (mas não escriptas) por Diogo
do Couto, peço ao meu amigo pedir mais uma vez ao seu cliente para que ele vendesse mais
barato (por estar publicada e portanto não inédita), aquela que já saiu reproduzida no 3º Tomo
da Historia da Literatura Portuguesa Ilustrada.”…”21/ 1 / 1948- Já no mesmo dia, apressome a responder-lhe, agradecendo-lhe a sua franqueza, e informando-lhe que desisto da compra, visto que trata-se de um exemplar defeituoso, embora que a obra seja (como de facto é)
raríssima.”…”21 / 1 / 1949- … Estou à procura, por preço modesto, exemplares das obras
seguintes, que peço-lhe avisar-me se as têem ou pode obter e por qual preço – Pe. Antonio
Francisco Cardim – Elogios e Ramalhete de Flores (Lisboa, Manuel da Sylva, 1650) exemplar
completo com todas as estampas incluindo a carta do Japão..” …”10/2/1956- Pareçe-me que
o preço do seu exemplar da alias
muito rara Peregrinaçam é um bocado caro, porque o Mundo do Livro
vendeu outro exemplar impecável
com as 5 folhas da Tavoada, há pouco tempo para a importância de
7.000$00, ou seja por dois contos
menos deste seu exemplar.” tambem
procura em Londres obras que Coelho
lhe pedia: “11/12/1946 – No entretanto e desde já posso dizer-lhe que não
haverá dificuldade nenhuma em
encontrar a serie de 12 volumes da
Hakluyt Viagens (impressão moderna
e nítida)”…”6/6/1947 – Conquanto à
obra de Landeman farei inquirições,
mas não a comprarei antes de receber resposta á minha ultima carta, em
que eu avisei-lhe que o preço de £90
me pareceu muito excessivo para tal
obra.”… ” 13/ 6/ 1947- Conquanto a
obra de Landeman, já fiz varias perguntas em Londres, mas disseram-me
todos ao alfarrabistas de lá que aquela obra é hoje muitíssimo rara, e
ainda mais procurada. Antes da guerra era fácil obter um exemplar por £15 ou £16; mas o
ultimo exemplar que apareceu à venda (num leilão em 1944 ou 1943) foi comprado pelo então
adido militar na Embaixada Portuguesa em Londres por £80 , e desde então nunca aparecerão
mais!!” (a propósito do valor comercial desta obra, Boxer faz de seguida um curioso prognóstico que o tempo viria a confirmar estar redondadamente errado): “…Que fantasia os preços de
hoje! Estou convencido que dentro de poucos anos os preços declinarão e podemos achar um
exemplar pelo valor antigo de £15 ou £16.” E refere-se ainda ás dificuldades em fazer pagamentos internacionais no pós-guerra: “14/2/1948 – Dado o enfado de obter licença de enviar
dinheiro de cá para lá, bem assim como da baixeza da libra esterlina”…”… Na Inglaterra,
porem porque pessoas particulares não podem encomendar livros do estrangeiro, superior em
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valor a £10, senão por intermédio dum livreiro inglez , - vejo-me forçado a comprar este livro
[… ….] Por intermédio do seu colega inglez Maggs Bros.”
Notável conjunto.
1.500€ - 3.000€

36 - BRAAMCAMP , Anselmo José.- 1 Carta autógrafa (4p.; 21cm.)
Carta dirigida seguramente ao Dr. José Vicente Barbosa du Bocage, então Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa : “… Recebo n’este momento o convite que a Sociedade de Geografia de Lisboa se dignou enviar-me para o banquete de homenagem aos destemidos e denodados exploradores Exmºs Srs. Brito Capello e Roberto Ivens, e muito sinto que circunstancias
de família me não permittam aceitar tão honroso convite para unir me ás manifestações de
consideração e sympathia com que a sociedade de geografia de geografia pretende saudar o
feliz regresso d’estes valentes lidadores da civilização e da sciencia.”
Assinada e datada de Lisboa Março de 1880.
30€ - 60€

37 - BRANCO, Luís de Freitas.- 1 Bilhete postal autógrafo
Dirigido a António Arroyo : “ Meu prezado amigo. Venho pedir-lhe que não se esqueça do meu
concerto amanhã Domingo.”
Assinado.
25€ - 50€
38 - BRANDÃO, Raúl.- 1 Carta autógrafa (2p.;21cm.)
Carta dirigida a sua futura mulher Maria Angelina. Estando em viagem, Raúl Brandão além de
referir em pormenor o que irá fazer, aproveita para declarar com veemência o amor que sentia
por ela:”.. Em primeiro lugar desculpa o papel. Estou-te a escrever do Porto, do escriptorio de
meu irmão, á ultima hora, para que te não falte carta minha. [………] se o dia estiver bonito
saio de Mattosinhos ás 7 e 25 minutos da manhã, com a minha irmã, minha cunhada e meu
irmão. Ficamos em Villa do Conde onde almoçamos e depois partimos para a Povoa. Ahi deixo-os e vou procurar-te, minha querida. Estou contentíssimo só com a idea de que amanhã te
hei-de ver e fallar. Depois á noite vamos ao Theatro e no dia seguinte ás 9 e dez minutos voltamos para Mattosinhos. Ama-me muito. Cada vez sinto por ti mais estima e admiração.[…
……] Adoro-te. Não te esqueças nunca do…”
Assinada e datada do Porto 5 de Setembro 1896. Em papel quadriculado com o timbre da Casa
Comercial “ Armando Brandão”.
100€ - 200€
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39 - BRANDÃO, Raul.- 1 Carta autógrafa (6p.; 17cm.)
Carta dirigida á sua futura mulher Maria Angelina, declarando-lhe o amor que sentia por
ela:”…É este o ultimo dia em que te escrevo estando tu em Guimarães. Toda a noite pensei
nisso, toda a noite pensei na nossa separação. Tantos dias sem te ver, sem te ouvir! Levantavame sempre com esta ideia: Vou ver a Maria Angelina, vou ver o meu amor!...E agora ? Agora
que uma grande, uma eterna semana se vae passar sem te ver o que será de mim ? Nunca te
esqueças que te adoro, nunca te esqueças de que morro por ti. [………] Já sabes que te fallo
sempre a verdade seca e crua, porque quero que a minha futura esposa nunca duvide de mim e
tenha a maior confiança no seu Raul. [… ……] Escrevo-te em lágrimas no coração.”
Assinada e datada de 30 de Agosto 1896.
100€ - 200€
40 - BRAZÃO, Eduardo.- 1 Carta autógrafa (1p.; 28cm.)
Carta para o Dr. Caetano Beirão. Escrevendo de Hong Kong diz : “…Criei aqui um Instituto
Sino Português, com conferências quinzenais de divulgação da cultura portuguesa.Dentro do
meu plano está também a apresentação dos nossos melhores valores d’hoje com conferencias
[… …] Aqui lidas e apresentadas por mim. Quero uma conferencia sua. Poderia ser comunicação sobre o atentado dos Távoras ou outra por si feita. Mas preciso com urgência. Também
pedi uma do Ameal sobre S. Tomás a Historia já feita para não massar muito. Voçê dir-lhe-à
que eu não lhe escrevo por estar ofendidíssimo com tanta ingratidão.”
Assinada e datada de Hong Kong 15 de Setembro 1949. Em papel timbrado do Consulado de
Portugal em Hong Kong.
50€ - 100€

41 - BRUNO, José Pereira de Sampaio.- 1 Carta autógrafa (1p.; 21cm.)
Carta dirigida a Raphael Bordalo Pinheiro pedindo um favor: “… Deve seguir para ahi a Companhia do Theatro do Principe Real d’esta Cidade, que ahi vai dar uma série de recitas no
Colyseu. Recommendo á sua benevolência esses artistas, entre os quaes conto alguns amigos.[….] Sei bem que não tenho títulos para lhe solicitar favores mas a gentileza da sua amizade incita-me a esta audácia.”
Assinada e datada do Porto, 19 de Março de 1890.
40€ - 80€
42 - CAMACHO, Brito.- 1 Carta autógrafa (1p.; 22cm.)
Carta dirigida seguramente ao Dr. Manuel de Sousa Pinto: “..Esqueci-me de lhe dizer [… … ]
que o Forjaz [ Albino Forjaz Sampaio ?] tem no pelouro da critica litteraria a mesma posse
plena e domínio absoluto que o Dr. tem no pelouro do Theatro. Há tempos elle pediu-me para
fazer uma chronica sobre coisas theatraes, e eu disse-lhe que se entendesse com o Dr. Comprehende que, depois d’isto, o Forjaz tinha razão para se melindrar se lhe invadissem o campo,
sem elle ser ouvido previamente. Assim, pois, o Dr. se entenderá com elle sobre o caso, ficando
eu bem com os dois.”
Assinada. Em papel timbrado do Jornal A Lucta. Com furos de arquivador na margem superior.
30€ - 60€

43 - CÂMARA, Leal da.- 1 Carta autógrafa (4p.; 17cm.)
Nesta carta dirigida á madrinha o notável artista, em véperas de partir para Paris, começa por
felicitá-la por uma possível nova posição de relevo social : “ um grande abraço pela sua nova e
alta situação no “ País das Uvas” “ e logo a propósito deste adjectivo irónico, brinca, confessando, “ .. que eu aprecio , tanto mais, quanto faço esse tratamento, durante as refeições e
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diariamente, como protesto contra o regímen das leitarias dessoradas e das águas enquinadas
e da politiquice – não menos enquinada e mentirosa em que só existe de verdadeiro, o Vinho (
in vino veritas!..), ilustre descendente das uvas, suas novas protegidas.” e depois informa: “
Nós estamos de abalada para Paris e só dependentes da trasladação dos caixotes com as “
maquettes” e que continuam dormindo o somno dos inocentes, no portal da Cruzada. Logo que
chegue o almejado camion transportador, os seus afilhados irão por essas Hespanhas, em
revolta, até á bela França e nós particularmente até ao bosque de Vincennes onde o seu afilhado morou durante cinco anos da sua juventude.”
Desejando personalizar e enriquecer esta carta para a madrinha, Leal da Câmara inspirando-se
do início da carta e muito provavelmente também porque ela seria possuidora de vinhas, ilustrou com uma bonita aguarela que representa uma parreira com cachos de uvas a primeira página desta carta.
Assinada.
(ilustração a cores) 250€ - 500€

44 - CAMPOS JUNIOR, António de.- 1 Carta autógrafa (2p.; 18cm.)
Carta dirigida a um amigo: “… Participo-lhe que mudo amanhã para a Rua [… …] onde tem
uma casa ás suas ordens. O homem põe e Deus dispõe. Estava disposto a trabalhar muito e
afinal nada tenho feito ! Há três dias que uma endiabrada nevralgia me atormenta cruelmente.
Agora, para remate a aborrecida mudança de casa!”
Assinada e datada de Lisboa 5 de Dezembro 1894.
30€ - 60€
45 - CAMPOS, Agostinho de.- 1 Carta autógrafa (2p; 22cm.)
Carta dirigida ao Dr. Reinaldo dos Santos: “… Muito obrigado pelo seu cartão de 3 e pelos
passos que deu para que se lesse e treslesse com abundância. [… … …] já fui capaz de escrever bastantes linguados para a Lusitania camoniana. Estou a braços com a secção noticiosa do
Centenario fora de Portugal. Falta-me, para a América do Sul aquela Nación que lhe entreguei
em tempo, e peço-lhe o obséquio de devolver-ma, assim como a Castro do Prestage.”
Assinada e datada do Porto de 9 de Setembro de 1924
35€ - 70€
46 - CARLOS I , Dom ( Rei de Portugal ).- 1 Carta autógrafa (2p.; 21cm.)
Carta dirigida a Carlos Roma du Bocage: “… Chegado a Stockholm não me esqueci da condecoração, a estrella polar não pode ser dada a militares, portanto foi você feito cavalleiro da
Ordem ( puramente militar) da Espada. Espero que esteja de saúde. Fez se o que se poude
espero que fique contente.”
Assinada ainda como Carlos Duque de Bragança, datada de Stockholm, 12 de Outubro 1883.
50€ - 100€

47 - CARLOS I, Dom ( Rei de Portugal ).- 1 Carta autógrafa (2p.; 21cm.)
Carta dirigida ao Dr. José Vicente Barbosa du Bocage, então Ministro dos Negócios Estrangeiros a propósito da repercussão na imprensa inglesa do famoso caso do “ Ultimatum” :
“…Informação tal qual eu a recebi foi a seguinte: Artigo Times desagradavel para declarações
governo, dizendo que posto o tratado de parte não teria o governo meio nenhum de ter mão no
governo do Cabo, ao qual por modo algum elle quer ser desagradável. Artigo Standard porem
diz que declarações governo não teem inconveniente porque evidentemente o governo Portuguez fechando as Câmaras, entabolará conversações com o Governo Inglez. Por outro lado
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um dos ministros diz em uma reunião publica que espera que o conflicto com Portugal tenha
em breve uma solução satisfactoria. As pessoas politicas com quem falei pareceram-me inclinarem-se mais para as ideias do Standard do que para as do Times. Não poude saber qual a
opinião de Lord Salisbury.”
Assinada. Em papel timbrado com o monograma coroado do rei.
80€ - 160€

48 - CARLOS I, Dom ( Rei de Portugal ).- 1 Carta autógrafa (3p.; 18cm.)
Carta dirigida a Carlos Roma du Bocage :” … Devo lhe dizer portanto que hoje foi notada tanto
pelo Conde de Paris como por mim que o Bocage, em logar de vir de uniforme e às 11h da
manhã como lhe tinham dito, se appresentou na Rue de Varennes à 1 hora e de sobrecasaca.
O seu logar hoje era como off. as ord. hon. de El Rei e mais nada. Foi uma falta de tacto que eu
senti dever lhe commentar.”
Assinada ainda como Carlos Duque de Bragança. Datada de Paris 8 de Fevereiro 1886.
50€ - 100€

49 - CARLOS I, Dom ( Rei de Portugal ).- 1 Carta autógrafa (2p.; 20cm.)
Carta dirigida ao Dr. José Vicente Barbosa du Bocage, então Ministro dos Negócios Estrangeiros após a famosa Revolta Republicana de 31 de Janeiro de 1891 no Porto : “…. Peço-lhe que
encarregue o Casal de agradecer muito calorosamente à Rainha o seu amabilíssimo interesse.
Escrevi a J. Chrysóstomo, e A. Candido, ainda agora dizendo lhes que a minha opinião era que
os do Porto ( paisanos ) deveriam ser julgados pelos tribunais militares. Contudo se a opinião
do Conselho de Ministros não for essa sujeitar me hei com a melhor boa vontade.”
Assinada. Em papel timbrado do Paço de Belem – Lisboa.
70€ - 140€
50 - CARLOS I, Dom ( Rei de Portugal ).- 1 Carta autógrafa (2p.; 21cm.)
Carta dirigida ao Dr. José Vicente Barbosa du Bocage, então Ministro dos Negócios Estrangeiros, em pleno conflito diplomático do famoso caso do “ Ultimatum” : “… Accabo de ver Telª
Conf.al de Soveral [ embaixador de Portugal em Londres], acho a ideia, um tal disparate nas
nossas circunstâncias que desejo saber qual a sua opinião sobre elle, tanto mais que devemos
dar o devido desconto a L. Salisbury que se vê entalado entre a espada e a parede, de muita
prudência é que nós precisamos e parece me que com ella chegaremos a alguma coisa.”
Assinada. Em papel timbrado do Paço de Belem – Lisboa.
60€ - 120€
51 - CARLOS I, Dom ( Rei de Portugal ).- 1 Carta autógrafa (2p.;20cm.)
Carta dirigida ao Dr. José Vicente Barbosa du Bocage, então Ministro dos Negócios Estrangeiros, com a menção de “ Particular ” : “… O Serpa Pinto appareceu-me aqui com umas ideias
extraordinárias a respeito da ida de elle a Londres ! Disse-me que o ia procurar para lhe expor
isto. Não quis que o Bocage fosse apanhado de sobre salto por esta ideia e por isso o previno.
De Inglaterra suponho não haver mais do que o ultimo telegrama do Soveral ? “
Assinada. Em papel timbrado do Paço de Belem – Lisboa.
50€ - 100€
52 - CARLOS I, Dom ( Rei de Portugal ).- 1 Carta autógrafa (3p.; 20cm.)
Carta dirigida ao Dr. José Vicente Barbosa du Bocage: “.. Só agora soube da triste noticia da
morte da sua sogra, mas ainda assim desejo ser um dos primeiros a dar lhe os mais sentidos
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pezames. Um dos primeiros, senão no momento, porque só tarde o soube, pelo menos na sincera e verdadeira amisade, amisade já antiga, como sabe, e que tanto compartilha das suas dores
como das suas alegrias.”
Assinada. Em papel timbrado com o monograma coroado do rei.
50€ - 100€

53 - CARLOS I, Dom (Rei de Portugal).- 1 Carta autógrafa (2p.; 20cm.)
Carta dirigida ao Dr. José Vicente Barbosa du Bocage, então Ministro dos Negócios Estrangeiros: “… Obrigado pela carta, que tem uma parte que tenho que lhe communicar logo que o
veja ( não tem pressa ). O Rei da Hollanda morreu ou está a expirar, deve portanto logo que
elle morra decretar-se lucto: que me parece ser de 20 dias – 10 pesado e 10 alliviado – por não
ser parente.”
Assinada. Em papel timbrado do Paço de Belem-Lisboa.
50€ - 100€
54 - CARNEIRO, António.- 1 Carta autógrafa (1p.; 17cm.)
Carta dirigida a um amigo: “ Acabo de ler nos jornaes d’aqui a noticia do fallecimento de sua
Exma Irmã. Sem palavras, sempre vãs nos momentos de grande dor, limito-me a apresentar-lhe
as minhas sinceras condolências…”
Assinada e datada de Lisboa 4 de Fevereiro 1928.
30€ - 60€

55 - CARREIRA, José Bruno.- 1 carta autógrafa (4p.: 20cm)
Carta deste ilustre advogado, jornalista e escritor, que foi uma figura proeminente na sociedade
açoreana do seu tempo. Fundou e dirigiu o diário Correio dos Açôres e ainda organizou as
“Missões Continentaes”, nas quais conhecidas personalidades intelectuais de todas as esferas,
visitaram os Açores, e às quais se refere nesta carta dirigida a Reinaldo dos Santos onde lhe
transmite “ o meu, o nosso grande pezar pela sua falta na missão de Continentaes que veio
visitar estas ilhas[… …] Não faltam nos Açôres admiradores do seu nome, nem Açoreanos que
bem conhecem o que ele representa no campo da Medicina e da Arte [… …] consolo-me com
a esperança de [… …] que nos visite, vindo observar o que nestas terras possa ter interesse
para o seu espírito – e nessa esperança lhe renovo os meus agradecimentos pela gentileza com
que aceitou o meu convite na primavera passada…”, nesta missiva pede ainda ao seu destinatário que lhe envie um retrato deste pois “estou organizando uma galeria com os retratos dos
Continentaes que nos visitaram e dos que à última horam não puderam fazer parte desta missão, cuja vinda aos Açôres constitui, por tudo o que a ficou assignalando, um acontecimento
sem precedentes nestas ilhas, sobretudo em S. Miguel…”
Assinada e data Andra – Janeiro 2-1925.
35€ - 70€

56 - CARTAZ POLÍTICO.- 1 Documento (100cmx62cm)
Bonito cartaz húngaro, de grandes dimensões e ilustrado a cores. Onde é anunciado a comemoração do 25º aniversário do festival dos cantores do ocidente, com uma actuação dos Cantores
Trabalhadores, realizado em Budapeste, nos dias 14, 15, 16 de Maio de 1932.
(ilustração a cores) 50€
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- 100€

57 - CARTÕES
DE
VISITA .- Colecção de
353 cartões de visita portugueses (158) e estrangeiros
(195) a maior parte com
inscrições e assinaturas
autógrafas.
Este interessante conjunto,
inclui cartões de conhecidas personalidades portuguesas tais como: Oliveira
Salazar, Mario Soares,
Salgado Zenha, Azeredo
Perdigão, Urbano Tavares
Rodrigues,
Carolina
Michaelis de Vasconcelos,
Luis de Oliveira Guimarães, Antonio Carmo, Hugo
Rocha, Paulo Ferreira,
Francisco Leite Pinto,
Julieta
Ferrão,
Actor
Taborda, João de Deus,
Columbano, Joaquim de
Carvalho, Agostinho de
Campos, Tomás Taveira,
Joaquim Martins de Carvalho,
Augusto
Nobre,
Orlando Ribeiro, Marcelo Rebelo de Sousa, Caeiro da Mata, Alçada Baptista, Augusto de Castro, Jorge de Brito, Veríssimo Serrão, Mário Dionísio, David Mourão-Ferreira, Raul Lino, Ruy
Amado, Juvenal Esteves, Maria José de Mendonça, Salvação Barreto, Fernando Frade, Murilo
Mendes. Nos estrangeiros destacamos, Duc d’Aumale, Gregorio Marañon, Abdulah Bey,
Armand Falliéres, Duc de Chartres, Comte de Montaigu, Duc de Saint Martino, C. de Freicinet.
Alguns repetidos.
150€ - 300€
58 - CARVALHO, Joaquim de.- 1 Carta autógrafa (2p.; 21cm.)
Nesta carta dirigida a Rafael Bordalo Pinheiro o famoso professor da Universidade de Coimbra,
agradece ter recebido de Bordalo um catálogo da Secção Portuguesa da Exposição de Paris
onde figuravam algumas peças do insigne ceramista e declara: “ Por infelicidade minha – nada
pude ver – cà a dizer admirar, porque calculo pelos desenhos que poderia ter admirado o seu
trabalho. Outros que viram mtº mais mundo do que eu; que foram até á Patagónia ; que andaram até pelas terras de..[ ? ]. Não admiram o que o amigo faz, e até criticaram duramente –
console-se !”
Assinada e datada do Porto 1 de Fevereiro de 1890. Em papel timbrado da Direcção do Museu
Industrial e Comercial do Porto.
60€ -120€
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59 - CARVALHO, Joaquim Martins de.- 1 Carta autógrafa (1p.; 21cm.)
Carta dirigida a Rafael Bordalo Pinheiro: “..Tenho felizmente, nos últimos dias obtido sensíveis
melhoras nos meus incommodos; mas o excesso de incessante trabalho, que, pelas minhas
circunstancias especiaes não posso interromper, mesmo quando estou doente, o que custará a
acreditar, torna-me disposto para pequenas recahidas. Em fim aqui vou andando como é possível. “
Assinada e datada de Coimbra 27 de Outubro de 1885.
30€ - 60€
60 - CASA do Povo de Lisboa.- 3 Documentos
Este conjunto inclui: um livro de actas da Comissão Instaladora da Casa do Povo de Lisboa, do
período de 4 de Outubro de 1932 a 12 de Março de 1935, junto com várias folhas de rascunho
dispersas; postal ilustrado com a fachada da Casa do Povo de Moreira da Silva, por ocasião da
sua inauguração em 1 de Maio de 1926; uma folha volante de grandes dimensões de propaganda “ Às Classes Operárias e ao Povo de Alcanena em geral… …. Filial da Casa do Povo de
Lisboa”. Junta-se ainda 2 folhas de recibo de cota da Casa do Povo de Lisboa, por preencher.
40€ - 80€

61 - CASTELO BRANCO, Camilo.- 1 Carta autógrafa (2p.; 21cm.)
Carta dirigida a Adelino das Neves e Mello a propósito da célebre “ Questão da Sebenta” : “…
Muito obrigado pelas informaçoens contradictorias com as que o Dr. Callisto havia dado no
Porto: que não recebêra a minha carta. Eu achava mais bonito que elle affoitamente asserverasse e confirmasse os insultos. Eu podia molesta-lo mais do que fiz nas mansas considerações
á sebenta , se publicasse a parte da carta inclusa com a authorisação do Victorino da Motta;
porém, quando esta carta me veio á mão, já o folheto corria os seus fados. Como quer que seja,
desejo que V. Exª aquilate o carácter desse cathedratico dando-lhe conhecimento da carta que
o define. É para deplorar que do seio da universidade, onde se presume florescerem ainda
respeitáveis professores, transpirem baixos ódios em baixas palavras, mais proprias das desbragadas piadas dos noticiaristas da imprensa diária. Nunca imaginei que teria de repellir
affrontas de tal procedência.”
Assinada e datada de 12 Abril 1883. Juntamos o respectivo envelope.
400€ - 800€

62 - CASTILHO, António Feliciano de.- 1 Carta (2p.; 21cm.)
Carta dirigida a um amigo titular :”… Pedem-me com muito empenho as mestras da Escola da
Nossa Associação [ a Sociedade propagadora dos conhecimentos úteis ] que interponha á [… …
…] que ellas me supõem para com V. Exª, e em que eu não tenho a vaidade de acreditar, afim
de que V. Exª receba na Casa Pia o desvalido pequeno a quem pertencem os documentos que
remetto inclusos.Aproveito ainda esta occasião para avivar a V. Exª a lembrança do relatório
acerca do ensino pelo methodo [ método Castilho ] n’essa Caza. O Marquez sei eu que tem dito
d’elle muito bem, citando como provas vivas as suas netas.”
Rubrica autógrafa do poeta ( que como se sabe era cego) no final. Datada de Lisboa 29 Julho
1858.
70€ - 150€
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63 - CASTILHO, Antonio Feliciano de.- 1 Carta (5p.; 25cm)
Carta dirigida a Luis Augusto Palmeirim, na sequência de uma conversa que
ambos tinham tido na véspera em S.
Carlos sobre a dança, provavelmente
após a representação de uma peça de
Nicolau Tolentino, assunto sobre o
qual Palmeirim pretendia enviar um
folhetim para a revista Universal Lisbonense dirigida por Castilho e Jordão
Maria Levy, e diz o poeta:”… creio
que na Chronica de S. Domingos de
Frei Luis de Sousa, alguma notícia se
encontra das danças de mulheres diante de S. Gonçalo no Claustro do Convento onde hoje é a
Freguesia de Sta. Justa. Nessas festanças é que talvez alludia o nosso Tolentino na Satira. As
bailadeiras da India e as almêas dos turcos, de certo que lhe não hão-de ser esquecido. As
dançarinas de Cadiz tinham entre os antigos romanos a fama que se sabe.” continua a carta
indicando um interessante conjunto de úteis referências bibliográficas sobre o assunto da dança
rematando no final com com lucidez, “… Lembro-lhe os Diccionarios de Conversação, porque
de certo não quer pôr-se agora a estudar tratados especiaes, só para escrever um folhetim.”
Assinatura autógrafa do poeta ( que como se sabe era cego) no final.
120€ - 250€
64 - CASTILHO, Júlio de .- 1 Fotografia (12 X 17cm.)
Trata-se de uma das melhores e mais conhecidas fotografias do insigne olisipógrafo, sentado no
seu escritório na casa do Lumiar, trabalho de Barcia. Está muito valorizada com a rubrica do
fotógrafo e a assinatura autógrafa do escritor.
40€ - 80€
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65 - CASTILHO, Júlio de.- 1 Carta autógrafa (2p.; 20cm.)
Carta dirigida ao Visconde de Sanches de Baena a agradecer a oferta de uma obra de genealogia
que este tinha publicado: “.. Queria ir pessoalmente agradecer-te o rico presente das Memórias
dos Duques [ Memórias Histórico – genealógicas dos Duques Portuguezes do século XIX1883] ( que eu baptisei, lembras-te ?); mas com este calor tropical não me atrevo a fazer a
jornada. Venho pois por este meio dizer-te que muito me penhorou a tua lembrança. Acho que
não desdiz a parte que é tua, da que é obra do Feo [ João Carlos Feo de Castelo e Branco Torres , co-autor ]. Tens um cabedal enorme de notícias genealogicas, e não havia em Portugal
quem melhor que tu pudesse levantar o escopro caído da mão do mestre. Chamava-lhe eu a
elle o ultimo dos genealogistas; graças a ti fica sendo o penúltimo. E é pena; só no futuro se
há-de reconhecer a falta de taes estudos como subsidio para a historia.”
Assinada e datada de 25 de Agosto 1883.
60€ - 120€
66 - CASTILHO, Júlio de.- 1 Carta autógrafa (3p.; 18cm.) + Bilhete postal
Carta dirigida ao editor Henrique Marques : “… Nem um momento duvidei da lizura das suas
intenções, nem da firmeza do seu plano, que a fortuna há-de bafejar, querendo Deus ; mas
sempre tenho medo de que um boato lançado no publico venha prejudicar os trabalhadores
sérios.[ … … …] Também tenho muita pena de que não me fossem mandadas segundas provas
do final, e insisto para que isso não torne a acontecer, pois pode causar grave transtorno. Basta por hoje. Estou trabalhando na copia dos Quadros Historicos. “
Assinada e datada do Lumiar de 16 de Julho de 1903. Junta-se um bilhete postal que reproduz
uma das mais conhecidas fotografias do escritor tirada por Barcia.
60€ - 120€
67 - CASTILHO, Júlio de.- 1 Carta autógrafa (3p.; 20cm.)
Carta dirigida ao Visconde de Sanches de Baena: “… Muito obrigado pelos esclarecimentos
sobre a família dos Falcões. Eu pelas habilitações dos familiares já tinha visto que eram gente
muito somenos; mas não quis insistir demasiadamente, e por isso resvalei sobre o assumpto.
Estimo imenso que te agradasse essa coisa, que não sei se é romance, mas que é concerteza
historia. Essa biographia do grande Vieira Lusitano deu-me insaníssimo trabalho. Cheguei a
trabalhar doze horas por dia. É péssima esta vida exclusiva e absorvente que tenho; mas não
posso ter outra, vivendo no campo e sem família. N’alguma coisa me hei-de entreter. Perguntas-me pelo meu escripto publicado no Instituto; pois foi esse Vieira Lusitano; as folhas que te
mandei são umas provas; eu não recebo o Instituto.Também agora lá está sahindo o Livro III
das Memórias de Castilho; mas d’isso há apenas uns três ou quatro números, e por isso t’os
não mando. Em tendo porção grande irá para Benfica. Tu já la estás mencionado n’um dos
capítulos impressos ; isso é que é certo.”
Assinada e datada da Quinta da Vitoria em Sacavém, 10 de Julho 1891.
60€ - 120€

68 - CASTRO, Alberto Osório de.- 1 Carta autógrafa (2p.:18cm)
Carta dirigida a Reinaldo dos Santos, na qual este poeta, elemento activo na renovação da poesia portuguesa, faz um pedido em nome de um parente seu médico brasileiro, “…indicar a data
e números das revistas medicas em que houvesse noticia das comunicações científicas sobre os
seus trabalhos e de seus ilustres colegas sobre a aortografia…” refere ainda na sua apresentação que “…Embora não tenha a honra de conhecer v. Ex.ª pessoalmemnte, mas há um ponto de
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contacto que nos é comum, o amor da obra de beleza dos homens[… .. …] E um grande amigo
de V. Exª. e muito seu admirador é também amigo meu: o nosso grande Affonso Lopes Vieira”.
Datada e assinada Outubro 14, 1931.
35€ - 70€

69 - CASTRO, Augusto de.- 1 Carta autógrafa (2p.; 18cm.)
Carta dirigida a um amigo, seguramente ao Dr. Manuel de Sousa Pinto: “ … Parto amanhã
como sabe, para Paris, onde recebo as suas ordens. Antes de partir, venho pedir-lhe um favor ;
o Dr. marcar pelo telefone ao Dr. Caetano Beirão, administrador-delegado do jornal, uma
entrevista. Trata-se da organização d’um numero ilustrado do Diario de Noticias na Paschoa –
assumpto que eu queria combinar consigo. A minha partida impede-me de o fazer. O Caetano
dir lhe – há tudo.”
Assinada e datada de 11 de Janeiro 1922. Em papel timbrado da Direcção do Diário de Notícias.
Com furos de arquivador na margem superior.
30€ - 60€
70 - CASTRO, Eugénio de.- 1 Cartão autógrafo (2p.; 14cm.)
Cartão dirigido ao Dr. Reinaldo dos Santos: “ Muito grato fico pela amável oferta do interessantíssimo catálogo da Exposição de retratos portugueses do século XVII [… …] penalizou-me
não ver lá incluído o retrato do meu remoto tio Francisco de Sá Pereira Coutinho, Senhor do
prazo do Curval e Governador de Aveiro e Buarcos, retrato de que tenho uma cópia parcial,
feita por uma fotografia do original, que hoje está na posse de uma neta da última Marquesa de
Penalva. Esta pintura não é famosa, mas tem carácter e apresenta muito curiosos pormenores
da indumentária da época..”
Assinado e datado de Coimbra 7 de Abril 1942. Em papel timbrado c/o brasão do poeta.
40€ - 80€

71 - CASTRO, Eugénio de.- 1 Carta autógrafa (2p.; 15cm.)
Carta dirigida ao Conde de Monsaraz agradecendo uma visita: “… Não me encontrando em
Coimbra, as suas graciosas lettras tiveram de fazer viagem até Carregosa, onde estou há três
semanas. De todo o coração: muito e muito obrigado! [… …] Com os nossos cumprimentos
para a senhora Condessa…”
Assinada. Em papel timbrado com as armas do poeta.
60€ - 120€
72 - CASTRO, Eugénio de.- 1 Carta autógrafa (1p.; 21cm.)
Carta dirigida a Rafael Bordalo Pinheiro : “… Envio-lhe n’este correio um numero do Dia onde
o meu amigo encontrará uns versos meus que lhe dediquei, como lembrança da minha muita
consideração e sympathia pessoal.”
Assinada e datada de Lisboa, 3 de Fevereiro de 1888.Papel com selo branco de “O Dia”. Dobra
com pequeno restauro e margem imperfeita.
40€ - 80€
73 - CASTRO, Ferreira de.- 1 Carta autógrafa (4p.;21cm)
Carta dirigida a Reinaldo dos Santos, escrita do Funchal onde o escritor se refugiou por motivos
de saúde do Inverno continental. “Cá estou nesta Madeira maravilhosa, cujo Inverno é, na
realidade, uma deslumbrante primavera. E não é sequer necessário sair do hotel para me exta-
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siar perante as graças da natureza, cuja prodigialidade me surpreende [… …] vou, por isso,
dentro de alguns dias, para o interior da Ilha.”.
Assinada e datada Janº 17 Funchal. Juntamos o respectivo envelope.
50€ - 100€

74 - CASTRO, José Luciano de.- 1 Carta autógrafa (1p.; 21cm.)
Carta autografa: “… Remetto a V. Exª o recurso, em que lhe fallei, e peço-lhe o obsequio de o
appresentar na secção competente do Conselho d’Estado. Vai assignado por um advogado, e
não leva certidão de contra-fé, porque segundo me dizem os interessados, não a houve. Espero
agora, que tenha a bondade de fazer dar o andamento ao recurso, e de me avisar do que devo
fazer para este fim. Recommendo-lhe brevidade porque assim m’o pedem.”
Assinada.
45€ - 90€

75 - CASTRO, José Luciano de.- 1 Carta autógrafa (2p.; 18cm.) + 1 Documento
Carta dirigida seguramente ao General Carlos Roma du Bocage : “….Por incommodo de saúde
não pude ir hontem á noute assistir á sessão solemne da Sociedade de Geographia em que se
rendeu a devida homenagem aos relevantes serviços e eminentes qualidades de seu Pae, e meu
respeitável amigo. Venho pedir-lhe a elle , e a V. Exª desculpa da minha falta e associar-me
por este modo ás justíssimas demonstrações de affectuosa admiração, e sincero reconhecimento prestadas pela actual geração a quem tão bem tem servido o seu pai.”
Juntamos um ofício do Ministério do Reino a convocar o Dr. José Vicente Barbosa du Bocage
para uma reunião do Conselho d’Estado com a assinatura autógrafa de José Luciano de Castro.
35€ - 70€

76 - CASTRO, Urbano de.- 1 Carta autógrafa (4p.; 18cm.)
Este notável escritor, jornalista e político começa de forma original a carta que se dirige a
Rafael Bordalo Pinheiro:” Deos, d’um pouco de barro,
Fez o homem, que é mortal,
Bordallo é mais bizarro
Faz o barro immortal !
Para de seguida sempre em tom laudatório, aparentemente lembrar a Bordalo que qualquer
referencia a ele ou ás suas publicações seria bem vinda:” … Creio que já conheces a quadra. O
auctor sei que te quer e admira há um bom quarto de século, quer dizer [.. ….] e fico, e faz-te
conhecer que tu és homem para o tratar como o barrista é, para o immortalizares como editor
da homenagem a Gil Vicente, [ Urbano de Castro foi o organizador e editor do volume comemorativo do 4º Centenario de Gil Vicente] que te envio.” sempre a propósito desse volume
confessa, “.. Tu, que tens coração de portuguez, de certo approvas o que eu fiz, e que julgo uma
boa acção litteraria.” Refere depois que alguns trechos desse volume foram representados no
Teatro D. Amelia, e termina reforçando a ideia de uma referência ao seu trabalho nas publicações de Bordalo : “ .. No próximo numero em que de certo falarás no Gil Vicente, lembra-te do
teu velho amigo e grande admirador..”
Assinada e datada de 7 de Junho 1902. Em papel timbrado da empreza “ As Trez Bibliothecas”
60€ -120€
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77 - CATARINA, Dona (Rainha de Portugal, Princesa de Castela).- 1 Carta ( 1p.; 30cm.)
Carta dirigida a Felipe de Aguilar, castelhano militar em Ceuta. Na qualidade de Regente do
Reino pela menoridade de D. Sebastião , e por saber que a esquadra turca que ameaçava a
Catalunha estava nas imediações de Génova já sem mantimentos e por isso não representar
grande perigo para os nossos territórios, ordena-lhe que regresse a Portugal: “…. Por cartas de
Martim Correa meu embaixador na corte de castella feitas a XVII [dias] do presente que agora
recebi soube como de Barcelona era chegado um correo com cartas do Viso-Rey de Catalunha
para a princesa minha nora em que dizia ser alevantada a armada dos Turcos [… …] sem aver
feito nela damno algum E que se hia na volta de levante e fora vista na paragem de Génova É
[… …] grande presa por haver em toda a dita armada muita falta de mantimentos. Pelo que
[…. ….] Por este anno nam descera destes mares. E porque ele desde já nam ser por agora
necessária vossa estada em cepta / vos encomendo muito que com esta vos for dada vos
venhaes logo embora escripta em Lx a XXVIII d’Agosto Pantaliam Rebelo a fez 1558.”
Assinatura autógrafa da Rainha. Datada de Lisboa 28 de Agosto 1558. Autógrafos de D. Catarina Regente são muito raros.
400€ - 800€

78 - CENSURA .-1 Documento impresso
Prova tipográfica visada pela Delegação do Porto da Censura à Imprensa. Redigida por Abreu
Vieira, esta desenvolvida notícia necrológica de António Marques Baptista, membro fundador
da Fraternidade Operária, iria sair no periódico República Social, mas foi inteiramente cortada
a lápis vermelho pelo censor, nunca chegando por isso a ser publicada: “ Na penúltima quartafeira, fomos surpreendidas pela noticia da morte do companheiro António Marques Baptista,
um dos poucos sobreviventes, da “Fraternidade Operária”, tendo convivido de perto com Fontana e assistido à reunião dos delegados espanhóis, que vieram a Portugal fundar a reacção da 1ª
Internacional filiando-se depois na Associação dos Trabalhadores da região Potuguesa, que
durante muitos anos teve a sua sede na calçada de S. Francisco, o que lhe mereceu o cognome
de franciscanos. Seguiu a corrente possibilista, chefiada pelo nosso saudoso companheiro
Manuel Luiz de Figueiredo, que era por assim dizer a cabeça dessa tendência…” Com o habitual carimbo da censura, datado de 27-1-939. Algumas imperfeições nas margens.
60€ - 120€
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Lote 78

Lote 79

79 - CENSURA.- 1 Documento impresso
Prova tipográfica de um artigo de imprensa visado pela Comissão de Censura à Imprensa
(Delegação do Porto). Escrito por A. Franco, intitula-se “Cartas Socialistas – I A Um Amigo”,
e sofreu vários cortes pelo censor, inclusivé no título que passou simplesmente a “Cartas – I A
um Amigo”. Foi publicado no “República Social” sem o último parágrafo original: “… Não
meu amigo: geração de sacrifício, de abnegado heroísmo é a nossa, somos todos aqueles, que na
casa dos vinte, ou na casa dos trinta anos, já passados dos quarenta, ou dobrando o cabo dos
tormentoso dos cinquenta, mantêem viva a chama sagrada da fé, são aqueles que não desertam
das primeiras linhas, que não escolhem terreno para o seu combate, porque o aceitam em todos
os campos, e podem orgulhosos, fazer sua a frase histórica: “a guarda morre mas não se rende””. Com os habituais carimbo da Censura e cortes a lápis vermelho, datado de 20-1-931.
70€ - 150

80 - CENSURA.- 1 Documento impresso
Prova tipográfica de um artigo publicado no “O Popular”, e visado pela Censura à Imprensa
(Delegação do Porto). “Comentários - Pelo Reporter Z”, o título do artigo, relata e comenta
vários acontecimentos internacionais e nacionais, sendo que alguns foram inteiramente cortados: “… No México, declarou-se há pouco um movimento revolucionário contra o governo
constituído, movimento que ofereceu a originalidade de se encontrar dirigido pelos bispos católicos, e com guerrilhas chefiadas pelos curas”, bem como alguns comentários do autor, “…
Como a boa noticia anterior aparecera em jornal que podia não gosar das boas graças prelactícias, consultamos no dia seguinte As Novidades que essas sim estão perto do céu” Esta prova
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serviu ainda para as correcções tipográficas, feitas a lápis. Com os habituais carimbos da censura e cortes a lápis vermelho. Um pouco amachucada e pequena falta de papel marginal. Datada de 9-1-935.
40€ - 80€

81 - CHAGAS, João.- 1 Carta autógrafa (3p.; 18cm.)
Carta dirigida ao editor portuense Henrique Guedes de Oliveira. Chagas em Lisboa acaba de
fundar “ A Marselhesa”, famoso periódico de cariz republicano e diz ao seu amigo, de quem
esperava ilustrações e noticias para o seu jornal : “. .Compreendi e acceitei as explicações. O
que não comprehendí e acceitei foi a falta dos prometidos retratos, por que espero e esperarei!
Sobretudo aquella celebre cabeça de creança do que em vidas foi João Chagas, o predestinado,
bem como aquelle presidiário [… …] Emfim!. Insisto junto de ti por que me descubras um
homem para a famosa tirinha de papel com notícias inéditas, contanto que sejam apenas noticias, factos. Espero que em caso de necessidade, me envies quantos telegrammas sejam precisos. Que sejas finalmente no Porto a boa musa da Marselhesa. Esta vae bem – muito obrigado, como tu dizes. Mas precizo trabalhar e teimar muito para vencer todas as difficuldades que
me cercam aqui.”
Assinada e datada de Lisboa 10 de Outubro 1896. Juntamos o respectivo envelope.
80€ - 160€

82 - CHAGAS, João.- 1 Carta autógrafa (2p.; 27cm.)
Carta dirigida a Rafael Bordalo Pinheiro a agradecer uma prenda que tinha recebido do artista. [
uma peça de cerâmica das Caldas]”… Cheguei hontem do Porto, onde estive alguns dias e só
hontem me inteirei de que o caixote saído das Caldas continha o lindo presente que me quis
fazer.” Depois em tom laudatório e quase premonitório diz: “ Estas pequenas jóias de cerâmica, meu caro Raphael, ainda não são avaliadas no seu justo valor. Só mais tarde, muito mais
tarde, quando consigo a sua arte houver desaparecido, o gosto e a cultura de outra geração,
saberão ver nos documentos da sua obra de ceramista o que ella conteve de original, de engenhoso , de petulante, como direi ? de audacioso nas suas novas concepções. Digo-lhe obrigado
com muito reconhecimento, como seu amigo muito devotado e como seu perfeito admirador.”
Assinada e datada de Lisboa, segunda-feira. Em papel timbrado da Empreza Democratica de
Portugal- Editora da Historia da Revolta do Porto.
80€ - 160€

83 - CHAGAS, João.- 2 Cartas autógrafas (2p. + 3p; 19cm.)
Cartas dirigidas a Rafael Bordalo Pinheiro a primeira com um pedido que só Bordalo poderia
concretizar. “…Os rapazes do Rebate , meus amigos, nossos amigos, querem um desenho
representando um sino a sahir de uma torre alta, tocando a rebate . É o caso do brasileiro que
queria ver pintado um homem gago.Voçê, sempre meu amigo e sempre affeiçoado a rapaziada
republicana não hesita um momento em fazer isto. [ …..] O desenho destina-se á cabeça do
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jornal.” Tem ainda um
lembrete assinado pelo
editor Costa Carregal “
Veja Raphael olhe que
são os rapazes do Rebate
nossos amigos.”.
Na segunda carta em
sequencia da primeira,
desculpa-se: “ tendo
partido para Hespanha,
os rapazes do Rebate não
puderam communicar-lhe
as indicações que V.
pede.” e faz-lhe outro
pedido: “ Mando-lhe um
prospecto do meu novo
jornal.- A Republica. Se
puder faça-lhe uma referencia nos Pontos. Termina referindo que não
enviou as crónicas prometidas porque “….não tenho tido mãos a medir com a instalação do
meu jornal, que desejo publicar, no dia 11, primeiro em que começa a vigorar a lei de imprensa aqui no Porto.”
Assinadas.
100€ - 200€

84 - CIRÍACO, Ernesto.- 2 Cartas autógrafas ( 4p.;19cm. + 4p.; 21cm.)
Duas cartas dirigidas a Rafael Bordalo Pinheiro. Numa, para além de fazer um pedido: “ O
Jorge Veiga, que esteve aqui ultimamente vindo de propósito de Espinho, p.ª assistir ao meu
concerto, mostrou-me grandes desejos de possuir um chapéu egual a alguns que trouxeste de
Paris e que uzam os estudantes do quartier latin. Não sei que chapéus são. Elle disse-me que
não tem confiança contigo p. te fazer esse pedido. Ora é mais que provável que ja não tenhas
nenhum. Peço-te portanto, que me mandes dizer como se chamam e, pouco mais ou menos,
aonde se vendem que eu tenho facilidade em os mandar vir.” o famoso musico e compositor
transmontano, demonstrando uma grande intimidade com Bordalo, lança interessantíssimas
suspeitas sobre a verdadeira autoria da revista humorística “ O Alfacinha” dirigida por Urbano
de Castro, “ Vi o primeiro numero do Alfacinha. Tu a mim não me comes. O jornal foi feito por
iniciativa tua e com dinheiro teu para servir de reclame ao Antonio Maria e pôr em evidência o
teu talento. Ainda que me jures que não foi assim não te acredito.” Na outra, Ciríaco que, “..
Escrevo-te á pressa no theatro. Estou com o Mephistópheles que me tem dado um trabalho dos
diabos” pede a Bordalo :” Vê se fallas com o Palha ou com o Portugal fazendo-lhes ver isto,
para não contarem com a peça enquanto durar a companhia lyrica.”
Assinadas e datadas Porto 31 de Agosto 1882 e 32 de Fevereiro.
100€ - 200€

85 - COELHO, J. F. Trindade.- 1 Carta autógrafa ( 4p.; 18cm.)
Carta dirigida a Rafael Bordalo Pinheiro, para o lembrar de fazer uma faixa artística para adornar um livro que ia editar:” Não me chame massador! Para quem não pensa n’outra coisa de
dia e de noite – e até a dormir!- duas cartas não é nada. É que eu sei como é a physiologia do
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artista, que não gosta que o massem, - porque só espontaneamente trabalha e faz coisas lindas
[… …] O livrinho está sahindo uma belleza, um encanto da typographia ! É uma perfeita novidade, e é um encanto ! Mas só o Bordallo lhe pode dar graça! A graça, que é o supremo
encanto das coisas e …das mulheres, só o Bordallo lh’a pode dar… venha de lá essa faixa, meu
grande Raphael! E olhe que pode acreditar que me tem sempre de joelhos deante de si, mesmo
que não me veja… Ando sempre detraz de si, de joelhos e mãos postas, n’uma lamuria pegada:
- “ O’ Bordallo! O’ Bordallo da minha alma! O’ Grande Raphael” “
Assinada e datada de 11 Abril 1901. Em papel timbrado do 2º Districto Criminal.
70€ - 140€

86 - COELHO, J.F. Trindade.- 1 Carta autógrafa ( 2p.; 18cm.)
Carta dirigida a Rafael Bordalo Pinheiro: “… Queria receber da sua mão os desenhos! Mas
receio não o encontrar. Diga-me pelo portador quando, a que horas o encontro em casa. Eu
sigo hoje á noite p. Paris e de lá lhe escreverei… Desejo levar eu próprio os desenhos, -- e
pena é que não possa ir debaixo do palio dos Jeronymos!.”
Assinada e datada de 25 de Maio 1901. Em papel timbrado do Gabinete do Delegado do 2º
Distrito Criminal.
40€ - 80€

87 - COLAÇO, Alice Rey.- 1 Carta autógrafa (3p.; 18cm.)
Carta dirigida ao Dr. Manuel da Sousa Pinto, em que esta artista, filha do músico Rey Colaço se
desculpa de não poder colaborar numa revista: “… Tenho a certeza de que me perdoará se
finalmente lhe não dou o prometido desenho para a sua revista ! Eu estava, como viu, com o
maior empenho em collaborar n’ella, porque sei que a sua apparição vaeconstituir
um acontecimento, mas tendo necessidade
de me concentrar para o trabalho de uma
exposição que necessito de fazer o mais
breve possível, receio que estes dois ou três
meses que faltam mal cheguem para tudo o
que tenho de fazer.”
Assinada. Com furos de arquivador na margem superior.
30€ - 60€

88 - COLÉGIO D’AJUDA – Caligrafia.- Sec. XIX .- (13f.; 25cm.)
Bonito álbum de caligrafia da aluna Eugénia
Costa datado de Dezembro de 1861. Trabalho cuidado em que todas as folhas têem
uma cercadura geométrica e vêm compostas
em diferentes tipos de letras com textos que
apresentam tópicos de cada disciplina,
incluindo a matemática. Tem capas em
papel de relevo da época e fitilho azul ao
meio. São raros estes bons exemplos do ensino antigo da caligrafia.
120€ - 240€
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89 - COLUMBANO Bordalo Pinheiro.- 1 Carta autógrafa ( 4p.; 18cm.)
Nesta carta dirigida ao politico e escritor Urbano de Castro, o insigne pintor que se achava
merecedor de entrar para um lugar de professor de pintura na Academia de Belas Artes, [ só
viria a ocupar esse lugar em 1903] cuja reforma o Governo estava a fazer, começa por falar na
igualdade, “… Cada vez mais me convenço que a egualdade é coisa que está ainda muito longe
de vir ao homem, apezar d’esse animal não se fartar de almejar por ella. Tambem, se por desgraça, um dia, ella chegasse, aquelle, que com mais ancia, a deseja, seria, por certo, o primeiro a manda-la bugiar, crendo-se privilegiado e único.” e chegando depois ao motivo dessa
reflexão, “ Projeta-se, conforme lhe disse o outro dia, na nova reforma da Academia de Belas
Artes, que deve sair creio, por estes dias; distribuir as três cadeiras vagas, substiciamente, por
nomeação, ou sem concurso, a três determinados indivíduos. Ora, se, por fortuna já nos tivesse
apparecido a tão famosa Egualdade equalitaria, eu pediria, modestamente um concursosinho
por me parecer cois maiz justiceira, mas o diabo é que a tal egualitaria , só promette chegar
em manhã de névoa, e , agora felizmente, faz uma soalheira de rachar ! Por isso eu quizera
antes, que esses três logares, se desdobrassem em quatro, entrando eu no rancho , é claro,
porque tambem, sou filho de gente casada, e levo ainda por cima vantagem a todos na idade.”
pede a Urbano de Castro, “ Mas, agora, fallando nisso, peço-lhe, instantemente, meu bom amigo, o favor de indagar se sempre é certo que as sobreditas cadeiras vagas, serão de facto dadas
de mão beijada.” manifestando estranheza, “ E o ministro consentirá n’isso? Eu por mim, creio
que elle é homem bastante direito, para mandar abrir concurso, assim que lhe palpite haver
artistas, cá fora, que estão no caso, e no direito incontestável, de concorrer a taes logares.” e
reforça o favor com uma sugestão, “.. Seja, pois o meu amigo o advogado dos artistas desprotegidos, perante esse ministro a quem estão conferidos os destinos da nossa Arte.” tanto mais
que, desalentado confessa, “… Sobre a venda dos meus quadros, já poucas esperanças poderei
alimentar. Caiu no esquecimento e eu infelizmente não tenho feitio para me fazer lembrado. Se,
agora, ainda por cima, me foge a única esperança, que me restava, de alcançar uma collocação na Academia, não terei mais para onde appellar. Se pedir trabalhos ninguém mos dá, pedirei então esmola que é a coisa que hoje mais deixa! e remata de forma veemente sem deixar
duvidas ao amigo: “ … E, diz-me, que eu vejo tudo negro, pois , se a minha situação, é esta,
sem tirar, nem pôr, que demónio hei de eu ver ?” . Prossegue a carta com interessantes considerações sobre as Exposições do Grémio Artistico para concluir : “ Assim creio, que se acabaria
de vez com a praga de amadores sem valor que tudo estragam, mas, que o rico Gremio Artistico tem amamentado no seu seio.”
Assinada e datada de Lisboa, 20 de Agosto 1895.
250€ - 500€

90 - COLUMBANO Bordalo Pinheiro.- 1 Carta autógrafa (4p.; 16cm.)
Carta dirigida ao irmão Rafael Bordalo Pinheiro, escrita de Paris, para onde tinha ido estudar a
expensas da Condessa d’Edla. [mulher do Rei D. Fernando II] Começa por pedir desculpas pelo
atrazo na resposta por causa “ … mais uma vez [… …] esta ronha que ainda me accomette
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tanto amiúde.” e “ Agradeço … muito o jornal que me enviou, e que transcrevia uma critica
do Intransigeant a meu respeito. Já mandei o quadro à Condessa [Condessa d’Edla] mas até
agora nada de resposta…”[ É muito interessante esta referência, pois pensamos tratar-se do
famoso quadro “Concerto de Amadores” (La soiréee chez lui) que esteve exposto no Salon de
1882 tendo de imediato causado viva sensação e merecido diversas criticas de especialistas
entre os quais Henri de Rochefort no Jornal L’Intransigeant. O quadro foi depois oferecido por
Columbano à Condessa d’Edla e está hoje no Museu de Arte Contemporânea], referindo de
seguida “ .. Tive há tempos notícias suas pelo Pina [ Mariano Pina] e pelo Ramalho,[ o pintor
Antonio Ramalho ] e pouco depois tive-as ainda mais frescas pelo Brazão e Cohen, com quem
falei há dias no Bas-Rhin.”. Depois desabafa com o irmão: “ Os desejos de voltar, perseguemme a cada momento. A Condessa já me concedeu licença para passar alguns tempos em Lisboa, mas não se explicou com bago? [dinheiro] de forma que me vejo comdemnado a ficar aqui
até a ressurreição das capuchas!!! Paciencia! Estive uns tempos em Bordéus perto da floresta
de Fontainebleau e onde mora hoje o Loureiro [ o pintor Artur Loureiro]. Ahi fiz apenas uns
dois estudos de paisagem, depois já enfastiado da vida poética e monótona do campo, voltei
para Paris.” antes de finalizar informa que “ O Ramalho parece-me que decidiu ficar por
Paris, em vez de ir para Roma, como tencionava.” e que “ Vou planear dois quadros para o
próximo Salão.-Vou atirar-me de cabeça! ”
Assinada e datada de Paris 22 de Junho de 1882.
220€ - 450€

91 - CONTEMPORÂNEA Nº 14 .- 18 Documentos manuscritos e impressos
Trata-se do conjunto de originais e provas tipográficas destinadas ao 14º numero da Revista
CONTEMPORÂNEA ainda reunidos por José Pacheco. É constituído por:
( 1f.).-Prova tipográfica da poesia CANÇÃO de António Boto , com correcções e acrescentos e
uma nota marginal tudo autógrafo.
(7f.).-Original autógrafo da poesia SATURNO, com correcções.
(2f.).- Original autógrafo da poesia ENCONTRADO PERDIDO, com correcções.
(4f.).- Original dactilografado da poesia CORPO VISIVEL,de Cesariny de Vasconcelos, com
correcções autógrafas.
(1f.).- Original autógrafo ( a lápis) da poesia PARTE D’ALMA, de Mário Saa.
(1f.).- Original autógrafo da poesia APÒLOGO DA MADRUGADA, e no verso, o original
também autógrafo da poesia MANIFESTO, ambas de Mário Saa.
(1f.).- Original autógrafo da poesia MARCHA QUÁSI FÚNEBRE, de José Queirós.
(1f.).- Prova tipográfica da poesia VARINA,de António Navarro, com correcções autógrafas.
(4f.).-Caderno já definitivo (3ªs provas ?) das páginas 17 a 24, com a poesia D. Sebastião de
Fernando Pessoa, o artigo A Palavra elemento de Beleza de Mário Alves Pereira e o artigo O
Pensamento alemão depois da guerra.
( 4f.).- Prova tipográfica da poesia DE LONGE,de Paradela de Oliveira com correcções e acrescentos tudo autógrafo.
(1f.).- Prova tipográfica da poesia QUASI, de Álvaro de Campos (Fernando Pessoa) com correcções autógrafas.
(4f.).- Parte do original autógrafo de uma poesia.
(4f.).-Caderno, (2ªs provas ?) com poesia CANÇÃO de Antonio Boto, artigo TOMAZ G.
MASARYK em memória do seu 79º aniversario natalício pelo Dr. Francisco Kaderabek, a
poesia VATICINIO de Judith Teixeira, e o Artigo DEUS OS FEZ- Epilogo do romance de duas
almas por Armando Ferreira.
(5f.).- Original autógrafo da poesia O ULTIMO POEMA D’AFRICA de Antonio de Navarro,
com correcções.
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(5f.).-Original dactilografado das poesias EXERCICIOS ESPIRITUAIS I e II, de Casais Monteiro, com uma estrofe riscada.
(3f.).- Provas tipográficas do artigo O VIOLINISTA LUIZ BARBOSA de Carlos Parreira.
(6f.).- Provas tipográficas do poema LA VEJEZ DE BRADOMIN do Marquez de Quintanar,
com correcções autógrafas.
Este conjunto do maior significado literário, esteve inédito até 2005 quando dele se fez uma
edição destinada a colecionadores com uma tiragem total de apenas 50 exemplares.(34-V)
(ilustração na contracapa) 1.200€

- 3.000€

92 - CONVITES de Bailes e programas de eventos.- 90 Convites
Conjunto de 89 convites e programas de eventos impressos e manuscritos, maioritariamente
internacionais dirigidos sobretudo ao Visconde e á Viscondessa de Pernes por figuras como
Visconde Perrot de Chazelle, o Presidente Carnot, Guilherme III, Presidente Jules Grévy, Reis
da Bélgica, Duquesa de Chartres, Dom Afonso XII, Mademoiselle Isabelle Roma Rattazzi,
entre outros. Alguns programas são de eventos militares (paradas, e outros).
80€ - 160€

93 - CORREIA, Natália.- 1 Documento
Original dactilografado da inscrição da poesia O POETA na antiga S.E.C.T.P. ( Sociedade
Portuguesa de Compositores Teatrais Portugueses):
Tirem ao poeta a chupeta
Da sua enevoada viola
Suas mãos ficarão então
No gesto de pedir esmola
Dêem-lhe uma tinta vigil
Para que de exterior se pinte
Nenhum grito dará flor
Em seu hectar de pedinte
Ponham sim onde diz não
Modo seu de amar a vida
Ficará recipiente
De cinza casualmente
Por sete palmos unida
Eduquem sua visão
Pelo sonho deseducada
Friamente seu coração
Ficará pronto para nada.
Assinatura autógrafa. Esta poesia destinava-se a ser musicada e cantada por Fernando Tordo.Inédito?
75€ - 150€
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94 - CORREIOS.- 2 Documentos
Conjunto de duas cartas de provimento: uma para o “logar de encarregado de abertura de
receptáculos postaes e marcador de correspondência da cidade de Lisboa, com o vencimento
diário de quinhentos reis, o carteiro supranemerario da mesma cidade, Carlos Prudencio
Rodrigues” datado de “sete de Março de mil novecentos e oito”; e outra para nomeação de
“distribuidor supranumerário de Lisboa”, também a Carlos Prudêncio Rodrigues, datada de
“14 de Maio de 1902”. Ambas com o selo branco do Ministério das Obras Publicas, Commercio e Industrias. Alguns defeitos marginais, levemente empoeiradas.
35€ - 70€
95 - COSTA CABRAL, A.B. da Costa (Conde de Tomar).- 1 Carta autógrafa ( 2p.; 26cm.)
Carta dirigida a um elemento do Clero (Bispo?) a propósito dos Benefícios Eclesiasticos feitos
anteriormente por D. Miguel: “…. O Governo deseja quanto antes declarar validas as Apresentações feitas por Padroeiros particulares durante a usurpação, annulando para esse fim as
duas Portarias de […. ….] As quaes declaravam extensiva às ditas Representações a nullidade,
que o Decreto [… …] Estabelecera para todos os provimentos de Benefícios Eclesiasticos,
feitos immediatamente pelo usurpador […. ….] Muito me obrigaria porem se vendo o incluso
parecer do Procurador Geral da Coroa e a minuta da Portaria, que pretendo expedir, me dissesse a sua judiciosissima opinião sobre o negocio..”
Assinada e datada de 3 de Dezembro 1839.
80€ - 160€
96 - COSTA, Afonso.- 1 Carta autógrafa (2p.; 21cm.)
Carta dirigida a Adriano de Melo: “…. Recebi hoje a carta de seu irmão pedindo-me para
avançar aqui uma pequena soma por causa de um Gramophone que lhe saiu em sorte… Encarreguei o Alfonsito de tratar do assunto e cá adeantarei o dinheiro se se tratar de coisa a valer
[ …. ….] Como sabe, faz no dia 16 cinco anos que perdi o meu querido filho Fernando. Peçolhe pois, que nesse dia vá levar algumas flores ao nosso mausoléu, pondo-as também e em
especial junto do caixão […. ….] E não deixe de ir apontando todas as despesas que fizer….”
Assinada e datada de Paris 12 Dezembro 1929.
80€ - 160€

97 - COSTA, Afonso.- 1 Carta autógrafa (2p.; 24cm.)
Carta dirigida a Adriano de Melo: “…. Recebi hoje a sua boa carta de 16, em que me dá notícia
de haver florido nesse dia a urna do meu querido e sempre chorado Fernandinho. Não lhe
escrevi a recomendar-lhe porque tinha a certeza que o meu amigo não se esqueceria. Eu passei esse dia 16 bastante triste, tanto mais que minha mulher ainda está em Portugal. Vou agora
juntar-me com ela em Madrid, d’onde voltaremos para aqui. Esperemos, para bem de todos,
que seja por pouco tempo. [… …] Queira abraçar por mim o meu velho condiscípulo e amigo
Dr. Alberto Pessoa, a quem desejo, assim como a si e aos seus, muito boas festas de Natal e
Ano-Novo…”
Assinada e datada de Paris 20 Dezembro 1932. Em papel timbrado c/a morada do estadista.
80€ - 160€

98 - COSTA, Afonso.- 1 Carta autógrafa (4p.; 19cm.)
Carta dirigida a Adriano de Melo : “… Este ano não posso ir á nossa Serra, o que bastante
pena me causa, primeiramente por não ter assim a satisfação de abraçar os bons e velhos amigos, e depois porque gosto imenso da nossa montanha. Venho pedir-lhe um grande favor. O
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escultor Sr. João da Silva está tratando de acabar tudo para a conclusão do monumento para o
cemitério. Mandei-lhe para Lisboa as indicações necessárias para a conclusão do monumento
para o cemitério. […. ….] Ele precisa, entre outras coisas e antes de mais nada, as medidas
exactas do jazigo interior e exterior, de modo a poder encomendar em Lisboa umas vigas de
ferro para reforçar o jazigo de maneira a aguentar sem perigo as 20 toneladas que vae pesar o
monumento depois de terminado.”
Assinada e datada de Paris 9 de Agosto 1933. Em papel timbrado do Hotel Vernet. C/ pequeno
restauro na dobra.
80€ - 160€

99 - COSTA, Beatriz.- 1 Fotografia ( 23 x 16cm.)
Retrato desta famosa e querida actriz, muito valorizado com dedicatória autógrafa: “ Ao ilustre
escritor Xavier de Magalhães com a maior estima, off. Beatriz Costa 7/3/26”.
40€ - 80€

100 - COUCEIRO, Henrique de Paiva.- 3 Cartas autógrafas
Cartas dirigidas a um amigo e correlegionário monárquico a pedir ajuda na angariação de fundos para a aquisição de um presente dos monárquicos emigrados na Galiza, para o casamento
do Rei D. Manuel com a Princesa Maria Augusta Victoria de Hohenzollern em Sigmaringen em
1913. 1ª carta- 18 Maio : “.. Abro uma subscripção com quota minima de 1 Fr. – entre os emigrados da Galliza, para offerecer a SMRei D. Manuel por occasião do seu casamento, e em
nome da Galliza, um exemplar dos Lusíadas, d’edição escolhida, e capa artística fabricada no
Leitão de Lisboa. Peço que abra ahi a dita subscripção entre os nossos amigos e companheiros
da Galliza, - todos sem distincção nem excepção. – E que ao mesmo tempo lhes recolha as
assignaturas n’uma folha de bom papel, sem designação outra senão o nome de cada um. Há
urgência.” 2ª carta – 10 de Agosto : “..Venho agradecer os trabalhos a que ahi se entregaram
a respeito da subscripção – Recebi já os 416,66 Fr. E estou esperando as assignaturas. Remetto n’esta data ao nosso qdº amigo C. Martins de Carvalho photographia da capa dos Lusíadas,
que espero estejam promptos este mez.” nesta carta refere-se ainda á falta de notícias, tanto
mais que “.. o Realista falha aqui enormemente, ou antes só chega por excepção.” e quanto ás
actividades de “ conspiração” monárquica diz: “… Tinha mtª vontade de lhe dar “ notícias”
mas n’esse género , como em outros, etou seco de todo. Limito-me a ouvir, e como em regra
não creio, não transmitto. Enfim tenho razões para dizer que há boas vontades que se affirmam
e portanto há bases para manter uma certa temperatura d’esperança.” 3ª carta – 11 de Dezembro : “.. tenho o gosto de poder remetter as 6 inclusas photographias da nossa dadiva. Photographias que são apenas uma pálida imagem do verdadeiro primor artístico do trabalho. Aqui
em St. Jean de Luz houve romaria para o examinarem, e o publico não se cançou d’admirar e
louvar. Recebi a 2ª remessa (177 fr.) que agradeço muito[… … …] Hei de ir a pouco e pouco
remettendo postaes com a reproducção da photographia, com o desejo de que chegue um para
cada subscritor.” para o final desabafa, “.. Das nossas cousas [ “conspiração” monárquica ]
que hei de eu dizer ? Há esperanças, e há desanimos. Há esforços em sobra também. Que
sahirá d’elles ? Não farei juízos, mas continuo até agora a supor que um dia tem que ser.” O
presente aqui referido, tratou-se de um exemplar da notável edição dos Lusíadas impressa em
Paris pelo Morgado de Mateus, adornada por bonitas gravuras, revestida por uma luxuosa e
artística encadernação com as pastas em prata lavrada com embutidos em esmalte fabricada
pela Casa Leitão e Irmão de Lisboa. Este exemplar foi vendido num leilão da Casa Sotheby’s
em 1991 para um coleccionador português. Juntamos um bilhete postal com a reprodução da
capa do exemplar.
300€ - 600€
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101 - COUTINHO, Gago (Almirante).- 1 Carta autógrafa ( 5p.; 18cm.)
Carta dirigida ao Dr. Manuel de Sousa Pinto, provavelmente na sequência de uma carta que
este lhe enviara a propósito de um artigo de Gago Coutinho sobre o “ Achamento do Brasil”,
seguramente a criticar um trabalho de Sousa Pinto intitulado” Pêro Vaz de Caminha e a Carta
do Achamento do Brasil- 1934” . Começa por agradecer a atenção do jornalista e académico e
diz:”… Porquanto, eu não pretendi acusar V. Exª de coisa alguma. Ouvindo as lições pareceume que V. Exª se inclinava a induzir da Carta uma opinião de Caminha sobre o Achamento por
acaso. E por isso julguei que me era indispensável, não como censura ou agressão, mas como
comentário, mais uma vez acentuar que havia fortes argumentos a apoiar a conjectura da busca de terra, tão verosímil depois do Tratado [ Tordesilhas ] e que a apioariam mesmo que na
narrativa de Caminha estivesse literalmente expresso o acaso , visto Caminha não ser marítimo, como ele declara e se conclue da sua Carta. Enfim, eu continuo convencido de que nos 9
dias da semana de Véra Cruz (frase que não creei) se deu importância demasiada á terra
descoberta, parecendo já se saber que a “ vossa ilha” seria talvez pequena na impressão de
Caminha, mas que era tão grande que não seria praticável mandar os hábeis capitães Dias e
Coelho tentar naqueles 9 dias torneal-a por mar, ou verificar se havia outras ilhas perto.”
Depois continua a argumentar a favor da sua opinião contrária á de Sousa Pinto e cordialmente
termina :” … Naturalmente V. Exª dará a esta carta o destino que entender. Eu continuo confessando-me não seu glorioso censor mas seu humilde admirador.”
Assinada e datada de Lisboa 10 de Maio 1934. C/furos de arquivador na margem superior.
40€ - 80€

102 - COUTINHO, Gago (Almirante).- 1 Carta autógrafa ( 2p.; 17cm.)
Carta dirigida ao General Carlos Roma du Bocage: “…Muito agradeço a amabilidade da sua
carta, a propósito da minha recente condecoração. Realmente não me posso queixar de ter sido
esquecido; todos se lembraram de mim convencidos que eu fora condecorado – exclusivamente
pelos meus serviços no Ultramar – quando há uma dezena de anos se creou a ordem. Mas eu
não estava em Lisboa e por isso a cousa passou. Quando agora deram por isso, condecoraramme logo e com uma assistência que teve a vantagem de reunir coloniais antigos e modernos.”
Assinada e datada de Lisboa 19 de Maio.
35€ - 70€
103 - COUTINHO, João de Azevedo.- 1 Carta autógrafa (3p.; 18cm.)
Nesta carta dirigida ao General Carlos Roma du Bocage o notável militar e cabo de guerra das
campanhas coloniais envia, “ o mappa que tiveste a bondade de enviar-me e em que vão rabiscados a tinta encarnada os meus itinerarios de 1889, 1890, 1891, 1892 e mais annos. A pena
era má e eu vejo mal de modo que não vai obra perfeita mas tu desculparás. Devo lembrar-te
que a minha acção foi com poucas excepções mais militar do que outra coisa, embora haja
itinerários perfeitamente pacíficos como de Tete á Chicôco Limbo e outra de Quelimane até
Milanje pelo Marral a ligar com o caminho da minha marcha anterior em guerra 1890 até aoa
lagos pelo lado sul. etc. etc.”
Assinada .
40€ -80€
104 - CRUZ, Antonio José da.- 1 documento .- Sec. XIX .- (6 f.; 20cm.)
Conjunto de composições poéticas de índole panegírica aquando da morte de D. Maria I, oferecidas a D. João VI. Tem uma introdução: “ Senhor. Depois de tantos annos de silencio
novamente se mostra submisso ante o Régio Throno, o abaixo assignado, suplicando a Graça,
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da aceitação do testemunho da sua fidelidade,/ amor, e adhesão ao Throno/ que compôs, com o
desígnio de patentear, no Real Mausoleo das Exequias da mais amável, e da mais saudoza
Soberana “
Seguem-se 5 poesias. Tudo caligrafado em papel adornado por uma luxuosa tarja de relevo
impressa a seco realçada com um filete aguarelado a cinzento. Não encontrámos referências ao
autor.
80€ - 160€

105 - CRUZEIRO SEIXAS (?).- 1 Documento (20 x 16 cm.)
Uma folha de papel pautado de bloco, com dois desenhos ( frente e verso) a tinta azul, ambos
de cariz surrealista não assinados, mas atribuídos a Cruzeiro Seixas. Num dos lados está apontado um numero de telefone.
300€ - 600€

106 - CUNHA, Alfredo da.- 1 Carta autógrafa ( 2p.; 18cm.)
Carta dirigida a Rafael Bordalo Pinheiro. “… Acabamos de procural-o a fim de que nos desse
as indicações precisas quanto á conveniente collocação do busto de Victor Hugo na sala da
Sociedade de Geographia.[….] que nos dê as suas ordens a respeito do que deseja que se ache
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preparado na referida sala para que o busto sobresaia o mais possível e o seu trabalho possa
por todos ser devidamente apreciado[….] o nosso grande empenho é que a sua valiosíssima
collaboração tenha o máximo realce.”
Assinada e datada de Lisboa 23 de Fevereiro de 1902. Escrita em papel timbrado da Direcção
do Diário de Noticias.
35€ - 70€

107 - D’ASSUMPÇÃO, Manuel Trindade.- 1 Fotografia + Desenho (22 x 14 cm.)
Um retrato deste importante pintor surrealista português datado de Berlim 1968, e um original
(arte final a tinta da china) para uma capa de brochura com inscrição autógrafa de d’Assumpção
a lápis “ Capa de catalogo que não se realizou - Berlim 1968”.
100€ - 200€
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108 - D’ASSUMPÇÃO, Manuel Trindade d’.- 1 Carta autógrafa (1p.; 26cm.) com dois
desenhos originais a cores.
Nesta carta dirigida ao amigo Dr. P. Figueiredo, o notável pintor surrealista diz:” Estive em
Lisboa muitíssimo agitado com os problemas da minha querida filha. Razão porque [não ?]
tive tempo de ir ver o nosso quadro” Deus Cosmos” : também tive de regressar com uma certa
urgência ao Norte porque tenho a minha grande tela ( marcha emocional do Calvario “ O
HOMEM “) iniciada a algum tempo, e muito fresca. [… …] Penso no entanto enviar ao Salão
de Arte Moderna da S.N.B.A. uma tela da colecção do poeta Antonio P. Guimarães...” depois
desejando enriquecer e personalizar a carta o artista colou-lhe dois desenhos originais coloridos,
“ Espero que o meu amigo, goste destes dois selos apontamentos de café.” valorizados
c/dedicatória e assinatura a lápis.
Assinada e datada de Oliveira do Douro 26 de Outubro 1962.
(ilustração a cores) 500€ - 1.000€
109 - DANTAS, Júlio.- 2 Cartões autógrafos
Dois cartões autógrafos dirigidos a um amigo, seguramente ao Dr. Reinaldo dos Santos: 1º“…
São 5 da madrugada. Acabei agora de ler as suas três admiráveis lições. A conferência as … …
“ A Arte e o mar”, ligeiramente retocada e adaptada às circunstâncias, seria excelente para o
Itamaraty.” 2º “… Muito lhe agradecerei se quiser dar-me o grande prazer de almoçar comigo depois de amanhã.. [… …] Encontrará o Dr. Miguel Osorio de Almeida [….. ….] assistem
também ao almoço os Drs. Caeiro da Mata e Celestino da Costa”
Assinados e datados de Lisboa 14 de Julho 1941 e 5 Novembro 1939.
35€ - 70€

110 - DANTAS, Júlio.- 1 Carta autógrafa (2p.; 18cm.)
Carta dirigida a Rafael Bordalo Pinheiro com um pedido: “ … a fineza de requisitar nas Camaras o bilhete da Parodia , para eu me poder utilizar d’elle e seguir assim toda aquella trica,
como convém ao final.”
Assinada.
40€ - 80€
111 - DELARUE-MARDRUS, Lucie.- 1 Carta autógrafa ( 1p.; 22cm.)
Carta dirigida ao Dr. Reinaldo dos Santos : “ …. Je veux vous remercier une fois encore de
m’avoir fait les honneurs de votre Musée aux tons de grâce et de charme. Ce Musée peut servir
de mobile a toute l’Europe, et je le dirais dans mes articles. Croyez, Monsieur á la cordialité
spontanée d’une voyageuse émerveillée.”
Assinada e datada de 26 de Maio 1923. Em papel timbrado do Avenida Palace Hotel.
60€ - 120€
112 - DIAS, Miguel António.- 1 Documento autógrafo (13p.: 32cm)
Interessante conjunto de rascunhos de documentos, cartas e relatórios dirigidos ao Marechal
Saldanha. O primeiro e mais extenso contêm um conjunto de opiniões e indicações relativas à
estrutura e organização da educação em Portugal. Neste o autor diz “A instrução primária,
ainda que já se ache […… ] livre pelo governo de V.Exª., todavia deve tornar-se obrigatória;
por q em fim todos são, ou teem de ser cidadãos” “ A instrução superior, que dá empregos […
…] no estado, deve ser mais restrita; por q a sua diffusão tem enganado as famílias, desviado
os mancebos[… …] e o peor é que tem aumentado esta classe além das necessidades do serviço
público[… …] assim [precisamos] d’uma Lei dictatorial que 1º espalhe a instrução primária e
secundária limitando a superior…”. Segue descrevendo uma “sinopse[… … ] que poderá sup-
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prir as necessidades do paiz, e os desejos d’este”. Os restantes rascunhos são cartas, relatórios
de contas de estado, sinopses sobre impostos, e indicações para projectos de lei. De evidente
cariz político e de interesse para a história administrativa de Portugal.
60€ - 120€

113 - EGA, Condessa da (D. Juliana Maria Luisa Cardoso Sofia Oyenhauser e Almeida).-

1 Carta autógrafa (19p.:18cm)
D. Juliana Oyenhauser e Almeida, condessa de Oyenhauser-Gravenburg, na Austria e filha da 4ª
marquesa de Alorna, D. Leonor de Almeida Portugal, a famosa Alcipe, gosou na sua altura
fama de excepcional beleza, e foi objecto da atenção do galanteador Junot aquando da sua estadia em Portugal, que já a conhecera em Madrid. Esta amizade tornou-se alvo de comentários em
Lisboa e inspirou ódios populares. A retirada dos Franceses, em 1808, ditou o seu exílio e do
seu marido em França, devido ao seu suposto apoio às causas francesas. Nesta carta a Condessa
de Ega fala da sua estadia no Escurial (perto de Madrid), para onde terá ido com o seu marido
“… A mana pede-me detalhes da mª vida do Escurial, da-lhe hia humas bem tristes se intenttasse descrever-lhe os da mª vida moral…” “vou dizer-lhe como vivemos [… …] estamos
n’huma casa q se não fosse de pedra e cal se poderia tomar mto bem por huma caixa de tabaco
sem ser grande o erro [… …] as casas são unicamente pª abrigarem da chuva e frio e não para
serem cómodas e agradáveis [… …] mas gosto mesmo da força deste paiz, dos repetidos descomodos q aqui experimentamos por q só isso me pode distrahir… “ ,“ na sua ultima carta
pede-me a mana que lhe dê detalhes dos meus divertimentos q não são nenhuns [… …] a noite
estou fazendo alguma obra, ou lendo algum tempo e depois fazendo a partida do Conde se falta
algum dos seus parceiros; senão à roda da chaminé conversamos [… …] algum detalhe
d’alguma batalha ganhada ou perdida pelos franceses ou lastimando a morte de Nelson.” fala
também da sua vida em Madrid e da companhia do general Junot ” Na ausência alimento-me de
bagatellas, quem me diria há hum anno q huma carta faria as mªs delicias, hum cordão de
cabellos a minha allegria!?”, “No dia dos annos do mano João estava ainda em Madrid […
…] fui nessa noite para casa do Ministro da Hollanda aonde entre manteiga e queijo o general
Junot, e as crianças da Embaixatriz de França passei hum tempo que me parecia bem outro
quando com mª May e as manas festejava o nascimento de meu Irmão” refere-se ainda a Junot,
essa figura que tão
importante é para si e
pede “ … a mana me
fallasse nas suas cartas
na mana Henriqueta […
…] sei só por Junot q
está muito bonita, mas
não me contento quero
saber se lhe fala em mim,
e se o Conde da Ribeira
está mais terno; diga-me
tudo não bagatella q
rejeite mª Irmaã, q não
seja hum caso grande pª
mim. O Junot disse que
as únicas Srªs q achou
verdadeiramte
bonitas
em Lisboa forão as mªs
duas Irmãs, gostei do
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comprimento tanto mais q juntou a esse [… …] que erão o modelo do juízo e da amabilidade
[… …] não só mo disse a mim a quem naturalmente queria lisonjear mas repetia-o mtas vezes
na mª ausência”.
Datada de 6 de Novembro.
250€ - 500€

114 - ÉLIADE, Mircea.- 1 Carta autógrafa ( 1p.; 30cm.)
Carta dirigida ao Dr. Reinaldo dos Santos: “…. J’ai reçu votre admirable livre [… …] C’est
seulement Samedi que j’ai pu recommencer le travail, et je me suis jeté sur O espírito e a essência da Arte em Portugal que j’ai trouvé , sans aucune flatterie, simplement genial. C’est
une des meilleures synthéses que j’ai lu dans une langue européenne. J’espére avoir du temps
pour le faire traduire en roumain et le publier, avec les magnifiques planches qui l’explicitent,
dans une revue de Bucuresti.[…. … ] je profit de cette occasion pour vous envoyer […. …] un
exemplaire – sur papier de guerre !- de mon livre lusitain.”
Assinada e datada de Lisboa 20 de Julho 1943. Em papel timbrado da Légation Royale de
Roumanie – Le Conseiller Culturel.
60€ - 120€

115 - ELVAS – D. MIGUEL .- 1
Documento (4p.; 30cm.)
Manifesto de solidariedade pelo
Bacharel José Homem da Fonseca e
Oliveira, auditor da Guarnição militar de Elvas e notável miguelista : “
Nós os abaixo assignados, Nobreza,
Clero e Povo attestamos , que o
Bacharel Jozé Homem da Fonseca e
Oliveira d’esde o tempo que se
acha servindo de Auditor d’esta
Guarnição nos há manifestado e
dado superabundantes provas de
sua boa e exemplar conduta tanto
Civil como Religiosa, a qual
maiormente abrilhanta pelas suas
demonstrações d’Amor [… …] ao
Sereníssimo Senhor Dom Miguel;
por cujas relevantes qualidades e
pelas d’o havermos sempre conhecido opposto aos innimigos do Altar
e do Throno, e a sua detestação e
horror a essas tenebrosas e occultas
Associações [ Maçonaria] aonde em
silencio se aluem os allicerces do
mesmo Altar e Throno, o consideramos merecedor de não só continuar no Emprego sobredito mas até
d’outro, que com aquelle possa
exercer n’esta mesma Cidade…
Elvas 10 de Abril de 1828.”
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Seguem-se duas paginas com muitas assinaturas, e na ultima uma confirmação do tabelião da
mesma Cidade: Reconheço as assignaturas retro por verdadeiras Elvas feito em Abril 1829.. o
Tabelião Guilherme de Almeida.”
Datado de Elvas 10 de Abril 1828.
150€ - 300€

116 - EMENTAS.- 17 Documentos
Conjunto 17 ementas impressas e dactilografadas, algumas das quais assinadas. Todas em restaurantes estrangeiros.
35€ - 70€
117 - EMENTAS.- 21 Documentos
Conjunto de 21 ementas impressas e uma dactilografada, algumas das quais assinadas. Todas
em restaurantes portugueses, uma na Escola Pratica de Infantaria.
40€ - 80€
118 - EMENTAS.- 21 Documentos
Conjunto de 21 ementas e menus impressas e dactilografadas, algumas das quais assinadas. Todas em
restaurantes portugueses, incluindo uma do Sport
Lisboa e Benfica e da Sociedade Hipica Portuguesa.
40€ - 80€
119 - EMENTAS.- 74 Documentos
Colecção de 74 ementas coladas num caderno,
impressas ou dactilografas, algumas das quais
assinadas. Todas em restaurantes e organizações
portuguesas na sua maioria do Restaurante Tavares, mas também do Club dos Caçadores Portugueses, Artilheiros Alunos da Escola do Exército,
Bombeiros Voluntários de Lisboa, N.R.P. Bartolomeu Dias, entre outros.
80€ - 160€
lote 119

120 - EMENTAS.- 8 Documentos
Invulgar conjunto de ementas da Casa Real Portuguesa. Uma é do Palácio Real de Queluz e as
restantes do Real Paço de Vila Viçosa.
100€ - 200€

121 - ERICEIRA .- 1 Documento manuscrito (1p.; 27cm.)
Convite dirigido ao Dr. Reinaldo dos Santos :”…. A Comissão promotora da restauração do
Pelourinho da Ericeira tem a honra de convidar V.Exª a assistir à inauguração do referido
Pelourinho no próximo Domingo pelas 3 horas da tarde.” Vem assinado em nome da Comissão, pelo historiador ericeirense Jaime de Lobo e Silva e pelo artista Alberto de Sousa. Assinaturas autógrafas. Datado da Ericeira 30 de Setembro de 1924.
30€ - 60€
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122 - ESCOLA PORTUENSE
DE BELAS ARTES .- 5 Fotografias
Fotografias de grupos de alunos,
nos anos de 1908, 1909, 1911.
De particular interesse uma apresentar um grupo na aula de pintura.
60€ - 120€

123 - ESTATUTOS DAS ALMAS –
Anno 1732 - (Ribeira Lima) .- Sec.
XVIII.- 21, 4f.: il.; 30cm.- E
Manuscrito com os Estatutos da Irmandade dos Devotos das Almas sediada na
Capela de Nossa Senhora das Neves da
antiga Freguesia de São Miguel de
Facha da Ribeira do Lima. Bonito
manuscrito caligráfico com os estatutos
desta Irmandade religiosa composto
por 21 folhas numeradas pela frente e 4
folhas finais com acrescentos, assinaturas de irmãos e diversos vistos eclesiásticos. No final:”… Tem este Livro de
Estatutos vinte e duas folhas… numerei,
e rubriquei , Braga V de Abril 1733.”
O título vem enquadrado por uma composição vegetalista a sépia ainda ao
gosto seiscentista. O texto está adornado com letras capitulares de fantasia de
maiores dimensões. Conserva a encadernação da época, inteira de pele com
ferros a seco nas pastas ainda ao estilo
seiscentista.
200€ - 400€
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124 - FANTASISTAS (OS): Catálogo da 1ª
Exposição de “ Os Fantasistas” de 5 a 25 de
Janeiro de 1916 ; Palacio da Bolsa – Porto.(Porto): S.n., 1916.- 15p.; 21cm.-B
+
Convite
Trata-se do catálogo da 1ª (e única) Exposição
do Grupo “ Os Fantasistas” dinamizado por
Armando Basto, que incluía artistas modernistas da época como Antonio Azevedo, Leal da
Câmara, Antonio Lima, Balha e Melo e Joaquim Lopes. É raríssimo.Tem mancha junto ao
festo no rosto e na margem da capa. Juntamos
convite do mesmo grupo para as conferências
de Armando Basto, Diogo de Macedo e Leal da
Câmara explicativas da arte exposta.
40€ - 80€

125 - FEDERAÇÃO Socialista de Desportos
Atléticos.- 1 Documento (1p.: 34cm)
Folheto de propaganda política, destinada aos
jovens, onde se lê “pesam sobre os nosos hombros as responsabilidades tremendas de uma
herança de muitos séculos, depende da nossa
acção … o amanhã idealizado através de tantos
sacrifícios… … sejamos nós superiores ao
lameiro torpe que ameaça subverter a raça…
… a Federeção Socialista de Desportos Atléticos, quere arrancar á morbidez doentia de todas
as propagandas dissolventes, salvar do abismo
pavoroso em que se afundam – alcoólicos,
sifilíticos e tuberculosos – os homens de amanhã.”
30€ - 60€

126 - FERRO, Antonio.- 1 Carta dactilografada ( 1p.; 28p.)
Carta dirigida ao Dr. Reinaldo dos Santos a convidá-lo para fazer parte do júri de atribuição do
prémio internacional “ Camões” : “ … Tenho, assim, a honra de solicitar a V. Exª se digne
fazer parte dêsse júri , para o qual vão ser convidados também os Srs. Drs. Agostinho de Campos, Alberto de Oliveira, Caeiro da Mata, Gustavo Cordeiro Ramos e Providência e Costa”. A
colaboração de V.Exª nesta iniciativa afigura-se-me indispensável e, por isso, espero dever-lhe
o alto obséquio da sua aquiescência.”
Assinatura autógrafa. Datada de 1 de Fevereiro de 1940. Em papel timbrado do Secretariado de
Propaganda Nacional.
35€ - 70€
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127 - FONTES PEREIRA DE MELO.- 1 Carta autógrafa (3p.; 18cm.)
Carta dirigida seguramente ao Dr. José Vicente Barbosa du Bocage, então ministro do negócios
estrangeiros : “… No dia 10 quero dar uma soirée aos Congressistas, e tenho de convidar o
Corpo Diplomático. Como este meu convite não é feito no seu carácter particular, mas official
rogo a V. Exª o favor de mandar fazer no seu Ministerio, se isso não tiver inconveniente, os
sobrescriptos, para irem certos e com os modos exactos o que eu não tenho meio de o fazer
aqui em minha casa.”
Assinada.
30€ - 60€
128 - FOOT-BALL de Bemfica.- Diploma de Honra (1p.: 25cmx35cm)
Diploma dos Torneios de foot-ball – inter-clubs de 1911 (2ª época), pelo Foot-Ball de Bemfica
(G.S.S.E.). Impreso em papel vermelho a negro e dourado. Ainda por preencher, assinado pelo
Secretário-Geral. Pequenos danos marginais.
30€ - 60€
129 - FRATERNIDADE OPERÁRIA DE LISBOA.- 2 Documentos
Duas circulares da “Fraternidade Operária de Lisboa”, fundada em 1872 por iniciativa do tipógrafo de origem suíça José Fontana. Existiram várias filiais, incluindo Lisboa e Porto, onde
eram organizados saraus de leitura que gozaram de grande participação pública. A primeira
circular trata de um pedido de donativos para as familias de “vários consócios nossos que por
motivo dos últimos acontecimentos se encontram presos”, datado de “Lisboa, 8 de Maio de
1934”. A segunda circular diz respeito à autorização e pedido para subscrição de obrigações
para a “publicação do jornal que em Lisboa passa a substituir O PROTESTO e O POPULAR
(edição do Porto) e dar início à Editorial”, assinatura autógrafa do presidente e do tesoureiro.
Datada de 16 de Junho de 1935.
40€ - 80€

130 - FRENTE SOCIALISTA.- 1 Documento (1p.: 21cm)
Folheto informativo numerado (nº 0101) cujo “portador é o delegado da Frente Socialista”. Este
informa que “ que no dia 12 de Maio corrente, algures em Lisboa, se constituiu a Frente Socialista, integrada pelo Partido Socialista Português, Partido Trabalhista Português e Socialistas
não filiados…”e onde se solicita a adesão a este movimento e opinião ou parecer “… certos de
que V. Exª pelas suas inequívocas provas de patriotismo e de dedicação ao ideal de livre cidadania, não negará o seu apoio á nossa iniciativa.”. Esta circular está ainda por endereçar e datar.
35€ - 70€

131 - GALVÃO, Henrique.- 2 Documentos (130p.: 22cm)
Manuscrito original da tradução de uma peça de Eugene O’Neil “Todos os Filhos de Deus têm
asas … … Tradução livre do texto original de Henrique Galvão”, pronto para revisão, com
indicações gráficas. Vem acompanhada com uma carta autógrafa do autor para o editor Francisco Franco onde estão descritas várias recomendações para a edição da obra “Junto o original da
peça que deve acompanhar no mesmo volume a peça “Inseparáveis” que lá tens. A ordem deve
ser a que vai indicada neste original: Primeiro “Todos os filhos de Deus têm asas, autoria,
uma página isolada, o título do autor – e segue [… …] Está assim cumprida a minha primeira
promessa: Enviar-te esta peça de S. Tomé.”
150€ - 300€
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132 - GAMA, Arnaldo.- 1 Carta autógrafa ( 4p.; 21cm.)
Carta dirigida a um amigo de nome Rodrigo:”… O Araújo regressou em força. É verdade que
tenho melhoras, mas indeléveis, mas é também fora de dúvida que ainda não chegou o caso de
cumprir a obrigação ( que muito do coração seria ouro) de lhe dar parte do meu restabelecimento completo.” depois descreve em pormenor os seus males “… A exostose do osso frontal
tem diminuído, mas muito sensivelmente. As da arcada orbitaria inferior e a da maxila tem
tudo diminuição notável, mas ainda existem, e reconhecem-se bem pelo tacto e pela diferença
que ainda existe entre elas e as do outro lado da cara.O olho tem recolhido muito para dentro
da órbita … … “ e os tratamentos : “… o tratamento tem sido mais propriamente o óleo de
fígado de bacalhau e o phosphato de ferro.”
Assinada e datada 14 de Julho 1872.
80€ - 160€

133 - GAMA, Arnaldo.-1 Carta autógrafa ( 2p.; 21cm.)
Nesta carta dirigida a um amigo de nome Rodrigo, o notável escritor portuense, indaga por um
amigo comum : “… Ser-lhe-á fácil saber-me se José Guilherme Pacheco está doente, há dois
meses ? Ser-lhe-á custoso saber-me se três cartas que lhe escrevi pelo correio de Penafiel
ainda param no correio d’essa terra? Incumbi-lhe em Agosto um negocio de interesse puramente familiar, de que elle se encarregou e principiou a tratar com a solicitude costumada.
Urge agora o tempo para a resolução d’este negocio, escrevi-lhe três cartas a pedir-lhe – e
nada ? Quatro meses ! Logo ou está doente ou as minhas cartas estão a dormir no correio de
Penafiel. [… …] Eu vou passando assim, assim. Estou vivendo na Foz. Pode por isso escrever
para o Porto, porque a Foz é considerada actualmente um bairro da cidade.”
Assinada e datada de 8 de Janeiro 1864.
80€ -160€
134 - GAMEIRO, Roque.- 1 Bilhete postal autógrafo
O artista agradece a disponibilidade do seu interlocutor, Ribeiro Arthur, pedindo-lhe”Não se
incomode com o tal uniforme de official já me remediei [… …] em vista da urgência do trabalho que tinha a fazer tanto mais que eu não precisava de grande exactidão” por este motivo
afirma ainda “desculpe este grande seringador”.
Assinado e datado 10/5/99.
40€ - 80€

135 - GARRETT, Almeida.- 1 Carta autógrafa (2p.; 25cm.)
Carta dirigida ao livreiro Bertrand com uma relação de livros que desejava vender: “… Aqui
estão os livros que lhe disse que me sobraram … de que desejo desfazer-me, sem vender tudo
porque não estão tempos para isso… [ segue-se a relação de 8 obras] Peço o favor de mos pôr,
como dissemos, no seu justo valor, e de m’o dizer para meu governo.”
Assinada e datada de 12 de Maio 1845.
200€ - 400€

136 - GARRETT, Almeida.- 1 Carta autógrafa ( 1p.; 23cm.)
Carta dirigida ao Livreiro Bertrand a enviar recibos de quantias recebidas, e o manuscrito do 4º
tomo do “Teatro” para publicação:”… Tambem mando o Ms. do quarto tomo do meu Theatro,
contendo três peças, 1 em 3, e 2 em 1 acto. Será bom fazê-lo entrar logo sem interrupção atraz
do Catão para ver se está prompto no principio do Inverno, que é a grande epocha. Fallaremos
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com tempo das condições – já que não é possível estabelecer uma coisa fixa, como eu antes
desejava.”
Assinada e datada de Lisboa 12 de Junho 1845.
250€ - 500€

137 - GARRETT, Almeida.- 1 Carta autógrafa (3p.; 13cm.)
Carta dirigida ao livreiro Bertrand, a pedir resmas de papel para mandar imprimir livros seus, e
a retirar a interdição de venda do fundo das “ Folhas Cahidas” [ um dos títulos mais raros de
Garrett, publicado anónimo] : “…. Peço o favor de me ceder treze resmas do papel comum que
tem servido ás ultimas edições para completar no do 2º vol. dos versos, ou continuação de
Lysia. Como as resmas 23 nem foram lançadas em nova conta e pagas, convirá talvez fazer o ..
[ encontro ? ]com estas 13; mas seja como quizer e melhor lhe convenha. Restituo o recibo da
imprensa. Levanto o interdicto ao resto das Fol. Cah., e peço-lhe que disponha d’ellas como
lhe parecer.”
Assinada e datada de 2 de Junho 1853.
250€ - 500€

138 - GARRETT, Almeida.- 1 Carta autógrafa ( 2p.; 31cm.)
Carta dirigida ao livreiro Bertrand. Começa por pedir desculpas pelo papel em que escreve
porque o de cartas gastou-se e “… este é da tenda aqui ao pé.” e depois trata de assuntos editoriais:”… Restituo o exemplar do Camões 3ª ed.:, que deve servir para se fazer a 4ª e vai emendado e corrigido [… … …] Mando também o exemplar que serviu de contra prova para a
edição do 2º vol. dos versos, e com elle a ultima prova da derradeira folha do vol. – Preciso só
de ver a 2ª prova e em se tirando esta, que é a 18 fol. Fica o vol. completo. Faz favor de me
mandar brochar com uma capa impressa este exemplar. E peço tambem que mande vir a edição toda para se anunciar e pôr á venda a obra. O preço é o usual de 600 rs. Egualmente
remetto […. …] O exemplar de contra prova do 1º vol. do Romanceiro que está completo qual
fará favor de mandar vir […. ….] se deve annunciar quanto antes e pôr á venda. “
Assinada e datada de Lisboa ( Pateo das Vaccas em Belem) 4 de Junho (1853 ?)
250€ - 500€
139 - GOMES, Gualdino.- 1 Carta autógrafa ( 2p.; 17cm.)
Carta dirigida ao Dr. Reinaldo dos Santos: “…. Os homens em geral, sentem-se honrados com
as condecorações que lhes são concedidas. Contudo, alguns raros, se as recebem, são eles
então que as honram. É o caso do Doutor Reynaldo dos Santos, ao ser-lhe dada a grã-cruz de
Santiago, ainda que desta vez se deva considerar que o Chefe do Estado representou de-veras a
Nação e bem significativamente.”
Assinada e datada de 3 de Março de 1940.
35€ - 70€
140 - HENRIQUE, Dom ( Rei de Portugal , Cardeal ).- 1 Carta ( 1p.; 24cm.)
Carta dirigida ao Cabido da Sé de Miranda “… Dayão, Dignidades, Conegos, e Cabido da See
de Miranda …”a ordenar o pagamento de 1.300 cruzados ao Dr. Pero de Almança “…. O Doutor Pero de Almança collegial do collegio de Stª Catarina da Cidade “ devidos ao colégio por
testamento de D. Pedro da Costa Bispo de Miranda, sobre as pensões que este recebia do Mosteiro de Castro de Avellãs “… que das pensões que Dom Pedro da Costa Bispo da dita cidade
tinha sobre as rendas do mostº de Crasto davellas que se annexo a vossa mesa capitular, lhe
eram devidos mil e trezentos cruzados, os quaes conforme ao testamtº do d.Bispo [… … .]
Pedindome [… …] mandasse fazer delles pagamento [… …] vos encomendo muito, que lhe
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pagueis com brevidade o que lhe deveis, como confio que fareis, [… …] Lxa em 19 de Setembro, Antº de Carvalho a fez, de 1571.”
Assinatura autógrafa do Cardeal. Datada de Lisboa 19 de Setembro 1571.
350€ - 700€

141 - HERCULANO, Alexandre.- 1 Documento autógrafo (1p.; 31cm.)
Declaração do insigne escritor a ceder á Livraria Bertrand os direitos de venda dos seus livros
publicados até 1859 : “.. Declaro que tendo fechado as minhas contas com a Casa Viuva Bertrand e Filhos no fim de Dezembro de mil oitocentos e cincoenta e nove, ficam sendo próprios
da dicta Casa todos os volumes e folhetos por mim publicados á custa da mesma Casa até a
mesma data, devendo eu receber [ ?] em prestações mensaes de vinte e cinco mil reis o saldo a
meu favor constante dos seus livros commerciais. Declaro mais que a referida Casa fica auctorisada a completar as collecções dos opusculos menores que por intervenção della tenho feito
imprimir, de modo que facilite a renda dos exemplares que restam desiguaes em numero, sem
que por isso me pertença qualquer quota dessas reimpressões.”
Assinado e datado de Lisboa 2 de Janeiro 1860.
200€ - 400€
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142 - HERCULANO, Alexandre .- 1 Carta autógrafa (2p.; 21cm.)
Carta dirigida á Livraria Bertrand na sequência da cedência de direitos de autor confirmada pela
declaração anterior: “… Vi a carta que teve a bondade de me dar, e de que só me importava
averiguar o resultado, porque do resto responde melhor o carácter de V. Exª que todos os
mecanismos imagináveis. Vejo que fechadasas contas no fim de 10bro há a meu favor um saldo de cento e tantos mil reis, e uma porção de volumes e folhetos em que ainda me pertence
uma quota. Quisera eu agora, que V. Exª calculasse o valor dessa quota para ser sommada
com os cento e tantos mil reis e recebida por mim da forma que já pedi em prestações mensais
de 25000 reis até a extinção do saldo total, ficando tudo quanto se acha impresso pertencendo
á Casa Bertrand e abrindo-se conta nova com o 1º volume que eu imprimir.”
Assinada e datada de 23 Fevereiro 1860.
200€ - 400€
143 - JOÃO V, Dom (Rei de Portugal).- 1 Documento em pergaminho
Carta padrão de de 18.000 reis de tença cada ano a Domigos Fiuza da Fonseca :“…Faço saber
aos que esta minha Carta de Padrão virem, que tendo respeito aos serviços de Domingos Fiuza
da Fonseca filho de Antonio Fiuza de Figueira, natural de Barcelos , feitos por espaço de
treze annos três mezes três dias em praça de soldado sargento, e no posto de Alferes e Tenente
vivo, e reformado desde vinte de Dezembro [... ... ...] ser um dos sessenta granadeiros que em
destacamento entrarão por Castela a dar com muito perigo hum assalto a praça de Guinaldo
em que ficou prizioneira a guarnição […. ….] No dito anno se achar na Restauração de Monsanto, em Exercito que intentou passar a Agueda; no de mil setecentos e cinco na tomada de
Salvaterra e passar á vista da força donde se retirou o inimigo , ficando[ … ] e marchar da
Beira para o Alentejo ao citio de Badajos sendo o seu terço o primeiro que passou a ponte do
Xevora assistindo aoas attaques e ficar de guarda da Artilheria…” Com uma invulgar e curiosa descrição dos principais feitos militares de Domingos Fiuza da Fonseca.
Assinatura autógrafa. Com fitilho mas sem o selo.
200€ - 400€

144 - JOÃO VI, Dom (Rei de Portugal).- 1 Documento em papel.- Séc. XVIII .-( 1f;
34x43cm.)
Bonita carta de participação ( á Santa Sé ?) da nomeação para Arcediago da Igreja Catedral de
Faro do Dr. Angelo José de Sousa Prado:.”… Tendo vagado no mez de Agosto do prezente anno
a Cadeira de Arcediago da Santa Igreja Cathedral de Faro: pertencendo-me a nomeação para
o Provimento della na conformidade do Primeiro Artigo da Concordata celebrada [… …]
Nomeio e Aprezento a Vossa Santidade para a referida Cadeira de Arcediago ao Doutor Angelo Joze de Souza Prado natural da Villa da Lagôa no Reyno do Algarve… “
Assinatura autógrafa de D. João VI como Príncipe Regente em nome de D. Maria I. Datada de
Queluz 15 de Setembro 1794.
120€ - 250€
145 - JOÃO VI, Dom (Rei de Portugal).- 1 Documento em papel.- Séc. XVIII.-(1f; 44cm.)
Carta de nomeação: “…. Hei por bem , e me praz de nomear / como por esta Carta nomeo / por
Tenente da Companhia de Caçadores do Regimento de Milicias do destricto do Funchal da Ilha
da Madeira [… …] Jozé Joaquim de Freitas e Abreu…”
Assinatura autógrafa de D. João VI como Príncipe Regente em nome de D. Maria I. Datada de
Lisboa 30 de Março 1797. Com selo branco de papel.
120€ - 250€
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146 - JOÃO VI, Dom (Rei de Portugal).- 1 Documento em pergaminho .-Séc.XVIII.- (2f;
33cm.)
Carta de nomeação: “…. Há por bem fazer mercê a Joze Luis de Magalhães e Menezes da
propriedade do Officio de Escrivão dos Orfaons de Villa Real que lhe renunciou Dona Maria
Micaella Zuzarte de Vasconcellos”
Assinatura autógrafa de D. João VI como Príncipe Regente em nome de D. Maria I. Datada de
Lisboa 20 de Fevereiro 1790. Com selo branco de papel.
120€ - 250€

147 - JUNQUEIRO, Guerra.- 1 Carta autógrafa ( 1p.; 27cm.)
Carta dirigida a Rafael Bordalo Pinheiro desculpando-se pelo longo silêncio, “… Sou o mais
desleixado dos amigos. Felizmente você conhece-me e sabe que o meu silencio nunca pode
significar ingratidão ou indiferença.” e a confirmar que colaborará numa homenagem á
memória de Guilherme [ Guilherme Azevedo ?]. Finaliza com um convite: “… Dia 17 parto
para a Fr. [ França ?] tenciono regressar nos meiados de Setembro. Porque não vem você por
essa ocasião para um niquito de 3 ou 4 dias através do Minho ? Traga o seu irmão Columbano.
Conheço por aqui assumptos magníficos, que estão á espera d’elle.”
Assinada e datada de V. do C. [Viana do Castelo] 10. Dobras c/pequenos restauros.
120€ - 250€

148 - JUNQUEIRO, Guerra.- 1 Carta autógrafa (2p.; 27cm.)
Carta dirigida a Rafael Bordalo Pinheiro. Começa por referir um projectado livro de poesias
com o título de Portugal no Calvario que pensamos não ter sido editado, ou talvez o tenha sido
com um titulo diferente: “ O Portugal no Calvario não estará concluído antes de mez e meio a
dois meses. Desde que d’ahi sahi não adiantei mais um único verso.Estou a embeber-me, a
saturar-me de plena epopeia portugueza, lendo diariamente os Lusíadas, as Décadas, a História trágico-marítima. Depois rimarei a obra d’hum só jacto em 2 ou 3 semanas.” Depois pede a
colaboração de Bordalo com dois desenhos, “… O Costa Santos vae editar a Marcha de Ódio,
com a musica. [ de Miguel Ângelo] Os versos aparecem primeiro no número único da Academia de Coimbra. É necessário que você rapidamente craione dois desenhos para o folheto. O
primeiro em en-tête e o segundo para a ultima página. Vae incluso o papel em que a Marcha de
Ódio vem impressa, com os espaços marcados para os desenhos.” e dá informações precisas
sobre o simbolismo dos desenhos, “… O último será extrahido d’estes versos finaes [……]

51

Deverá representar uma imensa e desolada charneca,e n’ella uma cruz sinistra das que assinalam homicídios, um cavalo por terra, e um velho cavaleiro morto (Portugal) com uma adaga
enterrada no coração. Por cima, farejando, abutres e … [?].O en-tête, o mesmo cavaleiro, de
madrugada , na sua armadura d’aço, soberbo e resplandecente, soprando com fúria leonina
um clarim de guerra[.. …] Desenho simples e brutal a traços inspirados e violentos.” e termina: “ Pontos nos i i magníficos. Recomende-me ao Fialho. [Fialho de Almeida] A ultima parte
dos Gatos é mais do que boa literatura, é uma bella caçada.”
Assinada e datada de V. do C. [Viana do Castelo] 2.
250€ - 500€

149 - LACERDA, Aarão de.- 1 Carta autógrafa ( 3p.; 18cm.)
Carta dirigida ao Dr. Reinaldo dos Santos: “… Venho agradecer a V. Exª a oferta da monographia sobre a Torre de Belem, e faço-o com o maior reconhecimento. Tinha lido e guardado o
artigo de V. Exª acerca da autoria deste belo monumento, artigo que na ocasião em que apareceu foi na verdade sensasional., pelas rrevelações feitas. O livro de agora veio completar e
afirmar o efeito dessas primeiras palavras. No próprio dia em que recebi o livro de V. Exª tinha
eu citado o seu nome a respeito do mesmo monumento, aos meus alunos de Historia da Arte na
Universidade.Conhecia o nome de V. Exª por intermédio do Dr. José de Figueiredo que em
tempos me anunciou um livro que V. Exª preparava sobre a abertura da Renascença em Portugal; já o citava nas minhas aulas como merecia.”
Assinada e datada do Porto de 2 de Julho 1929.
40€ - 80€
150 - LEPIERRE, Charles.- 1 Carta autógrafa (3p.; 18cm.)
Nesta carta dirigida a Rafael Bordalo Pinheiro o famoso professor de química em Coimbra,
agradece um conjunto de peças de faiança que Bordalo provavelmente lhe havia enviado para
serem expostas em Sévres: “…. Tudo chegou em perfeito estado hoje de manhã. Um certo
numero de peças são verdadeiramente bonitas e estou convencido que hão de produzir muito
boa impressão em Sévres.” e aproveita para indagar da possibilidade de se, “…obter uma photographia da sua linda talha [……] seria fácil obter um exemplar para juntar com a remessa de
Sévres, o que constituiria um bonito espécimen principalmente com a devidas annotações que
eu forneceria.”
Assinada e datada de Coimbra 29 de Março 1894.
50€ - 100€

151 - LIMA, Sebastião de Magalhães.- 1 Carta autógrafa ( 1p.; 21cm.)
Carta dirigida a Rafael Bordalo Pinheiro:” O meu pedido referia-se ao mesmo obsequio, que de
ti sollicitou hoje o Sr. Julio Pereira da Silva, com um bilhete do João de Deus. Roga-se á tua
bondade um desenho, como vae indicado no papel incluso, para o frontespício de um nº único,
que vae ser vendido pelo Gymnasio Club no bazar do Hyppodromo de Belém a favor da Associação de Escolas Navais. Poderias também nos nos Pontos nos ii fazer qualquer referencia ao
caso. Olha que é um grande serviço prestado aos amigos e á causa da instrucção.”
Assinada. Em papel timbrado do Jornal “ O Século”.
70€ - 140€

152 - LIMA, Sebastião de Magalhães.- 1 Carta autógrafa ( 1p.; 21cm.)
Carta dirigida a Rafael Bordalo Pinheiro, provavelmente a propósito do primeiro número da
Revista Pontos nos ii. Começa significativamente: “ O teu jornal óptimo! É a opinião de
todos.” e afastando quaisquer duvidas sobre a qualidade da publicação remata convictamente, “
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Os Pontos nos ii . representa, a meu ver, um notável progresso artístico sobre o António Maria.
Parabens e reconhecimento sincero da mª parte..”
Assinada e datada de 11 / 5 / 85. Escrita em papel timbrado da Redacção do Jornal “ O Seculo”.
80€ - 160€

153 - LIMA, Veva de ( Genoveva de Lima Mayer Ulrich).- ( 1 Carta autógrafa 3p.; 18cm.)
Carta dirigida ao Dr. Manuel de Sousa Pinto, que procurava livros sobre sobre um tema muito
específico (deduzimos pela carta que provavelmente se trataria daquelas composições artísticas
brasileiras feitas com asas de borboletas e penas de aves! ?), assim começa por dizer: “… Soube
que pensava ca vir procurar livros que tratem da sua “ MAROTTE”[ mania, esquisitice ] e que
lhe podessem desdobrar novos horizontes sobre o assumpto, inspira-lo por ventura de novos
themas de investigação [… …] desconheço n’esta nossa bibliotheca descuidada, baralhada e
confusa a pagina que poderia servir, mas […] pretextando essa procura venha por cá qualquer
dia esgravatar nas estantes e conversar commigo enquanto eu lhe offereço chá vista de mar e
boa companhia.” manifestando interesse real na visita sugere um dia, mas é previdente em
avisar:” … Quer vir depois d’amanhã, sabbado, ás 4 horas – embora possa vir a aparecer mais
tarde entre nós, um gnomo desmantelado e pitoresco que dá pelo nome d’Alfredo Pimenta. Se
não gosta do encontro, venha outro dia, quando quizer - e mande dizer.” termina elogiando
uma obra de Sousa Pinto :”… Gostei imenso, torno a dizer-lho, da sua deliciosa Bilbainita [
Sete dansas de “La Bilbainita”-Granja 1917] que me prendeu pela sua graça, que me impressionou pela sua rara iniciação e que me fez ciúmes porque o aprecio, porque sou maldosa e
porque sou mulher.”
Assinada e datada de Quinta-Feira 7. Com furos de arquivador que ofendem levemente algumas palavras.
50€ -100€

154 - LIMA, Veva de ( Genoveva de Lima Mayer Ulrich).- (1 Carta autógrafa 3p.; 18cm.)
Carta dirigida ao Dr. Manuel de Sousa Pinto: “ Estou em casa no Domingo de tarde sem trabalho, sem occupações, sem desígnios, sem “ niente far” e em “ far niente”. Quer vir até cá para
passar uns momentos commigo em inocentes cojitações, litterarias divagações e amenos “
marivaudages” ? – Se n’esse dia, não tem pela sua parte, nada de melhor, que o seu selvático
pendor o pendure occasionalmente para uma suave urbanidade e que a essa conjunctura se
junte por milagre a suficiente dose de pachorra para ouvir a leitura d’uma peça melodramática, horrível, em 4 actos, escripta, ainda por cima! Em portuguez – encaminhe-se para esta
minha barraca que por eu ser da lua me parece escaça de luz, falha de amplitude, estreita de
sonho e de miragem e venha distrair um pouco o meu tédio de cigarra impenitente, provocar o
meu horizonte com a sua presença breve e contar-me histórias da caróxinha ou do Outro Mundo - s’il vous plait…”
Assinada e datada de 28 de Julho de 1916. Com furos de arquivador que ofendem levemente
algumas palavras.
50€ - 100€
155 - LOBATO, Gervásio.- 1 Carta autógrafa ( 2p.; 18cm.)
Carta dirigida a um amigo pedindo-lhe para ouvir e atender o pintor José de Figueiredo: “ Hoje
ou amanhã deve V. Exª ser procurado por um pintor, o José de Figueiredo, a quem dei um
bilhete de apresentação para o meu ilustre amigo. [… … …] José de Figueiredo é um pintor de
muito talento, que se não tivesse tido uma mocidade accidentada, um pouco bohemia, - como é
d’ordinario a de todos grande artistas – teria dado muito que fallar de si. Elle fez-me de memo-
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ria, um retrato a óleo da minha querida Mãe, que é uma verdadeira obra prima. Sou amigo
d’infancia de Figueiredo, sou-lhe muito affeiçoado e é por isto que escrevo esta carta a V.
Exª… … … “
Assinada.
40€ - 80€

156 - LOBATO, Gervásio.- 1 Carta autógrafa (2p.; 18cm.)
Carta dirigida a Rafael Bordalo Pinheiro a convidá-lo e á mulher para: “… a fineza de virem
passar connosco um bocado da noite na terça-feira que vem – 15 de Dezembro.”
Assinada e datada de 13 de Dezembro.
30€ - 60€
157 - LOPES, Adriano de Sousa.- 1 Carta autógrafa ( 2p.; 21cm.)
Carta dirigida a um amigo, seguramente ao Dr. Manuel da Sousa Pinto. Diz o famoso pintor:”
Muito e muito obrigado pela sua boa carta, que me deu um enorme prazer. Aprecio-a muito
porque creio que seja sincero o que me diz. Estimo deveras ter-lhe produzido uma impressão
agradavel, o meu quadro. Sempre vem a Paris na primavera, como me disse no Leão d’Ouro ?
Não deixe de me dizer quando vem, e saiba que não prescindo de o ver n’esta sua casa, onde
será recebido como camarada e amigo se me permitte esta liberdade.”
Assinada e datada de Paris, 19 de Fevereiro 1909. Com furos de arquivador na margem superior.
40€ - 80€
158 - LOPES, David.- 1 Carta autógrafa ( 2p.; 18cm.)
Carta dirigida seguramente ao Dr. Reinaldo dos Santos, então redactor da Revista Lusitania :
“…Recebi, a final, esta revista, mas remetida da administração com um impresso pedindo a
minha assinatura. Fui logo lá pagar o fascículo recebid, mas declarei preferir comprar a revista em livraria e por isso a não assinei e encarreguei a livraria Férin de me guardar sempre um
número. Quanto à minha colaboração, não a prometo assídua para não ter que falhar, mas
será para mim um grande prazer aproveitar uma outra vez a honrosa solicitação recebida do
Sr. António Sérgio.”
Assinada e datada de Lisboa, 10 de Março 1924.
35€ - 70€
159 - LOPES, Teixeira.- 1 Carta autógrafa ( 1p.; 26cm.)
Carta dirigida seguramente ao pintor José de Sousa, um dos organizadores da Sessão de homenagem ao mestre de pintura Veloso Salgado: “ … De todo o coração me associo á homenagem
ao seu illustre Mestre, meu Amigo querido, Companheiro leal de muitas auras. Escreverei
algumas linhas singelas, despretenciosas, em forma de carta que V. Exª ou qualquer outro
artista da Comissão fará o favor de ler, podendo depois publicá-la nos jornais no relato do que
se passar.”
Assinada e datada de Gaia 27 de Maio 1926.
40€ - 80€
160 - LOPES, Teixeira.- 1 Carta autógrafa ( 1p.; 27cm.)
Carta dirigida a um amigo, seguramente ao Dr. Reinaldo dos Santos: “…. Tenho pena de não
poder ir ouvi-lo e apreciar as bellas coisas que dirá na sua conferência ! Sinto-me fraco e
adoentado há uns dias a esta parte. Permitta que lhe apresente o meu intimo amigo portador
d’esta carta, o Senhor Camillo de Macêdo grande amador de coisas d’Arte, bella alma, perfeito em tudo.”
Assinada e datada de Gaia 7 de Agosto 1927.
40€ - 80€
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161 - LOPES, Teixeira.- 1 Carta autógrafa ( 2p.; 17cm.)
Carta dirigida a António Arroyo : “ Na quarta feira próxima vou a Lisboa almoçar com o
Lacerda e com outros amigos. V. quer vir ? O almoço será na Charcuterie française Rua Nova
do Carmo[…. …] Desejam aqui muito consultar o seu livro Soares dos Reis e Teixeira Lopes
creio que para uns dados biographicos que pediram ao meu amigo Adriano Coelho. Eu falei
no seu livro ao meu Amigo, e elle tem imensa curiosidade de o ver e ler…. …”
Assinada e datada de Sintra Agosto de 1923.
40€ - 80€
162 - LOPES, Teixeira.- 1 Carta autógrafa (2p.; 19cm.)
Carta do grande escultor dirigida a Rafael Bordalo Pinheiro, após a festa de consagração de
Soares dos Reis, a que Bordalo não pôde assistir. Diz Teixeira Lopes: “… A festa de Soares dos
Reis foi linda e excedeu quanto eu poderia esperar. Faltou a illumina-la o genial, o incomparável artista que se chama Raphael Bordallo Pinheiro. Bem calculo que a sua grande alma estava
connosco porque ella está sempre ao lado de tudo que é generoso e bello. Soares dos Reis
mereceu bem esta apotheose”.
Assinada e datada de Novembro 1904.
35€ - 70€
163 - LOPES, Teixeira.- 1 Carta autógrafa (2p.; 19cm.)
Carta dirigida a Rafael Bordalo Pinheiro: “ Querido Mestre e bom amigo… Muito obrigado
pelo seu telegrama de Boas Festas! Tambem lhe desejo as maiores felicidades assim como a
todos os seus. Soube que esteve no Porto mas calculo bem com que pressa deve estar sempre
n’esta terra bacalhoeira. Eu estarei num d’estes dias em Lisboa onde conto acha-lo.”
Assinada e datada de 2 de Janeiro de 1905.
40€ - 80€
164 - LOULÉ, Duque de.- 1 Carta autógrafa (1p.; 18cm.)
Carta em nome da Rainha D. Maria Pia: “… Sua Magestade A Rainha D. Maria Pia… recomenda muito instantemente a V.E. Manuel Braz Machado sub-chefe fiscal encarregado do
Concelho d’Aldegalega [ Aldeia Galega no Montijo] que deseja vir para Lisboa em comissão
para a Companhia dos Tabacos como Inspector Fiscal…”
Assinada e datada de 29 Janeiro 1904.
35€ - 70€
165 - LOUREIRO, Arthur de Souza.- 1 Carta autógrafa (2p.: 18cm)
Carta dirigida seguramente a Ribeiro Arthur, deste notável pintor português, muito conceituado,
que fez carreira internacional, na qual se refere a um desenho seu,“lembrou-me que tinha um
desenho que talvez possa servir [… …] Foi o desenho para um quadro da primavera a que
minha filha serviu de modelo [… …] pedindo a V. excª. a fineza de m’o devolver [… …] é a
única recordação que actualmente possuo d’ella, por isso tenho o máximo empenho em a conservar…”.
Assinada e datada Porto 27-12-902
40€ - 80€
166 - LOURENÇO, Eduardo.- 1 Documento autógrafo ( 12p.; 33cm.)
Original autógrafo do estudo intitulado IMAGEM TEOFILIANA DE CAMÕES . Começa: “…
Quando o jovem Teófilo, com a mesma ambição romântica que o levara a tentar a “ Visão dos
Tempos”, dá inicio à “ História da Poesia Portuguesa do Século XII a XVI “, Camões é já, lá
muito, para o século XIX, um mito cultural e cívico de primeira grandeza, o Poeta de quem
duas Comissões Oficiais buscam em vão os fabulosos ossos. “ Termina: “ …. Bem pode, sem
favor, inscrever-se a sua crítica entre aquela erudição inopinada a que se referiu o seu antigo
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amigo Antero, ao caracterizar com rigor e felicidade o novo tipo de compreensão histórica e
erudita inaugurado pelo século XIX.”
Assinado e datado de Nice de 11 de Outubro 1972.
100€ - 200€

167 - LOURENÇO, Eduardo.- 1 Documento autógrafo ( 6p.; 30cm.)
Original autógrafo do estudo intitulado SINAIS DE FOGO : A INVENÇÃO DE UM POETA ,
interessante ensaio sobre este romance de Jorge de Sena. Começa : “ … Sob tudo quanto
Jorge de Sena escreveu sente-se o aguilhão da necessidade e do tempo. Talvez menos pelo
pressentimento de que o tempo lhe estava contado do que por saber que duração alguma de
vida bastaria para exprimir o tumulto, a violência interior que o avassalava sem o submergir.
Da circunstância, sem delongas para a contemplar ou se macerar nela, fez uma poética, e com
essa poética uma das obras de maior poder de interpelação e fascínio que a segunda metade do
século XX nos legou. …” Termina: “… …. Mais do que um dos raros grandes romances de
amor da nossa literatura – paradoxalmente para um romance de amor – Sinais de Fogo é a
incomplacente biografia de um poeta destinado pelo deuses a sagrar-se poeta pelas suas próprias mãos como o Indesejado, rei sem mais coroa que a imaginária. A mais como a Jorge de
Sena a ficção serviu de reino para ser nela o filho das suas próprias obras e o rei de si mesmo…”
Assinado e datado de Vence Junho de 1988.
120€ - 250€
168 - LUIS, Dom (Rei de Portugal).- 1
Documento em pergaminho.- Sec. XIX.
Apostila pela qual “…Há por bem fazer
mercê a Diogo de Paiva Pereira da Silva
da serventia vitalícia de um emprego de
Segundo Official do Thezouro Publico.”
Assinatura autografa seguida da assinatura
de António José d’Avila. Datada de 17 de
Janeiro 1862. Conserva o selo branco de
papel embora c/pequenos defeitos.
75€ - 150€

169 - MACEDO, Diogo de.- 2 Fotografias
Dois retratos do escultor Diogo de Macedo
com amigos: Um no atelier da Rua da Luta
com os artistas Francisco Mendes, Fred
Kradolfer e Barata Feyo. Muito valorizada
com as assinaturas de cada um a tinta verde. O outro num passeio a Belas (Senhor
da Serra 28/8/1932) com Manuel Mendes,
Ba Mendes, José Gomes Ferreira, Bernardo
Marques e Ofélia Marques. Muito valorizada com as assinaturas de cada um no
verso.
45€ - 90€

56

170 - MACEDO, Diogo de.- 1 Bilhete postal autógrafo
Dirigido a Simões de Castro na Redacção do “ Jornal de Noticias” : “… Então quando resolves
escrever-me ? Espero noticias tuas e as taes coisas de que me falaste. Escreve. Ahi vae um
croquis, que é o Armando [ o pintor Armando Basto] a pintar, no meu atelier. Abraça-o a elle
e a mim. “.
Assinado e datado de Paris, terça-feira (1913?). De particular interesse este bilhete postal apresentar no verso um interessante retrato a aguarela do artista modernista portuense Armando
Basto a pintar no atelier de Diogo de Macedo em Paris.
(ilustração a cores) 100€ - 200€
171 - MACHADO , Júlio César.- 1 Documento autógrafo ( 4f. ; 33cm.) + 1 Desenho
Original autógrafo de uma crónica de interesse olisiponense intitulada Á SOMBRA DOS
LILAZES . Trata-se de um episódio curioso e engraçado em que são figuras centrais um senhor
Verdier ( Timóteo Lecussan Verdier ? ) e o abade de Castro, passado no Marrare no Chiado.
Verdier que colecionava informações sobre os nossos monarcas antigos era, “ … um homem
baixinho, um pouco avermelhado, de sobrecasaca; já de cabellos brancos, mas amenizando
isso pelas cores do rosto, era uma espécie de Symbolo, que a tudo assistira em presença… Á
proporção que as pessoas iam passando pelo Chiado, elle de dentro do Marrare, sentadinho á
mesa, via-as e comentava, como se fizesse o texto para essas estampas ambulantes. De uma
ocasião: - Ó Sr: Verdier ? – disse-lhe da porta um janota. Ahi vem o abbade de Castro! – Deixe-o ir entregue á meditação de suas investigações, vae offerecer aos jornaes algum achado
importante! N’isto passava o Abbade, comprido estítico, interminável, todo curvado, com o seu
chapéu de pello de abas muito largas[…. ] O janota ao cumprimentá-lo, voltava-se para Verdier: - Não nos disse á pouco que desejava fallar ao Sr. abbade deCastro ? Verdier por cortezia e disfarce, levantara-se do seu lugar, e fora fallar ao antiquario. – Estava desejoso de consultal-o, o Sr. Abbade, sobre um ponto para mim confuso, effectivamente. O abbade farejavao… -Qual é o ponto? E, Verdier, sem mais demora; seguindo a primeira ideia que lhe accudiu: - Queira dizer-me: os monarchas portuguezes, desde Affonso I o Conquistador, até o cardeal D. Henrique, o casto, costumavam andar de coche, ou a cavallo. … …. …”
Assinado. Inédita ? Junta-se um desenho original a tinta da china com um retrato deste escritor.
100€ - 200€

172 - MACHADO, Júlio César.- 1 Carta autógrafa ( 4p.; 20cm.)
Carta dirigida a Rafael Bordalo Pinheiro depois de já lhe ter escrito duas cartas : “… mas já que
te escrevi duas, finfo-te mais esta ainda que vá com a força da maçada rachar-te a loiça! Devo
dizer-te desde já que não tenho nada que te dizer. São estas as melhores cartas. . Podes interrompel-a e largal-a em qualquer ponto, podes servir-te d’ella para outra pessoa a quem estejas
em divida, podes não lhe responder porque não tem resposta; enfim é uma carta boa . Esta
realmente é boa para qualquer toma….quanto mais para as Caldas! E agora reparo. Espera !
Por ser para as Caldas é que a carta não diz nada; Não sei escrever para ahi. Se fosse para
outro sitio até seria capaz de te dizer que fui há bocado ao restaurante do Leão, [ ? ] magníficos alguns quadros, e surpreendentes os teus desenhos na imitação de azulejo;”
Assinada .
70€ - 140€
173 - MACHADO , Júlio César.- 1 Carta autógrafa (2p.; 16cm.) + 1 Fotografia + 1 Cartão
de visita
Carta dirigida a Sousa Araújo : “… Não sei como agradecer-lhe, meu amigo , a sua grande
amabilidade para comigo, com quanto ella traduza uma estima que responde á que tenho por
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si. Obrigado pelo artigo em que dá notícia do livro- obrigado pelo que se propõe escrever
d’elle – e obrigado mais que tudo, por se lembrar de mim e se mostrar tão affeiçoado meu.”
Assinada. Em papel timbrado com o monograma do escritor. Juntamos uma fotografia, da
época, ( 10x 6cm.) do autor assinada “ A. Fillon” e um cartão de visita autógrafo dirigido também a Sousa Araújo: “ ..Meu amigo Isso está um horror de erratas; imploro a misericordiosa
attenção do Costa Abraço-o.” este, com o respectivo envelope.
70€ - 140€

174 - MACHADO, Júlio César.- 1 Carta autógrafa ( 4p.; 18cm.)
Carta dirigida a Rafael Bordalo Pinheiro: “ Podes calcular que terei desejo de te abraçar, pela
graça, pelo talento, e pela amisade com que me tratas no jornal de hontem, que já só vi ás dez
horas da noite, em casa; o abraço, porem, tem de ir – por agora – em carta, porque hoje ás
onze horas há a primeira lição de concurso para lente auxiliar de umas cadeiras do Instituto, e
tenho de estar lá de ampulheta a regular o tempo e a acompanhar a justiça e o saber humano…”
Assinada.
60€ - 120€
175 - MAÇONARIA – Miguel Antonio Dias .- 1 Documento autógrafo ( 20p.; 31cm.)
Original autógrafo da alocução FRAG∴ HIST∴ PARA O GR∴ DE R∴ CRUZ [ da Maçonaria]: Começa : “ Meu Ir∴ Assim como os 3 primeiros Gr∴ de Maç∴ Symb∴ parecem representar a religião dos antigos Magos, Egypcios, e Judeos, debaixo da engenhoza allegoria do
Templo de Salomão; assim também o Gr∴ de Rosa-Cruz parece instituído para nos fazer a
comemoração do Christianismo primitivo em toda a sua pureza. ….” e termina –“ …. Que a
fé Maç∴ nos dirija no caminho da vida: Que a esperança lance flores em todas as nossas
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emprezas: e finalmente que a fraternidade reine entre todos os homens. Taes são, meu Ir∴, os
nossos desejos, e os nossos fins.”
Com abundantes emendas e acrescentos. Tem a lápis na capa: “ Isto é pª se imprimir qdo haja
melhor opportunidade – Pertence ao 18 R.C.”
100€ - 200€

176 - MAÇONARIA – Miguel Antonio Dias .- 1 Documento autógrafo ( 26p.; 31cm.)
Original autógrafo da alocução FRAG∴ HIST∴ PARA O GR∴ DE KADOSCH [ da Maçonaria] : Começa: “ Meu Ir∴ Pelo tempo da primeira Crusada em 1096, estabelecerão-se em
Jerusalem varias Ordens, religiosas e militares, das quaes uma teve o nome de Irmãos Hospitalarios ou Cavalheiros de Malta, instituída por Gerard Tom em 1099; e outra chamou-se
Ordem do Templo ou Cavalheiros Templarios , e foi estabelecida por Hugo de Paganis em
1118. …” e termina: “ … De tudo que levamos dito se colhe que nem a Ord∴ dos Cav∴ de
Christo em Portugal, nem a Ord∴ dos novos Templ∴ de França, tem relação alguma directa
com os antigos Templ∴, e ainda menos com a Franc-Maç∴ actual: É certo que os antigos
Templ∴ fraternisárão com os antigos Maç∴, aliás o Gráo de Kadosch não figurára em nossos Ritos; mas isto não quer dizer = que a origem e doutrinas de todas as referidas Ordens se
devem confundir e amalgamar só pela semelhança de nomes ou de frivulas formas, como hão
feito a máxima parte dos AA∴, que estão escrevendo sobre a matéria.”
Com abundantes emendas e acrescentos.
100€ - 200€

177 - MAÇONARIA – Miguel António Dias .- 1 Documento autógrafo (13p.; 31cm.)
Original autógrafo da alocução DISCURSO DO 1º GR∴ [ da Maçonaria] Começa: “..Meu
Ir∴, tal é o titlo que vós recebereis e dareis d’hoje em diante entre nós. Elle vos ensina os
sentimentos que devereis dar-nos e quaes devereis de nós receber. … “ e termina “ … Os bons
espíritos, que são felizmente em grande numero na Maç∴, desejão ardentemente este desfeicho; porque só então a nossa Sociedade formará uma mesma Família, e poderá concorrer
efficazmente para o cumprimento do grande e nobre objecto da sua instituição. Assim seja.”
Com abundantes emendas e acrescentos. Miguel Antonio Dias natural da Covilhã foi médico e
um dos nossos mais notáveis maçons a quem se devem importantes obras sobre o assunto.
100€ - 200€

178 - MADEIRA – Fotografias.- 1 Album ( 31 X 40cm.)
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Album de fotografias organizado por Carlos Roma Machado de Faria e Maia em finais do
século XIX. É constituído por folhas de cartão com fotografias coladas na frente e verso.Tem
81 fotografias da Madeira e 73 de outros locais onde o organizador esteve, como Egipto e
Angola. Quase todas identificadas. Pensamos que muitas tenham sido tiradas pelo próprio.
300€ - 600€

179 - MALHÔA, José.- 1 Bilhete postal autógrafo (1p.)
Bilhete postal dirigido á historiadora Julieta Ferrão: “… Há dias respondi-lhe ao seu cartão,
pedindo-lhe também notícias do Magalhães, e se me mandava a morada d’elle no Porto ( se é
que elle ainda lá está) porque desejo escrever-lhe, estranhando não ter dado notícias á tanto
tempo. Terá passado pior ? Eu continuo trabalhando bastante apesar deste calor terrível que
tem feito ! Imagino o que terá sido por Lisboa. “
Assinado e datado de Figueiró dos Vinhos 23 de Julho 1928. Com furos de arquivador.
35€ - 70€

180 - MALHÔA, José.- 1 Carta autógrafa (3p.; 18cm.) + 1 Recibo
Carta dirigida a João Correia Ayres de Campos (Conde do Ameal) a tratar da compra de um
quadro intitulado “ João Semana” : “… A muita amabilidade de V. Exª levou-o a não me perguntar o preço do “ João Semana” quando V. Exª me fez a honra, de sua visita ao meu atelier;
eu é que não devo abusar d’essa amabilidade, indicando no catálogo que esse quadro pertence
a V. Exª sem lhe diser o preço, que é de Rs. 250$000. Rogo portanto a V.Exª se sirva diser-me,
se acha rasoavel o preço que acima indico, para dar a resposta para o catalogo.” Refere-se
depois á possível obtenção de um retrato de uma senhora (actriz, ou cantora) que Ayres de
Campos gostava muito de ter, informando: “… creio que a única pessoa a quem ella deu o
retrato foi a Duqueza de Palmella, mas como soube que ela vai dar uma série de recitas em
Paris, ( onde por certo será mais humana) escrevi para ali, para um meu amigo bastante relacionadonão só com escriptores, mas também actores, para fazer se consigo satisfazer o empenho de V. Exª.”
Assinada e datada de Lisboa 5 Maio 1898. Juntamos um recibo de 250$000 reis referente á
compra do quadro intitulado “João Semana”., e dois envelopes.
100€ - 200€
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181 - MALHÔA, José.- 1 Carta autógrafa (2p.: 18cm)
Dirigindo-se a Ribeiro Arthur, Malhôa refere-se ao envio de uma encomenda “Lisboa não sei
quantos!... Envio-te pelo correio o contorno…” explicando ainda as razões técnicas da sua
escolha “…não tos arranjei nos grandes porque o melhor papel para retratos são as folhas” e
acrescenta ”… se não tem as dimensões que desejas podes facilmente remediar com margens
d’outro papel [… …] não te escrevo mais como desejava por falta de tempo. Chegou o Ramalho…” .
Assinada.
40€ - 80€

182 - MALKIEL- JIRMOUSKY, Myron.- 1 Carta autógrafa ( 2p.; 22cm.)
Carta dirigida ao Dr. Reinaldo dos Santos. « …. J’ ai envoyé donc, à Votre adresse [… ….] Le
manuscript de ma communication, destinée à l’Académie des Beaux Arts. Je suis três flatté et
honoré par votre courtoise proposition de la lire à la place et de la publier, et je voudrais espérer que ma façon de resoudre le probléme vous interessera, aussi bien que la docte Compagnie.
[…. ….] La nouvelle que vous me communiquez sur l’Exposition de 340 panneaux de l’école
Portugaise a succité mon plus vif interêt. Je suis prêt á faire tout le possible pour pouvoir venir
les admirer et étudier, car il me semble que la connaissance de cês tableaux será desormais
indispensable pour l’étude de la peinture portugaise et pour l’enseignement que je fais ici sous
les auspices de l’Institut Portugais de l’Université de Paris.”
Assinada e datada de Paris de 6 de Março 1940.
35€ - 70€

183 - MANIFESTO DE CARGA EM SETÚBAL ( Conde da Póvoa).- 1 Documento
manuscrito e parcialmente impresso (13 x 25cm.)
Manifesto de carga passado por : “…Eu João Baptista Simões natural de Setúbal Mestre que
sou do hiatte que DEos Salve por nome Dois Amigos que ao prezente está ancorado no porto
desta Cidade para com o favor de Deos seguir viagem ao porto de Cork onde he minha direita
descarga que he verdade que recebi e tenho carregado dentro no ditto hiatte debaixo de cuberta enxuta e bem acondicionado de Henrique Teixeira de São paio cento e cincoenta moios de
sal por conta e risco do mesmo senhor a entregar aos Snrs São paio e Cª desta Cidade onde
recebera ordens e seguirá o destino […. ….] Pagando-me de frete oito mil reis por moio de ida
e volta […. …] Feito em Setubal aos 22 de Abril de 1810.”
Assinado e datado por João Baptista Simões. Henrique Teixeira de São paio (1774-1833) Barão
de Teixeira e 1º Conde da Póvoa foi riquíssimo proprietário, Par do Reino e Ministro da Fazenda. Documento emoldurado.
80€ - 160€
184 - MANUEL II, Dom ( Rei de Portugal).- 1 Cartão autógrafo
Cartão dirigido ao General Carlos Roma du Bocage, na época Ministro dos Negócios Estrangeiros:”… Recebo n’este instante a sua carta com as informações de Inglaterra e Hespanha
que muito agradeço. Peço-lhe para as communicar ao Presidente do Conselho para elle dizer o
que lhe parece mais conveniente sobretudo às de Hespanha e para elle em seguida me dizer,
d’acordo consigo, o que se deve fazer.”
Assinado e datado da Pena 11 Julho 1909. Cartão timbrado c/as armas de Portugal.
30€ - 60€
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185 - MANUEL II, Dom ( Rei de Portugal).- 1 Carta autógrafa ( 8p.; 19cm.)
Nesta extensa carta dirigida ao Dr. Reinaldo dos Santos, D. Manuel aborda um interessante
tema de bibliografia antiga. Depois de agradecer uma carta daquele critico de arte e pedir desculpa pela demora na resposta, começa por dizer: “… Dir-lhe-hei, que é com impaciência que
aguardo mais notícias acerca do seu trabalho sobre os Ms. Iluminados, obra que considero tão
útil como patriótica. Na minha curta passagem por Paris, nos meados de Agosto, fui visitar a “
Exposition d’Art Autrichienne- Les Trésors de Maximilien”: muito pensei em si, ao contemplar
o nº 82 “ Livres d’Heures de l’Impératrice Eléonore mére de l’Empereur Maximilien” que
contem em iluminura as Armas de Portugal.” continua referindo-se a outras obras da Exposição
c/interesse para Portugal e aborda então a iconografia do emblema da Rainha D. Leonor:”…
Passando agora ao ” Livro d’Horas da Rainha D. Leonor “ , nem sei dizer-lhe o enthusiasmo,
( misturado de amarga trizteza ) que a photographia, tão gentilmente enviada, me causou ! É
uma jóia mais do que preciosa, e doe, sabel-a na América ! Como foi ella parar ás mãos de
Pierpoint Morgan ? – A fachada do Breviario tem para mim um especial interesse, por alli se
encontrar o emblema – o famoso camaroeiro -, da Rainha das Misericórdias. A sua reproducção na iluminura tem para mim uma grande importância, pois é a prova de um engano, que há
algum tempo eu suppunha. – na célebre “ Vita Christi” impressa por Valentim Fernandes em
1495, vem reproduzido o emblema de D. Leonor, mas as avessas! Sempre julguei que alli
havia um erro de impressão, que até agora, não vi mencionado, nem mesmo pelo meu tão querido amigo o Conde de Sabugosa ! A minha duvida augmentou de volume, ao estudar cuidadosamente “ Os Actos dos Apóstolos” impressos em 1505, egualmente por V. Fernandes e onde o
emblema da Rainha vem novamente reproduzido. [… … ] Comparando o “ emblema” da “
Vita Christi” [… …] Com o dos “Actos” reparei que eram differentes: o da “Vita” têm a rede
em cima, o que é ilógico: o dos “ Actos” tem a rede em baixo, o que é o natural, visto o emblema da Rainha, representar a rede em que foi levado o malogrado Principe D. Affonso após o
nefasto desastre de Santarém ! aduzindo estes e outros argumentos a favor desse erro informa:
“ .. Tenciono chamar, no meu livro, a attenção das “auctoridades”, para esse facto curiozo,
que me parece, passou até hoje despercebido, a pezar de bem lógico.” a propósito dos “ Livros
Antigos Portugueses” refere que vai visitar varias Bibliotecas estrangeiras para ver exemplares
dessas obras e confessa: “…. Tenho um enorme trabalho deante de mim e preciso dispor com
afinco as mãos á obra, esperando poder dedicar uns meses ao meu livro.” Termina , “ … Sensibilizou-me sobremaneira o que me escreve acerca da sua conversa com o nosso Antonio de
Lancastre,[ médico do Rei] homem em tudo excepcional, cuja deliciosa visita foi um incentivo
poderoso, e cujos conselhos cheios de saber, me foram preciozos. Elle realizou bem o meu
intuito : “Servir” o meu querido Paiz.”
Assinada e datada de Sigmaringen de 4 de Setembro de 1927.Juntamos o respectivo envelope.
250€ - 500€

186 - MANUEL II, Dom (Rei de Portugal) .- 1 Carta autógrafa ( 2p.; 27cm.)
Carta dirigida ao Dr. Henrique Trindade Coelho. Começa por se desculpar na demora da resposta mas : “… tenho estado sobrecarregado de trabalho; e o Dr. Trindade Coelho, grande trabalhador, sabe o que isso quer dizer!” respondendo directamente a um pedido de Coelho, diz:”…
Infelizmente, não posso, com mágua minha, satisfazer o seu pedido: não conheço pessoalmente
Paul Bourget. Por diversas vezes, durante as minhas estadas em Paris ou em Versailles, estive
para encontrar esse illustre escriptor e pensador, que admiro profundamente. … …” continua
depois a tratar de outros assuntos abordados anteriormente pelo seu interlocutor, e que tinham a
ver com a situação política do país, “… Sensibilizaram-me sobremaneira as expressões da sua
carta: n’ellas vejo, com orgulho, o juízo de um homem justo e de um Portuguez, que põe a
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Pátria acima de tudo! Como sabe, o lemma da minha vida difficil e amargurada tem sido “
Servir a Pátria”. E, se a tenho podido Servir, cumpri o meu Dever. O maior premio que um
homem pode ambicionar. Sempre que isso é possível, ou me é licito, procuro, a bem da Pátria,
fazer ouvir a minha voz; e os acontecimentos teem dado razão a essa voz; Somente, ella nem
sempre é escutada.” e refere-se directamente ás ambições de Espanha sobre Portugal que se
manifestaram em Évora, “.. Os ultimos e tristes successos de Évora vieram mais uma vez,
demonstrar donde sopra o vento! E o velho rifão lá diz: “ De Hespanha nem bom vento, nem
bom casamento”! para concluir:”… Permitta Deus que todos sem excepção, abram, a tempo,
os olhos, que a modorra moral e physica tem mantido fechados! “
Assinada e datada de Fullwell Park, 22 de Dezembro 1931.
200€ - 400€

187 - MARAÑON, Dr. Gregorio.- 4 Cartas dactilografadas
Cartas dirigidas ao Dr. Reinaldo dos Santos :” Octubre 30 [ ….] He hablado com la Junta de
los Cursos de Conferencias de Madrid y estan todos encantados de que venga Vd. á dar la suya
sobre Sequeira y Goya…” + “… 1 Abril 1940 … … nos gustaria de tener el original que nos
prometio a Richet y a mi del libro sobre los países latinos. Ya solo falta su original. Ahora mas
que nunca creo que su publicacion seria utilíssima. Pronto le enviare três libros mios que estan
en impression…” + “.. Abril 20 […] Le enviare enseguida uno de los capítulos de nuestro
libro como desea. […] He recibido en efecto la invitacion para assistir a las fiestas del Centenário de la Independencia de Portugal y la he aceptado com mucho gusto.” +
“… Com
estas líneas le presento a Don Santiago Alba, amigo mio muy querido cuyo alto nombre en la
politica conoce a Vd y al que, a parte mi amistad, todos los españoles tenemos en singular
estima.”
Assinaturas autógrafas.
40€ - 80€
188 - MARIA II, Dona ( Rainha de Portugal).- 1 Documento em pergaminho.- Sec. XIX.(2p.; 39cm.)
Carta de mercê a Diogo de Paiva Pereira da Silva , “…. Da serventia vitalícia do Emprego de
aspirante da Contadoria do Thesouro Publico Nacional.”
Assinatura autógrafa. Datado de Lisboa 7 de Maio 1838. Conserva o fitilho, c/selo branco.
80€ - 160€

189 - MARIA II, Dona ( Rainha de Portugal).- 1 Documento em pergaminho.- Sec. XIX.
Apostila pela qual “… Há por bem fazer mercê a Diogo de Paiva Pereira da Silva da Serventia
vitalícia de Emprego de Aspirante de Primeira Classe da Contadoria do Tribunal do Thesouro
Publico.”
Assinatura autografa seguida da assinatura do Conde do Tojal. Datada de Lisboa 5 de Março
1845. Conserva o selo branco de papel, embora c/pequenos defeitos.
75€ - 150€

190 - MARIALVA, Marquês de.- 1 Documento (1p.: 31cm)
Alvará de Procuração manuscrita onde “Pelo prezente [… …] constituo meu bastante Procurador ao Snrº. Antonio Carvalho, para que em meu nome, e sem prejuízo dos meus direitos possa
não só tomar posse de todos os bens pertencentes à Comenda de S. Bartholomeu de Altange da
Ordem de Christo [… …] mas também possa [… …] fazer Inventário de todos os referidos bens
pertencentes à mesma Comenda…”. Assinatura autógrafa e datado de 16 de Agosto de 1801.
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Trata-se do 5º Marquês de Marialva, D. Diogo José Vito figura de relevo na sociedade da época
e em especial da corte de D. Maria I .
50€ - 100€

191 - MATOS, Armando de.- 1 Carta autógrafa (2p.; 22cm.)
Carta dirigida ao Dr. Reinaldo dos Santos a “ … convidar V. Exª a colaborar nos volumes da
serie Estudos Nacionais , que V. Exª melhor poderá conhecer, fazendo-me o favor de ler essa
prova de uma das varias circulares a espalhar [… …] por todo o paiz, Brazil e Hespanha.”
Explica depois em pormenor as características dos volumes daquela colecção e atreve-se a propor:”… Sem querer lembrar assuntos, pois V. Exª sabe muito bem o que pode interessar nesta
colecção, atrevo-me a dizer uns dois títulos, mais para orientação de V. Exª e me fazer comprhender, do que propriamente para V. Exª adoptar: Capitéis românicos de Portugal , Portugal
e os estylos arquitectónicos , Pintores primitivos nacionais.
Assinada e datada de S. João da Foz do Douro 27 de Janeiro 1930. Juntamos a prova tipográfica
com a listagem dos previsíveis colaboradores e dos títulos de alguns trabalhos já prometidos
para os “ Estudos Nacionais” .
50€ - 100€
192 - MATOS, Armando de.- 2 Cartas autógrafas ( 2p.; 27p. + 2p.;27cm.)
Duas cartas dirigidas ao Dr. Manuel de Sousa Pinto. Na primeira, o historiador na sua qualidade
de director da notável colecção “ Estudos Nacionais” indaga acerca da prometida colaboração
para um daqueles volumes: “ … É chegada a altura de vir bater á porta de V. Exª a saber
quando poderei ter a honra de receber o original das Grandes Festas Antigas com que V. Exª
quis enriquecer a lista dos trabalhos a publicar pelos Estudos Nacionais. O 1º, já está fora ; o
2º por toda a semana está na rua ; o 3º = Bartolozzi e seus discípulos em Portugal, já está a
compor; o 4º , se V. Exª não mandasse o contrario gostava de que pudesse ser as Grandes Festas. Para 5º irá A origem da moeda, e o 6º seria A antiga construcção Naval. É esta a 1ª série,
se não for obrigado a alterar o programa.” Continuando a referir alguns pormenores técnicos
da publicação, termina: “… Oxalá possa ser esse trabalho de V. Exª pois que é um dos que teem
muita gente à espera, e nesta primeira serie há conveniência em que saiam coisas que agradem
a muitos e de assuntos interessantes.” Na segunda, em sequência da primeira e de uma resposta
negativa de Sousa Pinto, diz A. de Matos: “ .. Lastimo que o impedimento de tratar agora das
Grandes Festas, seja um motivo de saúde. […. ….] Quando V. Exª puder e quizer, organizará o original da Dança no Seculo XVIII, e remeter-mo-há, a fim de eu o incluir imediatamente ao nº que então estiver a compor-se. É esse trabalho também de um assunto interessantíssimo e sugestivo.”
Assinadas e datadas de Gaia, 29 de Junho e 6 de Julho de 1930. Em papel timbrado dos “ Estudos Nacionais” das Edições Apolino. Com furos de arquivador na margem esquerda.
50€ - 100€
193 - MEDICINA.- 1 Documento
Carta de Approvação de profissão e exercício de Medicina passada a José Romão Rodrigues
Nilo por ordem de D. João VI em 16 de Dezembro de 1822. Bonito documento impresso com
bonita cercadura e brasão de armas colorido à mão. Fita de seda pendente com selo branco em
papel. Estimado.
120€ - 250
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194 - MELLO BREYNER, D. Tomás de ( 4º Conde de Mafra).- 1 Carta autógrafa ( 4p.;
21cm.)
Carta dirigida a uma Senhora sobre o modo de tratar a tosse convulsa nas crianças.:”.. devo
dizer primeiro que tudo que a gravidade da tosse convulsa nas creanças depende completamente da maneira como é tratada no começo:quando as creanças na phase das bronchites se conservam em caza fechadas para evitar complicações, a tosse dura pouco tempo; quando se mandam passear e apanhar mtº ar, segundo o conselho do povo e também de muitos médicos, a
tosse é mais grave e dura sempre mais tempo. [… …] Também fez bem a meus filhos e a muitas creanças as fricções com Balsam de Fioravanti no peito e costas ao deitar. Bem como a
permanência d’uma flanella molhada em terebinthina á cabeceira durante a noite.”
Assinada e datada de Lisboa 18 de Abril 1902. Em papel timbrado da Rua da Junqueira 9.
50€ -100€

195 - MIGUÉIS, José Rodrigues.- 1 Bilhete postal autógrafo (1p.)
Dirigido a A. Nunes Ribeiro:” Conforme comuniquei um destes dias a V. Exª , devo partir brevemente para o estrangeiro e com demora. Rogo pois a V. Exª o obsequio de tomar nota do
endereço de minha mãe[… …] em casa de quem se encontram a bom recato os dois sacos contendo os papeis do Dr. Manuel de Sousa Pinto, que V. Exª me confiou há tempos…”
Assinado e datado de 27 de Junho 1935. Juntamos um cartão do mesmo escritor, dando conta
dos honorários pelo trabalho de leitura e catalogação do espólio manuscrito do Dr. Sousa Pinto.
30€ - 60€

196 - MIGUÉIS, José Rodrigues.- 1 Carta autógrafa ( 3p.; 28cm.)
Extensa carta dirigida a David Mourão-Ferreira: “… Depois dum silêncio tão prolongado, quase parece estranho que eu te escreva; mas esta carta é apenas um “ afloramento” duma cadeia
contínua de pensamentos em que figuras com mtª frequência!” Depois fala de alguns amigos
comuns (Caraça, Tagarro, João Raimundo) e a propósito da morte de um deles, diz: “ Esta
ausência de muitos anos tem-me custado muitos amigos; e eu, que estive aqui duas vezes à
morte, sinto que a perda desses amigos é mais grave que a da mª própria vida.” A seguir conta
as dificuldades de noticias de Portugal donde poucas pessoas lhe escrevem:” … Mas nunca
recebi um dado, uma informação – nada ! O pouco que aqui chega – a um amigo meu – vem do
Brasil, ou do Armando Cortesão( que por sinal se queixa agora da grande apatia que reina em
Portugal)” critica a linguagem moderna dos escritores portugueses e espanta-se com a notícia
da prisão de Ataíde e Melo da Biblioteca Nacional por roubo de livros raros comentando: “
Acabo de ler nos Jornais (Times) a notícia espantosa da prisão do Ataíde e Melo. Está tudo a
desabar ? Se não foi a fome, - e não deve ter sido só a fome – o pobre homem estava doido! Só
a loucura explica, para mim, uma coisa dessas. Não creio que não seja uma armadilha para
liquidar o nosso pobre amigo. Se puderes conta-me um pouco o que se passou.” Evidenciando
um desalento progressivo ao comentar tantas coisas tristes, já para o final confessa: “ Sinto ás
vezes o impulso de atirar para a rua com um panfleto violento – mas teria de renunciar ao
regresso com que sonho e talvez ao meu ganha pão daqui: E para onde ir ? Que fazer depois ?
Por desgraça, a minha literatura parece não agradar a gregos nem a troianos: viste a lambada que apanhei na Seara [revista Seara Nova] do Virgílio Ferreira ? Como é possível que um
crítico “liberal” ou “ avançado” passe em branco o que há de realmente progressivo no meu
livro de contos?!Eu sei que guardo laivos de uma ou outra época, vícios do pensamento de
entre deux guerres : mas o melhor, o que escondo, o impublicável (por agora) – realiza a unificação do meu pensamento político e da minha arte.” Finaliza referindo-se ainda aos livros que
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tinha em publicação com muitos atrasos,” … Talvez não saibas que a Ática, que já tinha a 2º
edição da Páscoa toda composta e revista ( e impressas as gravuras hors-texte do Keil), destruiu a edição, isto é, derreteu o metal! E já me tinham pago metade dos direitos de autor.” E
desabafa:”… E depois queixam-se : “ o Zé não faz nada !” Dá vontade de esquecer tudo e ir
para a Lua.”
Assinada e datada de Nova Yorque 17 de Dezembro 1948.
120€ - 250€

197 - MONIZ, Egas.- 1 Carta autógrafa (2p.:18cm)
Carta do nosso famoso neurocirurgião, dirigida ao colega Reinaldo dos Santos, na qual faz a
recomendação de um médico que “…vai prestar provas para o exército…”, independentemente
do resultado diz” releve a minha impertinência e creia-me, com verdadeira simpatia,…”.
Assinada e datada19-XII-1919.
30€ - 60€
198 - MONTEIRO, Adolfo Casais.- 1 Carta autógrafa (4p.; 12cm.)
Carta dirigida á família , escrita da prisão onde o poeta se encontrava detido com a mulher por
motivos políticos, escrita a lápis e num pequeno papel dobrado muitas vezes, para facilitar a sua
passagem para o exterior:”…Façam à noite esta experiência: a Izilda que traga, na mão, o
livro que a seguir indico, e que diga ao guarda para mo entregar; a ver se pega! Mandem por
exemplo: Zielinsky : Histoire de la civilisation antique, mais ou menos deve estar na estante
alta; talvez tenha uma capa de papel; é um livro grosso, formato grande. Está averiguada a
história dos guardanapos! A Alice [ mulher de Casais Monteiro, também presa ] julgava que
não a tiravam do segredo [ pequena cela de isolamento], e como lá não se tem para dormir
senão a tarimba de pau pediu os guardanapos para fazer com eles travesseiro! E com isto ia-se
fazendo um drama!! Menos romantismos e mais perspicácia! Muito importante: ontem, ou
ante-ontem, a Alice escreveu, mandando a prosa cosida na bainha dum guardanapo. Procurem,
e continuem a ver todos os dias, pois ela continuará a servir-se deste meio. Também há dias
mandou pela Izilda um vestido, dizendo que era para arranjar os punhos e a gola. Num e noutro ia prosa para a família; avisem-nos, caso o vestido já tenha ido para casa dela, e não
tenham dado por ela. Não sei se já disse que juntaram a Alice com as outras duas raparigas. É
muito bom para ela. A solidão era o que eu mais receava para ela. Adeus; não se preocupem
comigo, estou bem, tenho excelentes companheiros de quarto; só os livros me fazem falta.
Podem mandar para mim qualquer recado para a Alice.” Com um postscriptum : “..Afinal o
papel da Alice vinha no guardanapo que veio hoje para mim. Tirei-o, e vai aqui dentro. É da
máxima importância: telefonem imediatamente para o pai da Alice, para a Fábrica, para ele o
vir buscar.”
Assinada.
75€ - 150€
199 - MONTEIRO, António Augusto de Carvalho ( Monteiro dos Milhões).- 1 Carta autógrafa (2p. 21cm.)
Carta dirigida ao Dr. José Vicente Barbosa du Bocage : “ Recebi de França (Dijon), esta
manhã, alguns catálogos manuscriptos sobre obras de Sciencias Naturaes ( Zoologia, Botanique, Mineralogia etc.) e na carta, que os acompanhava, pedem-me para mostrar a V. Exª esses
catálogos, a fim de que V. Exª examinando-as, possa ver se encontra alguma cousa que lhe
convenha ou ao Museu. [… … …]
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Querendo V. Exª algumas das obras indicadas n’estes catálogos, posso, se V. Exª assim o desejar, faze-las vir conjuntamente com outras que eu alli já escolhi e separei.”
Assinada e datada de Lisboa, 17 de Fevereiro 1880.
45€ - 90€

200 - MORAES, Alfredo de.- 1 Bilhete postal autógrafo
O artista, valorizado e conhecido aguarelista e ilustrador, presta esclarecimentos relativos à sua
ausência “…volto amanhã a estar de serviço ao Quartel, e à C. Municipal [… …] Hoje à
tarde vou a casa do meu bom protector [possivelmente Costa Mota seu tio]…”. Muito valorizado com uma bonita aguarela de temática floral como fundo à mensagem escrita.
Assinada.
80€ - 160€

201 - MORAIS, Wenceslau de.- 1 Carta autógrafa ( 4p.; 22cm.)
Carta dirigida ao Almirante Hipácio de Brion. Começa por referir a vontade de Brion em ter
informações históricas sobre uma peça antiga de bronze provavelmente japonesa mas da qual
Morais nada poude averiguar, assim aconselha: “ … Tem paciência ; guarda o bronze… sem
histórias.” Depois a propósito do livro que Brion havia escrito e lhe oferecera [ Duas mil
légoas no Hindustão- 1906 ], diz: “ … Mil e mil agradecimentos pelo formosíssimo livro que
me ofereceste. Nunca imaginei que em Portugal se pudesse fazer coisas tão lindas. Foi um
fiasco financeiro, como dizes e eu muito acredito ( a nossa gente só sabe ler o Diario de Noticias), mas a tua consciência deve estar satisfeitíssima. Folheei o livro todo, como imaginas;
mas ainda o não li com [ ? ] por falta de tempo, lendo paginas ao acaso. Não se podia desejar
melhor; é escripto na linguagem corrida, mas muito attraente, própria para um livro de viagens; mais rhetorica viria fora de propósito. Não havia comprado o volume, como bem julgas,
pela razão que apontas – de não se vender aqui, - mas ainda por outra razão mais forte – o
ignorar completamente a sua apparição. O Commercio do Porto, único jornal que leio, não me
fallou n’elle; ou então passei por cima da noticia. [… …] E viste a Índia , paiz que eu muito
ambicionei conhecer, quando podia viajar. Agora não. A Índia impõe-se bem mais que o
Japão; a Índia representa uma civilização morta, um povo agonisante ( e quem sabe ?) o que
impressiona bem mais do que estas terras de sorrisos, que é o Paiz do Sol Nascente.”

67

Assinada e datada de Kobe 3 de Julho 1907. Em papel timbrado do Consulado de Portugal em
Hiogo e Osaka.
250€ - 500€

202 - MORAIS, Wenceslau de.- 1 Carta autógrafa (1p.; 33cm.)
Carta dirigida ao Almirante Hipácio de Brion. Comentando a estadia de Brion numas termas
estrangeiras, compara a vida social e económica do estrangeiro com a do Portugal republicano
pré Estado Novo: “ A ordem, a limpesa, a disciplina, a honestidade, que encontraste lá fora,
comparadas com os desmandos da nossa terra. É característico o facto do teu Filho ter pago
1000$00 por 2 visitas medicas feitas a sua Esposa; mas não devemos esquecer a desvalorisação enorme em que caiu o nosso papel, passando o escudo de, 1.000rs, a valer cerca de 30
reis; se os ordenados subissem em proporção da descida do escudo, não resultaria mal algum,
mas é o que não acontece…” Depois num tom diferente, mesmo confessional diz: “ … Dizesme que sentiste sempre uma grande attracção pelo exotismo. Também eu fui assim, e pelo exotismo sacrifiquei todo o conforto da minha vida. Falas-me com saudades do interior da Índia e
do Alto Egypto. Da India morro com o pezar de não a ter visto, pois só a cheirei de longe, em
Ceylão ( indo a Kandya) e Ceylão é quasi India. No Alto Egypto nunca me perdi, mas visitei o
Cairo (com as pyramides) e Alexandria; e posso dizer-te que o exotismo do Egypto e o exotismo
do Japão ( bem differentes um do outro) impressionaram-me mais do que todos os exotismos.
Estava escripto que eu devia viver metade da
minha vida no Japão , onde conto deixar a pele
qualquer dia…” Após referir o gosto de ler
livros de viajantes termina com desalento: “ …
Quanto a mim, nada tenho que me dê distracção,
senão as saudades do passado, que me embalam.
Vivo de saudades e morro de saudades.”
Assinada e datada de Tokushima 24 de Outubro
1925. Juntamos o respectivo envelope.
220€ - 500€

203 - MORAIS, Wenceslau de.- 1 Documento
autógrafo ( 3p.; 33cm.)
Original do artigo PORTUGAL – MACAU
publicado em 1951 no opúsculo “ Camões nas
paisagens orientais”. Alguns trechos foram aproveitados também para o livro “ Paisagens da
China e do Japão”. Começa: “ Encontro-me em
Kobe, n’este prestigioso Nippon, n’este prestigioso torrão do Sol Nascente. Agora, todo elle
em galas primaveris; as ultimas floritas, brancas
ou róseas, vestem ainda os galhos negros das
ameixieiras, e já as primeiras dos pessegueiros e
das cerejeiras desabrocham á brisa em colorações amorosas; esverdeam em novos rebentos
todos os troncos. …” e termina: “ … Acorda,
abre os olhos, põe-te a pé, lava o rosto e as
mãos do pó da estrada, almoçou – que ainda
tens muito trigo nos celeiros, - agarra-te á enxa-
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da, cava o teu torrão, a terra de nós todos, ama, vive uma vida honesta, dá de comer e educação aos filhos de hoje; e verás como podes ainda ser feliz, tranquilo, respeitado … Acorda,
Portugal; acorda, dorminhoco !... Acorda, Pae, meu Pae!...”
Assinado e datado de Kobe, Março de 1898. Pequeno restauro numa dobra.
200€ - 400€

204 - MORAIS, Wenceslau de.- 1 Documento autógrafo ( 7p.; 33cm.)
Original do artigo A PRIMAVERA dedicado a Camilo Pessanha e publicado no Jornal “ A
Tribuna “ em 1899. Começa: “.. Há alguns dias, na cidade de Kobe, - poderia precisar o dia, e
quasi a hora, se tamanho rigorismo me exigissem, - irrompeu a primavera. Irrompeu; não há
sombra de exaggero no vocábulo. Irrompeu, surgiu d’um pulo, fez explosão. N’este paiz do Sol
Nascente, onde o sol, e com elle todas as grandes forças naturaes, são ainda uns selvagens – se
assim posso expressar-me, - uns selvagens sem freio, sem noção das conveniências, incapazes
de se apresentarem de visita, de luvas e casaca, n’uma corte qualquer da nossa Europa;” e
termina: “ …é agora o murmúrio continuo, soluçante, da água, despenhando-se de rocha em
rocha; trina um passaro vagabundo; um francez bate as palmas, pede cerveja; um inglez pede
whisky; um nipponico pede chá; a voz da Senhora Primavera vibra distincta, fresca, doce;
Primavera desfaz-te em desculpas, em risinhos, diz que já vae, não tarda; mas o inglez tem
pressa, renova o seu pedido com azedume; e o instrumento é tão perfeito – oh, maravilhas da
sciencia ! – que se houve até o ciciar d’um beijo, que é naturalmente do francez…”
Datado de Março( 1899 ?)
200€ - 400€

205 - MOURÃO-FERREIRA, David.- 1
Documento autógrafo
Original autógrafo da poesia A ESCADA
SEM CORRIMÃO – Fado corrido :
“ É uma escada em caracol,
E que não tem corrimão.
Vai a caminho do sol,
Mas nunca passa do chão!
Os degraus, quanto mais altos,
Mais estragados estão.
Nem sustos, nem sobressaltos,
Servem sequer de lição!
Com receios ninguém sobe
E com sonhos também não.
Há quem chegue a deitar fora
O lastro do coração.
Sobe-se numa corrida
Correm-se perigos em vão.
Adivinhaste : é a vida
A escada sem corrimão
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Assinado.Tem uma dedicatória também autógrafa: “ Pertence, evidentemente, à Gina, com
todo o amor do..” No verso apresenta três poemas inacabados e riscados. Inédito ?
150€ - 300€

206 - MOURÃO-FERREIRA, David.- 1 Documento dactilografado (4f.; 28cm.)
Curiosíssima carta ficcionada, dirigida a si próprio. Escrevendo a um suposto “ Mestre” (ele
próprio) que trata por “ caro” começa com ironia:”. Espero que a ousadia do “ caro” me seja
perdoada pela concomitante humildade posta no “ mestre”. em seguida descreve-se como
autor : O meu nome pouco ou nada lhe dirá; creio, portanto, urgente e necessario explicar que
sou um pobre obscuro escriba oriundo da charneca alentejana e instalado de fresca data na
capital. Minguados são os meus recursos, vastíssima a ambição que de mim se apoderou. Nada
mais nada menos que ombrear com os luminares das letras portuguesas, quiçá europeias ou
universais. […… …] Sou autor – modesto, singelo autor – de um livro de novelas a que pus o
título um pouco simbólico e certamente muito atrevido de “ Pardais no Mar”. Trata-se de um
trabalho laboriosamente elaborado no sossego da hora e fundamentalmente baseado na inspiração que nos dá o coração, solitário caçador, e na inquietação, fruto de um sexo impiedoso,
inconstante e volúvel, fulcro de uma vivência em que o vermelho e o negro, como na obra de Stº
Agostinho, constantemente se cruzam, entrechocam e confundem.” já apresentado, diz o que
pretende: “.. Indeciso sobre o valor da minha obra, ousei submetê-la à apreciação de dois dos
maiores génios que a nossa literatura jamais procriou: Aquilino Ribeiro e Miguel Torga. Se do
primeiro recebi palavras de conforto, do segundo não foram menos encorajadoras as frases
que me mimosearam. Aquilino e Torga, expoentes máximos da vivência das nossas letras, quiçá
Prémio Nobel “ ex-aequo in virtutibus majorum”, tiveram a gentileza extraordinária de me
endereçar os comentários que passo a transcrever com a devida vénia:” seguem-se os comentários dos dois escritores redigidos bem ao estilo de cada um, para o suposto autor dos “ Pardais no Mar ” voltar a manifestar a sua insatisfação:”… Não seriam estes depoimentos incentivo
bastante para um neófito como eu, que se presa de não deixar os seus créditos por mãos
alheias ? Sim, até certo ponto, creio que seriam. Mas – perdoe-se-me a irrelevante imodéstia –
a minha ambição é enorme, ousarei mesmo afirmar que ela é grande. [… … …] Uma coisa a
meu ver extremamente importante, lhes falta, porém. [… … …] A idade! [… … …] Aquilino e
Torga já não são novos e, no meu consenso, é esse um escolho importante quando se julga o
trabalho de um escritor hodierno. Digo bem: hodierno! É isto o que eu sou.” Assim, insatisfeito com esses juízes, depois de “ olhar pela Republica das Letras de quem se aproximasse na
idade [… … …] “ descobre finalmente o novo juiz que procurava, e “ coincidência curiosa: na
obra desse homem existe um livro garbosamente intitulado “ Gaivotas em Terra”. O meu chama-se “ Pardais no Mar”. Gaivotas, símbolo da liberdade desenfreada e pura que só tem por
limite o céu; pardais, avezinhas frágeis que esvoaçam sôfregas de idêntica liberdade e largam
em terra precisamente a mesma vivência que as suas gaivotas ofertam ao mar.” por isso conclui: “ ..Não seria este paralelo tão inesperado e concludente um motivo mais para que uníssemos os nossos esforços e fôssemos asa, para que conjugássemos os nossos ideais e fôssemos
voo? Se o mestre fosse ave, não me quereria dizer com qual das suas penas é que escreve?
Seria uma pena que escrevesse a única coisa que eu desejaria pedir-lhe… Mas ponhamos de
parte lamúrias escusadas que o intróito já vai demorado e há que ser prático. Peço-lhe que leia
os meus “ Pardais no Mar.” e termina: “ O Mestre vaticinará, portanto, “ in limine”, se eu
devo ser o novo irrigador das letras lusíadas ou se me devo confinar ao mero papel de passivo
espectador dos gloriosos rompantes alheios.”
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Junto, vêm duas páginas com um trecho muito curioso de índole levemente escatológica intitulado “ QUE COMO TUDO…” supostamente retirado do livro “ PARDAIS NO MAR”.
Assinatura autógrafa. Inédito ?
200€ - 400€

207 - MOURÃO-FERREIRA, David.- 1 Documento autógrafo (4p.;21cm.)
Rascunho autógrafo de uma carta escrita a Jorge de Sena e outra escrita a Casais Monteiro.
Ambas tratam da prometida colaboração de Mourão-Ferreira, sobre a poesia de Cecilia Meireles
para a Revista “ Cadernos de Poesia” organizados por Sena e que aquele decide entregar para
publicação na Revista “ Távola Redonda” organizada por Couto Viana. Diz o poeta a Sena: “…
Depois de ter entregado ao Dr. Casais Monteiro o artigo da Cecilia Meireles, para ser publicado noa Cadernos de Poesia, comprometi-me, perante os meus companheiros da Távola , a
escrever outro pequeno estudo, que deveria acompanhar algumas poesias inéditas que a Cecília nos enviou. No entanto, o tempo passou e eu ia verificando que nessa altura, me era dificílimo escrever o que quer que fosse sobre a poesia de Cecília Meireles: daí, o tê-lo procurado,
há uma semana, daquela maneira que lhe deve ter aparecido tão importuna e inoportuna. E
com a precipitação, não cheguei a propor-lhe o que desejava: que você fizesse o favor de me
restituir o artigo, para eu o publicar na Távola (cujo número estava nessa altura, já em provas) – e me desse algum tempo para eu poder escrever então um outro artigo para os Cadernos de Poesia. [… … …] Entretanto todos me assediavam- em especial da tipografia. [… …
…] e apenas faltava a minha colaboração. Descobri, por acaso, o rascunho do trabalho que
você possui ( e que eu supunha ter perdido); a tentação foi demasiado forte: como me pareceu
ser a única saída para este caso bicudo, mandei-o para a tipografia. Acabo mesmo agora de o
fazer.E apresso-me a comunicar-lho, para que não haja nenhum malentendido. Sei que você
tem má opinião a meu respeito e que este incidente a irá, talvez, fortalecer. Peço-lhe apenas
que me acredite.” Assegura depois que escreverá o tal prometido artigo quando puder.
No verso tem outro rascunho de uma carta a Casais Monteiro sobre o mesmo assunto pedindolhe não só para a ler mas também para encaminhar a carta anterior para Jorge de Sena, confessando:”… Este incidente é-me deveras penoso, porque receio que Jorge de Sena descubra nele
qualquer má-vontade que não tenho.”
Rubricadas. Uma tem a data de 21 de Fevereiro 1952.
120€ - 250€

208 - NABUCO, Joaquim.- 1 Carta autógrafa ( 1p.;18cm.)
Carta dirigida a um amigo, seguramente Rafael Bordalo Pinheiro : “… Foi pelos ultimos jornaes do Brazil que tive noticia do accidente de que foi victima, e por isso somente hoje lhe
envio uma palavra de sympathia e vivo interesse pelo seu restablecimento, que a esta hora há
de ser completo. Muitas felicidades no Anno Novo que tão mal começou para a França.”
Assinada e datada de Londres 2 de Janeiro 1882.
60€ - 120€

209 - NABUCO, Joaquim.- 1 Carta autógrafa ( 1p.;21cm.)
Carta dirigida a Rafael Bordalo Pinheiro, agradecendo-lhe o conhecimento de D. Benigno Martinez amigo de Bordalo em Madrid, aquem aquele havia pedido para conhecer o famoso politico
brasileiro, ardoroso defensor do abolicionismo, numa reunião da Sociedade Abolicionista.
Agradecendo diz Nabuco : “…Falámos muito do seu lápis prodigiozo, do seo glorioso Album
das Glorias e do seo talento, que ambos lamentamos não tenha por horizonte a Europa. A
imprensa Hespanhola acolheo-me como a Portugueza, e a Sociedade Abolicionista penhoroume com as manifestações que me fez. Junto vae um retalho do Jornal. Peço-lhe que me mande
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noticias suas para Londres Legação do Brazil, que me lembre ao nosso amigo Ramalho Ortigão e que….”
Assinada e datada de Madrid 24 de Janeiro 1881
Juntamos uma carta autógrafa de D.BENIGNO JOAQUIM MARTINEZ dirigida a Rafael
Bordalo Pinheiro dando-lhe conta das actividades de Nabuco em Madrid.
80€ - 150€

210 - NABUCO, Joaquim.- 1 Carta autógrafa ( 4p.; 18cm.)
Carta dirigida a Rafael Bordalo Pinheiro. Já em Londres o notável diplomata e politico brasileiro lança por amizade um repto a Bordalo: “… Há muito annos que cresce em mim a convicção
de que o seo destino artístico e jornalistico seria um dos mais brilhantes da nossa época se, em
vez de estar fechado em Portugal, o seo talento tivesse uma área tão vasta como Londres lhe
offerece. É realmente pena, mesmo no ponto de vista das idéas liberaes que o seu lápis tão
poderosamente bem servido, que a sua fama não seja universal. O De Martino que foi seo amigo no Rio está n’este momento ao meo lado, e pensa commigo que o seo futuro a todos respeitos, como gloria, posição e dinheiro, seria brilhantíssimo se V.ê viesse instalar-se em Londres e
fundasse um Jornal.” Inclusivamente, “ Estou prompto a consultar diversas pessoas entendidas
sobre o successo da nossa idéa.” e remata, “… Um jornal mais ou menos cosmopolita, que
servisse em Londres a causa do liberalismo no mundo inteiro [… …] parece-me uma empreza
digna de Bordallo Pinheiro.”
Assinada e datada de Londres 10 de Novembro 1882.
120€ - 250€

211 - NAMORA, Fernando.- 1 Carta autógrafa ( 2p.; 22cm.)
Carta dirigida ao escritor Campos de Figueiredo a pedir uns versos perdidos, para posterior
publicação:“ … O meu amigo ainda é dos felizes que têm férias, anuais, pendulares, desmentindo a pelintrice tradicional dos poetas). [… …] Voltemos ao meu pedido: Faltam-me só os
poemas em questão (os das pastas do Dr. Silvio e um que foi publicado no jornal literário

72

Horizonte , de Lisboa, há uns 8 anos ( 7 ?) para entregar o original á tipografia. Por isso,
agradeço-lhe o incómodo de mos mandar e de perder meia hora na biblioteca a procurar-me o
Horizonte e a copiar-me o poema. Nestas andanças de copiar poemas e de rever um ou outro
verso, descuidei-me e saiu-me um poema a valer. Veja a que acidentes um prosador está sujeito.”
Assinada e datada de Pavia 4 de Setembro 1950.
75€ - 150€

212 - NATIVIDADE, António.- 2 Cartas autógrafas
Duas cartas dirigidas ao Dr. Reinaldo dos Santos. Na primeira, este historiador da região de
Alcobaça agradece ”… penhoradíssimo a remessa das gravuras dos túmulos e remeto por este
correio, devidamente registado, a gravura da rosácea” na segunda, depois de agradecer “…
penhoradíssimo o Nº 1 da “ Lusitania” declara: “… Oxalá que tenham a recompensa moral e
material de que o seu heróico esforço é digno, para assim prosseguirem sem desânimos nessa
bela cruzada, merecedora por todos os motivos do applauso unânime de aqueles que se interessam pelo ressurgimento do nosso país. [… ….] Agradeço-lhe do coração as amáveis referências de V. Exª á memória de meu Pai e permita-me a ousadia de não concordar com a interpretação dada por V. Exª á rosácea no seu interessantíssimo artigo sobre os túmulos. Devo também dizer-lhe que não concordo, em parte, com a interpretação de meu Pai.” Termina c/ referências á visita a Alcobaça do Prof. Bashford Dean, que acompanhou.
Assinadas e datadas de Alcobaça 22 de Janeiro e 11 de Março de 1924. Em papel timbrado
pessoal.
40€ - 80€
213 - NEMÉSIO, Vitorino.- 1 Documento dactilografado
Original dactilografado do poema ABC DE ANTÓNIO BOTO :
Começa“. Ai restos de António Boto
Canção de veludo tinto
Em caixa de zinco estreito:
Não somos nada no mundo !
Digo-o e pareço que minto
Se desta ilusão me enfeita
Pensando ter a mais valia
De quem canta perdoando
Ou chora para salvar
Um viver à revelia
Que destino miserando,
Como casca atira ao mar. … … …
Termina“… Antonio Boto ! A beleza
Ninguém a compra, é condão:
Durma à paz da natureza
Teu remoto coração!”
Assinatura e título, autógrafos. Datado do Rio de Janeiro 23 de Agosto 1965. Não o encontrámos publicado. Inédito ?
120€ - 250€
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214 - NEMÉSIO, Vitorino.- 1 Bilhete postal autógrafo
Bilhete postal dirigido ao Dr. Nuno Simões:”… Perdoe a magreza do postal a um homem afobado… E perdoe, ainda, a demora em mandar-lhe O Campo de São Paulo ; mas só tive alguns
exemplares á partida para o Brasil e só agora poderei endereçar os poucos que destino aos
amigos, na primeira linha dos quais está o meu velho Director na PÁTRIA e ilustre “ defensor
do Brasil”, como se disse de D. Pedro.”
Assinado e datado de Lisboa 3 Novembro 1954.
60€ -120€
215 - NEMÉSIO, Vitorino.- 1 Carta autógrafa (2p.; 18cm.)
Carta dirigida a David Ferreira. Nemésio ao tempo redactor do jornal estudantil e republicano
de Coimbra, “Gente Nova” pede ao escritor para fazer uma conferência para os “ rapazes “ do
Centro Republicano de Coimbra : “.. V. é homem para fazer o seguinte: dar um salto a Coimbra e falar-nos sobre tema que deixo à sua escolha, como não poderia deixar de ser, mas era
bom recrutar de entre os que conduzam os rapazes ao âmago dos nossos redis ideológicos. O
Centro [ Centro Republicano Académico de Coimbra] mexe-se e eu queria dar-lhe autênticas
conferências, e não falas mais ou menos bonitas e floreadas. Por isso recorro a si.”
Assinada e datada da Cruz de Celas (Coimbra) 25 de Janeiro 1928. Em papel timbrado do Centro Republicano Académico de Coimbra – Direcção e Redacção do Jornal Gente Nova.
100€ - 200€

216 - NETO, Henrique Coelho.- 1 Carta autógrafa ( 2p.;18cm.)
Carta dirigida a um “ amigo e confrade ”, seguramente ao Dr. Manuel de Sousa Pinto. O notável
escritor brasileiro começa quase poéticamente por se referir á viagem de Sousa Pinto ao Brasil,
dizendo: “…Agora sim, em pleno estio, com o sol a arder, ao som do canto acre das cigarras,
com o céu d’um azul que deslumbra e a vegetação dum verde fulgurante, agora sim é que eu
queria vel-o aqui, na “ Terra Moça” do seu idyllio incomparável. Não a revestiam as galas
estivaes quando o meu amigo visitou-a – andava de Trapos de Cremas, com o céu todado de
nuvens sujas, calada no arvoredo e dum verde funéreo. Agora é o seu tempo sumptuoso; vel-a é
no viço do sol – de Dezembro a Março, com a prodigalidade dos dias de ouro. Volte-nos, venha
ao que merece – receber de todos nós os louvores a que fez jus.” elogia depois uma obra de
Sousa Pinto que pensamos tratar-se de “ Terra Moça – Impressões brasileiras “ publicada um
ano antes no Porto: “ … O seu livro, que refulge, é, talvez, o hymnario mais bello que jamais
foi consagrado ao Brasil. Há nelle tudo e magnificamente exposto – nem falta a miragem com
os illusionismos do sol. Nem é outra coisa o capitulo formoso em que rutila o meu nome, graças ao esplendor do estylo que por um realce, illuminando-o. Não há como o coração para
milagres…” termina com uma intenção, “… Espero-o com um abraço, se não lh’o levar no
próximo anno, com o volume dos “ Barbaros” que espero ter prompto para o Natal.”
Assinada e datada do Rio de Janeiro de 2 de Fevereiro 1911. Com furos de arquivador na margem superior.
50€ -100€

217 - OLIVEIRA, António Correia d’.- 1 Bilhete postal autógrafo
Bilhete postal dirigido a António Arroyo:”..Agradecidíssimo pela sua Carta. Não tenho recebido, - e por isso não tenho lido, - os últimos nºs da Aguia. Não sei o motivo da sua pergunta e
fico curioso.”
Assinado e datado de 189 Março 1916.
40€ - 80€
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218 - OLIVEIRA, João Marques d’.- 1 Carta autógrafa (4p.: 18cm)
Carta do notável e importante pintor portuense, director da Academia Portuense de BellasArtes, na qual o artista “sendo obrigado a estar no Porto os dias 30 e 31 por causa dos exames…” justifica o adiamento do “nosso passeio artístico, [… …] para depois do 31”. também
por este motivo está o artista em Ponte d’Este, aldeia próxima do Porto que descreve com evidente apreço”Ponte d’Este é das aldeias mais pitoresca que tenho visto. Há aqui uma profusão
d’interessantíssimos motivos [… …] tendo apenas um inconveniente, a dificuldade em arranjar-se de comer, mas que facilmente se remedeia com a [… …] virei aqui passar umas férias,
tão bem impressionado estou.”.
Assinada.
60€ - 120€

219 - ORTIGÃO, Ramalho.- 1 Carta autógrafa (1p.; 21cm.)
Carta dirigida a um amigo, seguramente Rafael Bordalo Pinheiro: “ …Pela carta de Franco,
que lhe envio e lhe peço que me devolva, verá que ainda até hoje não tive a audiência que há
tanto tempo solicito! Não ouso prendel-o por mais tempo ainda. Se V. entende que há alguma
solução mais rápida a minha opinião é que a aproveite. No governo a terrível preocupação do
dinheiro absorve toda a attenção…”
Assinada. Leves manchas marginais.
75€ -150€

220 - ORTIGÃO, Ramalho.- 1 Carta autógrafa (4p.; 23cm.)
Carta dirigida seguramente a Cristóvão Aires então director do Jornal do Commercio, que lhe
havia pedido para solicitar a Eça de Queirós colaboração para o Jornal.
Começa por informar,
“… O Queiroz [Eça de
Queirós] deveria vir hoje
jantar connosco, mas
acabo de receber d’elle
um telegramma de contraviso. Vel-o hei depois
de amanhã, 2ª feira, e lhe
pedirei o artigo. Não
creio porem que elle o
possa fazer desde já porque está trabalhando
aturadamente n’um capítulo da Reliquia, romance
que vae dar ao prelo.
Além do Oliveira Martins encontramo-nos aqui
com o Anthero.[ Antero
de Quental] Mandou-se
vir de Vianna o Guerra
Junqueiro para jantarmos
juntos.” depois acusa a
recepção de vários números do Jornal entre os
quais um que trazia sub-
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linhado a tinta um artigo sobre a inicitiva da festa que comemorou o Centenario de Camões: “
… um dos seus colaboradores diz n’um artigo sem assignatura a respeito do Centenario de
Camões que alguém n’um impresso se atribuíra a inicitiva d’essa festa, quando pelo contrário,
etc.. Isto não teria significação se essa parte do artigo a que me refiro não viesse sublinhada à
penna no jornal que me foi enviado. Julgaria o auctor que fui eu que me attribui etc ? Peço a V.
que desengane esse homem. Eu nunca escrevi nem imprimi tal coisa. Fui convidado para discutir o modo de celebrar o Centenario por uma Comissão que se tinha constituído para esse fim,
e na reunião em que tomei parte propuz o cortejo nas bases em que elle se realizou. Incumbiram-me de fazer esse programma e fi-lo. A Assembleia approvou-o, juntamente com o modo,
que eu egualmente propuz, de o pôr em pratica.” Esclarecido este incidente, já para o final
Ramalho aborda a colaboração que enviara para o Jornal do Commercio: “ …Quando tenha
algumas horas livres pouparei para o Jornal do Commercio alguma prosa. Estimo que as cartas de Simplicio [ crónicas de Ramalho para o Jornal do Commercio] não produziram nos seus
leitores mau effeito. Eu nunca sei coisa alguma do que o publico pensa a meu respeito. A sua
boa informação é a primeira e agradeço-lh’a.”
Assinada e datada da Foz 13 de Setembro. Leve mancha na margem inferior.
350€ - 700€

221 - ORTIGÃO, Ramalho.- 1 Carta autógrafa (3p.; 21cm.)
Carta dirigida a Rafael Bordalo Pinheiro, em papel timbrado da “Comissão Portugueza da
Exposição Colombina” da qual Ramalho fazia parte, a propósito da decoração da casa onde se
iria realizar a Exposição e cuja decoração tinha sido entregue ao insigne artista. “ escrevo hoje
mesmo à Direcção da Companhia das Caldas. Os azulejos na sala grande parece-me serem,
como hontem lhe disse, um augmento de luxo ornamental por cuja falta ninguém daria. É alem
d’isso um desenvolvimento muito dispendioso e que forçosamente levaria a fazer um tempo que
é precioso, e que não podemos desbaratar. Se a casa fosse nossa ainda valeria a pena d’esse
sacrifício. Numa casa alheia é inútil.”[... ...]”Além de tudo há a razão suprema da economia.
Precisamos de cingir-nos às bases do orçamento que V. deu e que eu por minha conta augmentei em mais de 300.000 reis. O meu grande empenho é que d’essa somma orçada sobre o mais
que for possível para V. “.
Assinada.
150€ - 300€
222 - ORTIGÃO, Ramalho.- 1 Carta autógrafa (3p.; 23cm.)
Carta dirigida a Rafael Bordalo Pinheiro, convidando-o a ir a S. Carlos e enviando-lhe um
número do jornal dirigido por Eduardo Barros Lobo (Beldemónio) “ Arauto, que recebi agora.
Beldemónio está levado de metade do nome, e por conta da família de V. ferra-me uma descompostura em cada Nº. Esta de hoje é a mais engraçada de todas e peço-lhe que m’ a não
perca. Para o Nº seguinte espero outra a respeito da Sala d’Armas e do retrato Petit. Creio que
também disse a esse respeito alguma coisa tendo o cuidado de que me escutassem em torno,
segundo o meu maldito costume que me tem malquistado com Beldemonio, mas de que me hei
de curar. D’aqui para deante não torno mais a conversar senão em logar e a horas a que ninguem me escute e onde não esteja ninguém. Lembra-me o Bêco do Falla-Só depois da meia
noite e tendo o cuidado de que não passe a patrulha.”.
Assinada.
120€ - 250€
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223 - ORTIGÃO, Ramalho.- 1 Carta autógrafa (4p.; 21cm.)
Carta dirgida a Rafael Bordalo Pinheiro. “ Acha-se em Lisboa, a bordo do seu Yacht Jessica,
fundeado no Tejo, Mr.Bowles, proprietário e principal redactor do Vanity-Fair. É um litterato
muito disctincto, um jornalista com celebridade e um gentleman. Conheci-o hontem…. Faleilhe naturalmente de V., que elle estimaria conhecer, desejando que V. lhe faça alguns retratos
para o Vanity Fair, entre outros, o do rei e o de D. Fernando. Não conhece da collecção do
Album das Glorias senão o Rosa Araújo, que achou grotesco um pouco de mais. Disse-lhe que
V. folgaria em lhe mandar a collecção completa para que elle pudesse então julgar com justiça
a sua obra. “[… …]” …se eu não estivesse hoje comprometido com outros trabalhos iríamos
juntos á doka. V. pode porem lá ir só, a qualquer hora, querendo, que elle o receberá a seu
bordo perante a apresentação que conjuntamente lhe remetto. Enquanto elle olhar para o
Album das Glorias que V. de propósito lhe fará examinar, poderá V. fixar-lhe bem a physionomia, ou mesmo retrata-lo directamente querendo elle pousar para isso. Seria porem melhor
faze-lo sem elle saber. É uma figura bastante característica, vista principalmente de perfil, e a
toilette de pano azul com o bonet clássico do Royal-Club dá-lhe muito pitoresco! V. poderia
ainda fazer o Yacht. Se se pudesse fazer um um retrato parecido para o álbum , V. comprehende que bella reclame para a publicação em Inglaterra!...” Termina com alguns comentários
curiosos á situação da politica internacional da época.
Assinada.
180€ - 400€

224 - OSÓRIO DE CASTRO, Alberto.1 Documento autógrafo
Original autógrafo da poesia “ NOIVA ?...”
“… Sei que Deus me guarda, não sei bem p’ra
quando,
A mais linda noiva que jamais se viu…
Andam-me as saudades, tristes, relembrando,
Meu jardim de sonhos em que a rir floriu.
No sutil mysterio que a memoria encerra
Há vestígios certos de seus passos leves !
Chorava em silencio quando eu ia á Guerra,
E nos altos montes alvejavam neves.
Volta ao Reino Antigo, tão abandonado,
Ai, noivinha santa que eu sonhara um dia !
Nem já velas andam sobre o mar irado,
Nem já restam cinzas inde a chama ardia !
Tudo está deserto, podes vir sem medo…
Vamos ouvir junctos as canções aladas
Que as brisas modulam, mansas , em segredo,
Nos bordões dos troncos, embalando as
fadas.”
Assinado e datado de Março 1915.
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75€ - 150€

225 - PACHECO, Luís.- 1
Documento
Provas tipográficas de uma
folha volante da CONTRAPONTO
para anunciar a
publicação de um LIVRO /
ENVELOPE de desenhos e
textos de João Fernandes e
Luis Pacheco.
Apresenta o texto seguinte:
João Rodrigues. 30 anos de
idade. Frequentou a Escola de
Belas Artes de Lisboa. Nunca
expôs. Nunca publicou. Nunca quis. Ilustrou as 40 Noites
de Insónia de António José
Forte e está representado em diversos livros e publicações surrealistas. Trabalhava pouco como
desenhador. Ilustrou a edição portuguesa da Filosofia no Boudoir de Marquês de Sade e estava
á espera de julgamento. Agora o julgamento fica á espera dele.
Tem correcções autógrafas de Luis Pacheco c/indicações de titulo e tiragem. Na margem também autógrafo de Pacheco: “ proposta de Luiz Pacheco : eliminar.”
Pensamos que nunca foi impresso.
70€ - 150€

226 - PACHECO, Luis.- 1 Bilhete postal autógrafo
Bilhete postal dirigido ao amigo Carlos Barroco:”…. Caro Barroco: a necessidade pode muito.
Estou em plena campanha para recolha de donativos e assinantes, afim de publicar já ! já ! os

m/ TEXTOS MALDITOS . O autor da Contraponto que ainda se vende melhor é o L. Pacheco.
Vamos a ele ! Encaro cem contos de lucro, pagando todas as despesas.”
Assinado e datado de Massamá 19 de Fevereiro 1974.
80€ - 160€
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227 - PACHECO, Luís.- 1 Bilhete postal
autógrafo
Bilhete postal dirigido ao amigo Carlos
Barroco: “… Há planos na forja e uma
revista em quadradinhos, B.D. portuguesa
e estrangeira, publicação underground,
que promete. Tenho ficado metido em casa
desde há 3 semanas para me livrar do
álcool e das bêbadas correspondentes.
Estou a trabalhar a valer. Aproxima-se a
Feira do Livro e devo ir para a barraca da
Estampa. Não me convém aparecer em
público de fala entaramelada, penca tinta,
olhos vidrados de maluco e manias de dar
dentadas na clientela feminina.”
Assinado e datado de 30 Abril 1973.
80€ - 160€

228 - PACHECO, Luís.- 1 Bilhete postal
autógrafo
Bilhete postal dirigido ao amigo Carlos
Barroco:”… com a pressa, ontem, não
referi 3 assuntos que eram a destacar: 1)
Libertino. Não tenho por aqui nenhum exemplar. Vai sair, assim espero, já revi provas e estão
na Editorial Estampa de Lx, a 3ª edição dos Exercicios de estilo onde o texto foi encaixado, por
sugestão do Editor ( que quer é engrossar a lombada ). Mas talvez haja exemplares da edição
Colibri, falem com o Dr. Fernando Mão de Ferro. 2) um amigo meu [… …] , foi fazer férias a
Cabo Verde e levou 1 livro para o Leão Lopes. Não o encontrou ali, disse-me ( é um grande
aldrabão). Podes dar-me a morada ou paradeiro do Leão ? 3) Há em Palmela uma Galeria de
Santiago. Conheces ? Interessava-te expor ali ? eu tenciono fazer lá o lançamento dos m/
livros.”
Assinado e datado de Palmela 2 de Setembro 1998.
80€ - 160€

229 - PACHECO, Luís.- 1 Carta autógrafa (1p.; 24cm.)
Carta dirigida ao amigo Carlos Barroco: “….Ontem, meti-me num táxi a ver se apanhava o
Antas em casa, aqui em Campo de Ourique, para lhe pedir “ libertinos” [ O libertino passeia
por Braga] e “ Comunidades”[ Comunidade] que ele ainda tem. Fui ao lado, a uma antiga (?)
fanchona dele, entrou-se em conversa e passou-se a tarde. Faltei a Camões, como combinara
com a Aldina ( aliás, houve uma complicação: o Paulacos tinha desaparecido na véspera e não
consegui ter notícias, só esta manhã. Em todo o dia, comi um papo-seco e muitos copos. Repara na letra…). Poderás ajudar-me com algum? Tenho em casa, como te disse, trabalho vendável.”
Assinada e datada de 9 de Novembro 1974. Com um insignificante furo.
150€ - 300€
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230 - PACHECO, Luís.- 1 Carta autógrafa (2p.; 22cm.)
Carta dirigida ao amigo Carlos Barroco: “…. Chegaram de Nova Yorque os desenhos ( 6 estupendos !) do Martim Avillez para o m/ livro da Estampa. A semana que vem vou estar ( tem de
ser, pois o Editor na 6ª próxima manda aquilo avançar na tipografia ) agarrado ao livro e
problemas pendentes. Devo ir a Lx. todos os dias. É possível que apareça. Se, sábado ou
domingo ou ainda esta noite, quiseres aparecer ou telefonar, é favor. Estou um bocado teso. E
arranjei mais livros. Principalmente preciso de remédios. 4ª feira fui ao Rilhafoles [ Hospital
Miguel Bombarda] . Não vás lá ! É de fugir.”
Assinada e datada de 22 Março 1974. Três insignificantes furos.
150€ - 300€

231 - PALHA, Fernando.- 1 Carta autógrafa (2p.; 22cm.)
Carta dirigida a Rafael Bordalo Pinheiro:”…. Em tempos pedi-lhe um projecto para os títulos
do emprestimo patriótico da Camara. O meu amigo gentilmente m’o prometteu. [……] Apesar
de estar fora da Camara muito estimava que cumprisse a sua promessa, pois julgo que os
homens não se atrevem a não executar o que esta deliberado a este respeito e n’este caso como
a deliberação foi nossa estimo que o titulo o recorde.”
Assinada e datada de Lisboa, 2.
30€ - 60€

232 - PALMELA, Duque de.- 1 Carta (1p.; 23cm.)
Carta dirigida a Paulino de Nolla de Oliveira e Souza : “ Em resposta á carta de… na data de
12 do corrente, cumpreme dizer-lhe, que logo que receba uma nova informação do Principal
Mendonça, Reformador Reitor da Universidade de Coimbra, que lhe exigi em Avizo de 9 do
corrente, a levarei á Real Presença de ElRey Meu Senhor, afim do mesmo Senhor determinar
definitivamente o que for servido sobre a sua pertenção.”
Assinatura autógrafa (como Marquês de Palmella). Datada de 16 de Junho de 1824.
40€ - 80€
233 - PARTIDO SOCIALISTA PORTUGUÊS.- Vários documentos
Conjunto constituído por: um exemplar do nº 1 de “O Boletim do Partido Socialista Português”,
de Agosto de 1924; Programa do partido Socialista português / Apresentado á Conferência
Socialista de Coimbra de 1933 (11, 12 e 13 de Março); Programa da Festa de Confraternisação
Socialista de 9 de Dezembro de 1928; 1 folha de grandes dimensões de propaganda política
intitulada “Ao Paiz” e outra mais pequena, com pequenos rasgões, manchas antigas marginais e
restauro, intitulada “Ao Povo Operário”; e folha de grandes dimensões “Carnes Congeladas – A
Traição a uma Classe”; uma pasta com variada documentação também relacionada com o P.S.P.
(19 cartas dactilografadas e 4 manuscritas, 1 documento manuscrito de Acto de Posse, 2 folhas
de actas, e uma folha de propaganda política volante); um livro de contabilidade manuscrito
também referente ao P.S.P.; fotografia (28cmx18cm) da “Internacional Labor Conference,
Washington D.C. Oct. Nov. 1919”; Documento dactilografado de 6 pags. intitulado “Desenvolvimento e Acção da Propaganda Socialista”; 1 Mapa de descargas manuscrito do Núcleo Socialista do Lumiar; documentação vária impressa relacionada com edições socialistas internacionais e nacionais (12 folhas); e ainda um conjunto de 3 documentos (3 cartas e um desenho)
respeitantes à publicação da revista socialista Novos Horizontes, contendo a prova final do
logótipo da revista. A este conjunto acrescenta ainda 13 folhas de recibos por preencher do
P.S.P.
150€ - 300€
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234 - PARTIDO SOCIALISTA PORTUGUÊS.- 1 Documento (1p.: 21cm)
Folheto deste partido político que nasceu da evolução dos movimentos operários no nosso país
e foi fundado em 1875 na sequência do Congresso de Haia da Associação Internacional dos
Trabalhadores. Este documento é um interessante comprovativo de presença, impresso a negro
e vermelho com uma imagem central e o seguinte texto “ PRÓ-PAZ / assisti às sessões do
PARTIDO SOCIALISTA POTUGUÊS de acôrdo com as Internacionais de Amsterdam e de
Londres de 21 a 28 de Setembro”. Um dos cantos com pequena falta de papel.
35€ - 70€

235 - PATRÍCIO, António.- 1 Carta autógrafa (3p.; 18cm.)
Carta dirigida ao Dr. Manuel de Sousa Pinto: “…A sua opinião é das raras que lisonjeiam e
estimulam, e apesar da minha atitude de autor ser tradicionalmente passiva, deixe-me dizer-lhe
que plenamente concordo com as pequenas restrições que faz ao meu livro a sua generosa
sympathia. O que me diz do titulo do Precoce é absolutamente justo. Tencionava, no propósito
inicial, justificar-lhe a uma série d’episódios que tenho em apontamentos, mas uma ponta de
fadiga neurasthenica levou-me a publicá-lo assim, com um titulo que só no propósito se justificava. Isto é uma confidência ao camarada – não ao crítico…”
Assinada. Com furos de arquivador na margem superior.
40€ - 80€

236 - PEDRO II, Dom ( Imperador do Brasil ).- 1 Carta autógrafa (1p.; 28cm.)
Carta dirigida a seu cunhado D. Fernando de Saxe Coburgo e Gotha, Rei de Portugal a quem
trata por “ Caro Mano” Começa por referir o estado da politica no seu país, “ Os Negocios
apresentão melhor aspecto e creio que se fará alguma coisa nas Camaras onde o Ministerio
tem maioria decidida. As noticias das Provincias são mais animadoras. “ passa depois a assuntos pessoais, referindo-se a ter recebido o Príncipe Alfredo, primo de D. Fernando “ de quem
muito gostei e que julgo ficará satisfeito do modo porque foi recebido…” lembrando ainda que
faltava cumprir uma promessa de D. Fernando:” Vejo nos jornaes que ias a Dresde, e quando
farás a viagem prometida a quem tanto te estima e deseja conhecer-te ? Aborda depois a situação politica da Italia e termina manifestando interesse na vida literária portuguesa perguntando:
“.. Que notícias litterarias me dás d’ahi ? Sei que o Herculano [Alexandre Herculano] já está
bem de todo, o que muito estimo como espero lhe dirás da minha parte.”
Assinada e datada do Rio de Janeiro 9 de Janeiro 1860. Juntamos o respectivo envelope.
180€ - 400€
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237 - PEDRO III, Dom (Rei de Portugal, irmão de D. José I).- 1 Carta autógrafa (1p.;
21cm.)
Carta dirigida ao seu filho D. José (Príncipe da Beira) quando estava em Roma, a recomendar
dois Sacerdotes :”… Tu conheces muito bem o Padre Caetano pela frequência, com que vem a
esta Caza e devendo ir para essa Corte de Roma os Padres José Antonio Gonçalves e Jozé
Antonio Pinto, seus Compatriotas, me pede queira eu recommendar-lhos á tua protecção; o que
assim faço, esperando que os auxilies em tudo, o que for compatível com razão, e com justiça.”
Assinada e datada da Junqueira 7 de Abril de 1782.
100€ - 200€

238 - PEDRO V, Dom (Rei de Portugal).- 1 Carta autógrafa (1p.; 25cm.) + 1 Documento
autógrafo.
Carta dirigida ao Visconde da Carreira: “… Nós vamos indo para a Tapada [ Ajuda ? Mafra ?],
e esperamos lá pelo nosso santinho. O tempo está tão bom que vale a pena aproveitalo.”
Assinada e datada de Lisboa 31 de Dezembro 1852. Juntamos uma colectânea de aforismos e
vários idiomas colligidos por D. Pedro V, documento autógrafo, assinado no final e datado de
Lisboa 22 de Março 1850.
100€ - 200€
239 - PERES, Damião.- 1 Documento autógrafo ( 2p.; 21cm.)
Rascunho de carta dirigida ao escritor Ruben Andresen Leitão (Ruben A): “.. Desejo agradecer-lhe o verdadeiro prazer espiritual que me proporcionou, facultando-me o exame do arquivo
de Luís Augusto de Almeida Macedo, Governador de Timor em meados do século passado
Tenho meditado muito no indiscutível valor desses documentos que cada vez mais me parecem
altamente dignos de conservação e estudo , como imprescindíveis para o conhecimento da
eficaz acção daquele Governador, que tão injustificadamente anda esquecido nas histórias do
Timor português… …. “
Assinado e com correcções.
35€ - 70€

240 - PERIÓDICOS Políticos.- 2 Publicações
Conjunto de 3 números de publicações de cariz político: “Archivo democrático” e a “Vida
Social” . Todas estas publicações são de periódicos de propaganda e conteúdo político. O número da “Vida Social” que pretende ser “na terra portuguesa, “Orgão da Reconstrução Social””,
inclui um interessante artigo sobre o Bairro Social de Alcântara. O número do “Archivo Democrático” é dedicado a António José d’Almeida poeminente figura política da época.
35€ - 70€

241 - PINA, Mariano.- 1 Carta autógrafa (4p.; 17cm.)
Carta dirigida a Rafael Bordalo Pinheiro a propósito do banquete oferecido em homenagem a
Pinheiro Chagas. Pede o famoso jornalista que na altura vivia em Paris:” Quando um silêncio se
fizer á sobremeza d’esse banquete offerecido hoje em homenagem a Pinheiro Chagas, - peço-te
que levantes o teu copo em meu nome, e bebas á saúde d’aquelle que eu sempre respeitei como
mestre, e sempre estimei como amigo. Diz-lhe que de toda a sua carreira, não é o homem politico, hoje uma força social da sua Terra, o que eu mais admiro… Deixo esse prazer ás multidões…O que eu n’elle mais respeito e mais admiro, é aquella força sobrenatural, filha do
talento, do carácter e da energia, que fez do homem obscuro, sem fortuna e sem protecções, - o
homem illustre diante do qual todos se descobrem. O meu copo não pode hoje tocar no seu
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copo !... Resta-me porém a consolação e a honra de ter durante annos trabalhado com Pinheiro Chagas á mesma meza, á luz do mesmo candieiro, de ter sido seu discípulo, e de ser sempre
seu amigo e seu admirador!... Pela leitura deste brinde te ficará muito grato, o teu amigo….”
Assinada e datada de Paris, 9 de Outubro 1889. Com manchas na ultima pagina, aparentemente
de café o que poderá confirmar, ter sido de facto lido no final do banquete .
60€ - 120€

242 - PINA, Mariano.- 1 Carta autógrafa (12p.; 20cm.)
Carta dirigida a Rafael Bordalo Pinheiro, depois de já instalado em Paris. Escrita em tom confessional, e redigida á meia-noite do dia 16, nesta longa missiva Pina começa por esclarecer a
falta de noticias:” Não me julgues tão feroz ao ponto de te não te ter escripto pelo facto de não
seres, como um Acácio, pontual nas resposta. O receber uma carta na terça-feira e dar resposta prompta e sábia na quarta “ com beijos para os meninos e recados para todos os de sua
família e mais pessoas de sua caza, só é proprio para conselheiros idosos, pançudos, de calva,
cinco pellos aos cantos das orelhas e lenço da India para as pingadeiras a que obriga o meio
grosso de Xabregas ou de Sancta Justa! Entre pessoas que se prezam , como nós, as cousas
passam-se d’outro modo. Tu não escreves, eu também não escrevo; para mandrião, mandrião e
trez quartos ou mesmo dois mandriões…” para logo começar a transmitir o seu estado de espírito, “ Eu por aqui vou arrastando a vida, ás vezes bem saudoso da nossa Lisboa. Quando tenho
de acompanhar alguém até á gare de Orléans tenho sempre ímpetos de me metter no expresso,
levar d’um somno a viagem e ir acordar somente em Lisboa, em pleno caes dos soldados por
entre a vertigem pacata dos gallegos que appregoam a água do Chafariz d’El-Rei…” depois
descreve com pitoresco as recordações que tinha de Lisboa e de alguns tipos populares da época, sempre acentuando as saudades que sentia:”..Sinto-me muitas vezes um nostalgico. Tenho
saudade de tudo- do Chiado; da criada do Gremio; da capa nocturna do nosso Pinturas [
Adolfo Greno ?] (um patife que nunca me escreveu !); do fitilho do José Carlos; do nariz
imenso do criado do Caffé Garrett em concorrencia constante com o nariz do Valentim; das
polainas do Silva Pereira; da meiga esquininha da Havaneza [ Casa Havaneza no Chiado] ,
aquella onde Augusto Rosa ostenta o ultimo modelo em casacos e o nosso Moura Cabral o
ultimo modelo em côcos. Tenho saudade de tudo!!…” Refere ainda como se distraía indo ao
teatro com portugueses que lá viviam e descreve um pouco das actividades profissionais que
desenvolvia, bem como os amigos comuns que encontrava:”..(São trez e meia da manhã.
Encontrei o Ramalho [o pintor Antonio Ramalho] o Cohen – palestra e mais palestra. Caffé
fechou ás 2 horas e ainda fiquei a conversar a uma esquina do Odéon mais de uma hora com
dois rapazes brasileiros, o Vilaça e um outro!....)” Para o final descreve um almoço em casa da
irmã de Bordalo, cuja ementa era bacalhau á portuguesa, e informa: “ Depois do almoço fui
pousar para o atelier do Columbano. Elle está fazendo o meu retrato, uma grande tela de 2m
d’altura por 0,80 centimetros de largura, corpo inteiro que tenciona expor no Salon.”. Termina
a longa carta justificando-se, “… Tu quizeste bricar com o fogo ? Ahi tens as consequências…
Doze paginas, nota bem, doze paginas! Com menos tem morrido muita alminha Santa….”
Assinada e datada de Paris 16.
150€ - 300€
243 - PINA, Mariano.- 1 Carta autógrafa (4p.; 22cm.)
Carta dirigida a Rafael Bordalo Pinheiro, já em papel timbrado d’A ILLUSTRAÇÃO, revista
literária que Mariano Pina fundou em Paris. Começa por referir que não recebeu uns desenhos
do Antonio Maria para publicar na revista e aproveita para informar :” Neste número da Illustração vem uma chronica minha sobre o teu jornal comparado com os collegas do estrangeiro,
chronica que é apenas uma critica fria sem louvor nem maledicência. É apenas a verdade. Se
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lá se diz bem de ti, não tens que agradecer porque não é favor que te faz o chronista-é apenas a
affirmação d’uma verdade que toda a gente sabe… mas que nem todos sabem dizer.” depois
pergunta :” Diga-me se está disposto a fazer-me umas paginas para a Illustração de retratoscaricaturas de typos portuguezes.[ … …] Diz-me francamente o que desejas por esse trabalho,
para ver se é compatível com os fundos da Administração. [… …] As primeiras quatro poderiam ser por exemplo quatro escriptores: - Ramalho, forte e áspero, de grandes sapatos, grande chapéu de abas largas e grande bengala. – Eça, de magreza por excellencia, embrulhado na
sobrecasaca, esguio e curvado como um caniço. – Thomaz Ribeiro, de longa guedelha, bigode
e pêra, com ares de quem faz d’ôlho ás estrellas. – Chagas, vestido de marinheiro portuguez,
com uma rima de livros ao lado, como fardos proximo d’um caes, e dedilhando na lyra.” Já
para final lança uma proposta, “ Uma cousa curiosa e deveras engraçada era tu mandares-me
d’ahi uma carta desenhada dizendo-me como passas os teus dias de operário. Eu aqui guisava
a carta e intercalava no texto os teus desenhos.Não te parece uma ideia original ?”
Assinada e datada de Paris 9 de Fevereiro 1885. Em papel timbrado de “ A Illustração”.
120€ - 250€

244 - PINA, Mariano.- 1 Carta autógrafa (6p.; 18cm.)
Nesta carta que envia de Paris a Rafael Bordalo Pinheiro,o futuro correspondente da Gazeta de
Noticias na capital francesa onde havia chegado á pouco mais de uma semana, e ainda num
Hotel, desculpa-se pela falta de noticias:”É escusado dizer-te porque não tenho escripto.Ainda
há pouco deixaste Paris e sabes perfeitamente como aqui se passa o tempo, a correr. Quando
menos se crê, são 5 horas da tarde e o correio já tem partido, e a carta fica para o dia seguinte,
e no dia seguinte as cinco horas tornam a desaparecer como apparecem e desaparecem as
medidas do Arrobas [Conselheiro Arrobas] .” e informa sobre amigos comuns:”… Na véspera
ou ante-vespera tinham partido tua mana e o Columbano [ Columbano Bordalo Pinheiro irmão
de Rafael] para o campo, onde espero ir vê-los e abraça-los na próxima quinta-feira.” Depois
descreve as impressões que teve do “ Salon” e das obras nele expostas:”…Gosto muito do quadro do Columbano [pensamos tratar-se do famoso quadro “Concerto de Amadores” (La Soirée
chez lui), hoje no Museu de Arte Contemporânea]. Nesta imensa exposição onde há tantos
pintores com a sua maneira especial de trabalhar como o Manet, o Lepage, o Sargent, o Chavannes e outros que são mestres, eu vejo o Columbano mostrando uma poderosa originalidade,
com um sabor particular que não confunde facilmente. Há na sua tela muito talento…Tambem
há incorrecções. É pena que num trabalho daquela ordem não seja mais correcto para dar ao
quadro a harmonia geral de linhas que lhe pode faltar. Tenciono mandar em breve para o
Occidente uns artigos sobre os trabalhos dos artistas portuguezes no Salon. O Pinto [ José
Júlio de Sousa Pinto ?] tem um bom retrato, o Loureiro [Artur Loureiro] um bom quadro
pequeno, o Pousão [Henrique Pousão] um bonito estudo, o Greno [Adolfo Greno] uma coisa
que é boa e má ao mesmo tempo, uma tela a que podemos chamar agri-dôce! O Rato[Rato
Júnior] é infeliz com o seu busto.[ …… …] No Salon o que mais brilha é a paysagem que os
franceses estão tratando admiravelmente. Em todo o cazo a escultura d’esta vez é superior á
pintura.” e declara já para o final: “… Em todo o cazo estou contentíssimo de aqui estar e sinto
que vou levar uma vida feliz. Paris é encantadora por todos os modos. Só é detestável a vida de
caffé como no Bas-Rhin.”
Assinada e datada de Paris 3ª Feira 20 .
120€ - 250€
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245 - PINA, Mariano.- 1 Carta autógrafa (4p.; 17cm.)
Carta dirigida a Rafael Bordalo Pinheiro. Em quase toda a carta, Pina deixa transparecer com
veemência a sua revolta pela situação politica em Portugal, agravada pelas leis contra a liberdade de imprensa: “ As estas horas já deves ter recebido o 1º numero d’um panphleto semanal, o
Espectro que acabo de lançar e que sahirá todos os sabbados. Esse panphleto será a expressão
exacta do asco que causa a todo o portuguez a situação politica e financeira que nos criou este
governo no estrangeiro, e principalmente na França. Hoje somos perante a Europa mais do
que um povo ridículo – somos um povo enlameado.Toda a auctoridade e dictadura tem a sua
razão de ser[… …] mas d’ahi á mascarada a que estamos assistindo desde a famosa lei de 9 de
Abril contra a imprensa – é o que é loucura fazer-se, mais do que uma loucura – um crime.”
Prevendo que a sua folha de critica politica seria perseguida, pede a Bordalo:” O Espectro diz
coisas do diabo. Ora enquanto o não suprimem, recommenda-o vivamente aos leitores dos
Pontos nos ii e diz-me se a leitura te agradou. Mais te peço [… …] que me mandes para Paris
todos os jornaes governamentaes em que eu vou passar a ser insultado e difamado [… …] Dizme também o que vae por ahi entre republicanos e progressistas.” No final dá notícias dos
artistas portugueses que expunham no Salon, com apreciações criticas, “ O Columbano faz
optima figura no Salon. O retrato do Anthero foi para a cimaise ! – Teixeira Lopes cada vez
melhor. Está ali um grande typo.- Souza Pinto sempre a mesma pinturinha lambida de anedocta, para attrahir compradores.- Salgado soffrivel. Thomaz Costa, idem.”
Assinada e datada de Paris, 2 de Maio 1890.
150€ - 300€
246 - PINHEIRO CHAGAS, Manuel.- 1 Carta autógrafa (2p.; 21cm.)
Carta dirigida seguramente ao Dr. José Vicente Barbosa du Bocage, a propósito da questão do
Padroado do Oriente : “… A sua nota está muitíssimo bem feita, e aquella invocações a S.Pedro
e S. Paulo, que tanto nos fez rir, tem a sua razão de ser naturalíssima é a transcripção das
communicações fulminadas pelos papas do século XVI sobre os seus successores que ousassem
tocar no Padroado. Não tinham o dom da prophecia esses senhores, e não adivinhavam , por
trás de Affonso de Albuquerque e de D. Vasco da Gama houve Bispos e Cons. Magestade adivinhassem elles se acautellariam. Envergonhado de lhe ter demorado por tanto tempo os
papeis, o que enfim não admira, porque foi agora sobre elles que estudei a questão do Padroado, em que estava completamente ignorante… ….”
Assinada e datada da Cruz-Quebrada 29 de Julho 1889.
40€ - 80€

247 - PINHEIRO, Rafael Bordalo; ROSA, Augusto.- 2 Cartas autógrafas (1p.; 18cm. + 4p.;
18cm)
O famoso actor Augusto Rosa sentindo-se ofendido por uma referência espirituosa feita por
Bordalo, amigo de longa data, escreve : “ Raphael[.. …] Esquecendo absolutamente o que se
deve a amizade, ridicularizaste-me e offendeste-me no teu jornal de hontem. O teu procedimento, permitte-me que t’o diga, foi [… …] e prova-me á evidencia que não tens consideração por
ninguém quando imaginas fazer uma phrase de espírito. “ continuando no mesmo tom agastado, confessa: “ Vêjo portanto da tua parte o propósito de me magoar, magoando mesmo.”[…
….].”Lamento profundamente que procedas assim commigo, a quem consideravas como a um
irmão.” e finaliza informando que “ … só me resta riscar-te da lista dos meus amigos enquanto me não deres explicação cathegorica do teu procedimento.”.
A outra carta que é de Bordalo e escrita em resposta à de Augusto Rosa começa por revelar
surpresa“ Meu caro Augusto[…. …] Surpreendeu-me a tua carta d’hontem, e foi essa surpresa
que determinou a demora da minha resposta. Fiquei a scismar e a dar voltas ao jornal e fran-
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camente não vejo motivo para violências.” continua no mesmo tom surpreendido e apaziguador
“ Posso assegurar-te que se consenti em publicar um gracejo onde todos os teus amigos vêem
uma offensa, que eu não descortino- nem por sombras imaginei que isso fosse incomodar-te.” e
finaliza em tom resignado: “ Faz o quizeres procede como entenderes, eu sou sempre o mesmo… teu amigo….”
Assinadas. A carta de Bordalo vem datada de 23 de Maio de 1885 .
220€ - 500€

248 - PINHEIRO, Rafael Bordalo.- 1 Carta autógrafa (12p.; 18cm.)
Carta dirigida ao Dr. Sousa Viterbo. A propósito de um artigo publicado no “Diário de Notícias” por Viterbo sobre as Artes Industriais em Portugal. Bordalo Pinheiro não resiste a desabafar , e nesta longa e notável carta, dá conta de todos os esforços que desenvolveu na Fabrica das
Caldas, e das grandes dificuldades que enfrentava:” Formulei logo o desejo de lhe pedir um
olhar seu , uma vez que o interessam as Artes Industriaes, para uma das industrias mais portuguezas e que, como sabe há annos me apaixona.- A Cerâmica das Caldas, infelizmente hoje, em
riscos de perder-se em meio do caminho que pensava percorrer por falta de apoio. Conheceme e sabe como me interessa tudo o que pertence ao meu paiz, julgo tel-o provado; não poucos
prejuízos me tem causado esta paixão pelas nossas coisas. Há oito annos que trabalho assiduamente na reconstrucção da nossa Ceramica Artística. Começava agora a colher os resultados d’este esforço , quando por difficuldades financeiras, e, cousa notável, depois do êxito
obtido na ultima Exposição de Paris, a que todos assistiram é que surgiram tantas difficuldades
que fomos obrigados a suspender os trabalhos artísticos [… …] Todos fizemos muitos esforços
para que não parasse o trabalho, eu pela minha parte, posso assegurar-lhe que tenho feito
enormes sacrifícios pessoaes, que continuarei, até perder de todo a pequenina esperança que
ainda me resta. [… …] Convenço-me que para conservar á fabrica o seu carácter nacional e
artístico que imaginei e tive a honra de enunciar, ( desculpe-me a vaidade) só com o auxilio
official. [… …] Não é copiando o mau género estrangeiro que faremos bons operarios. […
…] Quando comecei a trabalhar na loiça das Caldas, estava ella no mais completo abandono,
e em riscos de desaparecer em poucos annos – as pequenas fabricas substituiam o vidro[
vidrado ?] pela pintura a óleo, bronzavam o barro cozido, e tanto o vidro como as cozeduras
eram pouco cuidados, tudo para satisfazer o seu consummidor que era unicamente o saloio. Os
modelos eram todos imitações das falsificações que as fabricas allemãs faziam da velha loiça
das Caldas, com assumptos de phantazia germanica ! Um verdadeiro horror que lhe poderei
mostrar quando quizer. Hoje as pequenas fabricas trabalham activamente – acolheram os
apprendizes que creei, e que não podemos sustentar, e enche-me de satisfação o ver que os
trabalhos dos últimos annos, e sobretudo os d’este anno são muitíssimo superiores aos dos
annos anteriores. Que exemplo melhor do que este e mais frisante- quer o meu amigo para
provar a utilidade da fabrica? O que é pena é que tão cedo tivessem que abandonar o estudo,
sem estarem ainda no período de poderem produzir originalmente.” No final refere-se a outras
artes industriais portuguesas em perigo:”…que dentro em pouco terão desapparecido, debaixo
da imitação estrangeira e são a industria das rendas, e a ourivesaria – a filigrana de S. Cosme…”
Assinada e datada de Lisboa 6 de Julho 1891.
350€ - 700€

249 - PINHEIRO, Raphael Bordallo.- 1 Bilhete postal autógrafo
Neste bilhete postal o humorista refere-se a uns desenhos que terá enviado ao destinatário
“envio-lhe os rabiscos que fiz, não sei se era assim que os desejava”e sobre estes alonga-se
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“era impossível fazer uma charge … guiado pela photographia, só poderia ser bem feita
conhecendo o cavalheiro e fazendo d’elle um apontamento ao natural” e remata afirmando
com segurança “se não lhe agradar [… …] peço-lhe que m’o diga francamente, porque não
desejo estragar com um borrão um álbum que deve ser um primor”.
Assinada e datada 15 Fevereiro de 1884.
60€ - 120€

250 - PINTO, Serpa.- 1 Carta autógrafa (1p.; 20cm.)
Carta dirigida ao Dr. José Vicente Barbosa du Bocage :”… Vim a Moçambique para fallar áo
Castilho e para fugir a uma impertinente febre. Já deve saber que me sahi bem das negociações
para a occupação de Meningame. Mando um numero dos jornaes que fallão n’isso. “
Assinada e datada de Moçambique 8 de Fevereiro 1886.
50€ - 100€
251 - PINTO, Serpa.- 1 Carta autógrafa (3p.; 21cm.)
Carta dirigida ao Dr. José Vicente Barbosa du Bocage, em plena expedição a Moçambique,
destinada a estudar a possibilidade de uma secção de caminho de ferro poder vencer as cataratas do Alto Chire no Zambeze e permitir melhor a navegação deste rio e uma comunicação do
Lago Niassa com o mar. Desta viria a resultar o infelizmente famoso caso do “ Ultimatum “ de
Inglaterra :” … dei ao Affonso Sarmento um telegrama para o António de Serpa dizendo-lhe ser
necessária e urgente a construcção do Caminho de ferro do Zambeze. É ella effectivamente
necessária e não urgente, mas sim urgentíssima, e não o é menos a linha do Chiri ao Niassa,
linha de 70 kilometros apenas. Eu sei que se levantará guerra por ser A ou B o concessionário
da linha e não á coisa em si mesmo, mas não devem fasel-o, e qualquer inveja soez deve calarse diante de obra de tamanha importância politica, quam grande alcance civilisador. Estas
duas linhas darão áo governo um defficit na sua administração, mas esse defficit será largamente cuberto pelo excesso do rendimento aduaneiro que ellas determinarão. Alem d’isso
serão de certo o melhor argumento contra os aleives dos nossos ennemigos na Europa, e terminarão de vez com todas estas guerras de salteadores que continuamente sugam os cofres públicos; e em que geralmente quem rouba menos são os ladrões. Eu de politica não sei nada, e não
sei o que se terá passado pela Europa agora.”
Assinada e datada de Mojêa 23 de Junho de 1889.
150€ - 300€
252 - PINTO, Silva .- 1 Carta autógrafa (2p.; 21cm.)
Carta diriga a Rafael Bordalo Pinheiro: “…. Ao ver o 5º nº do seu Jornal tive a suspeita de que
já a barreira creada entre o meu trabalho e a publicidade por estes phariseus, com que muito
lucto há 8 annos, fora prender-se a Vossê, de modo a annullar-lhe a boa vontade em ser-me
útil. Diga- me, confidencialmente, a quem devo o seu silencio sobre o meu livro: á caza editora,
ou ao Gme d’Azevedo? [ Guilherme de Azevedo ?] A primeira tem suas razões para não gostar de mim. O Gme não me deve senão consideração: mas nos últimos tempos devo-lhe algumas desconsiderações.”
Assinada.
35€ -70€
253 - PINTO, Silva.- 1 Carta autógrafa (1p.; 21cm.)
Carta dirigida a Rafael Bordalo Pinheiro: “… Peço-lhe muito encarecidamente, como um alto
favor pessoal, a fineza de publicar no seu jornal o retrato da minha querida artista Cinira
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Polónio, retrato que lhe remmeterei e que o seu lápis (sem adjectivos) reproduzirá com aggravantes de encanto.”
Assinada e datada de 26 de Março 1890.
40€ - 80€

254 - POMAR, Júlio.- 1 Bilhete postal autógrafo
Bilhete postal ilustrado com reprodução da obra de Pomar , “Tigre et Tortues” 1979, e com uma
dedicatória autógrafa do artista no verso “um abraço de Pomar”.
30€ - 60€
255 - PORTO, Silva.- 1 Carta autógrafa (4p.: 18cm)
Nesta carta dirigida a Ribeiro Arthur, o grande pintor escreve sobre umas encomendas que tinha
a enviar, e sobre a realização de uma Exposição na Escola de Bellas Artes “ … As suas aguarellas ficaram bem nas molduras, incluso remetto a conta, conforme me pediu[… …] A nossa
Exposição já se resolveu ser na Escola de Bellas Artes [… …] e parece-me ser melhor ali, pela
questão da luz e também porque custa menos dinheiro…” refere-se depois a uma exposição que
iria ser realizada pelo governo “ … Já deve saber pelos jornaes que o Ministro da Instrução
também se lembrou de fazer um Salon, uma exposição de trabalhos não só nacionaes mas também convidados estrangeiros, se for por diante não deve ser mau…” .
Assinada e datada 4/2/91.
80€ - 160€
256 - PRESTAGE, Edgar.- 1 Carta autógrafa (1p.; 24cm.)
Carta dirigida seguramente ao Dr. Reinaldo dos Santos: “…. Muito penhorado aceito a gentil
oferta de V.- Exª, de me enviar uma prova fotográfica duma estampa do seu livro. Preferia o 2º
“ D. Afonso V combatendo a cavallo”. Ao mesmo tempo agradeço a licença que V. exª me
concede para reproduz’ila. …”
Assinada e datada de Londres 1 de Junho 1926. Em papel timbrado do King’s College. Pequeno
rasgão c/restauro.
30€ - 60€

257 - PRESTAGE, Edgar.- 3 Cartas autógrafas.
Cartas dirigidas a Fortunato de Almeida, uma a agradecer um livro que tinha recebido, outra a
mandar uma revista inglesa c/um artigo interessante e outra a propósito de uma interessante
ideia que surgiu a Prestage:”.. Tenho sempre pensado que uma das causas da reduzida producção de livros históricos em Portugal era a falta de estímulo pecuniário para os auctores de taes
trabalhos. Se o autor não tem probabilidade de encontrar editor, não compõe taes obras. Ora
vou fazer meu testamento e penso em destinar a quantia de mil libras para crear um fundo cujo
rendimento seria dado como premio, em anos alternados, ao auctor do melhor estudo histórico,
quer recentementeimpresso, quer manuscripto, que se offerecesse. Acho melhor que o capital
do fundo fique em poder dos meus testamenteiros, porque receio que se passasse para uma
entidade portuguesa, fosse apanhado por qualquer governo, e ou entrasse nas algibeiras dos
políticos, ou servisse para remunerar os defensores da Republica. Agora há uma difficuldade.
A quem se há de pedir o favor de abrir concurso e ajuizar do valor das obras apresentadas? Á
secção de Historia da Academia das Sciencias, ou á Universidade de Coimbra, representada
pelo Reitor, visto que a Universidade não tem, que eu saiba, curso de historia, dirigido por um
corpo de professores seus! [… … …] Venho pedir os seus conselhos sobre a matéria. Agradeço
desde já tudo o que alvitrar e prometo guardar o sigilo mais rigoroso.”
Assinadas e datadas.
80€ - 160€
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258 - PROJECTO DE INSTALAÇÃO DUMA NOVA FABRICA DE CERVEJA.Manuscrito e impresso em papel .- Sec. XX.- (41f.;34cm.)
Trata-do manuscrito original do projecto de instalação de uma nova fábrica de cerveja em Portugal em 1917, elaborado pelo Engenheiro Industrial “ braumeister” M. Calvet de Magalhães. É
composto por um volume com 41 folhas, umas manuscritas e outras impressas, mas mesmo
estas, pensamos que o tenham sido apenas para este ou para um reduzidíssimo numero de
exemplares. Inicia-se por um historial prévio sobre o tema com o título de “ Industria Cervejeira” tendo uma bonita página de rosto em estilo “ Arte Nova” inteiramente manuscrita e cuidadosamente aguarelada á mão, ao que se seguem diversas páginas de texto composto a três colunas com um interessante historial da tecnologia cervejeira, adornado ainda por uma página de “
sumario”, uma ilustração do lúpulo, outra da cevada e uma de copos de cerveja de tipo “Muncher” e “Pilsener” todas finamente desenhadas e aguareladas á mão. Segue-se o Projecto propriamente dito com uma bonita página de rosto também com uma composição de figura humana
feminina finamente aguarelada á mão a qual se seguem diversas paginas de texto também composto a três colunas, adornadas por um “sumario” manuscrito e aguarelado. Termina com um “
Apenso – Orçamento geral da instalação mecânica e da construcção da Fábrica” que se inicia
por uma pagina de rosto inteiramente manuscrita com vinheta decorativa aguarelada. Este
“apenso” é inteiramente caligrafado, e vem adornado ainda com outra vinheta decorativa também aguarelada. Traz no final uma estampa aguarelada com os desenhos da “ marca da fábrica”
e os dos rótulos e gargantilhas da cerveja “ Fénix”. Volume revestido por luxuosa encadernação da época, inteira de chagrin, levemente cansada com charneiras parcialmente abertas. Juntase uma brochura com 5 folhas dactilografadas que acompanhava este volume, sobre as vantagens económicas de instalar uma fabrica de cervejas.
(ilustração a cores) 400€

- 800€

259 - PROPAGANDA POLÍTICA.- 5 Documentos
Conjunto de 5 folhas volantes impressas, de propaganda política, com os seguintes títulos:
“Recenseai-vos!”; “Ao Paiz: Verdades amargas de uns republicanos radicaes ao povo republicano”; “Ao Povo Portuguez”; “O Proletariado – Aos Estudantes”; “Salvé a Voz do Operário –
Pela Verdade e pela Razão, pela Voz do Operário”. Defeitos marginais, com pequenas faltas de
papel
35€ - 70€

260 - QUEIRÓS, José Maria d’Eça de.- (1 Carta autógrafa 4p.;19cm.)
Nesta extensa carta, o filho do insigne escritor escreve ao Dr. Manuel de Sousa Pinto a propósito de uma critica que este lhe havia dirigido num artigo publicado no Jornal Brasileiro Folha de
São Paulo sobre a edição da Correpondência de Eça de Queirós organizada por José Maria. Diz
este: “Contudo, não poderia deixar de me chamar a atenção a referência á organisação das
cartas, que diz V.Exª “ deixa muito a desejar”. Não tenho a menor pretenção pessoal – só me é
grato que me appontem os erros que possa ter comettido, na esperança, de os poder remediar
em edições subsequentes. Eu organizei as Cartas por ordem cronológica – como é natural
n’estas publicações e se fez, por exemplo, com as cartas da Mme. De Sévigné, para só citar o
Mestre do género. De resto cartas que abrangem um período de mais de 30 annos, não poderiam ser publicadas por outra forma sem provocar uma terrível confusão de datas, assumptos –
e mesmo estylos! Assente isto, que mais se poderia fazer ? – Juntar grande copia de Notas ?Destinado a um publico especial e culto, pareceu-me inútil sobrecarregar o livro com esses
trechosinhos sizudos e didácticos que tanto irritam os verdadeiros lettrados. [… .. ….] Ficaram portanto as cartas dispostas pela ordem como foram escriptas – acompanhando, por assim
dizer a vida do auctor. Que mais se podia fazer com respeito a organização ? - Um índice ?
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Realmente essa questão do índice deu-me bastante que pensar. Mas como organizar o índice
d’um volume de oitenta e tantas cartas, numeradas, dispostas cronologicamente , e que apenas
contam doze destinatários? Era inútil – visto que só Oliveira Martins, por exemplo, tem mais
de 30 cartas. Indicando as datas ? – Para quê – se o volume é já de si uma successão cronológica de cartas ? Assim, o índice pareceu-me impossível ou antes inútil – e por isso o suprimi
com uma consciência trnquilla.” continuando a justificar os critérios de organização do volume
termina:” E já que V. Exª mencionou uma deficiência grave no meu trabalho – creia que só
ficarei extremamente grato se generosamente me fizer indicar o meio de o remediar.”
Assinada e datada da Praia da Granja de 12 de Abril 1926. Com furos de arquivador na margem
superior que afectam levemente uma letra.
80€ - 150€

261 - QUESTÃO RELIGIOSA.- 2 Documentos
Conjunto de duas folhas impressas de grandes dimensões. A primeira intitulada “A Questão
Religiosa em Portugal”, é um suplemento ao nº 396 do “Norte” da autoria de Teófilo Braga.
Neste artigo o escritor fala sobre as questões do Jesuitismo e as implicações políticas e na história de portugal. A segunda “Os Crimes da Egreja” editado pela Associação de Beneficencia
Propagadora da Lei do Registo Civil, relata crimes comitidos por homens da igreja, como crimes de pedofilia e descrições das torturas realizadas pela Inquisição nomeadamente a bota de
ferro, o banco de tortura, a golilha, o barrete applicado, e a aranha. Estas duas folhas são exemplos da propaganda política a favor da separação da Igreja e do Estado, tema muito pertinente
no inicio do século XX.
40€ - 80€
262 - RAMALHO, António.- 1 Carta autógrafa (2p.: 18cm)
Nesta carta de agradecimentos o pintor diz a Ribeiro Arthur, “vimos agradecer-te o serviço que
prestaste ao seu parente … livrando-o do serviço militar [… …] pobre rapaz [… …] Também
para que prestava um soldado quebrado? Nem sequer servia para soldado de chumbo = um
tropa de torcer […] de loiça das Caldas = pobre rapaz.”.
Assinada e datada Lxª 26 agosto 1920
40€ - 80€
263 - RAPOSO, Hipólito.- 1 Carta autógrafa (3p.; 18cm.)
Carta dirigida ao Dr. Manuel de Sousa Pinto: “ Desculpe-me por vir trazer-lhe tão tarde o louvor que o seu romance merece e o agradecimento pela sua amiga lembrança. Neste inferno em
que se tornou a vida portuguesa, os que não andam nas praças do poder para lhe aceitar as
comendas – sentem os dias tombar sobre eles, como se pás de terra caíssem sobre o peito para
os oprimir[…. …] Creio ser neste livro que mais vivamente se marca a feição do seu espírito e
as predilecções da sua sensibilidade, sempre inquieta de inédito e de requinte. Nos caracteres
bem tracejados das suas figuras[…. …] Mais ainda que na tessitura da acção vai o maior
merecimento do seu livro, primeiro documento do seu género entre nós.”
Assinada e datada de Lisboa 8 de Junho 1919. Com furos de arquivador na margem superior.
30€ - 60€

264 - RÉGIO, José.- 1 Carta autógrafa (2p.; 26cm.)
Carta dirigida á comadre Alice Casais Monteiro a propósito de uma projectada visita desta a
Vila do Conde. Régio procurou alojamentos e informa:”… Aqui lhe venho dar os informes
definitivos sobre a hiótese ( que oxalá seja breve uma realidade) da vossa temporada em Vila
do Conde. Há duas casas em que vos poderei instalar: O Palace-Hotel, em que já lhe falei, e
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cujo nome de Palace a não deve assustar. É na província, um bom hotel, mas nada do que se
chama um Hotel de luxo [… … …] Quanto a mim o preço é muito razoável, e ficarão aí bem
instalados perto da praia. Resolvam-se! A outra casa é a chamada Honorin’s Bar, pensão
caseira, com comida caseira, mais perto da praia, quarto de banho, quartos de dormir razoáveis..[ … … …] deve ficar a diária pela do Hotel… que acho preferível. [… … …] Sem mais
por hoje, pois escrevo à hora do Correio, depois dum dia atarefado em não fazer nada de útil e
gozar as férias.”
Assinada e datada de Vila do Conde, 18 de Agosto 1953.
100€ - 200€

265 - RÈGIO, José.- 1Carta autógrafa (2p.; 26cm.)
Carta dirigida á comadre Alice Casais Monteiro. Começa por se referir á saúde abalada por uma
úlcera de estômago e uma operação a uma hérnia com difícil recuperação:”… depois de andar
em tratamentos a uma úlcera de estômago, se me apresentou a necessidade de ser operado a
uma hérnia. Diziam-me que não custava nada [… …] mas há 24 dias que fui operado , e só
hoje me abalancei, e com grande custo, a tentar voltar à minha vida normal no Liceu. Estive
doze dias na Casa de Saúde [… … …] e só hoje, como disse, me levantei para sair.” indaga a
seguir por notícias dos amigos, “.. E agora fale-me de si, conte-me o que se tem passado consigo – que eu estou ansioso por ter notícias concretas suas. Quereria escrever muito mais, mas
ainda me canso muito. Bem vê o mal redigido destas linhas.” e termina lembrando-se,
“..Lembro-me, com vergonha, que ainda não lhe mandei “ A chaga do Lado” e “ A Salvação
do Mundo” – que, no entanto, aqui estão para si! Perdoe-me tudo.”
Assinada e datada de Portalegre 25 de Fevereiro 1955.
150€ - 300€
266 - REIS, Antonio Soares dos.- 1 Carta autógrafa (1p.;21cm.)
Carta do notável escultor dirigida a Rafael Bordalo Pinheiro, sobre uma possível exposição das
loiças do grande ceramista no Porto, que Soares dos Reis via com êxito garantido, “ ..Não obstante desde já lhe posso assegurar um bom exito relativamente á sua projectada exposição dos
seus admiráveis e únicos trabalhos cerâmicos.” termina efusivamente: “….. Venha, venha
realisar essa exposição para eu desabafar consigo e dar-lhe um abraço – o abraço a que teem
direito os luctadores pela arte e pela industria.”
Assinada e datada de 19 de Abril de 1887.
45€ - 90€
267 - REIS, Carlos.- 1 Carta autógrafa (2p.; 27cm.)
Carta dirigida a uma senhora amiga : “ Dei agora mesmo a ultima pincelada no meu ultimo
quadro, e o meu primeiro cuidado depois d’este solemnissimo gesto, é escrever ás pessoas
amigas a quem pergunto se d’aqui desejam alguma coisa. A laboração dos meus trabalhos este
ano fica-me de memória,e só um dia 26 me poderia salvar terminando-os n’este dia porque o
risco em que estive de nada poder fazer, foi finalmente compensado com o 26 cuja soma dá 8,
mas em riscos de dar 9 nada , se em vês de hoje fosse amanhã. […. …] E lá vou com os meus
14 quadros [… ….] Partimos na 5ª feira[…. …] Começa o martírio dos enfardamentos e embalagens...”
Assinada e datada da Lousã de 26 de Novembro 1928. Em papel timbrado do Cazal da Lagartixa.
80€ - 160€
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268 - REIS, Carlos.- 1 Carta autógrafa (2p.; 18cm.)
Carta dirigida a um amigo: “…O meu particular amigo Monteiro de Lima faz-me a fineza de se
encarregar da “ vernissage” dos meus quadros, peço-lhe pois a fineza de o auctorisar n’este
sentido […. …]. E me possa mandar alguém com esse fim. E a V. Exª desde já lhe agradeço o
interesse que as minhas telas lhe mereçam na secção de que V. Exª está encarregado.”
Assinada e datada de Lisboa, 27 de Abril 1900.
35€ - 70€
269 - REIS, Jaime Batalha.- 1 Carta autógrafa (3p.; 20cm.)
Carta dirigida a Rafael Bordalo Pinheiro: “ Há muito tempo já que escrevi ao Columbano
dizendo- lhe que havia citado a sua obra em Londres n’uma conferencia publica. Ignoro se elle
recebeu a minha carta. [… …] Lembrei-me neste momento que essa Conferencia se prestava
talvez a ver publicada com commentarios na forma de desenhos teus e do Columbano celebrando as façanhas portuguezas e ridicularizando as allianças com a Inglaterra – enfim, esta
ideia não tem provavelmente senso commum.”
Assinada e datada de Paris 16 de Abril 1891.
40€ - 80€
270 - REIS, João.- 1 Bilhete Postal autógrafo
Neste bilhete postal autógrafo o pintor, informa o Senhor Moreira Fernandes: “… Eu já lhe
tinha mandado dizer que farei a exposição em Março como lhe havia comunicado.”
Assinado.
25€ - 50€
271 - RELVAS, José.- 1 Carta autógrafa ( 3p.; 18cm.)
Carta a um amigo e correlegionário político provavelmente injustiçado pela imprensa ou opinião pública: “.. Como hei-de agradecer-lhe o interesse tão grande dispensado ao meu pedido,
que logo depois de receber a minha carta, tractou d’esse assumpto com o Luiz de Magalhães ?
…. …. Eu ainda espero que venha uma situação, que é justamente a dedicação pessoal e a
lealdade partidária que pediam áquelle homem. Porque creio que é honesto e justo. Aqui nos
Patudos, devendo escolher a segunda quinzena de Setembro, por causa do clima, que então se
modifica muito favoravelmente. Escusado era dizer-lhe com que prazer o veremos ali.”
Assinada e datada de 24de Agosto 1906.
40€ - 80€

272 - REPÚBLICA - (Revolução Monárquica do Norte) – Anónimo – 1 Carta (4p.; 18cm)
Carta muito curiosa pois refere-se aos combates entre os famosos “Trauliteiros” (Monárquicos)
e os Republicanos, no norte de Portugal “ Vizeu 28/1/919 às 3h da manhã”. Nela o autor relata
os eventos passados “já nos encontrámos com as tropas que defendiam Vizeu, após renhida
refrega puzemo-las em desordenada debandada [… …]Fizemos óptimos tiros de artilharia
sobre as possições dos “trauliteiros” que cavaram …”e as dificuldades passadas “…já não sei
o que é dormir [… …] passamos a vida no meio das terras”. e finaliza ainda num repto de
esperança e motivação,“ a nossa republica há-de vencer e para isso é preciso que se ponham
em sua defesa todos os que são republicanos”.
Assinada e datada Vizeu 28/1/919 às 3h da manhã.
40€ - 80€
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273 - REPUBLICA.- 1 Menu c/assinaturas.
Curioso menu da “Sessão Extraordinarissima da Câmara Municipal de Lisboa realisada em 8 de
Junho de 1926 (em banquete no Caté Restaurant Tavares) pela Vereação atingida pelo Decreto
n. 11.822 – Viva a Republica!!”. Este menu está rubricado por 19 pessoas que estiveram presentes no banquete.
35€ - 70€

274 - REVISTA LUSITÂNIA ( Espólio ).- Documentação referente a esta importante Revista
Literaria, composta por mais de 70 documentos vários ( facturas de tipografia, listas de assinantes, vales de caixa, procurações, rascunhos de constituição de sociedade comercial, existências
em armazém, recortes de jornal, cartas de correspondentes estrangeiros, capas, índices, sumários etc.), + 19 cartas e 6 postais autógrafos de Luciano Pereira de Silva , + 11 cartas e 18
bilhetes postais autógrafos de Afonso Lopes Vieira + 7 cartas autógrafas de Câmara Reis,
tudo dirigido ao Dr. Reinaldo dos Santos como eles redactor e editor desta revista. Abrangem
um período de 1923 a 1927 tempo de duração da publicação da revista. São em geral cartas
extensas e de muito conteúdo sobre todos os problemas editoriais de uma revista literária: sobre
os impostos do Estado aos editores:[A.L.V.]-“…O Estado coroa dignamente a nossa obra.
Teremos que nos dissolver, é claro, e aí combinaremos a forma segura de prosseguir sem sermos miseravelmente assaltados.” sobre os diversos problemas económicos [C.R.] - ”… No
sábado mandei entregar na Biblioteca [Biblioteca Nacional] o dinheiro apurado para a Lusitania e não quizeram aceitar os 500.00 que o rapaz lá levou. Declararam que só aceitam o
pagamento completo da factura, cerca de 10.000. O Sérgio já deve estar hoje em Lisboa. Peçolhe comunique isto e troque impressões com ele sobre o que há a fazer. A insuficiência de capital inicial, com o reforço dos sete contos de empréstimo, não se faria sentir muito se na Biblioteca pudessem esperar os 30 dias que quase todo o comércio concede aos seus clientes. O caso
agrava-se muito mais com a pretensão de só receberem, de uma vez, os dez contos.”, sobre as
vendas ao público: [A.L.V.] - “… O Agostinho de Campos diz-me do Porto que só o Machado
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vendeu 600 Fasc. III e mais 50 do II.” , sobre a as colaborações e colocação dos diversos artigos: [ A.L.V.] “… Que o Sérgio se não alargue na Bibl. pois já tem bastantes pags. em 10. E,
depois temo sempre que ele descarrile ! Peço-lhe mantenha o pulso firme, evitando a pressão
do meu, e cumprindo-se a leis estabelecida desde o incidente.”
“… Tudo o que Luciano der
será sempre bem vindo, e lembrei-lhe que colaborasse no fasc. dos Paineis com o estudo náutico de Sagres”
“..…Esteve agora aqui o Antonio Sérgio com a mulher e partiu hoje, chegado
há 3 dias. Falámos muitas vezes de si. Disse-me da Lusitania algumas cousas que me não afervoraram o entusiasmo ( aqui para nós) por ex. sensacional colaboração do Cortesão sobre os
Descobrimentos, artigo do Joaquim de Carvalho no 1º número etc.”
“… Quanto á bibliographia do Sardinha, passará como lembra para a Secç. Bibl. para deixar equilibrar as duas
páginas comemorativas.”
“ … Homem Cristo com carta que vai dedicar um artigo na
Revue de France à Lusitania “ precioso elemento da Cultura Portuguesa” .
De particular interesse a evolução dos conflitos que foram surgindo entre os diversos redactores, agravados com a morte de Carolina Michaelis Vasconcelos e Luciano Pereira da Silva
acompanhados de um lento cansaço editorial : [A.L.V.]-“…Em primeiro lugar – que é feito do
artigo da D. Carolina para o fasc. 4º ? O Sérgio nem mo mandou, como ela queria, nem lho
entregou a si, o que seria também natural: Peço-lhe indague do sério assunto. Esses canalhas
sabem que o nosso ponto fraco é esta Senhora e por aí nos atacam! Creio que deveríamos redigir com todo o cuidado uma Nota da Redacção que dissesse que, conforme saiu no Fasc.I, a
responsabilidade dos artigos assinados da Bibl. e Marginalia é apenas dos seus autores e que,
correspondentes, etc.etc.etc., ao mesmo tempo que faríamos mais um hino de louvor à nossa
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Directora, cujo nome, sciencia e respeitabilidade estão acima de todas as paginas.”
“….Quanto ao fasc. hesito por enquanto em dizer o que melhor me parece. Receio que o Sardinha não goste ( o que é humano, não é verdade?) que se lhe retire o ensaio, tanto mais que tem
colaborado muito pouco. Por outro lado devemos fugir a dar mais de 128pag. Tudo o que
temos é do melhor e a hesitação nasce dos correspondentes melindres.”
“ … Não pode
imaginar-se atrocidade semelhante à que matou o Luciano. O seu telegrama deixou-me num
estado de nervos terrível de que só agora convalesço. Não vejo também possibilidade de manter a Lusitania, que começa a ser um cemitério. Custar-me-há imenso, e sei que a si também, se
não pudermos cumprir a promessa do fasc. In Memoriam de D. Carolina [.. … …] Porém não
sinto agora coragem de pensar em continuar-mos ao lembrar-me que o encantador amigo e
sábio ilustre ficou hoje no cemitério de Caminha!”
“…Contudo, compreendo tão claramente o seu cansaço que de há muito o venho sentindo.”
Juntamos diversas folhas em branco em papel timbrado da Revista Lusitania.
800€ - 1.500€

275 - RODRIGUES, Urbano Tavares.- 1 Documento autógrafo (3f.;28cm.)
Original autógrafo deste projecto de conto ou guião de filme com o título A HORA DO PARQUE : Começa – “… Uma câmara de televisão filma o lago e os cisnes negros. Começa a arrefecer, embora o sol ainda aloire aquele recanto de inverno onde há crianças, estudantes,
namorados, cães que ladram e se perseguem, à volta dos bancos, e estátuas de um feminino
opulento [. ….]” Termina- “… Está quase a mudar-se em noite o crepúsculo de aço amarelo.
“ Vamos embora. Nem reparas em mim, é como se eu não existisse, já te disse várias vezes
como me sinto cansada, e paras diante de toda a gente, de todas as coisas, não vale a pena
falar contigo, só fazes o que te apetece” “É tarde” , pensa o homem. “ E assim será até ao
fim…”
Com a característica rubrica deste autor. Em papel pautado.
80€ - 160€
276 - RODRIGUES,Amália.-

1 Fotografia
(24cmx18cm)
Fotografia a preto e branco da diva do fado português, com uma dedicatória autógrafa e assinatura
“Para o simpático Fernando Manuel com abraços apertados da Amália”. Com uma segunda
rubrica desconhecida e data de 26-11-952.
30€ - 60€

277 - ROSA , António Ramos.- 1 Carta autógrafa (1p.; 30cm.)
Carta dirigida ao escritor Urbano Tavares Rodrigues a propósito de um poema de Octavio Paz que
leu numa revista literária espanhola.:”..Envio-lhe
este espantoso poema de Octavio Paz. É um poema digno de Miró. Vem incluído num dos últimos
números de uma revista magnífica Vuelta, dirigida pelo próprio Octavio Paz. Indispensável a
quem se interessa pela literatura hispano-

95

americana, a sua colaboração não se restringe, porém, a autores e temas latino-americanos. É
uma revista de âmbito internacional… … “ termina justificando o envio do poema: “gosto,
sempre gostei de partilhar os meus entusiasmos.”
Assinada e datada de Lisboa 19 de Agosto 1980.
40€ - 80€

278 - ROSA, António Ramos.- 1 Bilhete postal autógrafo
Dirigido ao escritor Urbano Tavares Rodrigues : “…Na minha resposta ao questionário de
Proust, que entreguei ao Casimiro para as “ Letras e Artes”, devo ter cometido dois erros
ortográficos que lhe peço a gentileza de emendar. N. resposta á pergunta : “ Qual o pintor
preferido ?”, pus Bissiérre mas é Bissiére. Na dos autores preferidos, deve substituir Maitre
Eckardt por Maitre Eckart – o d está a mais.”
Assinado e datado de Faro 22 de Novembro, 1981.
40€ - 80€
279 - RUBEN A (Ruben Andresen Leitão).- 1 Cartão (1p.; 23cm.)
Cartão de Boas – Festas autógrafo : “… espero 74 com grandes realizações – Abraços “
Cartão de Boas-Festas impresso pela imprensa Nacional, c/reprodução de uma gravura por
Bartolozzi. Assinado.(62-B)
15€ - 30€

280 - SABUGOSA, Conde de.- 1 Carta autógrafa (4p.; 20cm.)
Carta dirigida à escritora Veva de Lima, a agradecer a oferta de uma obra, da qual já havia
ouvido a autora ler trechos, numa das suas famosas reuniões literarias e sociais. Tece rasgados
elogios ao livro e á escritora amiga, de quem esboça um muito interessante retrato da personalidade literária e mundana : “…Se tive um grande prazer em ouvir, lido com a sua voz, o Ultimo
Lampadário foi enorme também o gozo que me deu ler as paginas deslumbrantes do lindíssimo
volume, que a sua generosidade amiga valorizou com uma amável dedicatória. [… …] Gostava
bem de saber dizer-lhe quanto me maravilha esta obra. Mas se me faltam faculdades de crítico,
sobejam-me de admirador. Não sei applicar raciocínios, nem posso entoar hymnos. É o que
venho fazer n’estas linhas. Este livro revela o seu talento original, e põe em flagrante a sua
individualidade tão complexa. No sentir, no pensar, no exprimir as suas ideias, na elegância do
vestir que lhe é própria, nos gestos, na forma como se móve na vida, a Veva é um ser á parte.
Por isso no seu livro das suas qualidades typicas: É levemente exótico e é essencialmente esotérico. Quando digo exótico emprego esta palavra a falta de outra para dizer que lhe encontro
um sabor estranho de país longinquo. E quando digo esotérico é para significar a intenção com
que a Veva o destinou a uma elite apenas, desdenhando o resto do mundo. Mas esse resto do
mundo ( e n’essa cathegoria me encontro eu) tambem escuta com encanto a orchestração e
acha delicia no brilhantismo da forma.”
Assinada e datada de Lisboa 6 de Junho 1920. Em papel timbrado do Palácio de Santo Amaro.
70€ - 150€
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281 - SÁ-CARNEIRO, Mário de.- 1 Documento autógrafo
Original autógrafo do soneto “ El-Rei” datado de Paris 30 de Janeiro de 1916.
“Quando chego – o piano estala agoiro,
E medem-se os convivas logo inquietos…
Recuam as paredes, sobem tectos –
Paira um luxo de Adaga em mão de Moiro
…-Quem me convida mesmo não faz bem:
Intruso ainda – quando, á viva força,
A sua casa me levasse alguém…”
Assinado e datado de Paris 30 de Janeiro 1916. Em papel quadriculado.Este autógrafo é de
particular interesse pois trata-se de uma das ultimas poesias do grande poeta, enviado pouco
antes da sua prematura morte a Fernando Pessoa, que o publicou na revista “ Athena”. Posteriormente viria a ser incluído no volume póstumo “ Índícios de Oiro” , nos “ últimos poemas”
de Sá-Carneiro.
(ilustração da capa) 1.200€ - 2.500€

282 - SÁ-CARNEIRO, Mário de.- 1 Carta autógrafa (6p.; 21cm.)
Original autógrafo desta carta interessantíssima, dirigida a Fernando Pessoa, e escrita de Paris
quatro meses antes da sua morte. Foi publicada no II Vol. das “ Cartas a Fernando Pessoa”
das “ obras completas de Mário de Sá-Carneiro” das edições Ática. Começa por pedir desculpa
pelo atrazo na resposta, porque : “ … Mas a vinda do Carlos Franco, ?[outras ?] trapalhadas
e cartas mais urgentes até a escrever: como ao Dr. Leal [ Raúl Leal] e ao meu Pai, ao meu
Avô, sei lá mais a quem fazem-me com que só hoje lhe possa escrever” em seguida descreve o
estado psicológico do amigo Carlos Franco que tinha estado na guerra, mas que mantinha um
grande interesse pelas coisas artísticas, tanto mais que : “… Entregou-me a guardar – calcule –
o Orfeu I e o Céu em Fogo que na moxila o acompanharam em todos os ataques – dos quais
nunca se despojou ! E sabe versos meus de cor, que cita a cada passo, bem como frases do
Marinheiro versos do Alvaro de Campos ! Tudo mais quanto se dissesse significaria menos.”
continua a referir o interesse do amigo pela poesia acrescentando: “ … Devo dizer-lhe que o
Orfeu II não lhe chegou ás mãos. Assim tive a gloria de lhe dar a conhecer a sua espantosa
Ode Marítima – com que eu ao principio estive um pouco zangado, por causa do tamanho; mas
que reputo hoje uma obra definitiva, uma obra- prima, marcante e clássica, na qual acredito a
ferro e fôgo. Li-lhe a Ode toda, dum fôlego – e o Carlos Franco ficou entusiasmado.” passa
depois a dar a sua opinião sobre alguns versos que Pessoa lhe teria enviado e assumindo os
heterónimos diz-lhe :”….. Sonetos do Alvaro de Campos se não serão propriamente grandes
são adoráveis. O ultimo é uma coisa que eu amo até aos ossos. Que Europa, que enlevo, que
ópio! Oxalá o Guisado [ Alfredo Guisado] não tenha escrúpulo em demasia e o inclua na
colecção. Alvaro de Campos, meu amigo não é maior concerteza que Fernando Pessoa, mas
consegue ser mais interessante do que ele. Sempre que tenha versos seus, do engenheiro ou
doutro qualquer menino não deixe de mos enviar – A sua incarnação em Rafael Baldaya,
astrónomo de longas barbas é puramente de morrrer a rir. Eu e o Franco rimos infinitamente !
Aborda a seguir a vontade que Raul Leal tinha de ir para Paris trabalhar, que ele acha impruden-
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te, “… Revelador e hilariante o caso do Dr. Leal. Respondi-lhe ontem pintado-lhe em negras
cores a vida dos artistas franceses e dizendo-lhe que achava da mais grave imprudência a sua
vinda aqui em mira de arranjar contrato pª mímicas ou cinematógrafos.” e agradece :”…
Muito obrigado pelo que me disse sobre os m / versos. Curioso que o Apice que eu tinha despresado seja justamente um dos poemas que você acha mais belos.” Termina com abundantes
referências ao escritor Homem Cristo, em casa de quem havia estado numa reunião com “ …
um advogado belga, um funcionário do ministério dos negocios estrangeiros, um poeta russo
(não era o Petrus Iwanowitch Zapuriansky) um escritor brasileiro etc. etc. Mais uma vez Orfeu
mundial pois o H. Cristo cantou á assistência o barulho da revista, fez circular o Nº 1 ( único
que tem ) etc.”

Assinada e datada de Paris 24 de Dezembro 1915. Folhas com a dobra central um pouco cansada.
1.500€ - 3.000€

283 - SALÃO ( 1º ) DOS INDEPENDENTES .- 6 Fotografias
Seis fotografias de participantes e aspectos da exposição desta importante manifestação artística, realizada no Salão da Sociedade Nacional de Belas Artes em 1930.
40€ - 80€
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284 - SALÃO DOS HUMORISTAS (Porto- Maio-Junho 1915).- 1 Fotografia (12 x
16,5cm.) + Salão dos Humoristas (Maio-Junho-1915) : Catálogo contendo o nome dos expositores, titulos e preços dos trabalhos expostos.- (Porto): (Tip. Rocha & Lopes), 1915.-11p.;
22cm.-B
Fotografia do hall de entrada do Salão de Festas do Jardim Passos Manuel onde se realizou o
Salão dos Humoristas (Maio-Junho-1915) onde pela primeira vez de atribuiu a palavra modernismo para designar um movimento artístico. Juntamos o respectivo catálogo que é hoje muito
raro e procurado. Nesta significativa exposição tomaram parte entre outros: António Azevedo,
Armando Basto, Almada Negreiros, Cristiano Cruz, Ramos Ribeiro Amarelhe, Antonio Soares,
Jorge Barradas e Stuart Carvalhaes. O catálogo tem recorte significativo na pagina inicial mas
está valorizado c/três programas de actividades culturais promovidas pelo Salão dos Humoristas, colados na capa inferior e tem colada no verso um recorte de uma critica á exposição publicada num jornal da época.
80€ -160€

285 - SALAZAR –(Presos Políticos).- Album caligráfico.- Sec. XX.- 31cm.-E
Este luxuoso álbum, com pedidos de desculpas e manifesto de arrependimento, foi oferecido ao
Dr. Oliveira Salazar pelos presos políticos detidos á época pela Polícia de Vigilância e Defesa
do Estado do Porto por se dedicarem à propaganda subversiva. Pensamos tratarem-se de muitos
elementos do Partido Comunista Português que nesse ano em solidariedade com os Republicanos Espanhóis fomentaram forte agitação política, e quem sabe, se ainda alguns marinheiros da
Organização Revolucionária da Armada afecta também ao Partido Comunista Português, que no
ano anterior tinham ocupado os vasos de guerra, Dão, Bartolomeu Dias e Afonso de Albuquerque tentando sair do Tejo para se juntarem à armada republicana espanhola. É composto por
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dois cadernos em papel vegetal, cada um com a página inicial cuidadosamente caligrafada. A
primeira - “ A Sua Excelência o Sr. Dr. Antonio de Oliveira Salazar digníssimo Presidente do
Conselho”

A segunda – “ Excelência : Ao reconhecer-mos a falsidade duma doutrina maldita, que nos
levou a combater a NAÇÃO, nós não encontramos palavras suficientes para afirmar ao CHEFE o desejo de nos resgatar-mos dando luta sem tréguas aos inimigos da PÁTRIA. Detidos pela
Polícia de Vigilância e Defesa do Estado sob a acusação de nos dedicar-mos à propaganda
subversiva, nós vimos perante V.EXª confessar o nosso crime e ao mesmo tempo pedir que nos
seja consentido a prestar juramento de FIDELIDADE Á PÁTRIA.
TUDO PELA NAÇÂO : NADA CONTRA A NAÇÃO, foi a ordem dada por V. EXª. ELA SERÁ
CUMPRIDA.
EXCELÊNCIA. Desejamos voltar a ser bons PORTUGUESES, longas horas de reflexãoderamnos a Verdade – Criminosos, sofremos o justo castigo do nosso crime. Regenerados, pedimos;
Confiança em nome da nossa honra, Clemência, em nome das nossas famílias abandonadas.
Rogamos também a V. Exª se digneaceitar como prova de GRATIDÃO, pelo BEM QUE V. EXª
TEM PRESTADO Á PÁTRIA, o trabalho humilde de um preso carinhosamente auxiliado pelos
companheiros que compartilham da mesma dor, e dos mesmos sentimentos. – No Edifício da
POLICIA DE VIGILÃNCIA E DEFESA DO ESTADO – Porto 2 de Dezembro de 1937.
Este notável trabalho de caligrafia e iluminura vem assinado nas duas páginas por “ Lincolnfecit”. Deste calígrafo não conseguimos obter informações. Seguem-se 7 páginas com cerca de
240 assinaturas de presos. Tudo dentro de luxuosa pasta encadernada em chagrin com os planos almofadados e seda nas guardas. Tem gravado a ouro na pasta superior: Oferta como prova
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de fidelidade – Dezembro 1937. Guarda-se dentro de caixa própria em percalina com titulo na
frente.
(ilustração a cores) 2.000€ - 3.000€

286 - SALAZAR, Oliveira.- 1 Carta autógrafa (4p.;23cm.)
Carta dirigida ao Dr. Reinaldo dos Santos a agradecer a oferta do livro “ Os Primitivos Portugueses” :” venho agradecer os dois volumes encadernados que teve a amabilidade de oferecer-me com gentilíssimas palavras: Os Primitivos Portugueses e os catálogos das exposições
de Arte, ambos muito bem apresentados constituirão só por si trabalhos que nos honram .Não
me foi possível visitar as Exposições de Coimbra e do Porto, mas as referências que lhes tenho
ouvido são tão unânimes no elogio que não posso duvidar de que triunfou plenamente. É sobretudo a V.Exª que se deve o trabalho de direcção superior e da organização das exposições, e se
muito satisfizer com o resultado, isso é o maior premio do zelo e da dedicação que lhes dedicou. A mim nada ou pouco se me fica devendo, pois não mais fiz que apoiar iniciativas que
mereciam ajuda e carinho do Governo. […. …] Grande parte das nossas comemorações é
filha das manifestações de arte que as rodearam e tão apreciadas foram.”
Assinada e datada de 18 de Novembro 1940. Em papel timbrado da Presidência do Conselho –
Gabinete do Presidente. Juntamos o respectivo envelope.
120€ - 250€
287 - SALAZAR, Oliveira.- 1 Documento
Pacote de embrulho de um livreiro de Paris dirigido a “d’Oliveira Salazar António – Professeur
de l’Université de Coimbra” para a sua residência em Santa Comba Dão.
45€ - 90€

288 - SALGADO, João Veloso.- 1 carta autógrafa (2p.;18cm)
Nesta carta o notável pintor português Veloso Salgado agradece ao destinatário, seguramente o
Dr. Reinaldo dos Santos, “representante dos meus [dos seus] Ilustres consócios “Os Amigos
do Museu””, “as honrosas e captivantes palavras” a si dirigidas numa sessão de homenagem
realizada pelos seus discípulos.
Assinada e datada Lisboa, 7 de Junho de 1926.
35€ - 70€

289 - SAMODÃES, Conde de.- 1 Carta autógrafa (5p.; 21cm.)
Carta dirigida ao Arcebispo de Coimbra, a propósito de uma manifestação que os católicos do
Porto fizeram em favor da Associação Catholica para se construir uma Sede :”A manifestação,
a que V. Emª se refere, foi o mais lisongeira possível, mas contrariou-me.Repugna-me pôr-me
em evidência , e com effeito me deram essa distinção, que me cumpre agradecer, mas preferia
mil vezes que me dispensassem d’ella. Andaram com tal reserva, que tudo estava feito quando o
soube. Era tarde para suspender, e além d’isto Monsenhor Couto é de aparatos, ao enves do
que eu sou, que desejo muitas obras e poucas palavras. O que se fez, se teve inconvenientes, foi
só para servir e não para a causa catholica, pois o certo é que [… …]. tanto que em seguida,
na 4 ª feira a Associação Catholica reuniu-se e resolveu comprar terrenos e fazer uma casa, e
já hontem estavam juntos aquelles 3.600$000 reis. Dias antes não havia um vintém, litteralmente.” Trata depois de assuntos polémicos do Estado e da Igreja na época.
Assinada e datada do Porto de 12 de Março 1881.
35€ - 70€
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290 - SARDINHA, António.- 1 Carta autógrafa (4p.; 18cm.)
Carta dirigida a um amigo, seguramente o Dr. Reinaldo dos Santos: “… Recebi o seu postal de
Sintra… … cruzou-se ele com uma carta minha em que eu pedia a sua rápida intervenção para
salvar do desbarato a Igreja de Santa Clara de Elvas, rica de azulejos policromados, sem dúvida do século XVII. Torno a insistir pela sua valiosa energia em alma tão justa e tão dentro dos
cuidados do seu nobre espírito. Alegro-me que as fotografias de Santa Maria de Olivença lhe
agradassem.
Assinada e datada de Elvas, Julho 1924. Em papel timbrado da Quinta do Bispo.
40€ - 80€

291 - SARDINHA, António.- 1 Carta autógrafa (3p.; 18cm.)
Carta dirigida a um amigo seguramente o Dr. Reinaldo dos Santos: “… Por este correio lhe
mando as suas provas, pedindo desculpa de tanto as demorar – e a primeira parte do meu
ensaio sobre o século XVII.[ publicado na Revista Lusitania II,1924] Que tive que o dividir,
ficando para outro momento a conclusão. Envio-lhe também duas fotografias de Santa Maria
Madalena de Olivença. Rogo-lhe para que me sejam remetidas provas do meu ensaio.”
Assinada e datada de Elvas 25 de Julho 1924. Em papel timbrado da Quinta do Bispo.
50€ - 100€

292 - SARDINHA, António.- 1 Carta autógrafa (8p.; 18cm.)
Nesta extensa carta dirigida a um amigo, seguramente o Dr. Reinaldo dos Santos o escritor de
Monforte, volta a defender o património artístico de Elvas: “… Volto hoje a importuná-lo para
salvarmos a Igreja de Santa Clara de Elvas. É um belo templo da primeira metade do século
XVII, todo ele revestido de azulejos policromados, como os da Sacristia da Sé, que V. Exª
conhece, ainda que, talvez, não tão perfeitos. A Igreja está entregue a uma Companhia legalmente constituída e com uma vida inteiramente regular. Mas, por ordem da administração do
Concelho de Elvas, a Companhia foi intimada a entregar a chave da Igreja. São disposições do
Ministerio das Finanças, que procura naturalmente com a venda ao desbarato do templo equilibrar o orçamento [… …] Exposto o caso, espero que V. Exª será o procurador da desgraçada
Igreja alcançando a sua imediata classificação como “ Monumento Nacional”, ( a Igreja e o
coro também magnificamente azulejados) e promovendo, de qualquer maneira a suspensão dos
intuitos assassinos ( uma Igreja, um monumento, é uma alma, é uma vida!) do Ministério das
Finanças. “
Assinada e datada de Elvas 28 Julho 1924. Em papel timbrado da Quinta do Bispo.
80€ -160€

293 - SARDINHA, António.- 1 Carta autógrafa (4p.:17cm)
Carta dirigida a Reinaldo dos Santos, onde António Sardinha lhe agradece o envio de um
“exemplar do seu belíisimo estudo sobre a nossa Torre de Belém”. E sobre o qual afirma a sua
concordância com a “a hipótese marroquina observada por V Ex.cia acerca das origens do
nosso manuelino [… …] é para mim um enorme segredo, onde ir desvendar bastantes das
questões que inpendem sobre o nosso passado[…. …] Subscrevo-a incondicionalmente”.
Assinada e datada 14-XI-923.
40€ - 80€

102

294 - SAVIOTTI, Gino.- 1 Documento dactilografado (10p.; 28cm.)
Original dactilografado da peça de teatro O QUE É PRECISO, É TER SORTE : um acto, com
um só actor . Tem uma capa onde está colado uma etiqueta do Teatro Estudio do Salitre ( notável experiência teatral de cariz interventivo que durou apenas 5 anos, de 1946 a 1950, fundada
por Gino Saviotti ). Começa : ” .. Quarto alugado, numa pensão para artistas. À Direita Baixa,
uma janela aberta. Em cima duma poltrona, no fundo D., adivinha-se sentada numa figura
rígida, coberta completamente por um lençol. Uma cama muito simples. Várias cabeleiras de
teatro, sobre uma mesa, e outros objectos teatrais.São 7 horas duma bela tarde primaveril, e da
janela vem a luz encarnada do pôr do sol.” Termina: “ [… … …] (vira-se para o fantoche)
Olha como ela era linda, era uma flor de luxo... E tu querias… Como podias tu imaginar que
ela te amasse, só a ti, que te fosse fiel a ti… a ti… Agora vejo tudo claro, agora sei!... Pobre
vítima, que me deste dois anos da tua mocidade maravilhosa! Bendita sejas tu, Júlia!... Minha
Júlia. (Ajoelha-se ao pé da cama) Perdoa… E obrigado! Obrigado! Obrigado! Deixa-se cair
sobre o fantoche, soluçando, enquanto o pano cai.”
Assinatura autógrafa e datado de Lisboa 10-13 de Fevereiro 1948. Com emendas e correcções
também autógrafas. Não encontrámos referências se terá sido publicada ou levada à cena. Inédita?
80€ -160€
295 - SENA, Jorge de.- 1 Carta autógrafa (2p.; 18cm.)
Carta dirigida seguramente ao escritor Urbano Tavares Rodrigues. Em Londres, Jorge de Sena
tentava “ salvar” a BBC portuguesa: “… Tenho procurado mover todas as influências para “
salvar” a BBC portuguesa. O Alberto ter-lhe-á confirmado aquilo que me escreveram o Hills e
o Monaham ( não sei se o conhece; é o Director dos Serviços Europeus). O “ Diário Popular”
publicou-me um artigo sobre o assunto. Por certo que o “ Diario de Lisboa” publicará do meu
amigo aquele que escrever, e tão importante é que escreva. [………] Creia que também espero
que a BBC a salvar tenha sido o começo de uma camaradagem entre nós.” Tem um postscriptum: “.. Acabo de verificar que o seu Hotel é para onde costuma ir o José-Augusto França, que por certo conhece e deve precisamente ter chegado agora. Far-me-á o favor de lhe
transmitir muitas lembranças minhas.”
Assinada e datada de Londres29 de Maio 1954.
80€ - 160€
296 - SÉRGIO, António.- 1 Bilhete postal autógrafo
Bilhete postal dirigido a António Arroyo : “… Mandarei lá buscar o artigo a casa de V. Exª
amanhã. Rogo-lhe pois o obsequio de deixar dito para o entregarem ao meu portador – pois V.
Exª, naturalmente não estará á hora em que elle aparecer.”
Assinado.
30€ - 60€
297 - SERPA, Alberto de.- 1 Carta autógrafa (1p.;27cm.)
Carta dirigida a Adolfo Casais Monteiro sobre a edição do primeiro número da efémera segunda
série da revista “ Presença” “… Hoje vai para si a 1ª folha já impressa, e amanhã irão a 2ª e a
3ª. Logo que venha o resto, imprimir-se-há. Dê ao Miranda as ordens para a remessa dos
exemplares ? Sim? Voçê poderá escrever-me, pois darei saltos ao Pôrto. No entanto, para
maior , ordens a Miranda. “
Assinada e datada do Porto de 23 de Novembro 1939. Juntamos o respectivo envelope.
40€ - 80€
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298 - SILVA TAVARES .- 1 Documento autógrafo
Original autógrafo da poesia “ CANÇÃO DE
OUTÔNO” :
“

Quando tu passaste docemente triste
Nesse dia longo que maior tornaste,
Reparei que olhaste mas que não me viste.
- Nós só vemos quanto para nós existe
E eu não existia quando tu passaste !
Quando tu passaste – como a brisa passa
Pelas fôlhas secas nas manhãs de Outôno –
Cheia de frescura, de levêsa e graça,
- eu não existia mais que na desgraça
Que me ensombra a vida de horas de abandôno.

Não … não existia nem existo ainda:
- Quem por ti padeça, vive – não existe …
E por mais que faça, quero, mas não finda
Esta mágua enorme de rever-te, linda,
Friamente calma, docemente triste!”
Assinado. Inédito ?
50€ - 100€

299 - SILVA TAVARES.-1 Documento autógrafo
Original autógrafo da poesia “ CANÇÃO” :
“

Áquela que me resiste
Ninguem leva a dianteira !
Um quasi não quasi triste,
Um és não és de trigueira,
- ninguém neste mundo existe
Que me perturbe, á maneira
Daquela que me resiste !

Tem um não sei quê de Santa
E um nada de tentadora,
Que me prende, que me encanta,
Que de todo me enamora!
E ninguém… ninguém resiste
Áquela garça ligeira,
Um quasi não quasi triste,
Um és não és de trigueira! “
Assinado. Com emendas. Inédito?
50€ - 100€
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300 - SIMÕES, J.M. dos Santos.- 1 Carta dactilografada (1p.: 28cm)
Carta dirigida a Reinaldo dos Santos, na qual o historiador faz referência ao seu “modestíssimo
trabalho sobre “Azulejaria Arcáica em Portugal” e explica “ …. Hoje envio o trabalho o qual
peço para aceitar… … julgo que todo o estudo tem certo interesse e pensei mesmo em o actualizar para publicação isolada. Só o ùltimo capítulo que trata do pequeno quadro da “Anunciação” no Museu de Évora necessitaria de ser totalmente refundido pois já não posso defender os
mesmos pontos de vista de então.”…”e afirma relativamente à azulejaria arcaica do Palácio de
Sintra que “… tenho visto confirmada a minha opinião. De facto aqueles ladrilhos a que posso
agora chamar de “ataurique” são bem típicos da Mauritânia e nunca se produziram na península com carácter artezanal…”.
Assinatura autógrafa, datada de 4 de Setembro de 1952.
30€ - 60€
301 - SOCIEDADE Filarmónica Euterpe de Bemfica.- 4 Publicações
Conjunto de 4 exemplares de publicações desta sociedade: “A Euterpe”, Número Único Comemorativo do 74º Aniversário de 13 de Abril de 1933; “A Razão”, Quinzenário de Propaganda e
Critica, nº1 de 12 de Dezembro de 1915; e dois exemplares de “ A Filarmónica”, o número
único comemorativo do 53º aniversário, de 13 de Abril de 1913 e o número único comemorativo do 55º aniversário de 19 de Abril de 1914. Estimados.
30€ - 60€

302 - SOUSA PINTO, José Júlio de.- 1 Cartão autógrafo (1p.; 9cm.)
Dirigido ao Dr. Reinaldo dos Santos: “… De Benfica foi-me enviado para aqui, o ultimo numero da Atlantida. Turvaram-se-me os olhos de comoção, ao ler as suas bellas paginas – Margens
do Iser – escriptas em frases tão espontâneas, tão cheias d’emoção e d’uma verdade tão flagrante e extraordinária, que o leitor se sente arrastado até esta Belgica mártir, que eu também
conheci em todo o seu explendor! Mal imaginava em ver ahi, uma referencia á minha modesta
individualidade ! Creia que é para mim, motivo de grande orgulho e ainda de maior reconhcimento, esta prova de requintada amabilidade ! Este numero da Atlantida fai ficar de parte
junto com o lindo exemplar do seu famoso livro, que está guardado em Benfica.”
Assinado e datado de S. Pedro do Sul, 27 de Janeiro 1917.
40€ - 80€

303 - SOUSA PINTO, José Júlio de..- 1 Carta autógrafa (2p.: 18cm)
O célebre pintor açoreano escreve seguramente a Ribeiro Arthur, “… Deve-me suppor bem
ingrato!... … nunca me esqueço dos verdadeiros amigos ainda que o meu silêncio tenha dado
motivos a quem me julgue bem differente do que sou. Preguiçoso sim; mas indiferente [… …]
não!... … o horror que sinto d’escrever, domina o grande prazer que tenho de provocar as
suas justificadas queixas que me dão sempre o maior prazer!..... “ refere ainda que “… Hoje
recebi o jornal “Globo” vejo o infinitamente lisonjeiro artigo a meu respeito! Muito lh’o agradeço!...” .
Assinada e datada de 23-1-91 Póvoa do Varzim
60€ - 120€

304 - SOUSA, Alberto.- 1 Carta autógrafa (3p.; 18cm.)
Nesta carta dirigida ao jornalista Guedes de Oliveira o notável aguarelista, agradece uma referencia elogiosa a uma sua exposição de aguarelas e diz: “… Mas as minhas exposições teem
um só aspecto digno de mencionar-se ! Refiro-me à intenção de fixar como documento, um ou
outro aspecto da velha architectura portuguesa. O resto, a obra de Arte, não existe, creia-o Vª
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Exª. A chronica de Vª Exª teve porém uma compensação para aqueles que muito admiram,
como eu, o brilhante talento de Vª Exª: deu-nos mais um ensejo de ler um lindíssimo e erudito
artigo sobre Arte. Muito e muito obrigado!”
Assinada e datada de 12 Janeiro 1924. Juntamos o respectivo envelope.
70€ - 140€

305 - TEIXEIRA DE VASCONCELOS, António.- 1 Carta autógrafa (1p.; 21cm.)
Nesta carta diz o escritor romântico a um amigo:”… Ahi vão as cartas e vae tambem a resposta
do Ayres de Gouveia as quaes peço se digne restituir-me. Conto muito com a sua bondade para
me desculpar a demora, e rogo-lhe que em tudo conte comigo como deve sempre contar com os
que mais o veneram.”
Assinada e datada de Lisboa 29 de Julho 1867.
35€ - 70€

306 - TORGA, Miguel.- 1 Carta autógrafa (1p.; 27cm.)
Carta dirigida ao escritor José Campos de Figueiredo: “… Meu caro Campos de Figueiredo: Ai
vai o poema. Veja lá essas gralhas. Agradeço o abraço do Doutor Elisio e dê-lhe cumprimentos
meus.”
Assinada e datada de Leiria 7 de Maio 1940. Juntamos o respectivo envelope.
80€ - 160€

307 - TRIGOSO, Falcão.- 2 Cartas autógrafas + 1 Fotografia.
Cartas dirigidas a amiga D. Julieta e Frade de Sousa também pintora. Na primeira de 5/2/1942.
O pintor dá úteis informações biográficas que lhe teriam sido pedidas : “…Eis conforme deseja:
João de Mello Falcão Trigoso nascido em 4 de Março de 1878, assinatura usada geralmente J
Trigoso nos catálogos figura sempre Falcão Trigoso. Frequentei a Escola de Belas Artesde
Lisboa onde conclui o Curso de Pintura. Tenho vários trabalhos nos Museus de Arte Contemporânea, no de Grão Vasco em Viseu [… … …] Referencias bibliográficas, meu Deus, nada há
que mereça atenção ou interesse. Gostaria era que indicassemter sido discípulo de Carlos Reis
o que me envaideceu sobremaneira. Auto-retrato !! Eu era lá capaz de me auto retratar! Vai
uma fotografia que creio remedeará.” Na segunda de 11/6/1944, agradece: “… Quando há dias
fui à exposição de Floricultura tive a intuição de lhe estar devendo mais uma atenção amiga na
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colocação destacada do meu trabalho exposto e creio não me ter enganado e aqui lho agradeço bem como a que por ventura teria n’aquele honroso premio com que… danaram mais uns
quantos que da minha inveja e despeito vivem.” e termina manifestando gratidão ao dizer:
“ Ser velho é das coisas mais pândegas que existem e tambem … inevitáveis. Eu ando agora a
fazer testamento dos meus… apreços e a si, minha Senhora, lhe competirá, creia, um sincero
quinhão.”
Assinadas. Juntamos a fotografia do artista enviada com a carta.
120€ - 250€

308 - VASCONCELOS, Joaquim de.- 1 Carta autógrafa (2p.; 27cm.)
Carta dirigida seguramente ao Dr. Reinaldo dos Santos então director da Revista Lusitania: “…
Recebi o Nº Camoneano da Lusitania, com os melhores agradecimentos, as mais vivas felicitações por uma obra que ficará – como ficaram no século passado, a Revista de Portugal e a
Portugália. Como camonista, modesto e curioso, tenho muita honra em me ver publicado em
tão notável companhia, e aos deveres, um pouco impessoais, que me ligavam á Lusitania, sinto
agora juntar-se o reconhecimento e a obrigação de a servir como V. Exªs mandarem. […. ….]
Por fim, quero ainda felicitá-lo pelo espírito que presidiu á organização dos fascículos. Não há
uma palavra que divida, e qualquer portuguez, seja qual for a sua atitude politica ou religiosa,
só encontra motivos para se orgulhar de o ser.”
Assinada e datada de Coimbra de 5 de Junho 1925. Em papel timbrado da Redacção da Revista
da Universidade de Coimbra.
40€ - 80€
309 - VASCONCELOS, Carolina Michaelis de.- 1 Cartão autógrafo
Cartão dirigido ao Dr. Reinaldo dos Santos: “… Sou eu quem deve agradecer a V. Exª e ao
amigo Afonso Lopes Vieira tudo quanto fizeram a favor da Lusitania e de coração o faço. Aos
dois se deve que as três jornadas saíssem boas e constituam um conjunto bem equilibrado e
distincto. Unicamente o tom das críticas não agrada a todos – conquanto a maioria goste – e
até diga, que por causa das bulhas e picuinhas é que a Revista se vende tão bem ! “
Assinado e datado do Porto de 26 de Julho 1924. Juntamos o respectivo envelope.
40€ - 80€

310 - VASCONCELOS, Carolina Michaelis de.- 1 Carta autógrafa (3p.; 17cm.)
Carta dirigida ao Dr. Reinaldo dos Santos a esclarecer uma dúvida epigráfica e filológica que
ele lhe havia exposto:” … confesso- lhe com franqueza que a antiga interpretação da legenda
de Alcobaça ate a fin do mundo ( substituindo-se os três pontos entre A inicial e E por t e pondo til sobre o u de mundo) me parece boa e não me afastarei dela sem razões poderosas.” Continua depois os argumentos que sustentam a opinião expressa, comenta ainda a possibilidade da
existência de erros produzidos pelo pedreiros/escultores e termina: “… Da Rosacea claro que
nada posso dizer sem conhecer a opinião de V. Exª. Curiosissima de a conhecer….”
Assinada e datada do Porto de 9 de Dezembro de 1923.
40€ - 80€
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311 - VASCONCELOS, Carolina Michaelis de.- 1 Documento autógrafo (3p.; 27cm.)
Original autógrafo de um sumário do artigo “ URIEL DA COSTA – Notas suplementares relativas à sua Vida e sua Obra “, destinado a ser adaptado e traduzido para francês muito provavelmente pelo Dr. Marcel Bataillon e que foi publicado a pp. 157-158 do mesmo numero
daquela revista. Tem ainda autógrafas por Afonso Lopes Vieira algumas indicações sobre a
autoria para serem incluídas na tradução.
50€ - 100€

312 - VASCONCELOS, Joaquim de.- 1 Carta autógrafa (2p.; 27cm.)
Carta dirigida ao Dr. Reinaldo dos Santos então dirtector da Revista Lusitânia: “… Acabo de
rever em segunda leitura, as provas que fez o favor de me enviar.Dispensaria a prova paginada, pois nada mais tenho a acrescentar ou emendar[… …] Esta demora da Lusitania é lamentável. Tem V. Exª conhecimento da linha honrosissima que C. Gebhardt escreveu no recente
Vol. (III) do Chronicon Spinozarum : “ « Lusitania, einer zeitschrift von voorhaft europaischen
Stile »” ? É o seu melhor elogio, entre os varios, mais ou menos jornalísticos, que justamente
tem tido. Contribuir para o seu regular aparecimento e manutenção do carácter tolerantemente
nacional e humano que tem tido constitui hoje um dever de todo o portuguez culto, tanto mais
que o seu nacionalismo não tilinta a esporas, e pode, como nenhuma outra revista, suscitar nos
meios europeus o interesse por Portugal.”
Assinada e datada de Coimbra de 19 de Abril 1925. Em papel timbrado da Redacção da Revista
da Universidade de Coimbra.
40€ - 80€
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313 - VAZ, João.- 1 Carta autógrafa (3p.:18cm)
Nesta carta o pintor diz ao seu interlocutor “só há dias sahi e fui ao photographo fazer o retrato. Voltei lá antes de hontem e só então o homem me disse que o cliché estava mau [… …]
entretanto vê o cliché que ainda apesar de o photographo achar mau, a mim me parece normal
[…. …] é possível que o empregado possa fazer a impressão d’uma prova. A photographia é
na rua do Ouro, entrada pela travessa de Sta. Justa…”.
Assinada e datada 10 de Outubro 97.
60€ - 120€
314 - VIEIRA DE CASTRO, D. Claudina Adelaide Guimarães .- 1 Carta autógrafa
(2p.;31cm.)
Trata-se (segundo nota manuscrita no final) do original da carta que a mulher do famoso advogado, politico e jornalista José Cardoso Vieira de Castro estava a escrever para o seu amante,
José Maria Xavier d’Almeida Garrett, quando foi surpreendida pelo seu marido, que lha tirou
das mãos. Diz-se que terá sido após a leitura desta carta, prova indesmentível da infidelidade da
mulher, que Vieira de Castro na mesma noite a matou por sufocação depois de a ter tentado
matar com clorofórmio. De facto D. Claudina ( que se trata a ela própria e ao amante por filhinha e filho) declara na carta: “… … Filho adoro-te estou cada vez mais apaixonada por ti não
sei o que sinto não to posso explicar sou feliz desgraçada ao mesmo tempo. [… …] Queria que
viesses amanhã á noite conheço que te é pouco agradável passar a noute aqui mas como agora
é por pouco tempo faz este sacrifício porque dás a maior alegria á tua filhinha. Vai hoje ao
camarote quando elle [ o marido ? ] não estiver para ver se podemos fallar. Que sensaboria
estar uma noute toda ao pé de mim sem nunca poder dizer uma só palavra. [... … …] Adeus.”

Este caso que apaixonou a opinião pública da época, prolongou-se pelo julgamento do homicídio que terminou sem se ter provado o adultério e com o réu condenado a degredo para Angola.
Esta tragédia teve significativos reflexos na literatura portuguesa da época. Camilo Castelo
Branco que era amigo de Vieira de Castro fez dele o protagonista do seu drama “ O Condenado” e do seu conto “ Voltareis ó Cristo ?” , e notam-se influências no “ Primo Basílio “ e na “
Tragédia da Rua das Flores” de Eça.
200€ - 400€
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315 - VIEIRA, Afonso Lopes.- 1 Bilhete postal autógrafo
Bilhete postal dirigido ao Dr. Reinaldo dos Santos , então, tal como Vieira, também redactor da
Revista Lusitânia: “ … Estimei muito a opinião do Prestage – e isso deve-nos servir para cada
vez fazermos melhor e termos superior cuidado. O Sardinha virá aqui falar comigo brevemente
e só depois desta conversa poderemos resolver o assunto, o que logo lhe comunicarei. Espero
que vá preparando as coisas de modo que a nossa administração esteja remodelada e segura
ao mesmo tempo do fasc. V. Convém que essa operação se faça definitivamente durante a
minha ausência, sem isso nada faremos nem viveremos.”
Assinado . De particular interesse o postal ter uma fotografia da Praia de S. Pedro de Muel ( S.
Pedro de Muel – A praia à hora do banho) com a casa do poeta ao fundo.
40€ - 80€

316 - VIEIRA, Afonso Lopes.- 1 Carta autógrafa (4p.; 20cm.)
Carta dirigida ao Dr. Reinaldo dos Santos, na época também director, tal como Lopes Vieira, da
Revista Lusitania.Diz: “.. Respondo à sua amável carta dizendo que é a si quem compete entrar
na Comissão de Sevilha. Basta a minha ausência até Outubro para justificar a minha escusa.Quanto à L. [revista Lusitania] espero provas, minhas e geraes, e admiro que nada tenha
vindo […. …] Receberia o Jaime Cortesão um bilhete que lhe escrevi de aqui ? Não quereria
eu estar sem noticias da edição dos Lusiadas, e que por isso diga-lhe que me obsequiará informando-me do que houver, repetindo-lhe que é indispensável aproveitar o verão para a composição do texto. Em Setembro, por volta de 12, haverá em Alcobaça uma exposição de industrias
regionais e Congresso Pomológico. Será uma excelente ocasião da sua vinda aqui porque
iremos juntos à nobre Vila dos Túmulos. A nave está ainda em reparações no estaleiro porque
as tormentas deste inverno desmastrearam-na. […. ….] Tratou dos volumes do Bataillon ? E
preparou a hipótese do Sommaire ? Bataillon retira a 15 deste mês para França.”
Assinada e datada de S. Pedro de Muel de7 de Julho. Em papel de linho timbrado com a casa
do poeta em S. Pedro de Muel.
50€ - 100€
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317 - VIEIRA, Afonso Lopes.- 1 Carta autógrafa (1p.; 34cm.)
Carta dirigida ao Dr. Reinaldo dos Santos: “.. GRANDE foi a minha alegria de ter – enfim ! –
na mão esta admirável obra da sua “ Torre”. [ A Torre de Belém 1514-1520 : estudo histórico
e arqueológico- 1922] Creio que é uma das edições mais encantadoras que se tem feito entre
nós – pelo carácter em tudo harmonico e tão rico e serio na sobriedadedo bello efeito obtido.
Pela primeira leitura, com que enchi o meu verão de hoje, mais fiquei julgando que nestas
paginas se condensa um Estudo das mais fecundas consequencias e da mais original visão.”
Assinada e datada de 9 de Junho de 1923. Em papel de linho timbrado c/a divisa do poeta.
Insignificante restauro marginal.
50€ - 100€
318 - VIEIRA, Afonso Lopes.- 1 Bilhete postal autógrafo
Bilhete postal dirigido ao Dr. Reinaldo dos Santos, então, tal como Vieira, também redactor da
Revista Lusitânia: “ … Recomenda-me o Agostinho que lhe peça quando lhe escrever para lhe
devolver a Nación que lhe emprestou e de que ele necessita para a Bibliographia Camoniana; e
também a Castro inglesa. Aqui ficam os pedidos. Ele não concorda em que a Lusitânia se refira
às obras dos seus redactores, de modo que teremos de assentar definitivamente numa decisão (
que exceptue, como ele diz, obras como as Notas Vicentinas) Ver-se há, em conselho.”
Assinado. O postal tem uma fotografia de S. Pedro de Muel (S. Pedro de Muel-Farol e Penedo
da Saudade).
40€ - 80€

319 - VIEIRA, Afonso Lopes.- 1 Bilhete postal autógrafo
Bilhete postal dirigido ao Dr. Reinaldo dos Santos, então, tal como Vieira, também redactor da
Revista Lusitânia: “ … Recebi uma carta do Joaquim de Vasconcellos em que se declara maravilhado com a “ preciosa revista” e que “ agora crê” naquilo que duvidou durante muito tempo. [… …] O Carlos Michaellis diz-me também que “ a mais bela maneira de honrar a memória da sua mãe, é continuar a L. assim”. Isto me leva também a dizer-lhe – mais uma vez – que
a AUTORIDADE dos Secretários tem de ser perfeitamente mantida, e respeitada. Só nós, ou só
de acordo connosco, se poderá pedir colaboração. Não estou disposto a ceder um centímetro
neste campo. Se a guerra chegar, fui leal antes da peleja. … … O In Memoriam está crescendo…”
Assinado. Em postal timbrado da Revista Lusitania.
40€ - 80€
320 - VIEIRA, Afonso Lopes.- 1 Carta autógrafa (1p.; 30cm.)
Carta dirigida ao Dr. Reinaldo dos Santos :”… … Foi com verdadeiro prazer que recebi e li
Sequeira y Goya, [ Sequeira e Goya – Conferencia- 1930] tão elegantemente editado e tão
elegantemente junto aos seus Estudos de Arte. A boa série de gravuras enriquece a conferência
e folheia-se sempre com gosto.Muito agradecido pelo gentil presente [… …] Lamento que as
suas ocupações profissionais e, ao mesmo tempo, a minha vida assaz apartada, tenham interrompido a nossa antiga e seguida camaradagem.”
Assinada e datada de 14 de Março 1930. Em papel de linho c/o selo branco do poeta.
50€ - 100€
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CONDIÇÕES DO LEILÃO
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O facto de um cliente iniciar a sua licitação implica o conhecimento e a aceitação das
presentes condições.
Os lotes serão vendidos pela maior oferta, no estado em que se encontram no momento
da arrematação
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.
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.
O leiloeiro reserva-se o direito de recusar qualquer lance.
O leiloeiro poderá retirar ou dividir ou qualquer lote bem como juntar dois ou mais lotes.
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.
No acto de arrematação o comprador deverá, quando solicitado, indicar o seu nome e
morada.
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.
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.
As reclamações devidamente fundamentadas só serão aceites quando efectuadas no prazo de 48 horas depois dos lotes terem sido retirados e apenas se 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.
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.
Em determinados lotes (atados, publicações periódicas, etc.) cuja descrição minuciosa se
torne impraticável, não se aceitam reclamações.
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.
Sobre o valor de arrematação dos lotes incide a percentagem de 10% (comissão do leiloeiro).
Sobre a comissão de 10% referida no anterior incide a taxa de 21% de Imposto sobre o
Valor Acrescentado (IVA).
Os livros arrematados por clientes de fora de Lisboa, serão enviados pelo correio registado via superfície por conta e risco do comprador.
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