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1ABRANTES, Marquês de .- 1 Carta (4p.; 24cm.)
Carta dirigida ao Conselheiro Joaquim Pedro Quintella (Barão de Quintela) a recomendar os
serviços de um canteiro seu afilhado, muito competente: “ Manoel Luís Mestre do Officio de
Canteiro, se valle de mim para eu rogar a V. Srª o favor de lhe dar de empreitada a cantaria da
sua obra que vai fazer junto a rua dos fanqueiros, esto pelo mais deminuto presso porque outro
qualquer a fizer; e como tenho noticia de que o dito Manoel Luís hé capaz de dar conta de si
em tudo aquilo de que se encarregar… … por isso pesso a V. Srª que sendo possível me fassa o
obsequio de preferir o do meu afilhado…”
Assinatura autógrafa. Datada de 21 de Março de 1805. Trata-se do 3º Marquês de Abrantes (D.
Pedro de Lancastre Sá e Menezes) Alcaide-Mór de Abrantes, Coronel do Regimento de Milicias
de Lisboa Occidental e membro da Regência do Reino quando D. João VI foi para o Brasil.
40€ - 80€
2ABRANTES, Marquês de.- 1 Carta autógrafa (2p.; 24cm.)
Carta dirigida ao Conselheiro Joaquim Pedro Quintela (Barão de Quintela) a participar que os
Marqueses de Angeja haviam pedido a sua filha em casamento para o filho D. João: “…. O
participar a V. Srª de que Quarta-feira vierão aqui a minha caza os Srs. Marqueses do Engeja
pedirem a minha filha em cazamento para seo filho D. João Marquês do Engeja, e que hoje
vamos a Queluz beijar a mão e pedir licença formal a S. Alteza para se poder effectuar e
publicar-se amanhã Domingo e como não é possível hoje procurar pessoalmente a V. Srª... …
aqui lho digo…”
Assinada.Pensamos tratar-se do 3º Marquês de Abrantes (D. Pedro de Lancastre Sá e Menezes).
50€ - 100€
3AGENDA que pertenceu a Agostinho de Ornellas e Vasconcelos. - Sec. XIX. -pag.
não numerada.
Trata-se de uma agenda onde o possuir anotou os seus gastos pessoais entre 21 de Jumho de
1859 e Julho de 1862. De curiosidade e interesse pois estão anotados mesmo pequenos gastos.
40€ - 80€
4AGUIAR, Joaquim António de. - 1 Carta autógrafa (2p.; 22Cm.)
Carta dirigida a Jorge Croft pedindo para dar ordens possivelmente a um empregado de Aguiar:
“… Faz-me o favor de mandar chamar o José e de lhe perguntar…… peço também a V. Srª que
diga ao José que ponha em sua casa alguma roupa branca, a saber camisas, e huma ou duas
camisolas para chegarem ao seu destino. No caso em que o José diga que não está ainda
aquelle dinheiro, muito me obrigará se, quando tiver commodidade, passar pela casa do
Estrela, Secretario do Tribunal para o receber delle, e entregar-lhe o recibo junto”.
Assinada e datada de 11 de Maio.
35€ - 70€
5AGUIAR, Joaquim António de. -1 Carta autógrafa (3p.; 38cm.)
Carta dirigida ao Rei, em pleno “ Governo de Fusão” em que Aguiar era Primeiro Ministro
sossegando as apreensões do monarca possivelmente preocupado com a situação politica do
país:” A agitação promovida com o pretexto das medidas apresentadas ás Cortes pelo Governo
não me parece que tenha importância, nem que possa recear-se alguma cousa de mal. … A
ordem e a tranquilidade tem sido, e continuará a ser mantida em todo o reino. Algumas dessas
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medidas compreendidas as relativas ao aumento dos impostos, tão justificado por um grande
deficit, foram já agravadas por consideráveis negócios, e as outras deve crer-se que o serão
igualmente. “
Assinada e datada da Quinta de S. Marcos – Barreiro 24 Novembro 1867. Pequenos rasgos nas
dobras.
60€ - 120€
6AGUIAR, Joaquim António de. -1 Carta autógrafa (2p.; 21cm.)
Carta dirigida muito provavelmente ao Juiz Joaquim Pereira Guimarães: “…Vou pedir-lhe o
obsequio de dar a mais prompta expedição a huns papeis que lhe forão … para julgar a
idoneidade do Editor, e Todos do Periodico = O Portuguez=. Espero este favor.”
Assinada e datada de 28 de Novembro.·
35€ - 70€
7AGUIAR, Joaquim António de. -1 Carta autógrafa (2p.; 25cm.)
Carta dirigida muito provavelmente ao Juiz Joaquim Pereira Guimarães sobre dois assuntos:
“…O primeiro he o deferimento favorável do Conde da Ega para que V.Srª lhe assine o dia
mais breve que possa para a decisão da causa a que o mesmo requerimento se refere. O
segundo he que attenda quanto a justiça o permittir e decida com o favor compatível com ella
huma questão, em que é interessado o Duque de Palmela, a quem eu deveras desejo servir
naqueles termos. Elle é R. [réu?] e A. [autor?] cuido que o Conde de Mello.”
Assinada e datada de 18 de Agosto de 1840.
40€ - 80€
8AIRES, Cristóvão. - 1 Carta autógrafa (2p.; 21cm.)
Carta dirigida ao Visconde de Sanches de Baena:“… Para servir porem a um amigo, o
Dr.Conselheiro Antonio Candido, venho pedir a V. Exª a fineza de me dizer onde poderei
encontrar a … publicação de V. Exª – Notas e Documentos inéditos para a biografia de João
Pinto Ribeiro que lhe é reclamada de Amarante…”
Assinada.·
30€ - 60€
9ALEGRETE, Marquês d’. -1 Carta autógrafa (2p.; 21cm.)
Nesta carta dirigida a um amigo e provavelmente camarada de armas, o Tenente General do
Exercito, que pouco tempo depois em 1807 viria a acompanhar a família real para o Brasil onde
ganharia celebridade pelos seus feitos militares e de administração publica, pede um
empréstimo pecuniário: “… Meu amigo saberá que me vejo em huma grande vexação, e estou
tão certo na sua honra, e amizade que me animo a pedirlhe que ou por si ou por algum amigo
me empreste dezaseis moedas, as quaes eu satisfaso athe o dia vinte de Janeiro…”
Assinada e datada de 2 de Dezembro de 1806.Trata-se do 5º Marquês d’Alegrete (D.Luis Telles
da Silva) Tenente General do Exercito, e notável administrador colonial tendo sido Governador
da Capitania de São Pedro do Rio Grande do Sul.·
40€ - 80€

10 ALEGRETE, Marquês de. - 1 Documento
Carta de nomeação de Pedro Damião de Pina e Manique (pai de Diogo Inácio) “… sirva por
tempo de seis meses o Officio de Escrivão da Contadoria do Mestrado da Ordem de Christo; de
que he proprietario seu Pay Joaquim de Pina Manique…”
Assinatura autógrafa. Datado de 1 de Abril de 1732.
40€ - 80€
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11 (ALGARVE)
SANTOS,
Honorato. - Espólio deste escritor
algarvio
constituído
por
21
monografias regionais e artísticas
evarias cópias autógrafas de cartas
que
aquele
autor
enviou
a
personalidades importantes da época.
As monografias são todas- autógrafas
e quase sempre apresentam, paginas
de rosto adornadas com desenhos
coloridos feitos pelo próprio. Versam
temas histórico-artísticos da região
algarvia fruto das investigações do
autor, e algumas foram apresentadas
em conferências pú-blicas: Do
Guadiana ao Guadalquivir; Mistura
de Varios assuntos interessantes sobre
o Algarve; Aben Mafon no Algarve;
Biographia de três homens notáveisD. José Sebastião Neto (Bispo), Pe.
Vicente Salgado, Dr. João Baptista
Lopes; Recordando o passado; O
Escudo de Faro; Notas importantes
sobre a Historia de Portugal;
Divagações
minhas;
Notas
interessantes de Faro Antiga; D.
Francisca de Aragão; O Monumento
da Senhora da Estrela em Faro;
Defeza da Tese de Doutoramento em Coimbra; João Avoym; O Bispo D. Jeronimo Osorio; O
Palacio Olhão; A Vocação pela musica do Algarve o e seu “Corridinho”; Preciosos
apontamentos sobre a Companhia de Jesus; Apontamentos sobre a vida de S. Vicente; Algumas
palavras monográficas sobre a Historica Igreja de Nossa Senhora do Pé da Cruz de Faro;
Património cultural arabico; Sobre a Conquista do Algarve.
Este autor farense é hoje considerado uma referência da região.Conjunto estimado e muito
invulgar.
220€ - 500€
12 (ALMADA-CAPARICA). - ESCRITURA de renovação de prazo. - 1 Documento
(12p.; 30cm.)
Escritura “ … de renovação em três vidas que fés o Exmo. e Dmo Principal Botello ao 3º
Marques de Valença de hua Quinta chamada da Chanoca sita em Caparica onde chamão a
Paulina Termo da Villa de Almada pertencente a Capella de Senhorinha Affomço.”
Lisboa 8 de Maio de 1764
50€ - 100€
13 ALMEIDA, Pe. José Caetano de. - 1 Carta autógrafa (3p.; 22cm.)
Nesta interessante carta dirigida a Filipe José da Gama, Academico da Historia e árcade, o
bibliotecário de D. João V, aquém aquele pedira a opinião e conselhos sobre um elogio que
acabara de escrever, lembra e aconselha justificando: “ … Remeto a V.M. o Elogio em todo o
sentido elegante do Sr. Cardeal da Mota… … No frontispico onde V.M. nomea ao dito Cardeal
= e primeiro Ministro de Estado = melhor será dizer = Ministro do Despacho Universal = ou
= Ministro do Despacho del Rey N. Sr. = porque assim declarado he titulo de dignidade, ou
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oucupação, que se pratica especialmente nos Reynos de Castella, e a esta imitação o declarou
assim S. Magestade na pessoa do Cardeal Cunha; e no corpo do do Elogio pode V.M. usar
algumas vezes do quazi sinonimo de Ministro primeiro do Estado, ou da Monarchia Portugueza
para fazer ainda mais agradável a sua lição. … … Deve V.M. fazer especialíssima Memoria da
selectíssima e muito copiosa Livraria que ajuntou, e deixou o Sr. Cardeal… … Quando V.M.
aponta o anno natalício deve declarar que a Vila de Castello Branco foy o lugar do seu
nascimento;” como bom bibliotecário antes de terminar pede ainda: “… assim que se acabar de
imprimir este Elogio alem do exemplar, que heide dar áquella pessoa [?] peço a V.M. mais
alguns, de que hum hade ter a circunstancia de não ser cortado ou aparado; e outro he para
dar a meu Amo [Rei] antes que lhe venhão as propinas das licenças, que sempre vem tarde, e a
mas horas.”
Assinada e datada do Paço de 10 de Maio de 1748. Segundo Inocêncio (II, 299), Filipe José da
Gama, publicou no mesmo ano o “ Elogio na morte do Exmº Sr. D. João da Motta e Silva,
Cardeal da Sancta Igreja de Roma, e Primeiro Ministro d’Estado – Lisboa – Pedro Álvares.”
100€ - 200€
14 ALMEIDA, Pe. Teodoro de. - 1 Carta autógrafa (2p.; 21cm.)
Carta a um amigo: “… Deus lhe pague, Deus lhe pague! Hontem á noite meo discípulo Manoel
Alvares me disse a honra que V. Srª me fizera em perguntar por mim e o mais que não referio.
Eu amigo do coração me vali da beneficência do Marquez não porque duvidasse do favor de V.
Exª me faz mas para fazer exemplo para os outros. E do modo que o fiz não faria; e a alluvião
de gente que o cerca nestes dias me tirou a esperança de poder falar-lhe nem para o pedir nem
para o agradecer, beijando-lhe mil vezes as mãos.”

Assinada e datada 3 de Julho de 1796.O Pe. Teodoro de Almeida, da Congregação do Oratório
de Lisboa, foi figura notável da nossa história e ciência, e a ele se deve a introdução em
Portugal da ciência experimental e do espírito iluminista do século XVIII.
60€ - 120€
15 ALORNA, Marquês de. - 1 Carta autógrafa (8p.; 22cm.)
Nesta extensa carta dirigida ao Intendente da Polícia Diogo Inácio de Pina Manique, o Marquês
agradece ao Intendente e a Martinho de Mello a ajuda que lhe deram enviando durante algum
tempo o especialista piemontês Mateus Biffignandi para tentar recuperar uma fabrica de seda
que Alorna tinha provavelmente na sua Quinta de Vale de Nabais em Almeirim e que havia
alugado a um Capitão Mor de Avis que descurou os cuidados a ter com o sirgo. “… Fico
também obrigadíssimo a V. Srª. E ao Sr. Martinho de Mello, pelo socorro que me derão para a
restauração d’esta fabrica de seda, que se achava em grande decadência, pelo descuido e falta
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de exacção do Capitão Mor de Avis, que acaba de ser rendeiro d’esta fazenda. Este homem me
deixou sem a semente dos bixos [ovos do bicho da seda] que lhe entreguei, e havendo
negligencia em outra pessoa, que se encarregou de a mandar vir de Trás-os-Montes[quase de
certeza da criação de José Maria Arnaud que viera com Biffignandi para Portugal por ordem de
Pombal para desenvolver a fiação de sedas no país e que se instalara naquela região] já o anno
passado não houve aqui essa criação. … A semente que trouxe Matheus Biffignandi, já vinha
principiada a avivar: He de crer, que assim estivesse a d’Abrantes [onde houve também uma
desenvovida sericicultura provavelmente ligada ao Marquês de Alorna] por ser impossível o seu
transporte e n’este termos, a porção que V. Exª me mandou junta com alguma mais que pude
colher por outras partes, apenas poderá servir, para chegarmos a ter na Primavera que vem
seis atthe oito arráteis que é a quantidade necessaria correspondente ás nossas amoreiras.”
Refere em seguida uma tentadora proposta de sociedade que o italiano lhe havia feito, e que
Alorna sabiamente modificou: “…Elle me propôs tomar a si as amoreiras, e as mais coisas
pertencentes á fabrica, com a condição de me dar duas terças partes dos lucros, entrando eu
com elle de meias nas despezas: Não quis eu estar por este ajuste, por ser para nós
demaziadamente vantajozo, e pareceu-me isso sinal certo de se poder desvanecer em poco
tempo: Receei que o ditto Matheus não tirando deste contracto as conveniências que esperava,
viesse eu e muitas outras pessoas d’este Reino, a perdermos o fructo, que poderíamos tirar das
luzes d’este homem:”
Assinada e datada de 30 de Março de 1787.Trata-se do 2º Marquês ( D. João de Almeida
Portugal), Oficial Mór da Casa Real, Embaixador em França e casado com D. Leonor de
Távora. Por causa deste parentesco esteve preso 18 anos (na Torre de Belém e no Forte da
Junqueira) ás ordens do Marquês de Pombal. Era pai da famosa Marquesa de Alorna (Alcipe).
200€ - 400
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16 ALORNA, Marquês de.- 1 Documento
Copia [ou projecto?] da Portaria dos Governadores do Reino que acusando o Marquês de
traição á pátria pela participação a favor de França na 3ª Invasão, o manda privar de todos os
títulos e banir de Portugal: “… o infame procedimento de D. Pedro de Almeida Marquez de
Alorna… achando-se empregado no ataque contra estes Reinos … espalhando Proclamaçoens
sacrílegas… Manda o Príncipe Regente....declarar ao ditto Pedro de Almeida Reo de Lesa
Magestade… o manda privar de todos os títulos e honras…. Determina que se considere como
banido para que cada hum do povo o possa matar sem crime, e offerece o premio de mil
moedas de ouro a quem o aprezentar vivo ou morto…Palácio do Governo 6 de Setembro de
1810.”
Datado de 6 de Setembro de 1810. Trata-se do 3º Marquês de Alorna (D. Pedro José de
Almeida Portugal) que comandou a famosa “Legião Portuguesa”.
35€ - 70€
17 ALORNA, Marquês de. - 1 Carta autógrafa (2p.; 22cm.)
Carta seguramente dirigida ao Intendente de Policia Diogo Inácio de Pina Manique a solicitar
um passaporte possivelmente para um empregado da sua casa para ir ao Porto:”… Peço o favor
de me mandar passar um passaporte a Manuel Guerreiro – os signaes são – Altura cinco pes e
huma polegada – grosso de corpo – branco de cara – olhos azuis – Cabellos muito loiros – de
idade 35 anos – Castelhano de nação Eu terei o gosto de explicar a V. Srª as particularidades
que há nesta matéria – e pode V. Srª fiar-se em que eu me não intereço em coisas que possa
demandar a Policia…”
Assinada e datada de 27 de Abril. Pensamos tratar-se do 2º Marquês de Alorna (D. João de
Almeida Portugal).·
50€ - 100€
18 ALORNA, Marquês de. -Relação do Forte da Junqueira e do que nelle se passou /
escrita pelo Marquez d’Alorna. - Sec. XVIII. -56 f. numeradas pela frente; 23cm. -E.Trata-se de
uma boa cópia manuscrita da época (muito legível) desta importante obra sobre as pessoas e
sofrimentos dos presos de Estado que estiveram naquele forte ás ordens do Marquês de Pombal
logo a seguir ao Processo dos Távoras e que só seriam libertados em 1777 já depois da morte de
D. José. Exemplares manuscritos como este circularam durante mais de setenta anos pois esta
obra só foi impressa em 1857. Meia-encadernação de pele ao gosto antigo. Leve humidade na
margem da frente das folhas. Estimado.·
120€ - 250€
19 ALORNA, Marquesa de(D.Leonor, Condessa de Oyenhausen).- 1 Carta autógrafa
(2p.; 23cm.)
Nesta carta dirigida ao Intendente da Polícia, Diogo Inácio de Pina Manique, a a famosa “
Alcipe” dos poetas árcades, já viúva e a residir em Lisboa, trata de um assunto delicado que
envolvia direitos de serventia e suspeitava mesmo que não contava mais com a boa vontade de
Pina Manique, pois começa: “… Lisongeando-me da mais escrupulosa exactidão em todas as
minhas acções, publicas e particulares; tendo por ellas merecido a V. Sª mesmo, sua confiança
que estimo sumamente, vejo hoje com grande admiração minha, que esta se alterou sem que eu
visse para isso motivo algum. Intentei para decência de minha Caza, por uma barreira ou
ripado ao redor d’ella. E este acto que de modo nenhum e contra as leis de Sua Magestade foi
alternativamente interrompido pelo meus vizinhos os Padres das Necessidades e por outra
parte por hum homem chamado João Paulo Bezerra…” enquanto que os Padres aceitaram os
argumentos, o outro vizinho não. Assim “ …tem armado uma demanda contra toda a razão.
Nada disso me importa o que sinto e que V.Srª procedesse por huma informação errada.”pelo
seguimento do texto parece que o Intendente da Polícia secundou a opinião de Bezerra e por
isso “Alcipe” com discreta altivez diz: “… Além disto hoje pelas quatro horas da manhã me
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levantei bastante incomodada pelo ruído e apparato com que os calceteiros e officiaes de
justiça vinham demandar ou fazer o contrario do que eu tinha ordenado.Este ruído, esta
desatenção me tem incomodado muito porque há vinte dias que estava doente. Querendo
mandá-los suspender não quizerão, dizendo que V. Srª em pessoa tinha dado aquellas ordens
ontem á noite. Queira V.Srª ter a bondade de me fazer saber o que eu fiz de erregular, para se
usar commigo de hum methodo tão desnecessário. E queira persuadir-se de que não tem mais
zelo em manter a ordem nesta Cidade que eu em não alterá-la. Nada quero senão o que os
Magistrados estabelecidos julgarem que me compete. As minhas versões de decência e cómodo
são mais sólidas que as da fantasia de João Paulo Bezerra ou as do seu inquilino. Por tanto
pesso a V. Srª. não queira dar ouvidos se não há verdade e sinceridade com que eu lhe falo e
depois d’informado pellos juízes competentes, mande V. Srª fazer o que lhe parecer mas
entretanto pesso-lhe que sospenda hum insulto que eu não mereço.” e termina
significativamente:”… Esteja V. Srª persuadido da estimação que fasso da sua pessoa e do
desejo que tenho de conformar-me sempre em tudo aquilo que for obsequialo…”

Assinada (Condessa de Oyenhausen) e datada de Lisboa, 19 de Julho de 1796. É de interesse
referir que biógrafos da poetisa defendem que a segunda partida da Marquesa para o estrangeiro
em 1803 se deveu a pressões de Pina Manique por uma suspeição de actividades menos ordeiras
de membros de uma sociedade que ela havia fundado com o nome de “Sociedade da Rosa” e
que para muitos espíritos da época seria para-maçonica. Pensamos assim, que esta carta que
revela tensão entre as duas personalidades já sete anos antes poderá ajudar a confirmar tal ponto
de vista.·
350€ - 700€
20 AMEAL, João (Visconde do Ameal). - Correspondência deste escritor para o Dr.
Jorge de Faria constituída por 11 cartas, 2 postais e 2 cartões de visita, todos autógrafos, entre
1931 e 1942, sobre a colaboração literária de Ameal no Diário da Manhã, e outras
publicações.7/8/1931: “…decidi escrever o novo artigo para o Diario da Manhã, que deveria
entregar-lhe amanhã no seu Hotel… … repito o que lhe disse hoje: deixo ao seu arbítrio a
combinação duma colaboração com ordenado mensal fixo ou retribuída por cada artigo…”
9/8/1931: “.. P.S. Acho melhor o meu Amigo não divulgar, perante o Ferro [António Ferro] e
perante quaisquer pessoas em geral, as condições da minha colaboração no “Diario da
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Manhã”. Decerto compreende o meu desejo de que isso fique entre nós.” 5/9/1931: “… Não
consigo entender o que se passa com o Diario da Manhã. Tenho procurado cumprir comuma
regularidade absoluta, o que atavés do meu Amigo tinha combinado com o Jornal. Até ao fim
de Agosto deviam sair oito artigos. Por mim mandei os oito. Mas só saíram sete… … Em
Setembro porém o caso agravou-se…” 10/9/1931:” Acabo de receber a sua carta, que muito
lhe agradeço, porque veio dissipar a espessa nuvem de mistério que para mim, encobria o caso
do Diario da Manhã. Não peça o meu amigo desculpas. Nisto tudo, só tem havido, da sua
parte, a melhor boa-fé e o melhor espírito de camaradagem. A culpa toda é da tal anarquia que
lavra no jornal e que, pelo visto, ameaça eternizar-se…” 2/2/1934: “ Neste terremoto que
abalou o Diario da Manhã, a minha amizade procurou que o meu caro Dr. Jorge de Faria nem
fosse atingido nem prejudicado.”. Juntamos alguns dos respectivos envelopes.
150€ - 300€
21 AMÈLIA, Dona (Rainha de Portugal). -1 Carta autógrafa (2p.; 20cm.)
Carta dirigida a D. Isabel Lobo d’Almeida (Galveias) dama camarista: “ … J’ai eu hier de vos
nouvelles par Pepita [D. Josefa de Vasconcelos, Condessa de Figueiró] qui má dit que Violante
[irmã de D. Isabel] était á peu prés de même. Je vous sais si triste, ma pauvre amie, qu’il faut
bien que je viens vous trouver. Vous savez que je vous aime profondément, et si la sympathie
d’un coeur ami quelquefois vous aider, pensez a moi. Je voudrais, ma chére Izabel, pouvoir
vous exprimer mieux que je ne le fais ici tout que j’éprouve pour vous, et que plus que jamais je
…. En vous sachant éprouvée.”
Assinada e datada de Belem 13 de Março 1891. Em papel timbrado a vermelho com o
monograma coroado da rainha. Junta-se o respectivo envelope.·
60€ - 120€
22 AMÉLIA, Dona (Rainha de Portugal). -1 Carta autógrafa (3p.; 20cm.)
Carta dirigida a D. Isabel Lobo d’Almeida (Galveias) dama camarista: “ … “ Le style c’est
l’homme” dit-on, et vous me paraissez partager cette opinion, or je vous demande, en ma
faveur de faire mentir le proverbe, car je me sentirais trop mal jugée. Je ne sais si je vous
verrai demain á la plage en tous cas je viens vous demander de me faire un grand plaisir.
Castro est arrivé de Paris avec d’assez jolies choses, et je me suis permis de lui dire de se
mettre á vos ordres, pensant ma chére Izabel, que vous voudriez bien porter une ou deux de vos
toilettes d’hiver pour l’amour de moi.”
Assinada e datada de Belém 30 Outubro de 1890. Em papel timbrado a vermelho e dourado
com o monograma coroado da rainha. Junta-se o respectivo envelope.·
80€ - 160€
23 AMÉLIA, Dona (Rainha de Portugal). -1 Carta autógrafa (2p.; 20cm.)
Carta escrita a lápis, dirigida a D. Isabel Lobo d’Almeida (Galveias) dama camarista: “… Je
veux que vous alliez á la messe si vous le désirez, vous savez bien que je ne veux pas vous
tourmenter, loin de lá, seulement si vous y allez, c’est a deux conditions; la première, sine qua
non, c’est que vous prendrez une voiture, que vous ferez venir du Palais, la seconde c’est que
vous juissez pour quelqu’un qui vous aime três profondément.”
Assinada. Em papel timbrado a vermelho com o monograma coroado da rainha. Junta-se o
respectivo envelope.
50€ - 100€
24 AMORIM, Francisco Gomes de. -1 Carta autógrafa (2p.; 27cm.)
Carta dirigida ao poeta Antonio Feliciano de Castilho. Depois de começar com uma engraçada
poesia “ Vate dos vates, minha voz atende / Implora a minha lira o teu favor / Assim a destra
compassivo estende / Poeta, anima o pobre Trovador.”Agradece as palavras amáveis e de
incentivo que recebera de Castilho a propósito de uma poesia que lhe havia enviado, “ … das
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suas palavras tão agradaveis para todos, e
que me encheram de animo para continuar
se é que já principiei a escrever alguma
outra producção Poética…” confessa que
infelizmente tem que trabalhar para
sobreviver “… ganhando o pão de cada
dia” e faz dois pedidos: “… Primeiro
tenho a rogar a V. Srª o favor de entregar
a minha Poesia Canto do Corsario ao
Exmº Sr. Redactor da Revista Universal Lisbonense depois das emendas que V. Srª tenha a
bondade de fazer e de que encarregou tão generozamente; não querendo ter o encomodo de
dar esta produção ao dito Sr. Redactor, terá a bondade de remeter-mo que eu a mandarei; se
bem que a minha primeira inspiração para aquelle Jornal não podia ter milhor padrinho, que o
fundador da Revista e tão intimo amigo do Sr. Ribeiro de Sá… … … A ultima graça que tenho a
implorar, é saber se V. Srª se não esqueceu do meu pedido para lhe ler o meu Drama, e
marcar-me o dia que me destinaria para isso, se for de sua vontade levar tão longe o extremo
dos obséquios.”
Assinada. Tem uma nota do Dr, Jorge de Faria com a data de 1849. Dobras levemente cansadas.
100€ - 200€
25 ANCHIETA, José d’. - 1 Carta autógrafa (2p.; 21cm.)
Nesta carta dirigida a um amigo Sousa, o famoso naturalista português a viver em Caconda no
Norte de Angola, informa do envio de alguns espécimes de pássaros: “… … lhe poderia
responder pelo correio passado, mas então uma nevralgia apenas me deixou terminar as listas
dos exemplares remettidos, escrevendo ao nosso Doutor. [Barboza do Bocage?] O
Plectropterus gambensis [espécie de pato africano]habita as margens do Rio Cunene, julgo ser
a Janda du Humbe, e ser espécie susceptível de se domesticar. Infelizmente não sei quando
poderei obter ninhos e ovos de espécies mencionadas na Ornithologie de Angola. [livro de
Barboza du Bocage – Ornithologie d’Angola] … … A saúde falta-me cada vez mais. “
Assinada e datada de Caconda [Norte de Angola] 20 de Agosto de 1878.
40€ - 80€
26 ANGEJA, Marquês de. -1 Carta (2p.;33cm.)
Carta dirigida ao Intendente da Policia Diogo Inácio de Pina Manique a pedir o favor de mandar
admitir no Recolhimento do Castello um menino:”…. De mandar admitir no Castello, hum
minino para nelle aprender a ler, escrever, e depois ser instruído na arte que lhe for mais útil e
da sua inclinação. Elle se chama Joaquim José do Nascimento e muito estimaria que V. Srª o
attenda e tome debaixo da sua protecção recomendando o aos seus Mestres…”
Assinatura autógrafa. Datado da Junqueira de 13 de Janeiro de 1791.
60€ - 120€
27 ANJOS, Fr. Manuel dos. -1 Carta (autógrafa?) (2p.; 29cm.)
Nesta carta destinada a acompanhar uma Carta Patente (provavelmente a morigerar os
costumes?) enviada pelo Reverendíssimo Padre Geral e levada em mão pelo Fr. André
Superintendente deses Conventos, Fr. Manuel dos Anjos na sua qualidade de “Ministro
Provincial da Província dos Algarves” pede a todas as “ Reverendas Madres Abadeças, e mais
Religiosas dos nossos Conventos” e“ mando sob pena de obrar, excomunhão maior e privacam
de seus officios a consintam e facam ler e ouvir, e dentro de vinte dias depois de lida a dem
execução e cumpram e façam cumprir em tudo o que a ellas lhes toca e pertence, dando logo ás
donzelas que em seus Conventos estam educandoas causa nesta particular, que as
ensine e appartandoas do lugar das noviças e professas…
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Assinada e datada de Évora 24 de Agosto de 1617. Bonita carta seiscentista muito valorizada
com a aposição do lindíssimo selo branco sobre obreia intercalada nas folhas da carta. Fr.
Manuel dos Anjos, franciscano nascido em Alcácer do Sal foi deputado da Inquisição de Évora
e Bispo titular de Fez. Publicou numerosos sermões.
180€ - 400€
28 ARANHA, Pedro Wenceslau de Brito. -1 Carta autógrafa (4p.;21cm.)
Carta dirigida ao Visconde de Sanches de Baena: “ …. Vai o Diário de Notícias em que falei do
seu excelente opusculo. Tambem me refiro a ele, ampliando a noticia, no Commercio do Porto
de Lisboa… Agradeço o seu cuidado em me responder acerca de Henrique de Castro, que
mudou em Londres o nome para Jacob de Castro Sarmento. O descobrimento da família
d’estes judeus, que viveram aqui, ou foram d’aqui cultivar as letras, honrando em todo o caso o
nome portuguez, é de súbita importância.”
Assinada e datada de 19 / 7 / 1881.
30€ - 60€
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29 AURORA, Conde d’. -1 Carta autógrafa (4p.; 18cm.)
Carta dirigida provavelmente ao Dr. Jorge de Faria á época director conjuntamente com Pedro
Correia Marques, da Revista Literária “ O Bandarra”:“… Há dias, em curta passagem por Lxª,
procurei-o para lhe pedir todo o seu interesse e amiga camaradagem no caciquismo para o
Grand-Prix do S.P. N. [Secretariado de Propaganda Nacional, depois S.N.I.]Não o topei. Ouso
contar consigo. Não sei ao certo quaes os concorrentes- mas dizem-me que ninguém de vulto
concorre e estão á cabeça o “Pinto” , o “ Sangue de Terra” e “ Maria Lamas Além do Amor”
– sem demasiada ausência de modéstia confio na victoria. Mandei para O Bandarra via
Correia Marques – dois contos que lá saíram pessimamente illustrados. …. …. Por acaso sei
que o ultimo (“Noite de Núpciasou Enfim-sós”) agradou geralmente. – inclusive ao Ferro e
mulher. Vai aqui outro incluso, para sair no Sábado 14 ou 21…”
Assinada e datada de 9.XII. 1935. No ano seguinte o romance do Conde d’Aurora “ O Pinto”
foi galardoado com o prémio Eça de Queirós atribuído pelo Secretariado de Propaganda
Nacional.
50€ - 100€
30 AVEIRAS, Conde de. - 1 Carta autógrafa (2p.; 35cm.)
Carta dirigida ao Intendente da Polícia, Diogo Inácio de Pina Manique:”… Por me achar em
caza com hum grande defluço não vou pessoalmente procura-lo o que farei logo que possa
sahir de Caza o portador desta he o meu Bordador que está trabalhando na minha farda pró
Bautizado e como haja muita falta como V. Srª não ignora é muito precizo adiantar esta obra
por não sabemos o tempo que poderá tardar e quero que V. Srª lhe de, huma Portaria para hir
buscar dois oficiais de Bordador que não estão trabalhando nem em Obra do Paço nem nas
fardas dos demais Fidalgos… ….”
Assinada e datada de 23 de Janeiro de 1795. Trata-se do 6º Conde de Aveiras (D. Francisco da
Silva Telo e Menezes) futuro Marquês de Vagos, Mordomo-Mór da Princesa D. Maria
Francisca Benedita e figura de destaque na corte da época. Pensamos que se refere ao baptizado
do filho de D. João VI o Príncipe Dom António Pio que nasceu em 21 de Março de 1795 e foi
baptizado a 4 de Abril. As cerimónias públicas ficaram nos anais da história como de grande
cerimónia e muito luxo. Nelas, o Marquês de Aveiras ocupou lugar de grande importância, e daí
provavelmente a sua visível preocupação com a elaboração atempada da farda que iria envergar.
50€ - 100€
31 AVISOS do Livro de receita e despesa da Mesa dos Engeitados. - 16 Documentos. Sec. XVIII.
Conjunto de 16 Avisos do Livro de receita e despesa da Mesa dos Engeitados, referentes a
contribuições feitas por nomes importantes da época. Todos com as assinaturas autógrafas:
Conde da Ericeira, Dom Alvaro de Noronha, Dom João de Souza, Marquês de Nisa, Conde de
Sôr, Conde de Povolide, Conde de Vale dos Reis, Marquês de Alegrete, Marquês de Angeja;
Marquês de Gouvêa, Dom João de Almeida. Num maço cosido á lombada. Estimados.
100€ - 200€
32 AZEVEDO, Aluízio. - 1 Carta autógrafa (2p.; 23cm.)
Nesta carta de condolências dirigida a um amigo Brandão [RaulBrandão?] o notável escritor
naturalista brasileiro diz:“ Tarde lhe dou pezames pelo terrível golpe que o feriu, porque tarde
me chegou a triste notícia desse facto. Associe-me á sua dor, que eu seio que vale, pois já
passei por um calvário quando perdi meu pae.”
Assinada e datada de La Plata 13 de Outubro de 1902.·
60€ - 120€
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33 AZEVEDO, Fernando de(José Fernando
Neves de Azevedo). -Desenho a tinta da china.
Assinado. Dim. 27 x 18cm. Pensamos tratar-se de um
dos originais das ilustrações da apreciada edição dos
contos das “ Mil e uma Noites” da editorial estúdios
cor. Na margem superior com dois vestígios de fita
adesiva.
250€ - 500€
34 BALSEMÃO, Visconde de. - 1 Documento
Ordenação “…Manda a Rainha Nossa Senhora que
se não ponha impedimento algum ao livre
desembarque de Mr. Macé, Conselheiro Francez,
que chegou de Nantes e vem a bordo do Navio
Americano Le Boston, de que he Capitão C.
Horton.”
Assinatura autógrafa como Luiz Pinto de Souza.
Datado do Palácio de Queluz em 11 de Agosto de
1796. Com o selo branco sobre papel recortado.
25€ - 50€
35 BALSEMÃO, Visconde de. -1 Carta (2p.; 23cm.)
Carta dirigida ao Intendente da Policia Diogo Inácio de Pina Manique: “Por Decreto da data de
hoje, expedido ao Senado da Câmara, houve o Príncipe Regente … … determinar que o mesmo
Senado de acordo com V. Srª procedesse a hum plano de Lista Geral dos Habitantes de Lisboa,

para a despesa de huma Guarda nocturna a Cavallo, que rondasse a Capital e seus Subúrbios,
e para a iluminação da mesma Capital; fazendo subir sem perda de tempo á sua Real Presença
pelo expediente do Presidente do Erário Régio o mesmo Plano, para ele dar logo á sua
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execução: O que participo a V. Srª para sua devida intelligencia, e para que o queira executar
pela parte que lhe toca.”
Assinatura autógrafa. Datada do Paço de Mafra em 19 de Novembro de 1801. Foi o cabal
cumprimento de algumas destas ordens que marcou para sempre a memória histórica da
actuação de Pina Manique.
50€ - 100€
36 BALSEMÃO, Visconde de. -1 Carta (2p.:22cm.)
Carta dirigida a Pedro Gomes da Silva do Porto:”…Tive a honra de receber a Carta de V. Srª,
que foi tanta mais grata, quanto por ella fiquei na certeza de que V.Srª continua a gozar de
perfeita saúde… … Queira … fazer-me o obsequio de me fazer recomendar a toda a sua família
da qual conservo huma constante memoria; pela amisade com que constantemente me
tractarão durante a minha estada nessa cidade.”
Final autógrafo. Datada de 25 de Março de 1818.
35€ - 70€
37 BALSEMÃO, Visconde de. -1 Carta (2p.; 21cm.)
Carta dirigida ao Intendente da Polícia Diogo Inácio de Pina Manique: “ Fiz presente a S.
Magestade a carta que V. Srª me dirigio na data de 10 do corrente sobre a desordem
acontecida junto aos Aqueductos das Agoas Livres, no Sitio de Benfica entre huns Paizanos
procedendo desta, a perda de hum homem, que os três Mutores della assassinaram, e o modo
valeroso porque se houveram hum Alfaiate, e muito principalmente o Soldado Joseph Pedro da
primeira companhia de granadeiros do Regimento de Lencastre, pretendendo evitala pela
aprehensão dos referidos Mutores em socorro das justiças daquelle julgado: A mesma Senhora
aprovou o modo com que V. Srª pretendeo remunerar huma acção que lhe foi tão agradável em
benefício de algumas outras Victimas da mesma desordem; e manda louvar muito a V. Srª o
zelo e interesse com que se emprega em buscar os meios conducentes a huma boa policia, e á
união dos dois Corpos Civil e Militar na execução de quanto pode concorrer para o socego
publico.”
Assinatura autógrafa em nome de Luís Pinto de Sousa. Datado do Paço a 11 de Maio de 1790.
Trata-se do 1º Visconde de Balsemão (D. Luis Pinto de Sousa Coutinho) notável homem
político da época, ministro e embaixador. Tenente-Coronel de artilheria, foi Governador e
Capitão General de Cuiabá e Mato Grosso.·
50€ - 100€
38 BARATA, Antonio Francisco. - 1 Carta autógrafa (2p.; 20cm.)
Carta dirigida ao Visconde de Sanches de Baena: “… Ao saber agora que V. Exª não teve como
era dever de meus antecessores, o devido agradecimento pelas ofertas valiosas de V. Exª a esta
Casa, corre-me o dever de por esses passados o fazer. Algumas encontro, como acabo de
comunicar á Inspecção geral das Bibliothecas.”
Assinada. Em papel timbrado da Biblioteca Publica d’Evora.·
30€ - 60€
39 BARBACENA, Conde de. - 1 Carta
Carta dirigida ao Intendente da Policia, Diogo Inácio de Pina Manique a pedir um favor: “ …
Aproveitando-me da munta atenção conque V. Srª me trata, e da licença que me concedeu para
que mandace vir de França meia arouba de Tabaco Rapé; e constando-me que é xegado, para
que eu veja mais crecida a minha obrigação; lhe peço aqueira mandar entregar a José dos
Santos Rodrigues, de quem me sirvo em muntas dependências da minha caza, e aquém escrevo
este correyo para que receba a todo o tempo que V. Srª se sirva mandar se lhe entregue porque
como me foi precizo xegar aesta Villa de Barbacena aonde me demorarei ainda algum
tempo…“.
Assinatura autógrafa. Datada de Barbacena 16 de Maio de 1788. Trata-se do 1º Conde de
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Barbacena (D. Luis Antonio Furtado de Mendonça e Faro), Veador da Rainha Carlota Joaquina,
um dos fundadores da Academia das Ciências e foi Governador e Capitão Geral das Minas
Gerais quando se deu a revolta de “Tiradentes”.·
60€ - 120€
40 BARBOSA, Inácio de Vilhena. -1 Documento autógrafo (5p.; 32cm.)
Original do artigo O AMOR DA PATRIA. Desconhecemos se foi publicado ou não este
manifesto patriótico sobre o amor da pátria inspirado pelo afrontoso “Ultimatum” do Governo
Inglês em 1890. Começa: “É este amor um sentimento inspirado pela natureza, e reclamado
pelo mais imperioso interesse da sociedade.É um sentimento em que estão consubstanciadas as
mais caras afeições do coração humano: o amor da terra, que nos serviu de berço; o amor da
família, que nos deu o ser e a educação; e o amor da religião que bebemos com o leite
materno,” e termina: “Desta vez foi a violação da integridade da Monarchia pelo Governo
Inglez do qual fommos alliados antigos, leaes e … o poderoso motor, que operou o milagre de
resuscitar nos portugueses o santo amor da pátria. Permitta Deus, que elle se arreigue e
conserve sempre bem vivo e efficaz para honra e gloria da nação, e para que lhe seja alavanca
que a exalce, engrandeça e torne respeitada!”
Assinado.·
50€ - 100€
41 BARCA, Conde da.- 1 Carta (2p.; 22cm.)
Carta dirigida a António Joaquim de Pina Manique:“…. Não me posso eximir de supplicar a V.
Srª com o maior empenho todo o favor possível em a dependência do sogeito que expõem o
Memorial incluzo, pois me fazem intreceder por elle a V. Srª huma pessoa a quem dezejo muito
servir, e estimarei esteja nos termos de merecer a sua comizeração, não rezultando prejuízo do
exemplo…”
Assinatura autógrafa como António de Araújo de Azevedo. Datada do Campo de Santa Anna
12 Janeiro [1800?] Trata-se de uma das mais importantes personalidades da época, notável
homem político e de ciência a sua acção no Brasil foi fundamental para o desenvolvimento
cultural e cientifico do novo país.Leve humidade na margem da assinatura.
35€ - 70€
42 BARCOS. -18 Fotografias
Interessante conjunto de 18 fotografias originais
de barcos. De diversas dimensões. Algumas
estão coladas em cartolinas.
120€ - 250€
43 BELÉM, José Pedro Hasse. - 1 Carta
autógrafa (2p.; 22cm.)
Carta dirigida ao Intendente da Polícia Diogo
Inácio de Pina Manique:“ … eu estou de
semana de residência neste Hospicio ainda mal
convalescido de huma constipação; assim a
brevidade do negocio pede que por este modo
vá á respeitável prezença de V. Srª diserlhe, que
esta noite prenderão Jose Felix da Costa excellentissimo official de espingardeiro da Fundição
como elle mostrara havendo sem razão para isso: sendo esta circunstancia attendivel para que
não assente praça estimmaloei muito advertindo V. Srª que o meu interesse consiste sempre em
me conformar sempre com o que for do agrado de V. Srª …”
Assinada e datada do Hospicio de S. Vicente 3ª feira. Pensamos tratar-se do Pe. Jose Pedro
Hasse Bellem da Academia das Ciências, que reuniu uma notável biblioteca particular
comprada depois pela Universidade de Coimbra.
40€ - 80€
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44 BERTIANDOS, Conde de. - 1 Carta autógrafa (2p.; 18cm.)
Carta dirigida a um correlegionário político:“…. Saberá certamente pelo Cónego Rodrigues que
a escolha do candidato nacionalista recahiu definitivamente sobre o Capitão Tenente da
Armada Hugo Carvalho de Lacerda Castello Branco. Não quero porem que deixe de o saber
também particularmente por mim. Ficam por esta forma satisfeitos os justos desejos de V. exª
que se harmonizam perfeitamente com os interesses do Partido Nacionalista … Estive hontem
de dia em casa do Conselheiro Luciano de Castro, e tinha estado na véspera á noite. Havia
uma pequena melhora, ou antes alguns alívios; o estadio porem parece-me pouco para
animar.”
Assinada e datada de Lisboa, 28 de Maio 1904.Trata-se do 3º Conde (D. Gonçalo Pereira da
Silva de Sousa e Menezes) importante politico da época.·
35€ - 70€
45 BIBLIOTECA MILITAR. - Listagem de livros. - Sec. XIX. - 29p.; 27cm.-B.
Pensamos tratar-se de uma proposta de venda de uma biblioteca de assuntos militares da
Livraria “ J. DUMAINE- Imprimerie et Librairie Militaire” para o Visconde de Pernes em
Dezembro de 1879. Todas as obras têm os respectivos preços e a listagem está dividida por
especialidades: “ Bibliothéque d’infanterie; Bibl. de Cavalerie; Bibl. d’Artillerie; train des
Equipages Militaires; Bibliothéque du Génie; État-Major; Journaux Militaire; Ouvrages
pouvant convenir á toute Bibliothéque Militaire”.
35€ - 70€
46 BIBLIOTHECA DO POVO E DAS ESCOLAS. - 18 Documentos
Trata-se de 18 recibos de diversos autores/colaboradores todos dirigidos ao Dr. Xavier da
Cunha como director da “ Bibliotheca do Povo e das Escolas” pelo pagamento de volumes
publicados por aquela colecção popular, mas de grande significado cultural, pelo grande
número de matérias nela publicadas.Todos autógrafos e quase sempre em papéis timbrados do
Editor David Corazzi. .- Dos seguintes colaboradores: Ladislau Batalha, Antonio Maria
Baptista, José de Arriaga, Ludovico Caetano de Menezes, Luis Rebelo da Silva, Julio Artur
Lopes Cardoso, Henrique Freire, Antonio Maria de Matos Cordeiro, Jose Maria Greenfield de
Melo, Augusto Barata dos Santos Martins, D. Luis da Costa de Sousa de Macedo, Manuel
Rodrigues de Oliveira, João Braz d’Oliveira, Tomás Salter de Sousa, Francisco Adolfo
Celestino Soares, José Augusto de Sousa, Guilherme Luis dos Santos Ferreira, Vicente
d’Almeida d’Eça.·
80€ - 160€
47 BOMBARDA, Miguel. -1 Carta autógrafa e 1 Cartão
Carta dirigida a Cristóvão Aires: “… Carecendo muito de conversar com V. Exª por causa do
nosso doente, peço a V. Exª o obsequio de me procurar no Hospital em qualquer dia até ás / 2
da manhã. “
Assinada e datada de 23 de Dezembro de 1898. Em papel timbrado da Direcção do Hospital de
Rilhafoles. Junta-se um cartão enviado ao Dr. Xavier da Cunha a informar que não havia o
numero de uma revista que ele desejava com assinatura autógrafa do Dr. Miguel Bombarda.
30€ - 60€
48 BORGES, José Ferreira. - 1 Carta autógrafa (2p.; 23cm.)
Carta dirigida a um amigo de nome Agostinho, junto
com um exemplar do seu notável “ Código Comercial”
o primeiro a ser publicado em Portugal e que esteve em
vigor durante décadas:” Mais vale tarde do que nunca.
Ahi vai o Codigo, que so agora se acabou
d’encadernar: eu to offereço pois.”Assinada e datada
de 31 de Janeiro de 1834.
60€ - 120€
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49 BORGES, José Ferreira. -1 Carta autógrafa (2p.; 25cm.)
Carta dirigida ao seu amigo Antonio de Sousa Ferreira Faria, juiz do Tribunal de Comercio do
Porto, na qualidade de Juiz do Supremo Tribunal Comercial de Lisboa abordando um assunto
sempre delicado: as relações particulares e as oficiais! Iniciando a carta secamente: “ … A fallar
verdade eu devo ter grande sentimento de nunca ser por ti intendido. Pedi-te há tempos que
não misturasses objectos particulares com objectos d’officio, e tu agora fazes o contrário:
escreves-me d’officio em carta particular! Queres que te diga qual hade ser o emprego dos
300$000rs na conta particular e no officio dizes que o Governo os mandou dar para as obras
do Tribunal e depois entras em duvida se pintura é obra do Tribunal! Eu creio que tu com a
alegria da esperança do teu novo filho fazes estas misturas: ora agora deixa descansar a pobre
comadre, que ha de ser, acaba e pinta o Tribunal e sobre o que crescer fallaremos, porque nem
tu me dizes nem eu sei quanto isso será: bem aviado estava eu se te arranjasse só os 120$000
que tu impensadamente me pediste.”
Assinada e datada de 23 de Abril de 1835. Junta-se o respectivo envelope pré-filatélico que
conserva o selo de lacre.
100€ - 200€
50 BOTELHO, Abel. -1 Carta autógrafa (2p.;20cm.)
Carta dirigida a um editor sobre a possibilidade de escrever um artigo sobre o antigo mosteiro
da Ordem de Cister em Arouca: “… Tenciono por então copiar a lápis o que por lá se me
deparar de mais notável, e juntar ao desenho um artigo em que exponha o que o meu apoucado
critério artístico me sugerir, illucidado por alguns apontamentos que já pude respigar na
Bibliotheca do Porto. Creio que o amigo acolherá bem este trabalho. Eu porem ignoro se
alguma das publicações ilustradas, n’estes últimos anos editadas no nosso paiz, se ocupou já
do referido mosteiro; queira pois o amigo dizer-me o que sabe a este respeito, para eu lêr as
que acaso se haja escripto, afim de não ir repetir cousas porventura já publicadas e assentes.”
Assinada (Abel Acacio), e datada de Lamego 24 / 6 /1883.
40€ - 80€
51 BOTO, António. -1 Fotografia (15 x
11cm.)
Trata-se da famosa fotografia da Casa Bobone, que
costuma acompanhar a segunda edição das “
Canções” editada pela “Olisipo” de Fernando
Pessoa, e que na época foi considerada escandalosa
e que por isso falta em muitos exemplares. Esta, está
valorizadíssima com uma inscrição autógrafa pelo
poeta: “ O Homem cede ao desejo como a nuvem
cede ao vento. Antonio.”
75€ - 150€
52 BRAAMCAMP, Anselmo José. -7 Cartas
autógrafas
Cartas dirigidas seguramente ao amigo e
correlegionário político Dr. Francisco Figueiredo de
Faria, sobre assuntos pessoais e políticos da época:
“… Vejo que os periódicos do norte estão
annunciando uma proxima digressão minha ás
províncias do norte. Sabem mais do que eu, no
entanto não os quero deixar por mentirosos e quero
ver se para a semana posso dispor de mim para
realisa-la.
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As noticias que recebo de Braga continuam a ser favoráveis e ainda bem. Vou accreditando
que a peregrinação eleitoral do Fontes, a pezar da chuva de graças, mercês e promessas pouco
lhe hade aproveitar. Os nossos amigos do Porto tambem se mostram muito esperançados, e por
Lisboa mesmo, o movimento vai-se accentuando e não me admirava que vençamos a maioria
dos círculos da capital. Se assim for muito escalavrado ficará o Gabinete
Regenerador.”Assinadas.·
50€ - 100€
53 (BRAGA) - Ponte do Bico. - 1
Fotografia (17 x 23cm.)
Fotografia original desta importante “Obra de
Arte” inaugurada em 1866, trabalho de Jorge A.
de Almeida Lima, conforme impressão no
cartão de suporte. São muito invulgares e
apreciadas as fotografias deste autor.
100€ - 200€
54 BRAGA, Teófilo. - 1 Carta autógrafa (
2p.; 18cm.)
Carta dirigida a um amigo que lhe havia pedido
um livro recém publicado. “… tive d’ escrever para o livreiro do Porto para me enviar alguns
exemplares da Arcádia Lusitana, pois que a primeira remessa que tinha feito já estava toda
distribuída. Por toda esta semana conto ter exemplares deste livro que teve a fortuna de
merecer interesse a essa localidade tão rica em nomes e celebridades históricas como é
Alenquer. A V. Exª pedia a fineza de ser o portadordos dois volumes para a Câmara Municipal
e redacção da Damião de Góes…”.
Assinada e datada de Lisboa 2 de Janeiro de 1900.
40€ - 80€
55 BRAGA, Teófilo.- 1 Carta autógrafa (4p.; 18cm.)
Carta dirigida ao Visconde de Sanches de Baena sobre assuntos históricos e literários:”… Como
V. Exª me quer dar a honra da sua conversa sobre as suas pesquizas, não tem mais do que
eliminar as segundas e quintas feiras (dias da minha lição) e determinar o dia. Eu iria …
directamente a Benfica, se não estivesse atarefado nos momentos presentes. …. Os documentos
que V. Exª indica acerca de Damião de Góes são numerosos e importantes. Quem pudesse fazer
um livro sobre esta grande figura, ou como Historia das Ideias da Reforma em Portugal , ou
como Historia do Humanismo em Portugal! Se não tivesse a minha actividade absorvida em
outros campos com vontade me lançava a este trabalho. Estou agora refundindo a minha
Historia da Literatura Portugueza …”

40€ - 80

Assinada e datada de 1870.·
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56 BRANCO, Manuel Bernardes.- 1 Documento autógrafo (2p.; 21cm.)
Recibo passado ao Dr. Xavier da Cunha: “ Recebi do.. … a quantia de vinte e dois mil e
quinhentos reis pela venda á Companhia Nacional Editora do livrinho publicado pela referida
Casa intitulado Portugal e a Grecia, e composto por mim abaixo assignado.”
Assinado e datado de Lisboa, 5 de Novembro de 1890.
25€ - 50€
57 BRANDÃO, Raul. -1 Carta autógrafa (4p.; 18cm.)
Carta dirigida ao Dr. Jorge de Faria, que lhe havia emprestado uns livros para consulta: “… Do
coração lhe agradeço ter-me confiado os Sermões do Pe. Souza e as cartas do Lord Strangford.
Vou estudal-os com a maior brevidade possível, para depois lhos remeter, aceitando desde já
os papeis da Guerra Peninsular para mais tarde. Disse-me minha mulher a gentileza com que a
recebeu e á irmã, e que V. Exª talvez aqui passasse um dia.”

Assinada e datada de 25 de Março de 1928. Junta-se o respectivo envelope.

45€ - 90€

58 BRANDÃO, Zeferino. -1 Carta autógrafa (3p.; 27cm.)
Carta dirigida ao Visconde de Sanches de Baena: “…. Li de um fôlego as suas Memorias de
Tolentino. Tal era o meu interesse pelo assumpto, que não podia largal-as de mão sem levar ao
fim a leitura…. …. A simplicidade, rigor e clareza, com que V. Exª expõe os factos, a par do
bom critério com que soube apurar a verdade, é que mormente sobresáe nas suas Memórias. E
trabalhos desta natureza não precisam de mais para terem um valor inestimável.”
Assinada e datada de 5 de Dezembro de 1888.·
35€ - 70€
59 (BRASIL). - 17 Documentos autógrafos, quase todas cartas de escritores e literatos
brasileiros.
Emílio Zaluar, Clemente Ritz Teixeira de Freitas, Vicente Ferrer de Barros Wanderley e
Araújo, José Pedro Dias de Carvalho, Carlos José Bethamio d’Almeida, Epitácio Pessoa,
Rodrigo Octávio, Geraldo P. Cruz, Luís de Guimarães Júnior (poesia e carta), Alberto
Estanislau, Viriato Silva, D. Pedro d’Alcantara (filho do Duque de Saxe e D. Leopoldina,
princesa brasileira), Oliveira Lima, Brum Seabra, Olavo Bilac (cartão de visita).
250€ - 500€
60 BRAZÂO, Eduardo. -1 Carta autógrafa (2p.; 18cm.)
Nesta carta dirigida a um escritor português da época, o famoso actor e empresário teatral
pretendia muito segredo sobre a autoria da peça que ia apresentar: “ A sua farça entra em
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ensaios no sabbado… … É preciso que se ignore que é sua athé á 1ª recita, por ser original e
não causar alarme nos seus colegas. Fazermos de conta que é uma imitação do hespanhol de
traductor desconhecido. Agora não nos comprometa. … Repito é preciso muito segredo.”
Assinada e datada de 11 / 1 / 1894.·
30€ - 60€
61 BRUNO – José Pereira de Sampaio. - 1 Documento autógrafo + 1 Documento
Original autógrafo de um artigo intitulado “ Antecedentes” sobre os antecedentes políticos da
inssurreição republicana de 31 de Janeiro de 1891. “ … …. Notícia de uma conspiração
republicana que esteve quasi a explodir ainda durante o reinado de D. Luiz Primeiro; era a
data presidente do Conselho de Ministros o Sr. Luciano de Castro e o grito revolucionário
seria levantado em Vila-Real; mas a conjura preparatória trmara-se no Porto. Eu ainda
cheguei a ver as proclamações que deveriam ser affixadas na occasião e que já estavam
impressas.” No final refere:“ Extracto do volume inédito: Depoimento de um vencido!”
Assinado como Bruno. Junta-se uma carta dirigida aos Correlegionários Republicanos pedindo
colaboração para o Jornal Portuense “Discussão” de cariz político, assinada por José Pereira de
Sampaio.
80€ - 150€
62 CABO VERDE. -Synopse da Correspondencia que se tem remetido á Junta da
Fazenda de Cabo Verde. - Sec. XIX. - (26p.; 30cm.)
Trata-se de um copiador dos ofícios expedidos para a Junta da Fazenda de Cabo Verde entre 25
de Junho de 1838 até final de 1843.
50€ - 100€
63 CADAVAL, Duque do.- 1 Carta (2p.; 22cm.)
Carta dirigida ao Intendente da Polícia Diogo Inácio de Pina Manique: “ O Portador desta he o
selleiro do meu regimento que sendo senhor de hum pardo [escravomulato] por nome Joaquim
Joze Correia; lhe ensinou o mesmo officio este [costuma?] estar na Purcalhota[antiga
designação da zona da Amadora] odeichou na sua loje que tem a... … e ficaria a mulher do
ditto selleiro para lhe administrar o seu sustento e havendo falta do seu precizo, pelo siume que
a ditta tem supondo ser este filho do marido lhe faz todo o dano que pode; este se valeu de duas
Sellas velhas e as vendeu para supprir esta falta; e sendo o queixoso que pede suponho que V.
Srª me fará o obsequio dio soltar não achando couza em que falte a justiça…”
Assinatura autógrafa como D. Nuno Caetano Alvares Pereyra de Mello. Trata-se do 6º Duque
do Cadaval.Datada de 6 de Novembro de 1790. Papel levemente amarrotado.
35€ - 70€
64 CADAVAL, Duque do. -1 Carta autógrafa (2p.; 22cm.)
Carta dirigida ao Intendente da Polícia Diogo Inácio de Pina Manique a indagar sobre um
músico da sua casa que tinha sido preso: “ … Tenho no meo serviço um Muzico chamado Vipe e
querendo eu oje divertir-me fazendo huma pouca de Muzica … … mas não o acharão em Caza
e agora me dizem fora prezo a Ordem de V. Srª, queria então dever a V. srª o obezequio de mo
mandar soltar ó omenos dizer-me arrazão porque está Prezo…”
Assinada. Trata-se do 5º Duque do Cadaval (D. Miguel Caetano Alvares Pereira de Melo),
Mordomo-Mór e do Conselho da Rainha D. Maria I e Marechal de Campo dos Reais Exercitos.
60€ - 120€
65 CÂMARA, Leal da. - 2 Cartas autógrafas
Nestas cartas dirigidas a Cruz Moreira o famoso artista revela que andava muito ocupado com a
construção de uma “ Aldeia Portuguesa “ na Flandres para dar apoio ás tropas portuguesas
durante a 1ª Guerra Mundial:“…. Essa Aldeia será um monumento á memória dos que por lá
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ficaram e terá meia dúzia de casas, como as nossas aldeólas. Se o miolo de cada casa for de
bom recheio – ou sejam -, bons móveis portugueses, boas pinturas e esculturas, nós daremos a
impressão que Portugal não é aquele povo de cafres, de anel no nariz, que os estrangeiros nos
supõem e, como a Aldeia estará situada entre a França, a Bélgica, a Inglaterra e a Alemanha,
poderá constituir a base comercial indispensável aos nossos comerciantes para irradiarem os
nossos productos.” termina pedindo “… o apoio dos teus Ridículos, fustigando Sua Magestade
o Terreiro do Paço para que ajude ajude esta iniciativa de carácter nacional.” Despede-se
com um singelo pictograma.
Assinadas e datadas de Paris 9 de Setembro e 2 de Dezembro de 1919. Em papel timbrado do
Gabinete do Secretario Geral da Aldeia Portuguesa.·
40€ - 80€
66 (CAMINHOS DE FERRO). -Inauguração oficial do Caminho de Ferro em
Portugal. -Espólio de Miguel Ferreira de Gouveia Pimentel Franco Queriol, 1º Maquinista
Ferroviário e Chefe de Serviço de Trafego da Companhia do Caminho de Ferro do Leste.
Importante conjunto de documentos referentes á inauguração do primeiro troço de Linha Férrea
entre Lisboa e o Carregado (28 de Outubro de 1856), e outros de índole pessoal deste quadro da
Companhia, mas todos com evidente interesse para a história dos Caminhos de Ferro em
Portugal. Descrevemos em pormenor os principais:
1º- Ordem de Serviço do Chefe da Expedição ao Chefe do Serviço de Materiaes nas
linhas:”…Communico a V. Srª que a locomotiva Stefenson, que se vai denominar Portugal se
encontra pronta de acabamentos para o Serviço Inaugural do Caminho de Ferro do Leste,
Mais Communico a V. Senhoria de que o Maquinista Mr. Pilkington foi por mim informado de
ter sido indicado por V. Senhoria para conduzir o Comboio Real seguindo com ele o Sr. Miguel
Queriol. 26 de Outubro de 1856.” É de notar que em alguns relatos do acontecimento da
imprensa da época, se referem outros nomes das locomotivas. Miguel Queriol é sempre referido
como acompanhante das vezes que D. Pedro V viajou á experiencia antes da Inauguração
Oficial.
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2º- Aguarela original (17,5 x 25,5cm.) de António Joaquim de Santa Bárbara (1838-1864) que
regista o acontecimento, dedicando-a ao Rei D. Fernando, e escrevendo na margem inferior:“
Chegada ao Carregado do Comboio Real que no dia 28 de Outubro de 1856 puxado pella
Locomotiva Portugal, inaugurou solenemente a linha de Caminho de Ferro de Leste com a
presença da Família Real e de elevado numero de pessoas convidadas. Sta. Barbara fez do
natural.” Pensamos tratar-se da única iconografia existente e até agora inédita. António J.de
Santa Bárbara era artista de muitos recursos, e pintou grande numero de membros da alta
sociedade da época. (Reprodução a cores)
3º Aguarela original (18 x 25cm.) também de Santa Bárbara que regista o início dos trabalhos
de construcção da linha férrea. Aquele escreveu na margem inferior: “A 7 de Maio de 1853 Sua
Magestade a Rainha Senhora D. Maria II empurrando o carrinho construído em madeira de
mogno e onde El Rei Senhor D. Fernando deitou huma pá com areia dentro procede a solene
inauguração de começar os trabalhos de aterro dos terrenos ao Beato para a linha férrea da
Companhia Central Peninsular do Caminho de Ferro Portuguez, perante luzida assisencia de
altos dignitários da Côrte e Senhores Deputados e muito povo que cheio do maior entusiasmo
victoriou Suas Magestades e tambem os Directores da Companhia. E eu A Santa Bárbara fiz
este desenho que recolhi no momento e o ofereço e dedico ao Illustrissimo e Excellentissimo
Senhor Conde de Farrobo.”. Pensamos tratar-se também da única iconografia existente e até
agora inédita, tanto mais que esta solene inauguração não parece vir referida nas principais
publicações sobre o assunto.(Reprodução a cores)
4º Bilhete original dos que foram usados na viagem
inaugural. Está colado numa cartolina com cercadura
em relevo com a inscrição: “ Primeiro bilhete do
Caminho de Ferro inaugurado do troço de Lisboa ao
Carregado em 1856.” Com uma inscrição no verso “
da colecção Simões Margiochi”. Joaquim Simões
Margiochi era o Fiscal do Governo na Linha do Leste
e tal como Queriol tomou parte em todos estes
acontecimentos.
Não
encontrámos
qualquer
referência a outros exemplares existentes.
5º Ofício do Ministério das Obras Públicas –
Repartição Central, a convidar o Director do Colégio
Militar para: “Tendo Sua Magestade El Rey
destinado o dia 28 do corrente mez, ás 10 ½ horas da
manhã para a cerimónia da inauguração do caminho
de ferro de leste e bênção das locomotivas.
Determina … que eu tenha a honra de remetter a V. Exª o bilhete incluso para assistir aquella
solemnidade.” Assinatura autógrafa do Marquês de Loulé e datado de 25 de Outubro de 1856.
6º Aguarela original (13 x 21cm.) que representa o inicio da construção da Ponte de D. Maria
Pia, projectada e construída pelo engenheiro francês A. Gustavo Eifell, vendo-se concluída a
primeira coluna vertical e já a nascer o tabuleiro superior. Vem dedicada a Queriol e assinada “
G. Eifell. Porto 1876” . A data coincide com a estadia do famoso engenheiro no Porto a
supervisionar os trabalhos. Trata-se de uma importante iconografia até hoje inédita. (Reprodução
a cores)

7º Quatro emblemas antigos de funcionários dos caminhos de ferro portugueses, sobre veludo
num cartão.
8º Carta autógrafa do Marquês de Sá da Bandeira, dirigida a um Marechal (Saldanha ?) a
propósito do sistema Larmanjat ( deslocação num só carril utilizado em França com algum
sucesso e entre nós apenas na linha de Sintra, tendo sido depois abandonado). Pede Sá da
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Bandeira em 6 de Março de 1869:”… Vou pedir a V. Ezª o favor de examinar pessoalmente o
pequeno caminho de ferro que se construio, para experiencia entre a estação de Naincy
(chemin de fer de l’Est) e a commune de Monfermeil, perto de Paris. Este caminho de ferro
d’um systema novo, estabelecido na estrada ordinária, e com um único rail, em que gira a
rodaconductora da locomotiva e também as rodas dianteiras dos wagões, tendo todos estes
veículos três rodas… … parece-me que este sistema poderia adaptar-se em Portugal, com
vantagem, para ligar as estações do caminho de ferro com as povoações adjacentes. É por isso
que a V. exª peço informações sobre isto.”
9º Duas fotografias de Miguel Queriol do atelier de “ E. Rodrigues – Rua de S. Lazaro.
10º Carta Régia de D. Luis I a “ fazer mercê a Miguel Ferreira de Gouvêa Pimentel Franco
Queriol Chefe de Serviço no Caminho de Ferro de Norte e Leste, de o Nomear Cavalleiro da
Ordem Militar de Nosso SenhorSenhor Jesus Christo … Paço d’Ajuda 28 de Agosto 1865”
assinatura autógrafa do Rei.
O conjunto conte ainda: Atestado de competência e desempenho de funções passado a Queriol
pelo Visconde da Orta; Treslado do assento de baptismo de Queriol, confirmando que era
afilhado de D. Miguel e de D. Carlota Joaquina; 3 recortes de imprensa da época com
referências á inauguração do caminho de ferro em Portugal; 2 bilhetes antigos de omnibus; 2
litografias de época de D. Pedro V, uma aguarelada á mão; 1 Cartão-convite da Companhia
Real dos Caminhos de Ferro Portuguezes para a inauguração da ponte sobre o Rio Douro (D.
Maria Pia). Juntam-se ainda alguns impressos curiosos sobre o tema. Tudo dentro de uma
bonita pasta antiga, inteira de chagrin com as armas de Portugal ao centro a ouro com as
seguintes inscrições : “ Fiscalisação da Construcção – Caminho de Ferro de Lisboa a Cintra –
Torres Vedras e Ramal da Merceana “.
3.000€ - 6.000€

67 (CAMINHOS DE FERRO).- (Album de Fototipias de Emilio Biel).- Chemin de Fer
de la Beira Alta: longueur de la ligne 253 kilométres – Personell des Travaux = Service
central à Lisbonne – Mm. E. Bartissol; Comte de Gouvêa; Gentilini; Martin, Gouteur; de
Varennes; Vidal; Bouillerot. Service sur la Ligne (quadro com os nomes dos engenheiros
responsáveis, Chefes de Secção e Condutores) no final E. Maury – Entreprises Générales –
Mm. Duparchy, Mm. Dauderni, Mm. Eifell [Transcrição da pagina de rosto].- (2), (2) p.: 40
est.; 45 x 60 cm.-E Trata-se de um álbum oblongo de grandes dimensões composto por uma
pagina de rosto, quarenta excelentes fototipias e uma pagina de texto final impressa a negro e
vermelho, com uma poesia dedicada ao Rei, assinada por Henri de Bonnier com a seguinte
inscrição: “ Inauguration du Chemin de Fer de la Beira Alta – 3 Aout 1882 – Hommage au Roi
Dom Luiz I “ tudo enquadrado por um filete a vermelha. Impressão da Casa Lallemant fréres,
Lisbonne. Vem revestido por uma luxuosa encadernação inteira de chagrin com o corte das
folhas dourado e a seguinte inscrição a ouro na pasta superior “Caminhos de Ferro Portuguezes
da Beira-Alta – Obras d’Arte”. Na página de rosto pode ainda ler-se a seguinte dedicatória
manuscrita: “ A Monsieur le Comte de Ficalho administrateur de la Cie. Souvenir affectueux
Lisbonne le 9 Avril 1883 – Bartissol”
Esta notável publicação do maior interesse para a história da fotografia no nosso país, foi
resultado da actividade de Emilio Biel como fotógrafo oficial das obras de construção do
caminho-de-ferro em Portugal, e como não encontrámos referências a outros exemplares como
este vendidos nos últimos anos achamos útil apresentar a lista das fotografias:
Estação da Figueira; Tunel das Alhadas; Estação de Pampilhosa; Estação de Luzo; Ponte das
Varzeas; Tunel grande Salgueiral; Ponte Milijoso; Ponte de Trezoi; Tunel de Trezoi; Tune do
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Monte dos Lobos; estação de Mortagua; Ponte de Mortagua; Mortagua; Ponte de Breda; Ponte
do Cris; Ponte do Coval; Vale do Dão; Ponte do Dão; Ponte do Dão; Estação de s. Comba-Dão;
Estação de Mangualde; Tunel de Mourille; Tunel de Abrunhosa; Quinta das Barocas; Vale do
Mondego; Estação de Gouvêa; Ponte Lacanharda; Ponte perto de Fornos; Ponte de Muchagata;
Ponte de Jejua; Celorico; Estação de Celorico; Entre Pinhel e Guarda; Estação da Guarda; Ponte
Noémi; Vista da Cerdeira; Ponte da Fraga; Ponte Noémi (Maçonnerie); Ponte do Cóa; Estação
de Vilar Formoso.Muito estimado. De grande raridade.
2.000€ - 4.000€
68 (CAMINHOS DE FERRO).- (Album de Fototipias de Emílio Biel). -Album
Caminho de Ferro do Douro [transcrito da encadernação].- 31 est.; 63 x 49 cm.-E Trata-se de
um álbum composto por trinta e uma excelentes fototípias e Emilio Biel coladas em folhas de
cartolina, impressas a cores com a inscrições “ Caminho de Ferro do Douro”, “ Phototypia
inalterável”..., “Casa Fritz- Emilio Biel e Cia. - Porto”, que documentam as principais “ obras
de Arte “ da construcção da Linha Férrea do Douro. As fotografias têm 29 por 39 cm e uma é
dupla. Tal como o lote anterior é fruto da actividade de Biel como fotógrafo das obras de
construcção do caminho de ferro em Portugal, e hoje marco importante na história da fotografia
no nosso país. Está revestido por uma encadernação em tela ao gosto da época, com a inscrição
“ Album do Caminho de Ferro do Douro” gravada a ouro, enquadrada por uma cercadura de
fantasia com ramagens gravada a negro, igual ás que revestem outros exemplares semelhantes.
Como também não encontrámos referências de exemplares como este vendidos nos últimos
anos achamos útil apresentar a lista das fotografias:
Viaduto de Cabeda; Ponte do Ferreira; Estação de Cette; Estação de Paredes; Ponte sobre o
Souza; Estação de Cahide; Viaducto de Vila-Meã: Estação de Vila-Meã; Ponte do Tamega;
Estação do Marco; Estação do Juncal e Tunel dos Encabalados; Viaduto das Quebradas;
Viaduto da Palla e do Ovil – Vista Geral; Viaduto da Palla-Lado Inferior; Viaduto da Palla;
Viaduto do Ovil; Estação de Mosteirô; Vale do Douro e Viaduto do Laranjal (dupla); Estação
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de Aregos; Vale do Douro e Ponto de Bula; Estação da Ermida; Pontes do Zezere e do Teixeira;
Ponte do Zezere; Ponte sobre o Teixeira; Tunel do Loureiro e da Murta; Passo da Murta;
Viaduto da Sermenha; Estação de Molêdo; Ponte de Jogueiros; Estação e Tunel da Régua;
Viaduto do Corgo.

2.000€ - 4.000€

Estimado. De grande raridade.

69 CAMPAS. José.- 2 Cartas autógrafas
Cartas dirigidas ao Dr. Jorge de Faria. Na primeira o pintor envia uma fotografia de um dos
seus quadros: “… Juntamente com esta carta envio a V. Exª uma “ pochette” na qual remetto a
“photo” do meu quadro:“Na Praia (Ericeira), que figura na Exposição da “ Sociedade N. de
Belas-Artes”, cujo “ vernissage” está marcada ainda para esta semana.” Na segunda, depois
de “abraçar” o Dr. Jorge de Faria por um banquete de homenagem que a este tinham feito, diz:
“…Tenho aqui (n’esta sua casa) as brochuras sobre theatro que prometi oferecer a Vª Exª, e
assim muito me penhorará, marcando-me dia e hora( a que mais lhe convier) para receber a
sua honrosa visita, e gostosamente mostrar-lhe algumas das minhas obras e modesta
biblioteca.”
Assinadas e datadas de Lisboa 13. IV. 1936 e 10 . VII. 1939. Em papel timbrado do artista.
Juntam-se os respectivos envelopes e um cartão de visita.·
30€ - 60€
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70 CAMPO PEQUENO.- 5 Fotografias
Conjunto de 5 fotografias do Campo Pequeno,
com as touradas a decorrer. Finais do Sec. XIX.
Coladas em cartolinas. Assunto invulgar e
apreciado
.75€ - 150€

71 CAMPOS JUNIOR, Antonio de.- 1 Carta autógrafa (4p.;18cm.)
Carta dirigida seguramente ao Visconde de Sanches de Baena, a propósito de uns livros que o
Visconde lhe tinha emprestado e que nunca foram devolvidos:”… As obras ali mencionadas as
recebi de empréstimo da preciosa livraria de V. Exª por obsequio e amavel intermedio do Sr.
Antonio Maria de Freitas; mas muito antes de ter concluído A filha do polaco falei eu ao Sr.
Freitas na restituição daqueles livros e logo elle gentilmente se me ofereceu para os fazer
chegar ás mãos de V. Exª. Era mais fácil para elle e era por obsequio para mim. Aceitei
reconhecidamente e mandei-os conduzir para a redacção do Seculo com endereço para o meu
affectuoso intermediário. Passou-se o tempo e, entretanto, entendi que para sempre me devia
afastar do Seculo aonde já não vou há um anno e cada vez com mais razões para lá não voltar
nunca.“
Assinada e datada de S. Pedro de Muel 7 de Julho de 1905.·
40€ - 80€
72 CANTO, Ernesto do.- 1 Carta autógrafa (3p.; 21cm.)
Carta dirigida seguramente ao Visconde de Sanches de Baena, a propósito de um manuscrito
cujo conteúdo o famoso bibliófilo açoriano precisava de consultar. Depois de disfarçadamente
sugerir a compra do dito, e por outro lado reconhecer que seria também caríssimo fazer uma
cópia, decide-se a propor um empréstimo: “…. E apelando para o preceito de que devemos
fazer aos outros o que queremos nos façam, venho pedir ainda que com custo- para V. Exª me
emprestar o manuscripto. É sem duvida uma estranha proposta da parte d’um estranho, mas
justificável pelo empenho de fazer trabalho bem feito. … Para informar V. Exª refiro-me aos
meus parentes e amigos Pedro Jacome Correa, e Miguel do Canto, bem como aos Srs.
Henrique O’Neill, Bulhão Pato, Dr. Agostinho d’Ornellas de Vasconcellos, Visconde de Porto
Formoso, e quando V. Exª não queira dirigir-se a estes Srs... o Sr. Augusto Ferin Livreiro da
Rua Nova do Almada, poderá satisfazer a natural curiosidade de V. Exª.”
Assinada. Em papel timbrado com o monograma impresso a cores.
45€ - 100€
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73 CAPELO, Hermenegildo. - 1 Carta autógrafa (2p.; 21cm.)
Carta dirigida a um amigo Guimarães: “… Remeto o livro e o que me pedio = vae dentro do
livro no mappa dos crocodilos para não cahir…”
Assinada.·
15€ - 30€
74 CARACOLES (Pseudónimo de José Maria da Cruz Moreira).- 6 Documentos
autógrafos
Pensamos tratar-se de 4 originais ( 8; 6; 7; 9p.) para publicação no Almanaque “ Lanterna
Magica” pois todos apresentam este titulo inicial sem outros sub-titulos. São textos de acerada
critica social e política bem ao gosto do autor. Juntam-se ainda 2 autógrafos uma quadra de
sabor popular e um curioso soneto intitulado Para as viúvas dos trabalhadores da Imprensa este
assinado.
José Maria da Cruz Moreira foi um dos mais importantes jornalistas humorísticos portugueses e
fundador e redactor do famoso Jornal “ Os Ridiculos” muitas vezes perseguido pela censura da
época.·
150€ - 300€
75 CARLOS I, Dom (Rei de Portugal).- 1
Carta autógrafa (3p.; 18cm.)
Carta dirigida á mãe Rainha Maria Pia: “… 2ª feira
de tarde chega o Principe herdeiro do Sião, que
n’esse mesmo dia pelas 5 horas da tarde se a mãe
não mandar o contrario lhe irá ahi apresentar os
seus respeitos. No sabbado haverá jantar grande
na sala da ceia e desejo saber se a mãe quer
assistir a elle. Pedia-lhe tambem que no caso fosse
necessário eu me podesse servir de alguns dos seus
creados de cavalariças e de alguns dos seus
machos. Pedia que se não tem pachorra de me
responder se dizia á sua Dama de me escrever uma
palavrinha a mim para não haver trapalhadas.”
Assinada e datada de 21 – V – 1901. Em papel
timbrado com o monograma coroado do rei. Juntase o respectivo envelope.·
150€ - 300€
76 CARLOS I, Dom (Rei de Portugal).- 1
Carta autógrafa (2p.; 18cm.)
Carta dirigida á mãe Rainha Maria Pia: “… Com o
maior prazer aqui a esperamos hoje um instante
antes das oito para jantar e passar um bocado da
noute…”
Assinada e datada de 22 – V – 1902. Em papel timbrado com o monograma coroado do rei.
Junta-se o respectivo envelope.·
70€ - 150€
77 CARLOS I, Dom (Rei de Portugal).- 1 Documento
Carta Regia a conceder a merçê de Cavaleiro da Ordem Militar de S. Bento de Aviz ao Tenente
de Artilheria Henrique Jaime de Sousa Santos.
Assinatura autógrafa. Datada de 28 de Setembro de 1897. Parcialmente impressa, com um
bonito enquadramento artístico esmaltado a cores. Conserva o selo branco sobre papel
recortado. Com dobras.·
35€ - 70€.
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78 CARQUEJA, Bento.- 1 Carta autógrafa + 3 Cartas dactilografadas
Carta dirigida ao Dr. Francisco Figueiredo de Faria a propósito da publicação de um livro: “…O
meu maior empenho consiste em que o livro não fique muito volumoso; por isso não temi,
tratar de aproveitar-me do delicado offerecimento de V. Exª “.
Assinada e datada do Porto 11 – 2 – 1891. Juntamos ainda 3 cartas dactilografadas com finais
autógrafos dirigidas ao Dr. Jorge de Faria e 1 Bilhete postal autógrafo com respectivo envelope.
35€ - 70€
79 CARREIRA, Conde da.- Espólio do Conde da Carreira, notável diplomata, militar e
Conselheiro de Estado:
»Copiador (autógrafo) da correspondência entre abril de 1861 e Janeiro 1866 (35f.;22cm.)
inclui muita correspondência relativa a fundos estrangeiros, e compras e vendas da família real
portuguesa incluindo a compra do famoso violoncelo Stradivarius de D. Luis: “… A Mr.
Vuillaume – Luthier – Paris - … dizendo-lhe que S. M. o Sr. Infante D. Luiz confiando
inteiramente na palavra e probidade d’elle (Mr. Vuillaume) aceita a sua proposta para a
compra do Violoncello Stradivarius, pelo preço dos mil francos, pagos contante; “Meiaencadernação de pele.
»Diário (autógrafo 42f.; 24cm.) com apontamentos e reflexões sobre os negócios políticos e da
corte entre 1821 e 1824 e depois entre 1861 e 1862. Nestes últimos o Conde já com avançada
idade faz para si próprio (e para quem lesse!) duras criticas a alguns comportamentos do Rei D.
Luis: “ Penaliza-me com efeito profundamente este baile, considerando que o infeliz e
esperançoso Infante D. João…. …. Que este estimável e bem conceituado Principe falleceo no
dia 27 deste mez, e ainda se acha depositado na Igreja de Bellem sem ter de algum modo sido
ainda enterrado, nem lhe terem feito as Exequias que lhe são devidas. Parece incrível e é
sumamente deplorável e funesto que ElRei dê um grande baile no seu Paço, no mesmo mez da
morte de seu Irmão e poucos dias antes do triste 1º Anniversario daquela tremenda e
melancólica catástrofe.” Meia-encadernação de pele.
»Maço com 2 Documentos e 9 cartas da Comissão Financial do Governo Portuguez em Londres
com a “Conta Corrente de Luis Antonio de Abreu e Lima com o Thesouro Publico, relativa aos
ordenados vencidos…1833”
» “Notas e apreciações politicas portuguesas 1820-1858” por - (17f.; 21cm.) Curiosos
apontamentos (autógrafos) e reflexões sobre assuntos diversos. Com os títulos seguintes:
Liberdade da Imprensa, Neutralidade, Independência Nacional, Fundos Publicos, Orthographia,
Liberdade e Despotismo, Decadência e Morte dos Imperios, Poder do 3º Estado, Immortalidade
da Alma, Primeira Nobreza em Portugal. Desta diz:“ Que cousa é um titular portuguez? É uma
espécie de animal vil, ignorante, orgulhoso e caloteiro. Há porem alguas raras, excepçoens,
mas talvez não haja um só titular ou individuo da raça titular portugueza, aquém não convenha
uma das qualidades da definição, entretanto que todas as quatro assentão perfeitamente na
generalidade.”
Conjunto com interesse para o estudo da história da época.
350€ - 700€
80 CARTA DE BRASÃO. -Em pergaminho. - Séc. XVIII. - (7f.; 29cm.)
Carta de Brasão de Armas de Diogo de Araújo Rodrigues Machado da Sylva “Cavalleyro
professo na ordem de Christo Capittão mor dos Coutos de Moure, & Cervaens morador na sua
quinta e solar da Camara de Moura na freguesia de S. Martinho de Moure...”concedida por D.
João V.
Página inicial adornada por uma bonita letra capitular de fantasia finamente desenhada e
colorida. Texto enquadrado por uma tarja larga adornada no interior com motivos militares tudo
também colorido. As seguintes folhas de texto repetem a decoração embora mais simples e são
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também coloridas. Um pagina com a magnífica iluminura de pagina inteira com o Brasão
d’armas esquartelado de Machados, Câmaras, Pereiras e Sylvas, colorido a azul, vermelho prata
e ouro. Na ultima folha o termo de encerramento: “ dado em Lisboa, aos doze dias do mês de
Maio do ano do… … mil setecentos e cinco” [1745] com as assinaturas autógrafas de Hilário da
Costa Barreyros (escudeiro e escrivão da nobreza) e do Rei D’Armas [Manuel Pereira da Silva].
No verso os respectivos registos. Está revestida por uma bonita encadernação da época, inteira
de pele com bonita decoração portuguesa em esquadria formada por uma roda larga de motivos
vegetalistas e outra no interior com motivos de fantasia e ferros com flores nos cantos,
levemente cansada nas margens e lombada. (Reprodução a cores).
1.300€ - 2.500€
81 CARVALHO, Augusto Saraiva de.- 2 Cartas autógrafas
Estas cartas são provavelmente dirigidas ao Dr. Francisco Figueiredo de Faria: 1ª “ Acabo de
tomar a liberdade d’indicar o nome de V. Exª para arbitro de desempate no pleito pendente
entre – O Governo e a Ciª do Leste e Norte.”. 2ª:”Recebi e agradeço … o seu retrato que muito
desejava possuir.”
Assinadas e datadas 12 de Junho; 1/1/1873.·
30€ - 60€
82 CARVALHO, Joaquim de.-1 Carta autógrafa (3p.;26cm.)
Nesta carta dirigida ao Dr. Jorge de Faria, o famoso Professor da Universidade de Coimbra e
Director da Imprensa da Universidade toma a iniciativa de propor a compra de uns
livros:”Estive há dias em Lisboa, e aproveitei o ensejo para examinar o lote 630 do recente
Leilão de Arnaldo de Oliveira, o qual é constituído por mais de 60 folhetos relativos ás lutas
liberais. Este lote não foi arrematado, e pelo Sr. Oliveira vim a saber que os livros pertenciam
a V. Exª; por esta razão lhe escrevo, com certo atrevimento, de algum modo desculpável em
quem padece de achaques bibliómanos.”
Assinada e datada de Coimbra 18 / V / 1939. Junta-se o respectivo envelope. ……...40€ - 80€
83 CARVALHO, Joaquim Martins de.- 3 Cartas autógrafas + Bilhete postal. Pensamos
que estas cartas são dirigidas ao jornalista e escritor Alberto Bessa a quem se dirige o bilhete
postal junto. Tratam de assuntos bibliográficos:”… Para a notícia da Minerva Lusitana, que há
dias publiquei, servi-me de meus apontamentos que há muitos annos tirei da colecção existente
na Bibliotheca da Universidade. Quando agora recebi a sua carta fui examinar a minha
colecção e fiquei sem entender tal negócio.” No bilhete postal queixa-se da falta de vista: “…O
augmento sempre crescente da minha falta de vista, pelo seu extraordinário uso da leitura e
escripta, difficulta o responder á pergunta que V. Exª me dirige.”. Assinadas e datadas de 1872
e 1882.·
40€ - 80€
84 CARVALHO, Maria Amália Vaz de.- 1 Carta autógrafa (4p.; 21cm.)
Carta dirigida provavelmente a um editor ou director de revista literária: “ Perdoe-me o não ter
agradecido à sua amabilíssima carta. Há 5 meses que estou muito doente, há 3 que estou em
tratamento rigoroso… … Mando-lhe o artigo que me pediu. Peço-lhe que me mande 2 provas e
que ellas tenham margem para emendas. Não accedo ao seu outro pedido porque não tenho
retrato nem o terei nunca, porque hoje no estado de abatimento em que estou serei o retrato de
um cadáver, e mesmo também porque não quis nunca dar de mais á publicidade desse meu
pobre nome, e esse dei-o forçada pelas circunstancias…”
Assinada.
40€ - 80€
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85 (CASAMENTO DE D. LUIS I E RAINHA MARIA PIA).- CARREIRA, Conde
da. -Espólio do Conde da Carreira (D. Luis Antonio de Abreu Lima), notável diplomata, militar
e conselheiro de Estado, relacionado com a ida a Turim para ajustar em nome do Rei D. Luis, o
casamento deste com a Princesa Maria Pia de Sabóia. Trata-se de um importante conjunto de 35
documentos oficiais e particulares:
» Carta patente “pela qual v. Magestade há por bem conceder e outorgar ao Visconde da
Carreira pleno e inteiro poder para ajustar, concluir e assignar o Tratado matrimonial de sua
Augusta Pessoa com a Princesa Maria Pia, filha de Sua Magestade ElRei de Italia…” Datada
de 10 / 7 / 1862, assinada pelo Rei e pelo Marquês de Loulé, muito valorizada com o grande
selo branco em papel recortado sobre obreia.
» Alvará a nomear o Visconde da Carreira “… enviado extraordinário e Ministro
plenipotenciário em Missão especial junto de sua Magestade ElRei de Italia...” Datado de 9 / 7
/ 1862, assinado pelo Rei e pelo Marquês de Loulé, muito valorizado com o grande selo branco
em papel recortado sobre obreia.
» 3 Ofícios do Marquês de Loulé para o Visconde da Carreira com “… instrucções para seu
governo no desempenho da honrosa missão que lhe foi confiada.” Datados de 19 e 21 de Julho
de 1862.
» 9 Cartas (autógrafas, de secretaria e copias) todas relacionadas com esta missão, assinadas
pelo Marquês de Loulé, Visconde d’Alte e Anselmo José Braamcamp.
» 2 Versões da minuta do Contrato matrimonial entre D. Luis e a Rainha Maria Pia
acompanhadas de diversos rascunhos do mesmo com correcções que presumimos serem
autógrafos.
» 10 Cartas autógrafas todas
relacionadas com esta missão:
do Marquês de Loulé, Conde de
Sartirana, Condessa de Vila
Marina e outros dignitários
italianos.
» 3 Ofícios do Ministério do
Reino assinados por Anselmo
José Brammcamp a convocar o
Visconde da Carreira para as
cerimónias do casamento real,
acompanhados
de
dois
impressos oficiais um com o
“Programa” dos festejos e outro
com as “ Instrucções sobre a
formatura das tropas e serviço
de polícia” onde se descrevem
em
pormenor
todas
as
actividades previstas para a
ocasião.
Tudo dentro de uma pasta
romântica em pele com
elaborado trabalho em contas na
pasta superior.
600€ - 1.200€
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86 CASTELO BRANCO, Camilo.- 1 Carta autógrafa (1p.; 20cm.)
Segundo inscrição no verso, esta carta é dirigida a Silva Pinto: “... Escrevi-lhe antes de hontem
para Lisboa contando-lhe as coisas do Nuno. Estou aqui em arranjos matrimoniais, e creio que
retirarei á tarde. Quando aqui estou, o meu sonho de … … é a Chamusca. O Jorge tambem
aqui está. Come bem. Hontem depois de comer três costelletas e ½ canada de verde dizia que a
respeito de ceo só conhecia um: o ceo da boca. Isto se não é puro Voltaire, a Conceição não
era capaz de o dizer. Fez bem em safar-se para Portalegre. Lisboa deve começar a feder. Estou
muito grato á dedicatória de Fialho d’Almeida…”
Assinada e datada de Braga 3ª Feira. Uma nota no canto superior pôs a data de 1/4/1882, mas o
livro de Fialho “ Contos” dedicado a Camilo foi publicado em 1881.·
300€ - 600€
87 CASTELO BRANCO, Camilo.- 1 Carta autógrafa (3p.; 21cm.)
Carta dirigida a José Silvestre Ribeiro, a quem dedicou o Romance “ Lucta de Gigantes” que
saiu em folhetins no Commercio do Porto e em livro quase ao mesmo tempo. Começa por
referir-se à dedicatória:”… Nas breves linhas antepostas ao meu pobre romance, assinei as
duas clausulas que condecoram distinctamente, e não sei se diga singularmente, neste paiz, o
respeitável carácter de V. Exª… “ justificando, “… Reparei primeiro nos livros, e depois nas
virtudes de V. Exª. Nos livros estudei e aprendi; nas virtudes, sobrou-me em admiração e
reverencia o que me faltava na índole imitativa d’ellas.”depois em tom confessional
discretamente desabafa a sua insatisfação pela falta de reconhecimento ( o oficial só viria em
1885!) “Tenho tido uma so no lídimo sentido da raiz latina: virtude-força, energia no trabalho,
tanto mais infatigável quanto despremiado. Parece-me que é ousadia, senão heroísmo, nesta
nossa terra, gastar o património até aos vinte e um annos, e depois – aqui é que vai a proeza –
luctar dezoito contra a indifferença publica, metralhando-a com livros, até que ella um dia se
levanta benévola, e diz: «melhoremos a pertinaz independencia deste homem: leiam-se-lhe
estas historinhas com que elle pelo menos, tem coadjuvado as fabricas de papel e as
typographias do reino» ” voltando ao romance diz ainda, “ D’aquellas historinhas esta que V.
Exª tão delicadamente e com tão honrosas expressoens se digna aceitar, é a minha estreia mais
ou menos histórica. Seria inépcia prevenir eu o profundo saber de V. Exª indigitando o que ahi
há esgaravatado nos incongruentes historiographos dos reinados de João IV e Afonso VI.”
termina com uma saborosa e sentida invectiva contra os erros de leitura dos compositores,
desculpa sempre empregue pelos revisores das revistas para alterarem a seu belo prazer os
textos dos colaboradores, e que tanto Camilo como Silvestre bem conhecem :”O que eu não
ofereço a V. Exª são os erros typographicos. Ao passo que o folhetim se imprime, vai sahindo o
livro, o qual V. Exª terá a bondade de receber afeiado simplesmente com os meus erros, e
expurgado dos que pertencem ao revisor do jornal. V. Exª e eu temos escripto n’uma gazeta,
onde o meu tal qual amor próprio tem sido acalcanhado cruissimamente!” ironizando “Pois
como V. Exª vê, tenho uma letra que faria invejas a um guarda-livros de especieiro.”
Assinada e datada de Leça da Palmeira 16 de Setembro de 1865. Foi publicada em 1924 por
CAFT- A Minha Casa de Camilo.
500€ - 1.000€
88 CASTELO BRANCO, Camilo.- 2
Bilhetes de visita autógrafos + 1 Documento
Trata-se de 1 Bilhete de visita de “Camillo
Castello Branco – S. Miguel de Seide ”com a
inscrição
autógrafa:”Agradece
…
ao
prezadíssimo amigo dr. Garcia” e outro “
Visconde de Correia Botelho” com uma quadra
autógrafa no verso:
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“Quando a belleza se enfeita
Com a virtude, é thesouro,
Que muita gente suspeita,
Ser encanto d’um rei mouro.”

Junta-se ainda uma folha de papel com dois
lacres, um com impressão do sinete de Visconde de Correia Botelho e outro com a impressão da
gravação do anel que Camilo usava com a caveira e as duas tíbias.·
80€ - 160€
89 CASTELO BRANCO, Camilo.- 1 Carta autógrafa (2p.; 21cm.)
Carta dirigida ao livreiro-editor Chardron que havia publicado o primeiro folheto da célebre
Questão da sebenta: “… Pelo que hontem li na correspondência de Coimbra para o Commercio
do Porto, Calixto não responde. Parece porem, que um estudante está escrevendo, a fora o
theologo da Civilisação. Responderei aos dois d’uma assentada; e, se elles vierem um pouco
faiantes, o folheto chamar-se-há Os bodes expiatorios da sebenta. Já recebi hoje as
Extravagantes. Tenho achado tudo o que queria. Apenas encontrei uma discordância entre as
leis citadas nas Notas e as expressas nos praxistas. Onde está citado o Cabido cap. 22, devia
ser cap. 29, mas o erro não é meu: é do grande jurisconsulto Pascoal José de Mello. Isto pouco
inporta. Quando me diziam que o Callisto achara citaçoens falsas no opusculo, pareceu-me
incrível; e, depois que consultei os praxistas, de todo me convenci que elle não responderia.
Veremos o discípulo. Queira dizer ao Sr. Alves que eu prescindo das notas por serem muito
insignificantes— pode portanto eliminál-as da pagina e do fim do poema.”
Assinada e datada de 18/4/1883. Foi publicada em 1924 por CAFT- A Minha casa de Camilo
. 300€ - 600€
90 CASTELO BRANCO, Camilo.Fotografia
(17 x 11cm.)
Notável retrato do insigne escritor poucos anos antes
de falecer, trabalho da casa “União – Photographia da
Casa Real-Porto”. Está valorizadíssimo com uma
dedicatória autógrafa no verso: “ Á Illmª Exmª
Senhora D. Eugénia Mendes Vieira tem a honra de
offerecer. Camillo Castello Branco – São Miguel de
Seide – 7 de Março de 1882.”
Valiosa peça de colecção.·
400€ - 800€
91 CASTELO BRANCO, Camilo.- Busto em
terracota representando o insigne escritor, trabalho da
Fábrica de Loiças das Caldas da Rainha assinado por
Manuel Gustavo Bordalo Pinheiro. Bonita peça de
colecção camiliana.·
250€ - 500€
92 CASTELO BRANCO, Camilo.- Invulgar
colecção de documentos manuscritos e impressos de
interesse
Camiliano.
Conjunto
de
difícil
discriminação do qual destacamos: 4 fotografias de
época, retratos de Camilo; 1 retrato da Princeza
Ratazzi; 21 fotografias de projectos de monumentos a
Camilo;
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Fotografia da Inauguração de um monumento a Camilo; Diversas cartas manuscritas e
dactilografadas dirigidas ao Dr. Antonio T. Carvalho para participar em diversas comissões
organizadoras de monumentos e publicações em honra de Camilo, com listas de participantes e
projectos a realizar; 10 Bilhetes postais camilianos; 3 opúsculos Camilianos e muitos recortes
de jornal de interesse. Tudo dentro de uma caixa tipo francês com a lombada em pele. Conjunto
de colecionador.
350€ - 700€
93 CASTELO, BRANCO, Camilo.- 1 Cartaz / anúncio (118 x 93 cm.)
Trata-se do Cartaz/anúncio da publicação da famosa edição “popular” das obras de Camilo
promovida pela Parceria António Maria Pereira que pela primeira vez em 80 volumes editou
toda a obra de Camilo. Estes volumes em pequeno formato são bem conhecidos pelo apuro
gráfico e especialmente pelas encadernações editoriais em tela vermelha. Este cartaz de grandes
dimensões tem uma bonita composição artística encimada por três perfis de Camilo em
diferentes idades, e o seguinte texto: “ … Obras de Camillo Castello Branco Edição Popular
200rs cada vol. brochado, 300 rs. Encadernado. Um volume por mês Parceria A.M. Pereira –
Lyth. E Typ. de Sousa e Salles” tudo enquadrado por uma cercadura levemente ao gosto “ Arte
Nova”, tudo assinado “E.M. Menezes”. Dobras com pequenos defeitos. Curiosissima peça de
colecção Camiliana, de evidente raridade.
150€ - 300€
94 CASTELO-MELHOR, Marquês de.- 1 Carta autógrafa (2p.; 22cm.)
Carta aparentemente dirigida a um titular, sobre o dote de uma senhora da Casa do
Marquês:”…. Se não sahio dotada Maria Joze nacida e baptizada na freguesia de Santos, filha
de José Pereira Leite já defunto, e de sua mulher Anna Roza, que não sei se também ainda
existe, dou-lhe eu o meu dote, pello que me remetirá a promessa, sabendo do Sr. Conde quantos
me dá este anno, em que espero se porte com mais grandeza que no passado.São muito
necessários os Breves Pontifícios relativos aos legados não cumpridos, pello que mande-me
huma copia de cada hum delles, e as que não são impreças, sejão autenticas…”
Assinada e datada da Quinta da Romeira 1 de Agosto de 1791. Trata-se do 2º Marquês de
Castelo-Melhor.
60€ - 120€
95 CASTELO-MELHOR, Marquês de.- 1 Carta autógrafa (2p.;21cm.)
Carta dirigida ao Intendente da Polícia Diogo Inácio de Pina Manique, que havia avisado
préviamente o Marquês que este
teria ao serviço um desertor. Por
esta carta-resposta se depreende
que Pina Manique teria até
insinuado que D. António estaria
a proteger o homem:”.. Agradeço
a V.Srª o favor que me faz no
modo com que me participa ter
eu na minha caza pessoa que não
devo conservar;
Hoje tomei um mosso que se
declarou Francisco Joze, dis ser
galego
como
mostra
na
pernuncia veio em lugar de outro
Francisco de Paula que dizia ser
Exposto; ter-se criado em
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Caza de Francisco Velho, e pela altura e feitio não dis com os signaes; sendo algum da
Cavallaria tem os nomes mudados: se V. Sª tiver quem o conheça, tenha a bondade de o
mandar aqui porque vendoos se sertificará se anda ou não servindo-me.” Finaliza lembrando
ao Intendente:“… Seguro contudo a V. Srª que independente do seu Avizo, sabendo eu que
tinha algum dezertor logo o despedia, porque não gosto de ser capuz de velhacos” e remata
com discreta ironia: “ o que V. Srª pelo seu lugar e pela sua grande vigilância hade ter visto
bem.”
Assinada e datada de 18 de Outubro de 1788. Trata-se do 2º Marquês de Castelo Melhor (D.
António José de Vasconcelos Sousa), Conselheiro de Estado, Mordomo- Mór da Rainha D.
Carlota Joaquina e Presidente do Senado da Câmara de Lisboa.·
100€ - 200€
96 CASTILHO, Júlio de.- 1 Carta autógrafa (3p.; 18cm.)
Carta dirigida ao Visconde de Sanches de Baena sobre trabalhos genealógicos: “… Saberás que
o Jayme Pereira Forjaz de Sampaio de Serpa Pimentel, auctor de um volume de genealogia da
sua família e das aliadas, quer fazer uma 2ª edição da obra; escreveu-me a pedir-me
esclarecimentos sobre o Dezembargador Bernardo Chystianno de Castilho e Noronha….
Mandei-lhe o que sabia…. Disse-me que tendo uns Tombos manuscritos onde há Castilhos, não
podia entroncar esses nos modernos. Respondi que essa ligação estava feita por ti á vista de
documentos, ainda inéditos, e mandei-lhe quatro noticias, que vão longe, pedindo-lhe que te
citasse, porque a obra é exclusivamente filha do teu vasto saber e da tua pratica; eu fui apenas
o cão de busca; tu dizias-me bóca,bóca, ali há perdiz eu farejava, e trazia da Torre do Tombo o
que tu querias. Esta é a verdade.”
Assinada e datada de 13 de Outubro de 1906.
60€ - 120€
97 CASTILHO, Júlio de.- 1 Carta autógrafa (3p.; 18cm.)
Carta dirigida ao Visconde de Sanches de Baena, em tom confessional e de desalento: “…
Goraram-se outras duas tentativas para a publicação da 2ª edição da Lisboa Antiga?!
amanham vou tentar mais uma vez, e se não conseguir nada, queimo o preciozo manuscrito,
que em vez de um volume sobre o Bairro Alto dava três. Estamos n’um paiz de cafres. Os
editores não teem culpa, porque não passando de mercenários, não teem imputação. O publico
ledor é o que lhes falta. Isto tem-me dessocegado e affligido imenso.Vejo que no fim da vida, e
com uma obra tão trabalhosa, e já consagrada por vinte e dois de existência, nada valho!!”
Assinada e datada de 1 de Janeiro de 1902.
70€ - 150€
98 CASTILHO, Júlio de.- 1 Carta autógrafa (3p.; 21cm.)
Carta seguramente dirigida ao Visconde de Sanches de Baena, sobre a publicação de algumas
obras: “…Tenho muito adiantada a impressão das Memorias de Castilho (titulo que dei á
biografia em que fallámos). Hão-de sair a lume em 26 de Janeiro próximo futuro os dois
primeiros volumes, devendo a obra inteira constar de cinco. Estes dois abrangem desde 1800
até 1834. Já portanto se vê que fallo, e muito, na primeira mulher de meu Pai, e tia de V. Ex. O
que eu sabia da genealogia d’aquella ilustre Senhora pelo folheto de J.C.Feo Arvore dos
troncos reaes, lá o escrevi, mas muito em resumo.Para o retrato physico e moral d’ella
consultei, alem dos escritos as cartas de meu pae, muitas pessoas que a conheceram.”
Assinada e datada de 1 de Dezembro 1880.
50€ - 100€
99 CASTRO E SOLLA, Conde de.- 3 Cartas autógrafas
Cartas dirigidas seguramente ao Dr. Jorge de Faria. Numa agradece o envio de vários livros
para consulta e a oferta de Ex-Libris: “Penhoradíssimo agradeço o seu grande obsequio e
gentileza em me emprestar os 13 livros, que n’esta data entrego a V. Exª. De muito me serviram
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para o trabalho que penso publicar sobre super-libros – espécie icono-bibliographica ainda
pouco estudada entre nós. … … Fiquei com os 2 Ex-Libris estrangeiros, conforme o meu Amigo
me tinha auctorizado. Sahiram perfeitamente. O Ex-Libris de Jorge C. de Figaniére collado no
“ Summario da Bibliotheca Lusitana” não o tirei…” Nas outras duas cartas trata do envio de
um artigo para a revista “ Illustração Villacondense”: “…Envio-lhe o artigo para o Nº
d’Outubro da “ Illustração Villacondense”. Deve dar, em extensão, o mesmo que o artigo
publicado por Monsenhor Ferreira na mesma Revista, no Nº 14, 2º Anno, fevereiro de
1911…”“… Recebi hontem as provas do meu modestíssimo artigo… … hontem mesmo, no
correio da noite, reenviei as ditas provas, devidamente corrigidas; …“
Assinadas e datadas de 10 – 9- 1912 e 17 – 10 – 1912.
35€ - 70€
100 - CASTRO, Augusto de. -1 Carta autógrafa (2p. 17cm.)
Carta dirigida a Sanches &Vieira:“ Ahi vae o artigo sobre o Latino Coelho – e, igualmente, um
artigo sobre o ultimo livro do Anthero de Figueiredo. Podem entrar na ordem que os meus
amigos quiserem, na parte destinada a criticas literárias e que vae marcada no índice que
entreguei:..”
Assinada e datada de 20/3/1917.·
30€ - 60€
101 - CASTRO, Augusto Mendes Simões de. - 1 Carta autógrafa (4p.; 21cm.)
Carta dirigida por este bem conhecido escritor conimbricense, provavelmente a um filho de
João Andrade Corvo a solicitar autorização para publicar um artigo de Corvo numa nova nova
publicação: “…Vou começar brevemente a publicação de um periodico intitulado Panorama de
Portugal, exactamente da indole de outro que dirigi e de que publiquei quatro volumes com o
titulo Panorama Photographico de Portugal. O que brevemente vai apparecer só se
differenciará d’este por ter estampas de gravura em madeira, em vez de photographias. Mando
um numero do Panorama Photographico para que V. Exa. possa formar ideia da natureza
d’esta publicação. Ora, uma das estampas que hão-de apparecer no Panorama de Portugal é a
da Cidade de Coimbra, da qual mando incluso um exemplar. Desejava eu imenso que esta
estampa sahisse acompanhada de um artigo descriptivo de Coimbra que pelo pae de V. Exª foi
publicado no Sentimentalismo.”
Assinada e datada de Coimbra 22 de Janeiro de 1878.·
40€ - 80€
102 - CASTRO, D. Fernando de (filho de D. João de Castro). -1 Carta autógrafa (2p.;
30cm.)
Esta carta dirigida a seu pai D. João de Castro na sequência de um cerco movido á fortaleza de
Diu em Junho de 1546 por Rume Cão filho do renegado Coja Sofar, é de grande interesse
histórico não só por ser um documento coevo da epopeia portuguesa na Índia mas também
porque dela se pode traçar todo o percurso histórico. Vendida no famoso Leilão Ameal em 1925
(Nº 2305) e adquirida pelo Dr. Jorge de Faria, foi mais tarde estudada pela historiadora Elaine
Sanceau que num artigo publicado na Revista coimbrã “ O Instituto” deu a conhecer o notável
historial desta missiva pois havia estudado em profundidade as relíquias manuscritas ainda
existentes relacionadas com D. João de Castro de quem publicara uma muito completa
biografia.
Segundo Gaspar Correia, os portugueses na fortaleza de Diu, cercados pelos rebeldes
enfrentavam sérias dificuldades de logística e então o capitão D. João de Mascarenhas resolve
pedir socorro apelando aos capitães das fortalezas de Baçaim e de Chaul que estavam mais
próximos, mas também ao Governador da Índia D. João de Castro. Ainda segundo Gaspar
Correia, pediu também a D. Fernando de Castro, filho mais novo de D. João e seu oficial em
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Diu que escrevesse por sua parte ao pai reforçando assim o pedido feito. É esta carta aqui
presente que ainda através do pormenorizado estudo de Saceau confirma inteiramente o texto
do cronista da Índia que a ela se refere.
Transcrevemos a leitura da historiadora:
“Sr. Heu fiquo de saúde nosso sñr seja louvado e toda minha cõpanhia somte Jorge dalmeyda
hum fidalgo honrado que esta ferido dua espingardada porque este he oficio divido a nosas pªs
/ he eles e eu fiquamos servimdo nosso capitão segundo exempro e doutrina que Recebi de v.m.
porque pª syma de cõprir seu mãdado sigo meu natural não tenho mais que dizer a v. me senão
que em toda a parte dõde estiver serey seu fº nosso sõr acrecemte a vida a vosa me de dio Pº
de Julho
fº de V. me dõ fernãdo de crastro”
Assinada e datada de 1 de Julho de (1546). Neste cerco que durou muitos meses D. Fernando
viria a morrer.
Juntamos 5 cartas autógrafas da historiadora Elaine Sanceau dirigidas ao Dr. Jorge de Faria
sobre esta carta:
“…O documento é muito interessante, visto que vem confirmar um acerto de Gaspar Correa
(Lendas da Índia Tomo IV Parte II cap. XXXI) … … julguei portanto que essa carta que
Gaspar Correa confundisse quando disse que D. Fernando escreveu ao pai, ou então que tal
carta já não existisse. Ora, a carta descoberta por V. Exª é exactamente esta. A data é de 1 de
Julho, ela é escrita de Diu, e o conteúdo é mais ou menos o que refere Gaspar Correa.”“…
Envio-lhe hoje por correio registado a preciosa carta de D. Fernando de Castro que V. Exª fezme o enorme obsequio de emprestar. Li, copiei, e estudei com o máximo interesse o valioso
documento, e espero poder fazer uma comunicação a respeito dele ao Instituto de Coimbra.”
Juntam-se fotocópias do estudo de Elaine Sanceau publicado na revista o “Instituto de
Coimbra”(Reprodução na capa)
1.200€ - 2.500€
103 - CASTRO, Eugénio de. - 1 Carta autógrafa (4p.; 18cm.)
Carta dirigida muito provavelmente ao poeta João de Barros:“Meu querido poeta e amigo: Nem
por graça me pergunte se estou zangado consigo. Muito afeiçoado á sua pessoa e ao seu
espírito, os sentimentos que lhe consagro são e hão-de ser sempre da maior estima e gratidão.
Cumprindo rigorosamente as suas ordens, envio-lhe um soneto e uma das minhas ultimas
fotografias. Ha muito que não vejo a Atlântida. O ultimo Nº que recebi foi o 25º. Não poderá
enviar-me os seguintes.”
Assinada e datada de Coimbra 4.XII. 1919. Em papel timbrado da “Revista da Universidade de
Coimbra”.
35€ - 70€
104 - CASTRO, José Luciano de. -1 Carta autógrafa (2p.; 21cm.)
Carta dirigida ao Dr. Francisco Figueiredo de Faria a propósito dos candidatos políticos pelo
círculo de Vila do Conde: “… a dizer-lhe que os nossos dous candidatos por esse Circulo são o
Dr. Gaspar de Abreu Lima, por troca com o Vieira Ramos, que prefere por Vianna, por ser
notário em Barcellos, para evitar protestos e reclamações. O outro é o Dr. Antonio da Silveira,
casado com uma filha do Alves Matheus, que V. Exª de certo conheceu. É homem de valor, e
tem prestado bons serviços. Alem d’isso tem a protege-lo a memoria do Alves Matheus que não
devemos esquecer. Recebia agora carta do Nunes da Silva a pedir-me que o proponha por ahi!
A estas horas?”
Assinada e datada de Lisboa 12 de Agosto de 1906.·
35€ - 70€
105 - CELESTINO SOARES, Almirante Joaquim Pedro. -1 Carta autógrafa (3p.; 21cm.)
Carta dirigida ao médico Dr. Lino de Macedo agradecendo-lhe as boas ausências que este havia
feito de si: “… Pela minha parte, faço quanto de mim depende para não desmerecer o nome
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que herdei, inspirando igualmente a meus filhos a ideia de manter na família a proverbial
honradez que a tem distinguido. Contudo nenhuns esforços seriam bastantes a sustentar esta
reputação, se pessoas de nobre sentir como V. Srª e outras, não nos auxiliassem e honrassem
dando-nos favor e louvores…”
Assinada e datada de 2 de Julho de 1867. Juntamos uma carta do filho Pedro Celestino para o
mesmo médico.·
35€ - 70€
106 - CHABY PINHEIRO, António Augusto de. - 1 Carta autógrafa (4p.; 18cm.)
Nesta carta dirigida a “ Meu caro Manuel”[muito provavelmente a Manuel Gustavo Bordalo
Pinheiro que estava á frente da Fábrica de Cerâmica das Caldas de seu pai Rafael], pede: “ O
nosso Julião Machado pede-me com grande empenho um prato das Caldas que elle assim
descreve:” Representa uma alcofa, ou cesta, achatada sob um bacalhau guarnecida de batatas,
cebolas e uma réstia d’alhos! Esse prato é d’um amarelado muito esbatido, quasi branco, é de
excellente effeito decorativo.” Aonde e como poderá obtel-o?”.
Assinada e datada de Lisboa 24 – 4 – 1918.
30€ - 60€
107 - CHABY, Claudio de. - 1 Carta autógrafa (3p.; 21cm.)
Carta provavelmente dirigida ao Visconde Sanches de Baena que se encontrava no Brasil
pedindo-lhe contactos para a distribuição dos “Excerptos Históricos” naquele país e dando
notícias de amigos comuns:”…Tenho publicado o 1º volume da 3ª parte dos meus Excerptos
Históricos, parte, como cada uma das outras independente, e a de mais interesse como referida
aos acontecimentos da guerra peninsular… … Não tenho ahi relações ou conhecimentos;… ..
Socorro-me portanto á valiosa protecção de V. Exª… Posso dar a V. Exª noticias do nosso
amigo Sr. Innocencio da Silva, hoje meu colega na academia. Esta com saude regular, e
sempre exemplarmente bom e laborioso.”
Assinada e datada de 31 de Março de 1872.·
40€ - 80€
108 - CHAGAS, Manuel Pinheiro. - 1 Carta autógrafa (2p.; 20cm.)
Carta dirigida a um amigo “ Mello” provavelmente jornalista fazendo vários pedidos:“ Vou
hoje levantar na camara a questão dos telegramas. Escapou-lhe, meu amigo visitar a
Exposição de faianças do Atheneu Commercial antes da sua abertura … … e tambem não se
lembrou de me mandar antecipadamente um compte-rendu das Cem Donzellas. … pode fazerme.. serviço semelhante, mandar-me pelo correio artigos ácerca das exposições que se
preparam no Palacio de Crystal. Igualmente pode tomar nota de que no dia 15 de fevereiro se
fecha a inscrição dos peregrinos a Roma. Não lhe será difícil talvez, arranjar-me uma nota dos
peregrinos que se inscreveram. Annuncia-se igualmente uma exposição de quadros do Resende.
… Tudo isto é massador, não o contesto, mas alem de eu contar muito com a sua amabilidade,
tenho empenho em que o meu amigo não metta debaixo do alpendre o seu verdadeiro talento
litterario.”
Assinada e datada de 27 / 1 / 1888.
80€ - 150€
109 - CHAMPOLLION, Jean-François. -1 Carta autógrafa (2p.; 25cm.)
Nesta interessante carta dirigida (segundo anotação manuscrita a lápis do Dr. Jorge de Faria, e
que coincide com as datas históricas) ao Conde do Funchal (D. Domingos de Sousa Coutinho) o
notável egiptólogo que se encontrava em Turim a convite do Principe d’Orléans depois de ter
alcançado a fama pela interpretação do significado dos hieróglifos egípcios, tentando congregar
influências que o ajudassem a continuar os seus trabalhos arqueológicos, responde a uma prévia
carta do Conde (Embaixador em Roma) a quem provavelmente teria pedido ajuda para com os
seus conhecimentos pessoais, facilitar a possibilidade de Champollion estudar as antiguidades
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egípcias em Roma: “…. Et je ne puis trop remercier du nouveau témoignage de bonté qu’elle
me donne, en me faisant part de ses démarches auprés des personnes qui, dans Rome, peuvent
seules conduire à bonne fin, le plan proposé de donner définitivemment au Monde Savant de
bons dessins des Obelisques. C’est un besoin véritablement senti dans l’état actuel des Études
Egyptiennes; et quoi que que la dépense que nécessitera cette louable entreprise, ne soit point
trop élevé, elle se trouve toujours au dessou des moyens d’un simple particulier. Il serait donc
parfaitement convenable que le Gouvernement Pontifical s’occupat serieusement de ce travail.
…”mais para o final refere ainda uma colecção de “monumentos “egípcios que estava para
venda em Livorno (Coll. Drovetti, Durant ou Salt?) e aproveitaria essa ocasião para o
cumprimentar pessoalmente: “…Je m’estimerais heureux si le Project d’acquerir une superbe
collection de Monuments, déposée a Livourne, pouvait étre agreé par mon Gouvernement;
j’aurais alors, en passant à Lucques, une occasion bien precieuse pour moi, celle de
renouveller de vive voix la sincére expression des sentiments…”
Assinada e datada de Turim 20 de Agosto de 1825. Esta carta confirma bem as relações
pessoais do grande arqueólogo com o Conde do Funchal, então Embaixador de Portugal em
Roma. Nas cartas de Champollion já editadas, D. Domingos é citado varias vezes, e nelas se
refere que ciente das fracas condições económicas do arqueólogo e ajudado pelo Principe
Gagarin tentava organizar conferências em que aquele expunha as suas descobertas, e que
Gagarin pagava do seu bolso, para não ferir o amor próprio de Champollion.
\
1.000€ - 2.000€
110 - COCULIM, Conde de. - 1 Carta autógrafa (2p.; 23cm.)
“ Por avizo do Secretario… ordena S.Mge. que Vitorina Maria se entregue ao Corregedor do
Bairro alto para a levar para o estabelecimento dos Cardaes [Convento dos Cardaes] V. M.
logo que receber esta o fará saber a Regente…”
Assinada. Datada de 11 de Agosto de 1769. Pensamos tratar-se do 2º Conde de Coculim (D.
Filipe Mascarenhas), do Conselho do Rei, deputado da Junta dos Três Estados e mestre de
campo de infanteria.
30€ - 60€
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111 - COELHO, Eduardo. -1 Carta autógrafa (4p.;18cm.)
Nesta carta dirigida muito provavelmente ao Visconde de Sanches de Baena, o fundador do “
Diário de Notícias” dá pormenorizadas informações ao Visconde sobre a Casa onde terá vivido
Nicolau Tolentino: “… Quando eu arrematei em praça por 8.500$000 aos herdeiros de Manuel
de Gouveia o prédio na Rua dos Cardaes de Jesus nº 21 a 28, em que se incluía o nº 25
moderno, que segundo os documentos, o Tolentino habitou nos seus últimos dias…”
Assinada e datada de Cardaes 4 / 10 / 1886.·
35€ - 70€
112 - COELHO, Trindade. -Correspondência dirigida por este escritor e jurista ao
Conselheiro José de Almeida constituída por 60 cartas que abrangem um período de 18
/11/1897 a 22 /6/ 1916. Este notável conjunto é muito interessante, pois Trindade Coelho que
começou a estudar um revoltante caso de injustiça e calúnias em torno de um funcionário da
administração publica que lhe tinha sido apresentado por um amigo, desde logo ficou
apaixonado pelo assunto, uma óbvia sequência de intrigas e invejas que muito haviam
prejudicado o Conselheiro José de Almeida. Decidido a reabilitar publicamente a imagem deste,
Trindade Coelho começa a redigir um livro sobre o caso publicando em 1898 um volumoso
volume intitulado: “ Dezoito annos em Africa – Notas e documentos para a biografia do
Conselheiro José de Almeida”. Segundo os críticos esta obra está tão bem escrita, e os factos
tão bem analisados e explicados que na opinião pública se originou um movimento de simpatia,
conseguindo estabelecer com solidez a inocência do Conselheiro José de Almeida. Sem se
conhecerem pessoalmente foi este caso que originou uma amizade longa e genuína entre os
dois. Esta correspondência acompanha não só a génese do livro com todos os preparos de
capítulos, titulo, impressão etc., a sua publicação e depois a amisade de ambos. Começa
significativamente: 18 / 11/ 1897 “… Começou o comboyo a andar, que era o mais difficil. Os
meus afazeres, para os quaes não chegava um dia de 40 horas, só hontem me deixaram ler os
documentos relativos a Angola e Guiné. Depois, quis começar à noite mas não pude: o
assumpto subira-me á cabeça em ebolição e era preciso deixál’o repousar… Tenho pena de
não ter sido amigo de V. Exª, como o meu condiscípulo e amigo Horta, para lhe fazer este livro
espontaneamente! Ainda assim, desejo que o tome, quanto possível, como tal, porque eu tenho
muito prazer e muita honra em passar pela minha penna a sua primorosa vida de funcionnario.
Estou á vontade no assunto, e muito á vontade com V. Exª, no livro. Era o que eu desejava,
porque d’outro modo não o poderia coordenar. Peço-lhe que leia essas tiras, e que me diga, a
olhos fechados, se esse tom vae bem, e esse plano. Se não for, diga-m’o com absoluta
franqueza, pois é agora a occasião de afinarmos o instrumento como deve ser. Não me
conhece, e por isso pode pensar talvez que isto é uma banalidade da minha parte, ou quem
sabe se uma armadilha a um seu «Muito Bem» de benevolência… Não é. É a expressão sincera
e leal, desafectada e transmontana, do meu feitio. Tenciono aprontar hoje o Capitulo que tenho
entre mãos. Calculo um capitulo por semana aos serões.”
Assinadas e quase todas datadas.·
500€ - 1.000€
113 - COLAÇO, Branca Gonta de. -1 Carta autógrafa
(3p.; 18cm.)
Carta dirigida ao Comandante José Eduardo de Carvalho
Crato, a meter um empenho, aliás justificadíssimo!”… O
portador da presente chama-se Adriano Esteves. É bom
rapaz, honrado, trabalhador, sabe ler e escrever. Eu
gostava tanto de o ajudar a empregar-se!.. … No arsenal
como servente, ou ajudante de caldeireiro, - não seria
possível?
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Elle é noivo da minha cozinheira, que está anciosa por casar-se, e que, quando a questão do
emprego do Adriano Estêves córre mal, nos queima todos os guizados…-“
Assinada e datada de Lisboa 26 de Abril de 1926. Junta-se o respectivo envelope.
35€ - 70€
114 - COMERCIO. - Da Real Junta do Comercio. -Sec. XIX. - (10p.; 35cm.)
“ Sobre as providencias estabelecidas para a navegação dos Navios Portuguezes que se
destinão para os Portos do Norte em 3 de Setembro de 1810”. Trata-se de um parecer da Real
Junta de Comercio acerca de legislação sobre os transportes marítimos da época, que seria
muito difícil de cumprir e assim no seguimento de diversas reclamações a Junta envia um
parecer baseado nas informações de Jacome Ratton reconhecido como especialista no assunto.
Com as assinaturas autógrafas do Conde do Redondo, Domingos Vandelli, Jacome Ratton e
José Acursio das Neves. Acresce uma nota marginal “ Tem o voto do Deputado Manoel da
Silva Franco”
Assinaturas autógrafas. Datado de 3 de Setembro de 1810.·
75€ - 150€
115 - COPIADOR da Correspondência do Governador da Provincia de Macau para o
Governador de Timor. -Sec.XIX.- (59p.; 33cm.)
Trata-se do copiador (parte?) da correspondência trocada entre o Governador da Provincia de
Macau e o Governador de Timor. Abrange um período de Dezembro de 1874 a Maio de 1879.
Nesse período foram Governadores de Macau, José Maria Lobo d’Avila e Carlos Eugénio
Corrêa da Silva (Visconde de Paço d’Arcos). Indicamos alguns assuntos tratados: “Observação
ao Officio em que participava ter mandado pôrem Liberdade o assassino do Luaranta; Pede
auctorização sobre moedas que tem curso legal auctorizado no mercado;… Naufragio da
Lancha Dilly; Chegada a Macau da barca “Brema” allemã, notando irregularidades na
relação de passageiros; Previne de novo para não fazer mais saques contra a fazenda de
Macau; Qual é a razão porque se não procedeu o inventario do Governador Ferrão?;...
considerar de nenhum effeito o castigo infligido ao Capitão Teixeira pelo Governador Silva
Ferrão;...recolhimento a Macau de officiaes e funcionários públicos inconvenientes a boa
ordem e moralidade do districto; referencia a escravos e libertos e trata da pessoa para a
competente tutela delles; perdeu-se a expedição enviada a Timor; Narração do naufrágio da
Barca “Venus” e será enviada nova expedição.”
Desencadernado, em cadernos soltos. De evidente interesse histórico. 1
150€ - 300€
116 - COPIADOR de telegramas da Legação Portuguesa em Londres de13 de Outubro
1910 a 30 de Agosto 1911. - Sec. XX. - (210) p.;22cm.-E. Precioso repositório de telegramas
trocados entre o Ministro de Negócios Estrangeiros do Primeiro Governo Republicano,
Bernardino Machado e o Encarregado de Negócios da Legação Portuguesa em Londres
Câmara Manoel e posteriormente com Manuel Teixeira- Gomes. Começa significativamente: “
(13 Outubro 1910) Marquez de Soveral a Ministro dos Estrangeiros – Tendo dado por finda a
minha missão aqui acaba de entregar os archivos da Legação ao 1º
Secretario[CâmaraManoel]; Camara Manoel a Ministro (Dr. Bernardino Machado) – Tendome sido feita entrega pelo Sr. Marquez de Soveral dos Archivos desta Legação dei
conhecimento a este Governo [inglês] da instalação do novo regímen.” segue-se depois a troca
quase diária de telegramas, que permite seguir todas as iniciativas governamentais de
propaganda e afirmação internacional do novo regime
e todos os mais marcantes
acontecimentos nacionais com repercussão em Inglaterra. Pela insistência percebe-se que o
reconhecimento do novo regime foi uma preocupação constante e curiosamente este copiador
termina: “... (30 Agosto 1911) Teixeira-Gomes a Bernardino Machado – ConfidencialíssimoReconhecimento recebeu já aprovação regia. Agora Ministro dos Negócios Estrangeiros está
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fazendo notificação potencias monarchicas europeas. Espero que a instancias Governo Inglês
ellas acompanharão este no reconhecimento. Estas informações meramente officiosas e
confidenciaes não podem ter publicidade.”.
Encadernação da época, inteira de chagrin com defeito na coifa.
300€ - 600€
117 - CORAZZI, David. - 1 Carta autógrafa (2p.; 21cm.)
Carta dirigida aos editores Mattos Moreira e Cia.“… De D. Jesus Graciá, editor e meu
correspondente em Madrid, recebi a inclusa carta cujos parágrafos últimos se referem á Arte
de Cozinha editada por V. Sªs. Muito me obseqeam V. Srªs dizendo-me o que lhes oferecer a
esse respeito afim de eu assim o poder communicar para Madrid.”
Assinada e datada de 5 de Maio 1876. Em papel timbrado das “ Horas Romanticas”
.
30€ - 60€
118 - CORDEIRO, Luciano. -1 Carta autógrafa (3p.; 21cm.)
Carta dirigida ao Visconde de Sanches de Baena sobre assuntos da Academia das Ciências:
“…Dei as ordens necessárias para serem cumpridos os desejos de V. Exª relativamente ás
medalhas para os sócios indicados na carta de V. Exª. Os diplomas foram já em tempo
remetidos áquelles cavalheiros pela Secretaria da Secção do Rio ou directamente. No caso de
ter havido qualquer extravio, serão enviados a V. Exª novos diplomas.”
Assinada e datada de 11 de outubro 1898.
30€ - 60€
119 - CORREIA DE ALMEIDA, Pe. José Joaquim. - 1 Carta autógrafa (2p.; 27cm.)
Nesta carta escrita de Barbacena, este sacerdote e poeta brasileiro diz ao Dr. Xavier da
Cunha:“… remettendo-lhe incluso o meu feio, porém exacto retrato, ao qual junto outro que V.
Exª terá a bondade de transmitir ao venerando Sr. Visconde de Castilho, bem como um soneto e
uma quintilha em 2ª via, na supposição de que se tenha extraviado a primeira remessa.”
Assinada e datada de Barbacena (no Brasil) 14 de Maio de 1897.·
35€ - 70€
120 - (CORREIOS). - ATOUGUIA, Visconde de. - 1 Documento
Ordenação para José Joaquim de Figueiredo Faria:“ Devendo partir para a Província d’Angola,
com escala pela de Cabo Verde, até ao fim do corrente mez, o Brigue de Guerra =
Moçambique = assim manda sua Magestade…. Participar ao juiz de Direito da Comarca de
Barlavento, na Província de Cabo Verde Joze Joaquim de Figueiredo Faria, para seapromptar
para embarcar no dito Brigue, afim de ir tomar posse do lugar para que foi nomeado.”
Assinatura autógrafa. Datada de 8 de Junho de 1855. De particular interesse conservar o
envelope do serviço de correio de maior rapidez e entregue em mão própria, mais conhecido por
“ Logo Logo” conforme vem escrito.
40€ - 80€
121 - (CORREIOS). -Cautela de Seguro de Correio: Do Correio da Figueira para o Correio
de Lisboa e Coimbra remetendo duas cartas “ do Serviço do Principe R.N. Sr. Huma pella Meza
do Dezembargo do Paço namão Secretario da mª huma pella Junta da Fazenda da
Universidade de Coimbra namão do Secretario da mª Junta que tudo remete o Illmº Sr. Juiz de
Fora da Figueira… 13 de Janeiro de 1814”.
Com evidente interesse para a história dos correios. Peça de colecção.
30€ - 60€
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122 -

(CORREIOS). -Cautela de Seguro de Correio: Do Correio da Figueira para o Correio

de Lisboa, remetendo “ huma Carta segura ao illlmº sr. Dezembargador João de Mattos
Vasconcellos Barboza de Magalhães, que lhe remete o Illmº Sr. Juiz de Fora da Figueira… 6
de Dezembro de 1812”.
Com evidente interesse para a história dos correios. Peça de colecção.·
30€ - 60
123 - CÔRTE REAL, Diogo de Mendonça. - 1 Carta autógrafa (2p.; 21cm.)
Carta muito provavelmente dirigida ao Intendente da Polícia Diogo Inácio de Pina Manique: “
… Novamente vou importunar a V. Srª pedindo-lhe a resposta de huma carta que averá 8 dias
dirigi a V. Srª em que me interessava a favor de hum Preto chamado Francisco Joze e que
ultimamente pertende que V. Srª lhe mande passar a sua carta de liberdade depositando a 6
parte da sua avaliação o que somente falta, portanto espero que V. Srª não me demore a
satisfação de ver o meu afilhado na sua liberdade…”
Assinada. Pensamos tratar-se do filho do Secretário de Estado de D. José, senhor da Quinta de
Torre de Palma em Monforte e terceiro do mesmo nome.
50€ - 100€
124 - CÔRTE REAL, Diogo de Mendonça. -1 Carta (2p.; 22cm.)
Carta dirigida ao Conde de Povolide: “… Por ordem de S. Magestade foi recolhida no
recolhimento das Convertidas D. Thereza Caetana de Jezuz, mulher de Antonio Joze. Hé o
mesmo senhor servido que V. Exª a mande entregar ao ditto seu marido.”
Assinatura autógrafa. Datada do Paço de 5 de Março de 1755. Pensamos tratar-se do importante
Secretário de Estado de D. José, filho do célebre Ministro de D. João V e primeiro do mesmo
nome.·
40€ - 80€
125 - COSTA, Afonso. -1 Bilhete postal autógrafo
Bilhete postal dirigido ao escritor Lopes d’Oliveira: “...Gostei muito de ler o seu trabalho “ A
Justiça e o Homem”. Sobretudo elle respira profunda convicção, absoluta sinceridade e um
estado moral superior. Desejalo-hia talvez mais coordenado. Mas não iria isso tirar-lhe a
feição poética de q. o meu amº propositadamente o revestiu? De todos os modos, felicito-o
calorosamente pelo seu grito …”. Assinado e datado de Berlim 17 – Junho- 1905.
25€ - 50€
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126 - COUTINHO, Gago (Almirante). - 1 Documento autógrafo ( 6f. numeradas pela
frente; 33cm.)
Original do artigo “ O Sigilo dos Descobrimentos – Onde está a lógica do segredo? Começa: “
.. Conforme o senhor Carlos Coimbra dedusiu, é certo que eu aceito “ como válida a teoria do
sigilo”. Não a inventei; mas, em alguns casos, pareceu-me mais pratica que teórica.” e termina
: “… Tal é o comentário a respeito da verosimilhança lógica do sigilo em alguns casos, cujo
estudo nos sugere a história dos descobrimentos portugueses.”
Assinado e datado de 1941.
120€ - 250€
127 - COUTINHO, Gago (Almirante). - 1 Documento autógrafo (7 f. numeradas pela
frente; 33cm.)
Original do artigo “ De como a rota seguida por Vasco da Gama nos pode elucidar sobre a
“intenção” de Cabral”.Começa:“No recente Congresso Luso-Brasileiro de História o senhor
Carlos Coimbra propôs-se deduzir da rota provável de Vasco da Gama, em 1497, um
argumento a favor da “casualidade” – ou total ignorância de Cabral acerca da existência no
hemisfério sul de terras a leste de África.” e termina: “… Daqui se deduz, como conjectura
mais provável, que Cabral, indo buscar terra mais ao sul e mais a sotavento, o fez, com mais
probabilidade, intencionalmente, e não por acaso.”
Assinado e datado de 1941.·
120€ - 250€
128 - COUTINHO, Marco Antonio de Azevedo. - 1 Carta (2p; 2cm.)
Carta dirigida ao Pe. Antonio da Cunha:”.. O corregedor do Crime do Bairro do Rocio hade
levar a esse Recolhimento das Convertidas a D. Tereza de Almeida e Cunha, mulher de Jorge
Antonio, E S.Mgte servido que Vm. Ordene a Regente do ditto Recolhimento a receba nelle, e a
não deixe sahir sem nova ordem, e que hade entrar em hum dos lugares vagos do mesmo
Recolhimento…”
Assinatura autógrafa. Datada do Paço de 23 de Março de 1743. Marco Antonio de Azevedo
Coutinho foi Secretario de Estado antes do Marquês de Pombal.
35€ - 70€
129 - CRESPO, Gonçalves (António Cândido). - 1 Documento autógrafo (15p.; 27cm.)
Original autógrafo de um “ exercício” universitário de Direito intitulado “ Quando tem logar o
recurso das appelações em causas criminaes?”. Termina demonstrando já a ligação do estudante
de Direito em Coimbra á poesia: “ … É certo que chamados a terreiro, e argumentados sobre
este ponto, com cujo estudo gastamos e dispendemos algumas horas, que ficaríamos penetrados
dos muitos erros e das muitas máculas, de que com certeza o nosso trabalho modestíssimo, está
cheio, mas quando vencidos pela vigorosa argumentação de V. Exª, resta-nos ainda para
consolação os versos do nosso grande Épico
Não levais de vencer-me grande gloria,
Eu a levo maior, em ser vencido”.
Assinado e datado de Coimbra 30 de Abril de 1877. Meia-encadernação de tela. Pertenceu a
Biblioteca do Dr. Rodrigues Simões.·
150€ - 300€
130 - CRESPO, Gonçalves (António Cândido). - 1 Documento autógrafo (2p.; 21cm.)
Original autógrafo da poesia “ Velharia”:
“ Apertar-lhe, senhora as mãos pequenas
Nunca me foi logrado esse desejo;
Por bem pago me dou das minhas pennas
Se um dia a vejo.
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Vê-la somente! Amor desavisado!
Que já não sei agora que mais peça.
Nem sei de extremos ou mais agrado
Que lhe mereça.
Quisesse um dia a prospera ventura
Descobrir-lhe esta dor, que me devora,
Teria dó da minha vida escura
Gentil senhora.
Que para mim a aurora nunca aponta,
Nem eu vejo do Sol resplendores,
Os males meus, senhora, não tem conta,
Nem minhas dores.
Mas quando ao perto a vejo, que alegria!
Mas quando a voz lhe escuto, desfalleço!
E deste padecer, que me excrucia,
Até me esqueço.
Eu não lhe peço amor: visa somente
Entreabrir-se-me o céu, fermosa dama!
Só por lhe ouvir dizer com voz tremente:
Como elle me ama!
Assinada. Tem correcções a lápis que parecem autógrafas. Inédito?

80€ - 160€

131 - CRUZEIRO SEIXAS, Artur Manuel Rodrigues. - 5 Bilhete postais autógrafos + 1
Envelope
Bilhetes postais autógrafos
dirigidos a D. Branca Miranda
Rodrigues: “…Dos Açores
onde me apetecia ficar para
sempre, envio-lhe o abraço.”
“ …De Veneza a irreal o
maior
abraço
do
deslumbrado…” “…Julgo que
néssa data terei terminado os
6 quadros que me tinha
imposto realizar nestes 23
dias” Assinados Artur ou
Artur Manuel. Junta-se um
curiosíssimo
envelope
autógrafo do grande artista,
dirigido á mesma Senhora,
muito valorizado com cinco
desenhos de cariz surrealista a
tinta azul. Defeitos de abertura do envelope.
150€ - 300€
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132 - CRUZEIRO SEIXAS, Artur Manuel Rodrigues. - Desenho a tinta da china
aguarelado. Assinado e datado de 1957. Dim. 21 x 16cm. Colado em papel “ingres” com a
dedicatória “ Para a Branca para o Marido e Filhos com amizade os melhores votos para 978
do Artur Manuel “. (Reprodução a cores)
350€ - 700€
133 - CUVIER, Georges. - 1 Carta (1p.; 25cm.)
Trata-se de uma carta dirigida a Timóteo Lecussan Verdier, a acusar a recepção de um trabalho
cientifico de Marino Franzini [neste leilão estão também presentes as cartas de Verdier a
Franzini a informá-lo da entrega feita]: “… La Classe a reçu Monsieur, la carte que vous avez
bien voulu lui adresser ayant pour titre: Le Routier des Côtes du Portugal , par M. Franzini,
membre de l’Académie Royale des Sciences de Lisbonne. Elle me charge de vous remercier de
l’envoi de cette ouvrage utile ….”
Assinatura autógrafa. Datada de Paris 19 de Fevereiro de 1816. O notável naturalista e
paleontologista sendo secretário perpétuo da Classe de Ciências Naturais agradece em nome do
Instituto de França. Em papel timbrado do “ Institut de France”.·
50€ - 100€
134 - DELAMBRE, Jean Baptiste Joseph. -1 Carta (1p.; 25cm.)
Trata-se de uma carta dirigida a Timóteo Lecussan Verdier, a acusar a recepção de uma carta
das Costas de Portugal feita por Marino Franzini [neste leilão estão também presentes as cartas
de Verdier a Franzini a informá-lo da entrega feita]:“La Classe a reçu Monsieur, la carte des
côtes du Portugal en deux feuilles que vous avez bien voulu lui adresser de la part de M.
Franzini …., ainsi qu’une autre feuille contenant les plans des principaux ports de ce Royaume
levés par le même auteur….”
Assinatura autógrafa. Datada de Paris 4 de Outubro de 1819. O notável matemático e astrónomo
sendo secretário perpétuo da Classe de Ciências Matemáticas agradecem em nome do Instituto
de França. De interesse uma anotação autógrafa do cientista: “ la demande que fais M. Franzini
d’être inscrit sur la liste des Correspondants de la Classe, a été prise en considération” Em
papel timbrado do “ Institut de France”.·
75€ - 150€
135 - DELFINO, Luís. - 1 Bilhete postal autógrafo
Bilhete postal autógrafo:“ AHelena, minha afilhadinha, Amor e saudades do seu avô e
padrinho Luiz Delfino – Rio, 9 de Maio 1905.”
De particular interesse o postal ter um retrato deste poeta brasileiro e a poesia “ Jesus ao collo
de Magdalena”.
35€ - 70€
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136 - DEUS, João de. -1 Carta autógrafa (2p.; 21cm.)
Carta muito curta dirigida provavelmente a um editor ou compositor tipográfico. “ Isso servirá?
Estimarei muito se houver quem preferir outra couza, como a vida. Appareça para as nossas
contas…. Se isso sahisse, quereria-as revistas nessa conformidade ortographica.”. Assinada e
datada de Lisboa 2 – 5 – 1885.
35€ - 70€
137 - DEUS, João de. -1 Carta autógrafa (2p.; 21cm.)
Carta dirigida a um amigo Noutel (Joaquim Mendes Noutel 1º Visconde de Messines?) sobre
uma senhora brasileira: “ … Aquella Srª brasileira, decentíssima creatura de educação e
costumes, fala-me em si. A sua fortuna é piquena, é quasi 8 contos nos bancos do Brasil – que
lhe rende normalmente 400$. O pae apesar de preto (quer dizer africano) não deixou por isso
de ser Commendador, e de casar todas as filhas muito decentemente. …. Que a acho muito
estimável conquanto aquella educação brasileira nas famílias abastadas não disponha muito as
mulheres para o governo domestico.”
Assinada e datada de 19 – 2 – 1863.
60€ - 120€
138 - DEUS, João de. -1 Carta autógrafa (4p.; 20cm.)
Carta dirigida provavelmente ao Visconde de Sanches de Baena a propósito das relações entre
dois conhecidos e de investimentos: “… Apresentados um ao outro, cumpria agora que se
entendessem reciprocamente. E nestes termos, conviria que o nosso amigo viesse ca estar uns
dias, e ate se alojasse na casa onde se ella acha: falvam-se, amavam-se e tomariam a sua
resolução de foro intimo. A mim parece-me que ella o não recusaria, e não vejo fontes para a
recusar um homem dessas terras onde não há trabalho nem futuro prometedor em ramo
algum.”
Assinada e datada de Lisboa 12 – 7 – 1869.·
100€ - 200€
139 - DEUS, João de. - 1 Documento
autógrafo
Original autógrafo das duas primeiras
estrofes desta conhecida poesia, destinado
provavelmente a oferta, pois o poeta, que
também é conhecido pela sua mestria em
artes do desenho, enquadrou os versos
numa artística cercadura desenhada á
pena.
“ A vida é o dia de hoje
A vida é ai que mal soa,
A vida é sobra que foge,
A vida é miragem que voa,
A vida é sonho tão leve
Que se desfaz como a neve
E como o fumo se esvai:
A vida dura um momento;
Mais leve que o pensamento,
A vida leva-a o vento;
A vida é folha que cai!
7 / 2/ 74. João de Deus”
Assinada e datada.·

90€ - 180€
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140 - DEUS, João de.- 1 Documento autógrafo? (14p.; 31cm.)
Uma versão da conhecida poesia satírica, “ A Lata”. Ultima estrofe presente nesta versão:
“… 56
Nasce-se acaso aos pares como a rola?
Como a pomba se morre enviuvando?
Quem pois, pella ver só, no lodo se atolla
Fresca vida, que está do chão lançando?
É só bordada d’oiro, a altiva estolla,
Que as mãos cingindo, os corações instando,
Nos dá aos ermos d’alma ainda mais vida,
Mais frescura que á terra prometida?..
Pensamos poder tratar-se de uma das primeiras versões pois só apresenta 56 estrofes enquanto
que a versão final da edição “ ne varietur”das obras apresenta 60. Também uma comparação
rápida permitiu-nos detectar algumas diferenças nos versos o que lhe confere interesse para o
estudo da respectiva génese textual.
80€ - 160€
141 - EGA, Conde da. - 1 Carta autógrafa (4p.; 23cm.)
Carta dirigida ao Intendente da Polícia Diogo Inácio de Pina Manique a denunciar um
comportamento menos próprio de dois clérigos para com uma senhora espanhola: “…. Hontem
esperei a V. Srª neste Paço para que juntamente com a Srª Moscoso instar-mos a V. Srª as
providencias que justamente necessita a outra Senhora Hespanhola, que já se conhece, e que
sendo distinta merece ser desagravada: Ora pois proceder V. Srª contra os tais dois Irmãos
Clérigos o Pe. António e o Pe. Joaquim he huma obra de caridade pois V. Srª conhece melhor
do que eu a indignidade e péssimo comportamento daqueles dois individuos, conhecidos pelos
Clérigos que asistem na Caza do Lavra; os quais continuão os seus insultos á mesma Senhora
nos Cafés públicos e na verdade é punível semelhante comportamento.”
Assinada e datada do Paço de Queluz 8 de Abril de 1799. Trata-se do 2º Conde da Ega (Aires
J.M. de Saldanha Albuquerque Coutinho Matos e Noronha) gentil-homem da câmara da Rainha
D. Maria I, deputado da Junta dos Três Estados, Inspector do Exército e Embaixador na Corte
de Madrid, casado com uma filha da Marquesa de Alorna. JUNTAMOS: EGA, Condessa da.1 Documento (2p.; 30cm.). Trata-se de um recibo da mãe do Conde da Ega, 1ª Condessa da
Ega, D. Maria Leonor de Lancastre e Moscoso, filha do Conde de Santa Cruz, de um foro de
varias casas em nome de seu filho Aires de Saldanha de Albuquerque, datado da Junqueira de
12 de Julho de 1772. Assinatura autógrafa.·
70€ - 150€
142 - ESTÊVÃO, José. -1 Carta autógrafa (2p. 21cm.)
Carta dirigida muito provavelmente ao Juiz Antonio de Sousa Ferreira Faria:”… segundo me
informam o accusado procedeo de boa fé, e não é difficil acreditalo: … … O que elle pede é
fiança; porque está homisiado, e este estado impede de bem tratar da sua defesa. Se esta fiança
cabe no favor que um Juiz recto póde fazer; e esse o favor que eu peço a V. Exª.”
Assinada e datada da Cascais 28 de Setembro de 1862.·
40€ - 80€
143 - (ÉVORA). -Plantas originais de obras. 25 Documentos.
Trata-se de um interessante conjunto de plantas originais (arte final) desenhadas em tela de
obras públicas no Concelho de Évora de finais do século XIX. Descrição sumária: Carta da
Estrada de Mourão e Évora; 12 Cartas de Évora; Projecto de melhoramentos do Hospital de
Évora; Alçados de um chafariz, lavadouro e bebedouros em Évora; Planta dos cortes da Porta
de Água; 5 Cartas diversas. Carta geográfica do Distrito de Portalegre; Carta dos caminhos de
ferro de Salamanca á Fronteira de Portugal e uma bonita Carta do Algarve com a seguinte
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inscrição: “ Obras publicas do Districto de Faro: Esboço da Carta Chorografica do Reino do
Algarve contendo as distancias exactas e aproximadas, das cidades, villas e aldeias da
provincia, entre si, referidas aos seus respectivos centros.” Algumas apresentam leve humidade
marginal.
350€ – 700€
144 - EXTRACTO do principio da Marcha que se fez contra a sublevação do Porto em
1828 , offerecido a S. Exª, o Illmº, e Exmº Sr. Conde de Basto Ministro dos Negócios do Reino
collumna e Exemplo dos puros e Verdadeiros Reallistas, deffensor da Monarquia Portugueza e
de El Rei N. Sr. O Senhor D. Miguel 1º.- Sec. XIX. - (20) p.;19cm.-B Trata-se de um curioso e
muito interessante relatório militar sobre as actividades militares de tropas fiéis a D. Miguel
comandadas pelo Brigadeiro Manuel Caetano Teixeira Pinto que depois de reunirem tropas em
Coimbra postaram-se em Leiria para resistirem ás tropas rebeldes (liberais) que vinham do
Porto tendo por fundo uma evidente inimizade entre o Marechal Póvoas e o Brigadeiro Teixeira
Pinto. Por estes relatórios que supomos inédito se aquilata não só da ausência de coesão entre os
dois cabos de guerra mas também da completa incompetência de algumas das chefias
intermédias das tropas Miguelistas: “…. …. Não foi assim que obrarão como lhes determinou o
ditto Brigadeiro [Teixeira Pinto], mas sim pelo Contrario, pois que nem na ditta marcha
mandarão exploradores; e chegando a Ega não mandarão Postos avançados, nem vedetas para
a frente, nem para o flanco direito, nem esquerdo, nem tampouco reconhecer o Campo,
mandarão encadear os Cavallos, e ensarilhar as Armas descarregadas e tudo se meteu pellas
Cazas e o mesmo Major Commandante se meteu em huma taberna. Os rebeldes que se
aproveitarão deste descuido, relaxação e falta de Disciplina Militar, se aproveitarão de entrar
na ditta Villa da Ega e os surpreenderão, correndo ao Sarilho das Armas, sem que por ninguém
fossem pressentidos, onde foi agarrado o Major Roque na ditta taberna e foi acutillado pelos
Rebeldes e tudo o que não foi prizioneiro, fugio...” , termina concluindo: “Muitas faltas mais se
podiam narrar como foi, nem a ditta Divizão, nem as Brigadas tiverão nunca Pólvora de
reserva e só apenas a que se trazia nas Cartuxeiras, mas a Providencia Divina socorreu esta
Divizão, e os puros e fieis vassallos do melhor dos Reis, o Sr. D. Miguel 1º que Deos
Guarde.”.Conserva as capas da época em bonito papel estampado a cores. Ultimas folhas
c/humidade sem afectar o suporte ou a leitura.·
90€ - 180€
145 - FARIA, Pe. Antonio de. - 1 Carta autógrafa (2p.; 21cm.)
Carta dirigida a D. Luiza de Portugal (Condessa de Redondo):”… Minha Senhora ao som dos
alegres repiques, que na nossa torre se estão dando pela posse do Senhor Arcebispo, li o
escrito de V. S. e escrevo este. …. A tarde de 3feira já estava prometida; mas preciso V. S.
venha com … e venha cedo para podermos ter mays tempo: que eu avisarey á outra pessoa que
não venha. Na hora dos dias da Comunhão não há inconveniente nem escrúpulo.”
Assinada. Segundo nota manuscrita antiga este Padre era confessor de D. Pedro II. Pequenos
defeitos marginais.·
40€ - 80€
146 - FARMACIA. -Parecer da Associação dos Advogados de Lisboa. - Sec. XIX. - (4p.;
38cm.)
Trata-se da Consulta Nº 163 da Sociedade Pharmaceutica Lusitana a três quesitos sendo o 1º o
mais importante:“.. Se pela nossa Legislação é permittido ás Misericórdias, Hospitaes, e a
quaesquer outras Corporações de mão morta o poderem vender medicamentos, preparados e
compostos ao publico?” Por decisão na Sala da Associação dos Advogados de Lisboa em 20 de
Novembro de 1841 a resposta a esse Quesito foi afirmativa.
Assinaturas autógrafas do Presidente e também de 20 Associados. Com evidente interesse e
significado para a história da Farmácia em Portugal.
70€ - 150€
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147 - FARROBO, Conde de. -1 Carta (2p.; 25cm.)
Carta dirigida a um magistrado [Real Mesa?]:“ O Conde de Farrôbo confiado na inteireza e
conhecida Jurisprudência de V. Srª, muito se lisongêa por a sorte o ter designado Juiz da
causa, em que o Exmo Conde da Cunha julgando-se com direito para receber a importância da
metade dos rendimentos das Legitimas materna e paterna da Exmª sua mulher Condessa da
Cunha Irmã do Supplicante pede que este seja condenado em metade….”.
Assinatura autógrafa.
35€ - 70€
148 - FERRERI, Adriano Maurício Guilherme (Visconde de Ferreri). - 5 Cartas
autógrafas
Cartas políticas com interesse, a mais longa para o Duque de Saldanha a propósito de opiniões
divergentes em assuntos políticos sendo Ferreri Ministro da Marinha e Ultramar. “… Já vai
longe esta minha carta, cujo fim principal é mostrar a sem razão com que V. Exª me maltrata e
aos meus collegas no seu mencionado officio, sem que tenhamos dado motivo para isso e a
inconveniência de uma polémica que não pode deixar de ter um seguimento desagradável, e
que muito desejo evitar, porque respeito o Marechal Saldanha, não sabendo eu a razão porque
tal polémica hade caminhar pelo ministério a meu cargo, curando de um objecto que lhe é
inteiramente estranho. Lisboa 8 de Julho 1850”
Assinadas e datadas.Marechal de Campo, deputado e Ministro da Marinha e da Guerra (A180).
50€ - 100€
149 - FIGUEIREDO, Fidelino de- 1 fotografia (14 x 9 cm.)
Retrato deste importante ensaísta e crítico literário muito valorizada com uma dedicatória
autógrafa para Eurico Saturio Pires “ Ao querido amigo E. Saturio Pires, homenagem da
Literatura á Virtude, 8.9.21 Fidelino de Figueiredo”.
Assinada e datada de 8 – 9 – 1921.
20€ - 40€
150 - FILIPE V (Rei de Espanha, Príncipe de França). - 1 Carta ( 1p.; 29cm.)
Carta dirigida ao Conde de Clavijo [D. Marcos Baltazar de Lanuza Mendoza y Arellano?] a
convocá-lo para jurar o filho D. Luís como Príncipe das Astúrias “ … Havendo resuelto que el
Serenissimo Príncipe D. Luís mi mui caro i mui amado hijo sea jurado conforme a las Leyes i
fuerzas i Antigua Costumbre de estos mi Reinos segun y por la forma y manera que los
Príncipes Primogenitos y herederos de ellos se suelen acostumbrando jurar, inteniendo
señalado para ello el dia siete de Abril de este año, siendo vos obligado á hazer el referido
juramento ôs lo hé querido adbertar para que ôs halleis el expresado dia en el Convento de S.
Geronimo ata dha funcion, como estou zerto y hareis debuena voluntad.”

Assinatura autógrafa, secundada pela assinatura de Francisco de Quiñones [ Fr. Francisco,
Bispo ?] Datado de 28 de Fevereiro de 1709. Conserva o selo branco real sobre obreia e papel
recortado ao gosto da época. Apresenta leve humidade marginal com poucas manchas.
JUNTAMOS uma carta de D. Francisco Quinõnes para o mesmo Conde de Cavijo a informar
que o Rei tinha decidido que os nobres que não assistiram ao juramento de D. Luís como aquele
nobre [estaria doente e já idoso o Conde de Clavijo? terá morrido pouco depois?] que teriam
que o fazer noutra cerimónia para o efeito em 2 de Junho do mesmo ano.
250€ - 500€
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151 - FORJAZ, Miguel Pereira (Conde da Feira). -1 Carta (1p.; 23cm.)
Carta dirigida ao Principal Sousa:“Remetto a V. Exª a Informação incluza que acaba de dar o
Dezembargador que serve de Intendente Geral da Polícia acerca da proposta que V. Exª
lembrou para a nomeação de hum Magistrado para servir como Delegado da Intendencia, na
Praça de Abrantes, e rogo a V. Exª que á vista do seu conteúdo me diga o seu parecer…”
Assinatura autógrafa. Datada de 9 de Fevereiro de 1812. D. Miguel Pereira Forjaz depois Conde
da Feira foi um notável militar e político que se distinguiu durante a ocupação francesa de
Portugal e guerras napoleónicas tendo ocupado a pasta dos negócios estrangeiros e da guerra.
40€ - 80€
152 - FORTUNA, João Antonio de Freitas. -1 Carta autógrafa (2p.; 21cm.)
Carta dirigida aos editores e encadernadores Tavares Cardozo & Irmão: “… A encadernação, se
não está muito adequada ao género do livro – antigo -, tem o incontestável mérito de estar leve,
digamos: - elegante na ornamentação. Além d’isto está esmerada na limpeza, o que honra a
industria do encadernador. “
Assinada e datada do Porto 25 de Novembro 1892. Trata-se do grande amigo de Camilo, editor
das famosas “Horas de Lucta” e notável bibliófilo.·
30€ - 60€
153 - FOTOGRAFIA. - 2 Postais
Trata-se de dois postais com fotografias de Barcia,
ambas assinadas pelo autor a vermelho e com inscrições
autógrafas dos motivos: “ Barreiro” (vista de barcos) e
“ Cacilhas-Chafariz” com cena popular junto ao
chafariz. Raros.·
50€ - 100€
154 - (FOTOGRAFIA). - VAN MONCKHOVEN,
Desiré. - 1 Carta autógrafa (2p.; 20cm.)
Nesta carta dirigida a João Braga este importante
fotógrafo belga aconselha a Braga diversos dos seus novos produtos: “…J’y joins une
photographie au charbon et une série de cartes obtenues par un procédé instantanné dans le
laboratoire. Vous devez savoir que le procédé au charbon s’adopte ajourd’hui universellement.
Il ne faut pas une bien grande installation. …. …. Mais si vous avez quelque confiance en moi,
croyez en mon bom conseil: adopter le procédé au charbon, il est facile, économique,
inaltérable.”
Assinada e datada de Gand 21 -3 – 1877. Este físico e químico belga,
foi autor de vários livros pioneiros sobre fotografia e inventou
diversas formulas de fixação em especial a de carvão. Junta-se o
respectivo envelope.·
40€ - 80€
155 - FOTOGRAFIA. - 1 Fotografia (24 x14 cm.)
Retrato de um mendigo. Trabalho de Jorge A. de Almeida Lima.
Além de selo branco na fotografia tem impresso no cartão de suporte
“ Collecção de J. d’A. Lima”. No verso tem etiqueta colada com a
seguinte inscrição: “Typos populares – semretoque - Um Mendigocliché de 18 x 24 ao ar livre Objectiva Goerz papel Cyko
Professional” Sãonotáveis e muito apreciadas as fotografias de tipos
populares e em especial as dos mendigos deste importante fotógrafo.
150€ - 300€
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156 - FOTOGRAFIA. - 14 Retratos
Trata-se de 14 retratos fotográficos de finais do seculo XIX, quase todos em pequno formato, e
das mais conhecidas casas fotográficas da época: A. Camacho (Funchal); Samorrinha (Faro);
Mendes Corrêa (Porto); Julio Novaes (Lisboa); M. Pozal (Lisboa); A.Fillon (Lisboa); Emilio
Biel (Porto); Coelho Mourão (Lisboa); Leopoldo Cirne (Porto); José Maria dos Santos
(Coimbra); Ernesto A. Vieira (Extremoz).·
50€ - 100€
157 - FOTOGRAFIA. -Album de fotografias de oficial português que participou na 1ª
Guerra Mundial. Contém 39 fotografias de diversas dimensões entre as quais 10 com a visita do
Presidente Bernardino Machado e tropas em parada de formato maior. De curiosidade uma
pequena foto em que se vê um fotógrafo da época (o fotógrafo oficial?).
40€ - 80€
158 - FOTOGRAFIAS (Monumentos de Portugal). - 5 Fotografias (12 x 18cm.)
Fotografias originais dos “ Monumentos de Portugal” levantamento fotográfico feito por
Henrique Nunes em 1868. São as fotografias da “ Torre de S. Vicente em Belem”, “ Paço
acastellado da Pena”, “Basílica de Sancta Maria Maior (Sé de Lisboa) ”, “Mosteiro de Sancta
Maria de Bellem”, “Castello de Almourol”. Os quatro primeiros têm impresso no cartão de
suporte “ Henrique Nunes, phot.” Mesmo soltas são invulgares e procuradas.
50€ - 100€

159 - FOURIER, Jean-Baptiste Joseph.- 4 Cartas ( 3 autógrafas)
Nestas cartas dirigidas ao Conde do Funchal, o notável matemático e físico francês, agradece
um conjunto de livros e manuscritos preciosos que havia recebido do titular para oferecer á
Academia das Ciências de Paris por intermédio do Conde de Chabrol, e a autorização para
serem copiadas umas cartas do inglês Vaussitart acerca de estudos populacionais: “Les deux
envois que vous avez eu la bonté de m’adresser me sont parvenus, et je vous prie d’agreer
l’expression de ma reconnaissance personelle. J’ai comunique à l’Académie des Sciences et a
Monsieur le Comte de Chabrol préfet du Département de la Seinele renseignement manuscrit
qui… …. Et c’est en leur nom et au moi que je vous remercie de nous avoir donné ces
documents précieux. …. Les Livres compris dans le second envoi sont três précieux ils sont
encore chez moi, mais j eles ferai déposer dans la Bibliothéque de la Ville de Paris et toutes les
personnes que ce genre de rechercher interesse pourront les consulter à loisir.”…“ J’ai
l’honneur de rappeler á Monsieur le Comte du Funchal qu’il a bien voulu permettre que l’on
prit copie des lettres anglaises de Monsieur Vaussitart concernant les recherches sur la
population. J’ai donné une commission á ce sujet au nom de l’Académie á … docteur Roe qui
aurait bien la charge de traduire les lettres.”
Assinadas e datadas de Paris 1822 e 1823.
200€ - 400€
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160 - FRANCO, João (J.F. Pinto Castelo Branco).- 1 Carta autógrafa (6p.; 18cm.)
Trata-se do original da famosa carta que o estadista enviou do seu retiro politico em Alcaide
para ser lida na inauguração/homenagem em Olhão de um busto do poeta Algarvio João Lúcio,
amigo pessoal de Franco e que havia sido director do semanário farense “ O Sul”, ligado ao
Partido Regenerador Liberal: Esta mensagem que foi lida na ocasião e transcrita na imprensa
periódica da época, gerou acesa polémica pelas afirmações politicas do antigo primeiroministro:”…Não sucedeu assim, e tenho de me contentar em lhes escrever esta carta. Deixei de
falar em publico, com o propósito de não mais voltar a fazel-o. Mas ao chamamento de V. Exªs
accudiam razões por assim dizer psychologicas, de muito especial circunstancia. É o primeiro
monumento levantado a um franquista; o franquismo foi uma élite, posso eu dizel-o, pondo-me
de fóra, pois melhor que ninguém o conheci e vi na acção. É o franquismo, desde que acabou, é
para mim religião. Depois serme-hia gratíssimo ir de novo ao Algarve, e poder dizer um ultimo
e agradecido adeus, a quem me reabrio as portas do Parlamento, pondo termo ao meu
ostracismo politico.”
Disse desta carta o algarvio Marcos Algarve:“ É a carta dum homem achacado do vírus
político, cuja honradez sempre respeitamos, mas cuja inteligencia sempre tivemos em reduzida
conta” Assinada e datada de Alcaide 2 de Julho de 1925.
150€ - 300€
161 - FRANCO, João (J.F. Pinto Castelo Branco). –1Carta autógrafa (4p.; 18cm.)
Carta dirigida a um amigo correlegionário político de nome Aníbal da Figueira da Foz:“…
Chegou o momento de começar a recorrer ao apoio … … … Parece que o governo pretende
crear em dictadura círculos plurinominais acrescentando-se que todo o Districto de Coimbra
formará um só ou dois círculos. Estávamos-nos preparando já para essa lucta… … Informamme … um tal Cantante, influente de Verride. Sendo assim pedia-te io favor de o levares a
trabalhar connosco.”
Assinada e datada das Pedras Salgadas 9 – 7 – 1901.
70€ - 150€
162 - FRANCO, João (J.F. Ferreira Pinto Castelo-Branco). - 1 Carta autógrafa (2p.;
20cm.)
“ Temos a canhoneira Tavira prompta para sahir, e há absoluta necessidade de partir quanto
antes para a Madeira. Falta só o comandante, que já foi de há muito requisitado ao Ministério
da Marinha. Peço a V. Exª para hoje instar com o H. de Macedo pela nomeação do
Comandante.”
Assinada. Parece dirigida a um membro do Governo, seria por causa da revolta de 1907?
30€ - 60€
163 - FREIRE, General Bernardino (Bernardino Freire de Andrade e Castro). - 1 Carta
autógrafa (2p.;22cm)
Nesta carta muito provavelmente dirigida ao Intendente da Polícia Diogo Inácio de Pina
Manique o famoso cabo de guerra português assassinado pela populaça em Braga por suspeita [
infundada ] de conluio com as tropas francesas do General Soult, pede uma diligência a Pina
Manique:”… …Dezapareceo de caza hoje o meu Boleeiro por nome Joaquim Joze de
Figueiredo, sem se despedir nem dizer nada e consta-me que se acha accomodado com Joze
Maria da Silveira que mora na Carreira dos Cavallos, o que me faz dezarranjo nas prezentes
circunstacias por ser amanhã o cazamento de hua filha do Sr. Luís Pinto, da qual minha
mulher he Madrinha; e como isto he muito ma feito recorro a V.Srª para lhe dar a correcção
que julgar competente, e ver se com algum exemplo se pode obviar a similhantes dezordens.”
Assinada e datada de Picoas 21 de Setembro 1798.
70€ - 150€
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164 - FRONTEIRA, Marquesa de. - 1 Carta (2p.; 30cm.)
Carta dirigida ao Intendente da Polícia Diogo Inácio de Pina Manique a pedir o grande favor de
internar num recolhimento uma protegida que tinha mau comportamento: “…. Ha annos que
veio para minha caza huma Preta orfam de Pay e Mãi e totalmente dezamparada. Ella foi
educada nesta caza, porem logo deu a conhecer era o seu génio dos mais fortes e altivos, e se
declarou de sorte, que perdidas as esperanças de a poder domar, e não querendo abandonala,
a puz em hum recolhimento do Alentejo com grandes despezas, com decensia superior a sua
qualidade…. …. A todos se tem feito insoffrivel pela indomabilidade do seu génio, respirando
so soltura e liberdade que lhe he muito prejudicial… …me lembrou o Recolhimento de N. Srª
do Livramento ou como lhe chamão esse das Meninas Orfans do Castello, aonde querendo V.
Srª fazer-me o favor de a aceitar para creada das Meninas, pelo sustento e vestuário ficava ella
segura e eu descançada e livre das grandes despezas que a Caridade me obriga a fazer com
ella.” Ao finalizar faz ainda um pedido adicional:”…
Pesso a V. Srª que no cazo de querer fazerme este favor,
recomende a Regente e mais pessoas, que ahi executão
as suas ordens, tenhão o maior cuidado no seu recato, e
a não consintão falar com pessoa alguma a excepção de
huma molher que lá mandarei falar-lhe algumas
vezes.”.
Assinatura autógrafa.
80€ - 160€
165 - FURTADO, Francisco d’Arruda. - 1 Documento autógrafo
Recibo passado pelo famoso naturalista açoriano ao editor David Corazzi pelos direitos de autor
de um volume da “ Bibliotheca do Povo e das Escholas” que havia escrito intitulado “ O Macho
e a femea no Reino Animal”:“.. Recebi da empreza da Bibliotheca do Povo e das Escholas a
quantia de 5 libras (vinte e dois mil e quinhentos) remuneração do livro “ O Macho e a fêmea
no Reino Animal” que escrevi para a mesma Bibliotheca. Lisboa 1 Maio 1886”.
Assinado. Juntamos 1 exemplar da obra.
35€ - 70€
166 - GALLIS, Alfredo. - 1 Carta autógrafa (3p.; 18cm.) + 1 Documento
Carta dirigida a Alberto Pimentel, segundo nota manuscrita do Dr. Jorge de Faria: “ Saúde paz
e alegria. Remetto-lhe o Nº 5 da Revista conforme me fellicitou. O Jaime ficou inteirado do que
me disse acerca da poetisa Francisca Júlia da Silva. É de crer que o artigo refferente a
Ibrantina Cardona (mulher de se lhe tirar o chapéu) não possa sahir no nº 7 que esta
abarrotado de artigos de compromisso. …. …. Cá estou no “ Tempo” em exercício gymnastico
de porradaria diária n’esta pepineira toda. É feitio, e francamente; treina-me o espírito. “
Assinada. Junta-se uma folha de anterrosto de um volume da “Tuberculose Social” com uma
dedicatória autógrafa de Gallis.·
40€ - 80€
167 - GAMA, Arnaldo. - 1 Carta autógrafa (2p.; 22cm.)
Carta dirigida a um amigo sobre assuntos familiares: “… Meu pae acha-se de cama bastante
encathrroado, e de forma que não póde partir para [Mosteiró?] senão ahi por sexta feira ou
sabbado. Da-se porem, o caso de agora mesmo receber carta de Ponte de Lima, na qual lhe
anunciam que os trabalhadores devem estar em [Mosteiró?] Quarta Feira. Pede elle portanto a
V. Exª o particular obsequio de mandar a [Mosteiro?] um próprio a dizer ao Sebastião que se
os homens chegarem effectivamente, vá elle ter com o António do …? para que lhes dar de
comer ate meu pae chegar…”
Assinada e datada do Porto de 9 de Março.·
60€ - 120€
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168 - GARCIA, José Elias. - 1 Carta autógrafa (2p.; 21cm.)
Carta dirigida por este notável político e maçon, então deputado reformista, seguramente ao Dr.
Francisco Figueiredo de Faria, correlegionário político:” Sabe V. Exª que a Camara não
admittio á discussão o projecto da reforma da “ Carta”, apresentada pelos deputados
reformistas. Por tal motivo julgam muitos dos nossos amigos d’aqui ser conveniente promover,
nos diversos pontos do paiz, uma adhesão ou representação a favor do projecto….”
Assinada e datada de Lisboa 5 de Setembro 1871. Em papel com o selo branco do “Centro
Reformista-Lisboa”
.35€ - 70€
169 - GODOY, Manuel de (Príncipe da Paz, Duque de Alcudia). - 1 Carta (1p.; 30cm.)
Carta dirigida a Manuel Segers?“…. El Rey há accedido a la solicitud que há hecho Vmd. En 4
de Diciembre para que permanezca a su lado su hijo mayor cobrando su sueldo por la via … su
pension … y a eese efecto tengo enviado oficio al Ministro de la Guerra, como tambén para que
se haga la equivocacion de la patente de su hijo de edad menor; ….”
Assinatura autografa como El Príncipe de la Paz. Datada de Aranjuez 11 de Janeiro de 1797.
Duas margens levemente ratadas, afectando parte do nome do destinatário.
75€ - 150€

170 - GODOY, Manuel de (Príncipe da Paz, Duque de Alcudia). -1 Carta (1p.; 30cm.)
Carta dirigida ao renegado Jonas Francisco Segers mais conhecido por Alcaide Dris que mediou
entre Espanha, França e Portugal os interesses destas três nações aquando das lutas de sucessão
em Marrocos em 1792, a informar que por esse motivo passou a receber uma pensão do Rei de
Espanha:“… En atencion a los méritos que V.Md. há contrahido en Berbéria há venido S.M. en
concederle una pension de treinta mil reales annuos, que percibirá V.Md.por médio del
Embaxador del Rey en Portugal, cuia Corte há elegido para lugar de su residência.”
Assinatura autógrafa como Duque de Alcudia. Datada de Aranjuez 20 de Janeiro de 1795?
100€ - 200€
171 - GOVERNO das Armas da Provincia de Tras os Montes Brigada Nº2 – Regimento
de Milicias de Miranda – Livro de Registo da 8ª Companhia. - Sec. XIX (1814). - (120 f.);
37cm. – E. Trata-se do Livro de Registo da 8ª Companhia, parcialmente impresso, destinado a
assentar os nomes dos oficiais e praças da dita Companhia. È composto por uma pagina de rosto
que vem adornada com uma vinheta xilográfica com as armas portuguesas e folhas em bom
papel de linho com quadrilongos tipográficos impressos com títulos, para posterior
preenchimento á mão com elementos de interesse como: graduação, nome, lugar e freguesia de
residência, estado, ocupação e valor dos bens que tem, naturalidade, filiação e ano de
nascimento etc. Tem muitas folhas preenchidas e começou em Janeiro de 1814, por isso é de
interesse histórico. Encadernação da época, inteira de pele com rótulo na pasta superior.
Lombada cansada e charneiras abertas, mas ainda funcional.
200€ - 400€
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172 - HELDER, Herberto. - 1 Documento autógrafo (2f.; 27cm.)
Original autógrafo da poesia “ Melancolia”:
“ Enquanto corriam as formas sob que os anjos,
do dia para a noite,
docemente se anunciam – havia,
gravada em meu coração como num templo,
a poderosa melancolia. ….
….
E se iam subindo novas forças de imagens
nos espelhos, nos retratos dos santos
sobre as mesas –
eu era sempre o que canta e a minha vida
ficava madura,
por virtude de sua profunda,
poderosa melancolia.”
Assinado e datado de 1957.Em papel
quadriculado. Inédita?
300€ - 600€
173 -

HERMÍNIO, Celso. - 1Desenho(27 x 37cm.)
Original de desenho a tinta da china deste
importante artista que soube como poucos
escalpelizar pelos seus desenhos satíricos a
política da época. Neste desenho bem
saboroso de explícita critica ao governo da
época, vê-se o pobre “Zé Povinho” a ser “
apertado” impiedosamente pelo governo
através
das
“Contribuição
Predial,
Contribuição Industrial, Decimas de rendas
de casas, Contribuição e registo”.
Insignificantes imperfeições marginais.
130€ - 250€

174 - INVICTA FILMES. -Conjunto de documentos (25) diversos desta empresa fundada
no Porto em 1912, por Alfredo Nunes de Matos, gerente do Jardim Passos Manuel desde 1908 e
que cessou a actividade em 1924. Foi uma das mais importantes empresas de cinema em
Portugal na época.
Correspondência para Alfredo Matos, incluindo contratos com actores – Maria Pinto Sampaio
Campos, Madame Meunier, Georges e Valentine Coutable. Cessão de quotas da empresa.
Apreciação do filme “ Fado”. Documentos para a realização dos filmes “Mário”, “Primo
Basílio”, “ Raid Lisboa-Rio de Janeiro”.
Documentação com evidente interesse para a história do cinema em Portugal.
150€ - 300€
175 - ITABAYANA, Visconde de. - 1 Carta autógrafa (2p.; 25cm.)
Carta dirigida ao Marquês de Loulé a propósito de transferências de fundos a favor de D. Maria,
ainda no estrangeiro mas já Rainha de Portugal: “… vou rogar-lhe o favor de dizer-lhe, se dos
vinte mil cruzados que o mesmo Senhor [D. Pedro IV] manda entregar á Senhora Infanta,
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deverei deduzir o supprimento que esta Legação há feito a V. Exª; e se quer que o restante lhe
seja enviado para Pariz, ou fique á disposição de V. Exªs nas mãos de N.M. Roths’schids desta
cidade…”
Assinada e datada de Londres 12 de Novembro de 1828.·
40€ - 80€
176 - ITABAYANA, Visconde de. - 1 Carta autógrafa (2p.; 32cm.)
Carta dirigida ao Marquês de Loulé, a felicitar D. Maria II pelo casamento com D. Fernando de
Saxe-Coburgo-Gotha: “… e o meu fervoroso interesse por tudo quanto possa contribuir para a
gloria do Seu Reinado, e para o bem da briosa Nação sobre que ella impera, me impoêm o
grato dever de dirigir aos Pés da mesma Augusta Senhora as minhas mui acatadas
felicitaçoens pelo auspicioso Consorcio que acaba de contractar.” ao mesmo tempo “
congratular-me-hei com V. Exª pelo importante Posto em que a Confiança de Sua Magestade o
há collocado [ Ministro dos Negócios Estrangeiros ], e em que V. Exª adquirirá sem duvida
novos direitos à Benevolência da Mesma Augusta Senhora.”
Assinada e datada de Boulogne 28 de Janeiro de 1836. Uma dobra aberta.
50€ - 100€
177 -

ITABAYANA, Visconde de. - 1 Carta autógrafa (2p.; 23cm.)
Carta dirigida ao General Conde de
Vilaflor [depois Duque da Terceira] a
felicitá-lo pela derrota das forças
miguelistas que em 11 de Agosto de 1829
comandadas pelo Coronel Lemos tentaram
desembarcar na Ilha Terceira apoiadas
pela formidável esquadra de Rosa Coelho.
Foi a primeira vitória dos liberais e grande
significado teve na época. Ao mesmo
tempo informa que a jovem mulher do
General ia juntar-se a ele na ilha: “… A
partida da Exmª Srª Condessa de Villaflor, que cedendo aos impulsos do seu amor conjugal, vai
expor-se á novos riscos, para unir-se a V. Exª, me oferece a ocasião a mais opportuna para
dirigir a V. Exª as minhas cordiaes felicitaçoens pela brilhante vitoria que a vulumosa
guarnição dessa ilha alcançou, sob o comando de V. Exª, no memorável dia 11 de Agosto p.p.”
Assinada e datada de 12 de Novembro de 1829.
50€ - 100€
178 - ITABAYANA, Visconde de.- 1 Carta autógrafa (3p.; 23cm.)
Nesta carta dirigida ao Duque da Terceira, o Visconde de Itabayana ministro do Brasil em
França pede ao então Primeiro Ministro para solicitar a D. Maria II uma recomendação para a
Viscondessa de Barral ser dama de honor da Princesa de Joinville: “ … Há hoje, e felizmente
neste Reino huma Princeza Brasileira casada com um Príncipe Francez [D. Francisca de
Bragança]: e ao mesmo tempo há huma Senhora Brasileira casada com hum Cavalheiro
Francez, O Visconde Eugénio de Barral, que por mui próximo parentesco se acha ligado com a
família Beauharnais…. … A Viscondessa reúne todas as virtudes, talentos, e prendas
necessárias para bem desempenhar o cargo, que ella muito ambiciona, de Dama de Honor de
Sua Alteza Real a Senhora Princeza de Joniville: e devendo cooperar para o complemento de
tão louvável desejo, reconheci que para o pretendido effeito nada seria mais efficaz, do que
huma recommendação de Sua Magestade a Rainha Senhora Dona Maria Segunda á Sua Mana
a Senhora Princeza de Joinville na correspondência particular e directa entre as duas
Augustas Senhoras:”
Assinada e datada de Boulogne 22 de Agosto de 1843.·
70€ - 140€
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179 - JANNY, Amélia. - 3 Cartas autógrafas (2p.; 20cm. + 4p.18cm. + 4p.; 18cm.) + 1
Fotografia
Pseudónimo de Maria Amélia da Veiga e Silva Correia Caldeira. Esta poetisa parnasiana
coimbrã muito ap reciada por Teixeira de Pascoaes e António Feliciano de Castilho, foi
apelidada de “ A ultima romântica” e colaborou activamente em revistas literárias da época,
grangeando notoriedade e reconhecimento público. Sob o patrocínio de Bernardino Machado,
foi também das primeiras mulheres a ser admitida no
Instituto de Coimbra. A sua casa tornou-se um verdadeiro
centro de cultura literária onde se declamavam poesias em
serões sociais. Foi autora de muitas letras para fados de
Coimbra. Numa destas cartas escrita em 1867 diz a um
amigo: “ Há mais d’um mez que escrevi a V-Exª e lhe
enviei um exemplar da poezia que me proporcionara o
prazer das sua noticias. Como ainda ignoro se V. Exª
recebeu anbas as cousas, ouso perguntar-lh’o,
aproveitando a occasião de mais uma vez lhe protestar
que é pura, verdadeira e disenteressada a amisade que a
V. Exª tributa” .Curiosamente tem escrito em letra
diferente no final: “ Encontro-a ao fim de cincoenta e
sete annos, entre as paginas esquecidas de um Código
Civil. Que será feito dos versos a que esta carta se
refere? Telos-hei visto? Não sei. Lisboa 16 Out. 1924 –
Stºs Mattos”. Nas outras duas cartas aparentemente
enviadas ao mesmo amigo e já nos últimos anos de vida
(viria a falecer em 1914) confirma as relações literárias
c/o destinatário referindo:” Satisfez V: Exª todas as minhas curiosidades enviando-me uns
lindos versos que eu gostei muito de ler.”. Contém ainda referências a Pinto Osório e França
Amado figuras incontornáveis da literatura Coimbrã. De particular interesse uma das cartas ter
colada no final uma fotografia de época da poetisa que muito valoriza este conjunto.
Datadas de Coimbra 11 de Julho 1867; 15 – 12 – 1911; 21 – 12 – 1911.
80€ - 160€
180 - JOÃO V, Dom (Rei de Portugal). - 1 Documento
Carta patente “ …. E servido mandar passar aos Padres Fr. Jacintho de S. Boaventura, Fr.
Francisco da Conceição e Frei Francisco de S. Domingos, que vão à caza Sancta de Jerusalém
…”
Assinatura autógrafa. Datada de Lisboa 14 de Janeiro de 1710. Conserva o bonito selo branco
sobre obreia e papel recortado ao gosto da época.
130€ - 250€
181 - JOÃO V, Dom (Rei de Portugal). - 1 Documento em pergaminho
Carta régia:“… Carta do officio de vedor da Caza da Sereníssima Princeza Simão de
Vasconcellos…”
Assinatura autógrafa. Datada de Lisboa, 27 de Setembro 1734. Recorte de traça ao centro da
dobra do meio, que afecta o texto.·
40€ - 80€
182 - JOÃO VI, Dom (Rei de Portugal). - 1Documento
Carta Regia em grande formato em papel: “… Pattente por que V. Magestade há por bem
nomiar a o Conde do Redondo, por Alferes do Regimento de Cavallaria numero quatro.”
Assinatura autógrafa. Datada de Lisboa 1 de Julho de 1825. Conserva o selo branco sobre papel
recortado. Dobras parcialmente abertas.·
100€ - 200€
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183 - JOÃO VI, Dom (Rei de Portugal). - 1 Documento em pergaminho (46f.; 36cm.) + 2
Documentos em pergaminho.
Carta Régia:“ por que Vossa Magestade há por bem fazer mercê / alem de outras/ á Marqueza
das Minas sucessora e herdeira da caza de seu irmão falecido o Marquez Dom João Francisco
Benedito de Souza Lencastre e Noronha, em remuneração dos relevantes serviços destes, e dos
bons e últimos serviços do Marquez seu Pay, do Senhorio das Vilas de Prado e Berengel para
os ter em sua vida com todas as jurisdições e prerrogativas com que a actualmente possue a
sua caza…Nesta Cidade de Lisboa 31 de Janeiro 1818.” Esta invulgar Carta Règia constituída
por 23 bifólios manuscritos, descreve em pormenor para além da genealogia do Marquês de
Minas e seus direitos ancestrais sobre a mencionada Vilas, muitos dos seus feitos copiando
muitas informações históricas e genealógicas. JUNTO COM: ISABEL, Dona (Infanta
dePortugal – Regente). -Apostila “ por que V. Magestade Imperial e Real há por bem
conceder á Marqueza das Minas aquém fés Merçê pela Carta antecedente do Senhorio das
Vilas de Prado e Berengel, o Padroadodas Igrejas das mesmas Vilas, como tiverão os seus
antepassados. Lisboa, 4 de Março de 1826.” Junta-se ainda uma Portaria assinada pelo Conde
de Aguiar a conceder varias Comendas á Marquesa de Minas datada do Rio de Janeiro de 20 de
Fevereiro de 1812.·
150€ - 300€
184 - JOÃO VI, Dom (Rei de Portugal). - 1 Documento
Ordenação ao Dr. António Maurício Mascarenhas Mansuellos para inquirir sobre os factos
denunciados pelo Procurador do Povo de Proença-a-Nova contra o Padre Joaquim Ferreira: “
Tendo em consideração a tudo que por parte do Procurador de Povo de Proença a Nova, se
expendeo na conta incerta, por Autos de Denuncia junta, contra o Padre Joaquim Ferreira; e
querendo por isso ter huma exacta noticia, se são ou não verídicos todos aquelles factos: sou
servido determinar ao Bacharel António Mauricio Mascarenhas de Mansuellos, actual
Corregedor da Câmara do Crato… …. Inquira sobre cada hum deles, todas as Testemunhas,
que sendo de conhecida honra e probidade, julgar necessárias tendo em vista a opozição e
intriga que há entre certas famílias da mesma Villa: … … E confio do segredo e circunspecção
do dito Corregedor, que procurara debaixo de todas as cautelas e segredo conheser a verdade
deste negocio, para depoiscom o dito instromento de Testemunhas, e Autho que vai junto, que
também deve remeter, me informar de tudo que poder alcansar sobre a culpa, ou innocencia do
Reo.”
Assinatura autógrafa. Datado de Queluz, 28 de Setembro de 1795. Ligeiras imperfeições
marginais.
75€ - 150€
185 - JOSÉ I, Dom (Rei de Portugal). -1 Documento (2p.; 22 x 34cm.)
Carta Patente a nomear Joaquim Leite de Vasconcelos Malheiro “ Guarda Marinha das
Fragatas de minha Armada Real”
Assinatura autógrafa. Datada de Lisboa, 23 de Março de 1762. Dobras levemente cansadas.
50€-100€
186 - JOSÉ I, Dom (Rei de Portugal). - 1 Documento (8p.; 35cm.)
Folha de Assentamento dos Encargos, e Pensões, que paga a Comenda de Stª Maria da Vila de
Niza, da Ordem de Christo, e do Bispado de Portalegre – Anno de 1775. “… A Fr. António
Carrilho de Mattoz … … vinte mil reys em dinheiro… … a Fr. Francisco Dias Semmedo… dês
mil reys em dinheiro… … Ao Bº Manoel Pires Mótta … dês mil reys em dinheiro… … Ao Bº
Domingos Fernandes Branco… dês mil reys em dinheiro… … Ao Bº Jozé Pedro Cabral… “
Assinatura autógrafa. Datada de Lisboa 2 de Dezembro de 1775.Pensamos que deve faltar uma
ou mais folhas.·
50€ - 100€
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187 - LAFÕES, Duque de. -1 Carta autógrafa (2p.; 22cm.)
Carta provavelmente dirigida ao Intendente de Polícia Diogo Inácio de Pina Manique:”...
Remeto a V. Srª esses dois avizos para passar as ordens competentes logo e depois m’os
restituirá com a certeza de que forão executados.”
Assinada e datada “Quartel General do Grilo “ 25 de Fevereiro 1795. Trata-se do 2º Duque de
Lafões (D. João Carlos de Bragança), Marechal General do Exército Português, Primeiro
Ministro e um dos fundadores da Academia Real das Ciências.
35€ - 70€
188 - LAMBERTINI, Miguel Angelo. - 1 Carta autógrafa (3p.; 18cm.)
Segundo nota a lápis esta carta foi dirigida a José Queirós. “ Teve V. Exª a amabilidade de
pedir-nos a gravura com o grupo da Escola de Musica de Camara, afim de ser publicada no
seu apreciado Occidente. A Escola vai começar os seus trabalhos, com o concerto do próximo
dia 9, no Salão do Conservatorio, e é portanto agora a melhor occasião para chamar a
attenção do publico sobre esta instituição de propaganda artística, que tanta protecção
merece.”
Assinada e datada de Lisboa, 28 de Novembro 1902. Lambertini foi um dos nossos mais
importantes musicólogos e deixou um notável catálogo de livros sobre música.
30€ - 60€
189 - LAVRADIO, Marqueza do.- 1 Carta autógrafa (2p.; 2cm.)
Carta dirigida ao Intendente de Policia Diogo Inácio de Pina Manique a pedir para lhe mandar
entregar um caixote de Tabaco de Rapé, que mandara vir para seu uso pessoal mas ficara retido
na Alfândega:”… pesso a V. Srª me queira fazer o favor deme mandar entregar esse caixotinho
de Tabaco Rape o qual traz… … que eu mandei vir para mim … o provimento para hum anno
… … custar a tomar o Tabaco de cá porque me faz mal, poriço abuzei de o mandar vir e na
Caza de V. Srª …. Avizo ainda que me faz bem falta porque absolutamente já não tenho
nenhum…”
Assinada e datada de 16 de Julho de 1789. Pensamos tratar-se de D. Mariana Teresa Rita de
Távora, mulher do 2º Marquês do Lavradio e filha do 5º Conde de S. Vicente.
50€ - 100€
190 - LAZARUS, J. & M.- 1 Carta e 1 Documento
Carta destes dois irmãos fotógrafos que iniciaram a sua actividade em Lourenço Marques e
Àfrica do Sul e depois se estabeleceram em Lisboa, dirigida a Francisco B. Faria a enviar um
conjunto de fotografias e a respectiva factura que juntamos. Tudo em papel timbrado da “
Photographia Ingleza” na Rua Ivens. Datadas de 23 de Julho de 1911.
30€ - 60€
191 -

LEAL, Gomes. - 1 Documento autógrafo (2p.;20cm.Original autógrafo da poesia
contra o ultimatum “ A bebedeira da Baleia (fragmento) ”
“ Pirata d’unha comprida!
Velha mãe de rapinantes!
Tu pediste a bolsa e a vida
À heróica raça abatida
D’onde brotaram gigantes.
Mas ella, se foi vencida
Limpa ficou como d’antes!

Nossa bandeira inviolada
Não a sujam teu carvão
Milhafre d’unha afiada!
Branca ficou nossa espada,
Mas preto o coração.
De ti não queremos mais nada
Nem rolhas, nem Algodão.
100€ - 200€

. Assinada
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192 - LEAL, Gomes. -1 Carta autógrafa (4p.; 18cm.)
Segundo nota a lápis, esta interessante carta é dirigida a D. Maria do Pilar Barroso, filha de João
d’Andrade Corvo a propósito de uns artigos que o notável escritor tinha ficado de enviar para o
editor Moreira de Almeida: “...que desejava a minha colaboração, pedindo-me, porem, que me
abstivesse por enquanto, vista a actual intransigência politica de comentar os acontecimentos
contemporâneos. Pedia-me que em vez de artigos, que poderiam ser irritantes para a epiderme
sensível dos actuaes dirigentes, traçasse antes uma espécie de memorias espirituais, em que eu
descrevesse as varias fases do meu espírito, desde que advogava ideias racionalistas, até à
nova fase em que as repeli e abjurei. Pedia-me que n’essa espécie de auto-biografia da minha
consciência expusesse às razões máximas, que me haviam feito decidir pelo espiritualismo
cristão. …. …. Estava decidido a escrevel-os, quando surgio a noticia de que vários amigos
homens de letras, tencionavam brevemente dar-me um preito de estima, realizando n’um teatro
uma recita, chamada de homenagem.”. Assinada.
100€ - 200€
193 - LIMA. João Antonio Bezerra de. -1 Carta autógrafa (2p; 35cm.)
Dirigindo-se ao Intendente da Polícia Diogo Inácio de Pina Manique o Professor da
Universidade de Coimbra e director da Imprensa da da Universidade diz: “… Na semana
passada he que tive o gosto de ver habilitado vcom o exame de Latim e Rhetorica o Illmº Sr.
Francisco Xavier de Mendonça: e como desta sorte consegui a felicidade de servir
effectivamente a V. Srª nesta primeira occasião, vou agora pedir-lhe outras muitas, em que dê a
conhecer a veneração e respeito, e não menos o puro affecto conforme a muito annos… … hum
magistrado verdadeiramente patriota e tão generoso, que tem sacrificado grandes fadigas e
grande interesses próprios do bem geral da Nação. Parte destes meus sentimentos fiz aqui já
publicosem huma das Orações Natalícias de S. Magestade que Deus guarde.”[Quatro odes de
João Antonio Bezerra de Lima – Coimbra 1773?]
Assinada e datada de Coimbra, 29 de Setembro de 1787. Era natural de Ponte de Lima e irmão
do autor dos “ Estrangeiros no Lima”
50€ - 100€
194 - LINHARES, Conde de. - 1 Carta autógrafa (2p.; 23cm.)
Carta dirigida ao Intendente da Polícia Diogo Inácio de Pina Manique:“… O Príncipe
Regente… manda remetter a V. Srª o Caixote de Bilhetes falsos e mais objectos que aponta a
Carta incluza do Sr. D. João de Athaide para V. Srª depois de examinados os fassa com a
devida cautela pôr na conveniente guarda, e proceda segundo as leys determinão em
semelhantes cazos, e segundo as Reaes Ordens que lhe tem sido communicadas…”
Assinada D. Rodrigo de Souza Coutinho e datada do Palácio de Queluz em 5 de Junho de 1803.
Trata-se do notável ministro e diplomata que muito influenciou a politica e a cultura do seu
tempo.
35€ - 70€
195 - LIVRO DE HORAS – Miniaturas. -2 folhas com miniaturas.
Uma folha de livro de horas em pergaminho 119 x 86 mm. com uma bonita miniatura que
representa São Jerónimo num bosque com uma visão de Cristo cricificado. Margem com
decoração vegetalista que se repete no verso e ainda 8 iniciais iluminadas, tudo a “ lágrima de
ouro” e a cores, trabalho provavelmente flamengo do século XV. + Uma folha de livro de horas
em papel, com uma miniatura que representa Cristo crucificado com Nossa Senhora num dos
lados e os soldados no outro. Cercadura vegetalista com decoração a cores e a ouro, um pouco
cansada, com as margens imperfeitas e a pintura imperfeita pela humidade. Trabalho também
possivelmente flamengo do século XV. Estas miniaturas góticas são uma das expressões
artísticas mais interessantes da época.
(Reprodução a cores)
150€ - 300€
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196 - LIVRO DE RECEITAS. -“ Receitas de bôlos, doces e pudins – Lucilia Vieira Crespo
Ferreira – Lisboa Setembro 1928” .- Pag. não numerada.; 22cm.-B
Livro de receitas de família, com caligrafias diferentes. A partir do do meio sub-intitula-se “
Receitas da D. Zézinha” de particular interesse as receitas estarem classificadas pelas utentes
com várias graduações: “ Muito Bom, Bom, Assim-Assim, Não presta” um pouco cansado e
manchado com evidentes sinais de uso. Junta-se outro livro de receitas manuscritas da mesma
proveniência.
35€ - 70€
197 - LOMBROSO, Cesare. -1 Carta autógrafa (1p.; 21cm.)
Em solidariedade com os Estudantes de Coimbra perante o Ultimatum inglês, o notável alienista
italiano escreve: “… Vorrei che la mia voce podesse avere un eco…. … della generosa gioventu
di Coimbra; …. Contra la prepotenza brutale, e atavistica degli credi dei feroci Britanni.”
Assinada e datada de Torino 12 de Março de 1890. Lombroso além de médico e cientista, foi o
criador da importante “Antropologia Criminal” e os seus trabalhos influenciaram
significativamente toda a legislação criminal da época.
60€ - 120€
198 - LOULÉ, Duque de(2º D. Pedro). - 2 Cartas autógrafas
Uma carta dirigida segundo nota manuscrita ao General Palma Velho e outra a José Maria
Rodrigues de Carvalho, esta em papel timbrado do Serviço de S.M. a Rainha D. Maria Pia.
Assinadas. Datadas de 1877 e 1899.
30€ - 60€
199 - LOULÉ, Duque de (Fotografia). - 1 Fotografia oval (21 x 27cm.)
Trata-se de uma fotografia do então Marquês de Loulé acompanhado de quase toda a delegação
portuguesa que foi a Turim, para
realizar o casamento do Rei D.
Luís com a Princesa Maria Pia de
Sabóia, e que a acompanhou na
viagem
para
Portugal
em
Setembro de 1862. Naquela pode
ver-se o Duque de Loulé em pé ao
centro acompanhado das quatro
senhoras da delegação (Duqueza
da Terceira; D. Maria das Dores –
Condessa de Sousa Coutinho; D.
Gabriela de Sousa Coutinho –
Marquesa do Funchal; Marquesa
de Sousa) e de oito (de 10)
senhores ( como não conseguimos
identificar os presentes apresentamos a lista total: Marquês de Sousa; General Caula; Dr.
Magalhães Coutinho; Conde de Vale de Reis; Visconde de Lançada; Antonio de Brederode;
Visconde de Soares Franco; Joaquim Teixeira de Carvalho; Comt.Miguel Dantas; Luis Folque).
A fotografia em forma oval apresenta na margem inferior do cartão de suporte um selo branco
da famosa Casa Fotográfica “ Fratelli – Bernieri – Torino” que tinha aberto portas no ano
anterior pelos esforços de Cesare e Luigi Bernieri. O primeiro era bem conhecido da Casa Real
Italiana pois sendo também pintor, havia alguns anos antes pintado um retrato do Rei Vitor
Emanuel. Assim, devem-se a esta casa diversas fotografias da Família Real de Sabóia.
Pensamos que está inédita. Cartão de suporte com pequeno rasgão que não afecta a foto e
vestígios de cola de anterior passe-partout. Fotografia estimada. De evidente interesse histórico.
250€ - 500€
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200 - LOURINHÃ, Visconde da. -1Carta (2p.; 35cm.)
Carta dirigida ao Intendente da Polícia Diogo Inácio de Pina Manique:“ Pello Dr. Juiz de Fora
da Villa de Montemor o novo me foi dirigida a estimável carta de V. Srª… … e ainda que o
referido Ministro me segura, lhe dê prezentemente inútil a ordem que V. Srª me recommenda
lhe facilite, para efectuar a deligencia que devia fazer, para serem apriendidos os Ladroens
que giravão por aquelle Termo, Vendas novas e estradas circunvizinhas, acometendo, e
roubando os passageiros por ellas , pella certeza que tem, de haverem já passado para essa
Corte; eu lhe remetto neste Correyo não só para que se possa aproveitar della para o auxillio
que lhe for necessário em outra occazião semelhante…”
Assinatura autógrafa. Datada do Quartel General da Villa de Borba em 31 de Agosto de 1785.
Trata-se de D. Manuel Bernardo de Melo e Castro, General de Infantaria, Governador de Armas
do Alentejo, Governador e Capitão Geral do Grão-Pará e Maranhão e Governador da Praça de
Elvas.
35€ - 70€
201 - LUÍS, Dom (Rei de Portugal). -1 Carta
autógrafa (2p.; 21cm.)
Carta dirigida a Joaquim António de Aguiar:“. Pedese a V... a possível brevidade no despacho d’um
requerimento da Marquesa do Fayal, que foi mandado
a V…pela Secretaria da Fazenda, e que já tem
resposta do Provedor Geral da Fazenda.”
Assinada e datada de 30 de Julho de 1862. Tem ainda
um despacho autógrafo de Joaquim António de
Aguiar.
70€ - 150€
202 - LUIS, Dom (Rei de Portugal). -1
Documento (2p.; 43cm.)
Carta régia a “ fazer mercê a João António de Oliveira
Braga Presidente de uma das Comissões da Exposição
Agrícola de Braga, e director do Correio d’aquella
Cidade de o nomear Comendador da Ordem Militar
de Nosso Senhor Jesus Christo, pela forma acima
declarada.”
Assinatura autógrafa, seguida da do Duque de Loulé. Conserva o selo branco·.

75€ - 150€

203 - LUIS, Dom (Rei de Portugal). - 1 Documento em pergaminho (2p.; 38cm.). Alvará “
pelo qual …. Há por bem fazer mercê a Francisco Lourenço da Silva Almeida de o nomear
fornecedor de moveis de ferro da sua Real Casa e da de sua Magestade a Rainha.”.
Assinatura autógrafa.
75€ - 150€
204 - MACEDO, Pe. José Agostinho de. -Manuscrito autógrafo. - Á ambição de
Bonaparte:Ode. - Sec. XIX. - 6 f-; 23cm. -B
Manuscrito original autógrafo desta poesia anti-napoleónica publicada pela Impresa Régia em
1813.
250€ - 500€
205 - MACEDO, Pe. José Agostinho de. -Manuscrito autógrafo. - Epistola ao insigne poeta
João de Figueiredo Maio Lemos. - Sec. XIX. -5 f. ; 23cm. -B
Manuscrito original autógrafo desta poesia publicada anónima pela Imprensa Regia em 1815.
250€ - 500€
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206 - MACHADO DE ASSIS, Joaquim Maria. -1 Carta autógrafa ( 2p.; 20cm.)
Carta dirigida a um amigo Murphey:“ esta vae lembrar-lhe o meo pedido e a sua promessa,
relativamente a impressão dos Trabalhos da Exposição Nacional. A questão é a seguinte: O
Sousa Ramos, fallado pelo Paranhos concedeo tudo da sua parte, indicando porem, que seria
preciso fallar igualmente ao Sá Rego, afim de que os referidos trabalhos sejam impressos na
Typographia Perseverança, rua do Hospício 91. A criança está portanto baptisada pelo Sousa
Ramos; falta-lhe a confirmação do Sá Rego; foram e são padrinhos desta ceremonia o Munir e
o Paranhos, e é acolyto de ambos, bem como criado, amigo e obrigado o… Machado de Assis.”
Assinada. Colada numa cartolina com restauros numa dobra central. São raras e muito
procuradas as cartas autógrafas deste notável escritor brasileiro.
300€ - 600€

207 - MACHADO, Bernardino. - 2 Cartas autógrafas + 1 Cartão autógrafo
Cartais dirigidas a Francisco Figueiredo Faria então Presidente da Câmara de Vila do Conde: “
Agradeço muito penhorado a V. Exª e as seus dignos collegas o testemunho de sympathia que
me deram vinculando o meu nome á vida d’esse Concelho, e muito estimaria ter algum ensejo
de lhes provar o mais cordial reconhecimento…” na outra agradece igualmente: “ …. A
Câmara da sua Presidência me havia obsequiado tão distintamente, dando o meu nome a uma
nova rua da sua amável Vila do Conde…”
Assinadas e datadas de Coimbra 15 de Julho e 6 de Dezembro de 1902. Junta-se um cartão de
Bernardino Machado ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, Santos Tavares a solicitar os bons
ofícios para o regresso a Portugal de Francisco Figueiredo Faria em papel timbrado da
Embaixada de Portugal no Brasil. Junta-se o respectivo envelope.
80€ - 160€
208 - MALHÔA, José. - 1 Bilhete postal autógrafo
Bilhete postal dirigido a José Queirós:“…se tiveres tempo, passa qualquer destes dias pelo meu
atelier que tenho um recado do Relvas para ti…”
Assinado. 8 Mai.89 (data do carimbo do correio).
25€ - 50€
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209 - MARCOS, Padre (Pe. Marcos Pinto Soares Vaz Pinto Preto,dito). - 7 Cartas
autógrafas
Pensamos que devem ser todas dirigidas a
Veríssimo Maximo de Almeida. De cariz
político sobre os acontecimentos da época em
plena “Patuleia” que ele acompanhou e
influenciou. Uma ou outra parecem utilizar
linguagem sub-entendida entre os dois:
“Estou muito constipado e de remedio. Não
sahi fora, nem saio hoje. Diz-me alguma
cousa se sabes. Ouvi que a Patulea descia que o Tenente de Mello estava em Cintra com uma
guerrilha, he o genro do Flechter. Que o Foi estava em Vendas Novas. O Fronteira veio ao
Paço de sege ás nove horas…. … não sei nada. O Rey sahio um pouco tarde e á pressa. Diz-me
se sabes alguma cousa.” “… Os ares estão menos carregados. A Athmosfera mais limpa.
Mandarão chamar o Duque da Terceira. Vem os Ministros dos Estrangeiros, Reino e Guerra.
Eu espero aqui o Duque”
Assinadas. Este importantíssimo sacerdote, vintista, amigo de D. Pedro IV e confessor de D.
Maria II e membro da Maçonaria viveu por dentro de um dos períodos mais conturbados da
história de Portugal e a sua influência nos acontecimentos ainda não está bem estudada
. 150€ - 300€
210 - MARIA ANA DE AUSTRIA, Dona (Rainha de Portugal, Princesa da Áustria). - 1
Documento em pergaminho.
Carta régia “ porque V. Magestade eapor bem fazer a mercê ao Bacharel Caetano Pereira de
Castro Padrão do lugar de Juiz de Fora da Cidade de Faro por tempo de trez annos e o mais
que V. Magestade eouver por bem…”
Assinatura autógrafa. Datada de Lisboa, 29 de Maio de 1746.
120€ - 240€
211 - MARIA I, Dona (Rainha de Portugal). -1 Documento (2p.; 31cm.)
Alvará a “ …. Fazer mercê a Rafael de Souza Rego Valladares, filho de Paulo de Souza Rego,
de o tomar por escudeiro e Cavalleiro de sua Real Caza com setecentos reis de Moradia por
mez e hum alqueire de Cevada por dia , e he a moradia ordinária.”
Assinatura autógrafa seguida pela do Visconde Mordomo Mor. Datada de Lisboa 25 de Agosto
de 1789.
50€ - 100€
212 - MARIA II, Dona (Rainha de Portugal). - 1 Documento em pergaminho
Carta régia:“… de venda d’umas cazas no Beco de Santo António no sitio de Val de Pereiro
com os Nºs 8 a 10 que na conformidade da Lei arrematou João Manuel Gonçalves perante a
Junta do Credito Publico no dia 29 de Novembro de 1841 pela quantia de 245# 500 reis…”
Assinatura autógrafa seguida da de António José de Ávila. Datada de Lisboa 29 de Novembro
de 1841.Conserva o selo branco embora imperfeito.
100€ - 200€
213 - MARIALVA, Marquês de, (5º D. Diogo José Vito). - 1 Carta autógrafa (4p.; 22cm.)
Carta dirigida ao Intendente da Polícia Diogo Inácio de Pina Manique a pedir emprestados pela
segunda vez uns candieiros para iluminar as festas de fogo de artificio no seguimento de umas
cavalhadas que o Marquês estava a preparar para o Príncipe D. João (futuro D. João VI)
esclarecendo ainda que tudo era á sua custa: “…. eu já disse ao Príncipe meu Senhor que fazia
o fogo para S. Altezair ver e este que seria logo pasados os dias das Cavalhadas antes que se
perdece de todo por cauza da umidade … … como eu tinha pedido a V. Srª os candieiros
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emprestados, mandando eu preparar e lamçar-lhe o azeite dentro, tudo a minha custa; … … eu
tenho dito ao Príncipe meu Sr. que avia de illuminar a Praça, e S. M. me aprovou tudo, eu não
persizo de licença de mais ninguém pois para eu gastar o meu dinheiro não hé necessário
dizelo ao Secretario e portanto o Marquez de Ponte de Lima tão bem o sabe pois elle por
Ordem do Príncipe me mandou dar um pouco de sallitre para o dito fogo, pelo não o aver em
Lxª …”
Assinada.
150€ - 300€
214 - MARIALVA, Marquês de, ( 5º D. Diogo José Vito ).- 1 Carta autógrafa (2p.; 26cm.)
Carta dirigida ao Intendente da Polícia
Diogo Inácio de Pina Manique pedindolhe para receber e facilitar o
desalfandegamento de umas caixas que
lhe enviava D. João de Almeida e ao
mesmo tempo que lhe juntasse umas
encomendas que havia recebido de W.
Beckford de quem ficou muito amigo
depois da visita deste notável escritor inglês a Portugal: “… Bento meu criado entregará a V.
Srª huma ordem que teve o Desembargador Sueiro para me mandar entregar de bordo do
paquete…. Três cachas pequenas que suponho que são humas encomendas que eu fiz a D, João
de Almeida, as quais trazem um letreiro para mim e no cazo de não terem tornarão para essa
alfandiga. … … como tão bem remeto encluzu hum Bilhete do que contem as encomendas de
Becford, nas quais eu falei a V. Srª em Queluz quem podem vir no mesmo carro.”
200€ - 400€

Assinada. Leve humidade marginal.·
215 - MARICÁ, Marquês de (Mariano
José Pereira da Fonseca). -1 Carta
autógrafa (2p.; 21cm.)
Nesta carta dirigida a um amigo e colega o
famoso escritor e moralista brasileiro
agradece um livro e informa do seu estado
de saúde: “… Agradeço o livro, que me
remetteo ainda que bendito seja Deos o meu
mal não passa de?e este extraordinariamente suavizado pelo uso perenne
do carbonato de? o remédio mais eficaz
para prevenir a a formação da pedra de que
trata a obra. Vão 3 volumes dos Debates da
Convenção Nacional de 5 que comprei há
hum mês, os quaes muito interessam ao
observador dos destinos do espírito
humano; se agradar a leitura hirão os
outros 2 volumes.”
Assinada e datada de 6 de Abril de 1832.
Vestígios de cola no verso, e margens
levemente imperfeitas sem afectar a leitura.
250€ - 500€
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216 - MARTHA, Cardoso. -6 Cartas autógrafas e 3 Bilhetes postais autógrafos
Nesta correspondência dirigida ao Dr. Jorge de Faria, Cardoso Martha, que estava a iniciar a
publicação da Revista “Feira da Ladra” e precisava de colaboração literária, pede de forma
insistente mas bem humorada um artigo de Faria para essa publicação:” Vai sair aqui por todo
Março uma Revista minha Feira da Ladra. É uma nacionalização do Vieux Papiers; vamos a
ver o que isto dá. Todos me aplaudem e incitam; e entre outras pessoas que já me enviaram
artigos contam-se Raúl Brandão, Ferreira Lima, J. de Vilhena, Luis Chaves, Vergilio Correia,
Henrique Marques etc. Espero ter também a tua colaboração.” 11 / 1 /1931 “… por acaso não
terás por aí algum ms. curioso que não seja muito grande? Coisa que interesse o público,
claro, e não uma coisa como a Ronda de Lisboa , que o Sousa Pinto editou na colecção do
Diario de Noticias, edição que ficou quase toda nos armazéns, apesar do reclamo formidável
do jornal.” 10 / 2 /1932 “… Trata.se de 4 feira, que em matéria de colaboração para o nº 3 do
4º vol. Está à bout de reponses. Ora eu tenho-te encontrado sempre na mais amável, na mais
resignada… disposição de me auxiliares… terei ainda desta vez a mesma boa sorte das
outras?” 13 / 5 / 1932 “ Je suis tout à fait à la broxa!Acude-moi! Este grito de aflicção,
vociferado no mais clássico francês… … necessita de recorrer à tua boa amisade. Melhor: a
Feira precisa de ti. Tem fome e sêde de artigos: Não lhe dês bifes nem vinhos / nem um Doutor
bonifrate / como o dos versos do Vate; / dá-lhe um dos teus artiguinhos, / um naco da tua prosa
/ e vê-la hás mesmo um brinco / surgir co número cinco / toda janota e babosa!”
Assinadas e datadasquase todas.
100€ - 200€
217 - MARTINS, J.P. Oliveira. - 1 Carta autógrafa (2p.; 21cm.)
A um convite de colaboração literaria que lhe terá sido dirigido por jovens editores responde o
escritor: “Agradecendo muito penhorado o convite de V. Exªs; annuo com o maior prazer á
collaboração que desejam de mim. A Mocidade Académica é a esperança e o futuro da nossa
pátria; e nós, os que vamos descendo já para a velhice, devemos-lhe o concurso de todas as
nossas forças.”
Assinada e datada de 4 / 2 / 1890.
100€ - 200€

218 - MARTINS, J.P. Oliveira. - 1 Carta autógrafa (2p.; 21cm.)
Carta dirigida a José Figueiredo Faria, a pedir um favor de aceitar na qualidade de Deputado de
Circulo a transferência de un Juiz para a Povoa:”… um intimo amigo meu o Dr. João Eduardo
Lobo de Moura, actualmente juiz de direito na Gollegam pretende a transferência para a da
Povoa. … … A Povoa seria honrada tendo-o por juiz. O Ministro de quem elle e eu somos
amigos escreveu-me ainda hontem declarando-me toda a sua boa vontade a favor da pretensão
e fazendo apenas uma reserva: a do accordo do deputado do circulo. Esse deputado é V. Exª. E
por isso comprehende o objecto d’esta carta. Faz-me V. Exª o favor de escrever duas linhas ao
Júlio de Vilhena dizendo que teve noticia do meu pedido e concorda com elle? “
Assinada e datada do Porto de 24 de Junho de 1882.
70€ - 150€
219 - MARTINS, Rocha. -1 Carta autógrafa e 5 cartões de visita.
Conjunto dirigido ao amigo Dr. Jorge de Faria: “ Procurei-o já duas vezes sem resultado para
lhe falar. Desejava que me marcasse uma hora para conversarmos…”
Assinada. Em papel timbrado da Revista ABC. Junta-se o respectivo envelope. Os cartões têm
todos inscriçoes autógrafas e quase todos também conservam os envelopes.
25€ - 50€
220 - MELLO E CASTRO, Martinho de. -1 Documento (2p.; 34cm.)
Ordenação do Secretario de Estado da Marinha e futuroPrimeiro-ministro de D. Maria I ao
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Intendente da Polícia Diogo Inácio de Pina Manique: “…Sua Magestade he servida que
passando Vm. Logo ao sitio das Coutadas de Salvaterra & C., nele execute o Plano que com
Vm. Tenho ajustado; procedendo depois a tirar huma Devaça geral de todos os excessos que
tem acontecido nas ditas Coutadas; para o que ordena a mesma Senhora que Vm. Se possa
servir do auxilio dos Ministros que rezidem dentro ou fora dellas, como tambem dos Juízes,
Coiteiros, e mais Oficiaes que as guardão; encarregando-os de tudo aquilo que lhe parecer
necessário para mais eficazmente se conseguir o fim desta diligencia…”
Assinatura autógrafa. Datada do Paço de 2 de Julho de 1777.Trata-se de D. Martinho de Melo,
politico e diplomata. Foi primeiro Ministro de D. Maria I e Secretario de Estado da Marinha e
do Ultramar e dos Negócios estrangeiros, grande reformador do sistema colonial português, e
figura de relevo na época.
70€ - 150€
221 - MELO, Fontes Pereira de. -Correspondência deste notável estadista para o deputado
e correlegionário político Dr. José Joaquim Figueiredo de Faria de Vila do Conde, constituída
por 16 cartas quase todas autógrafas entre 1860 e 1878. Quase sempre abordando questões
políticas, candidatos e pedidos ou de favores ou de presença na Câmara de Deputados para
votações importantes: 22 / 9/ 1860 “… pedir-lhe um grande obsequio, que consiste em rogar a
V. Exª que promova directamente por si e por intervenção de seus amigos… o maior número
d’assignaturas que lhe for possível, para a Revolução de Setembro. O importante serviço que
nos faz diariamente aquelle jornal na impressa periódica …. o vivo interesse que tomo n’este
negocio…” 17 /5/1865 “… Rogo ..V.Exª que empenha toda a sua influencia para que seja eleito
deputado em V. Nvª de Famalicão o meu amigo Barão da Trovisqueira. V.Exª faz-me n’isto
singular obsequio, e eu conto decididamente com o seu apoio.” 2 / 9 / 1878 “… Consta-me que
V. Eª tem influencia decisiva no Pe. Jorge d’Alvellos: vou rogar-lhe o favor de se empenhar
tanto quanto puder para que o dito Padre apoie officialmente a candidatura Regeneradora em
Barcellos. Não pergunto pelo circulo de V. exª porque sei que é um dos poucos seguros no
Districto do Porto, o que eu estimo infinitamente.”
Assinadas e datadas. Juntam-se alguns dos respectivos envelopes.·
160€ - 300€
222 - MELO, Pascoal José de. - 1 Carta autógrafa (2p.; 23cm.)
Nesta carta dirigida ao Intendente da Polícia, Diogo Inácio de Pina Manique o famoso
jurisconsulto pede para um assunto ser despachado com brevidade: “… A poucos dias remetti a
V. Srª dentro de hum sobre-escrito uma declaraçam do Prior de S. Domingos de Montemor o
Novo, que era sobre o levantamento de hum sequestro: em que cuido que não poderá ser
deferido sem informe e maior averiguação o Pe. Que me deu a declaraçam que hé o Prior das
Freiras do Salvador persegue-me por ella: he provável que caso… … se tenha confundido entre
outros papeis; se apparecer logo pesso a V. Srª o favor da a despachar nos termos habituais
isto hé sem encontrar o systema de V. Srª nesta matéria, e se não apparecer logo aprove nova
diligencia.”. Assinada.
40€ - 80€
223 - MENDONÇA, Henrique Lopes de. -1 Carta autógrafa (4p.; 18cm.)
Carta dirigida ao Visconde de Sanches de Baena: “… E cumpre-me, antes de tudo, agradecer a
V. Exª a honra com que me distingue, citando mais de uma vez um modestíssimo trabalho meu.
…. Permitta-me V. Exª o acentuar a bella impressão que, na sua erudita memoria, me produziu
a a divergência das opiniões consagradas com respeito aos méritos de Vasco da Gama. ….
Preparo actualmente sobre Bartholomeu Dias, e n’elle ainda tenciono insistir mais tenazmente
sobre as poucas recomendações que tinha para levar a cabo uma empresa de tamanha
magnitude o feliz aventureiro que logrou concluil-a, roubando essa gloria a quem ella tinha
muito maiores e indiscutíveis direitos.”
Assinada e datada de 19 / 3 / 1898.·
40€ - 80€
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224 - MESQUITELA, Visconde de. -1 Carta (2p.; 32cm.)
Carta dirigida a Manuel Gonçalves de Miranda a propósito de um soldado desertor:”…Pela
carta que de V. Srª recebi em 15 do prezente em que me perguntava se Manuel Jozé, filho de
Francisco Joze, natural de Santarém o qual diz a V. Srª ser soldado dezertor deste Regimento
de Lippe, assim e que o dito soldado diz a verdade e tem praça na Companhia de Mourão; e
assim pode V. Srª quando ele aparecer avizarme, e mandarme a ordem para o mandar buscar.”
Assinatura autógrafa. Datada da Quinta da Luz 18 de Março 1778. Pensamos tratar-se do 1º
Visconde de Mesquitela (D. Luis de Sousa de Macedo), Coronel do Regimento de Lippe e
depois Tenente-General do Exército.
60€ - 120€
225 - MISTRAL, Frèdéric. -1 Cartão autógrafo
Neste cartão autógrafo dirigido ao Dr. Xavier da Cunha, director de Biblioteca Nacional de
Lisboa o notável poeta provençal, indaga se teria sido distinguido em Portugal com a atribuição
de alguma comenda: “Pourriez vous me dire si j’ai l’honneur de faire partie de quequ’un des
Ordres Royaux ou Nationaux du Portugal? Cela fut affirmé quelques fois, mais je n’ai jamais
reçu de document officiel et je suis en doute à ce sujet…”
Assinado e datado de Maillane 17 Outubro de 1902. Mistral recebeu o Prémio Nobel da
Literatura em 1904 conjuntamente com José Echegaray y Eizaguirre pelo renascimento da
língua occitana. Com o valor pecuniário do prémio criou o Museu Arlaten em Arles. Junta-se o
respectivo envelope.
50€ - 100€
226 - (MOÇAMBIQUE) DE SALLIS, Dr.(Jacques Nicolau De Sallis diCelerina). Correspondência deste “Phisico-Mór “ de Moçambique e explorador africano para o Marquês
de Bemposta e Subserra constituída por 15 cartas autógrafas 2 Cartas do Major João de Sousa
Machado e 15 documentos diversos. Tendo-se constituído 1854 uma Companhia para Explorar
Económicamente Moçambique, a Comissão chefiada pelo Ministro Almeida Garrett (o
escritor!) e que incluía o Marquês da Bemposta e Subserra, recebe através deste, informações
do Dr. Sallis que residia em Moçambique sobre as riquezas naturais do território. Estas cartas
de De Sallis ao Marquês descrevem em pormenor as riquezas naturais e comerciais que ele ia
encontrando e a ele se deve também a primeira tentativa da travessia de Moçambique a Angola
peloContinente. Incluem-se também diversos documentos com as relações dos objectos e
espécimes naturais enviados por De Salis para Lisboa para o Museu do Marquês bem como
amostras dos produtos comerciais para serem explorados pela tal Companhia, duas cartas do
Major João de Sousa Machado de Moçambique alertando o Marquês para o seguinte: “… Isto
por aqui vae continuando em estado lamentoso, e se o Governo não resolver já e já a olhar
para isto com seriedade, o resultado está previsto, que é assistirmos em breve ao funeral da
misera Provincia de Moçambique.” Junta-se ainda um “ Projecto provisório para a
organização de uma Companhia de Commercio agricultura e Minas nos Districtos de Sofala,
Quilimane e Tete, na Provincia de Moçambique” e um impresso com o historial da referida
Comissão e Bases da Companhia Geral da Provincia de Moçambique, génese da colonização
efectiva do território. Conjunto de grande interesse histórico.
200€ - 400€
227 - MOÇAMEDES, Barão de. - 1 Carta autógrafa (2p.; 35cm.)
Carta dirigida ao Intendente da Policia Diogo Inácio de Pina Manique: “ … para pedir a V. Srª
queira indmenizar-me de hum logro, em que a boa fé me foi meter. Procurando eu informações,
de hum cozinheiro, que queria levar para a Baronesa, e tendoas boas de hum que se me
oferecia, lhe mandei dar 19.200 para a compra de hum engenho de assar; e não tornando
aparecer o tal individuo, dipoiz de passados 8 dias, me vejo obrigado a pedir a V. Srª, o
mandar pella informação deste criado, compelir o tratante a que restitua esta quantia, e obviar
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Assinada e datada de 29 de Julho de 1780. Pensamos tratar-se do 2º Barão de Moçamedes (D.
José Manuel de Almeida Vasconcelos).
35€ - 70€
228 - MONSARAZ, Alberto de (Conde de). - 2 Cartas autógrafas + 1 Carta dactilografada
com final autógrafo (2p.; 21cm. + 2p.; 21cm.; 2p.; 27cm.)
Cartais dirigidas a Manuel de Bettencourt Galvão também figura proeminente do movimento
monárquico e escritor que colaborou em diversas revistas literárias da época. Numa das cartas,
pede a Galvão:“ Esqueceu-se Você de traduzir os “ Apendices”. Ora o que se lhe pediu foi uma
traducção integral e não uma operação de apendicite. Tenha paciência e acabe de traduzir
quanto antes, o que lhe falta, com a sua habitual e elegante precisão.” Noutra agradece ter
recebido um livro publicado por Galvão: “Recebi há dias, oferecido com palavras que muito
me sensibilizaram um exemplar de “ Ao serviço de El-Rei”, esse novo trabalho onde o ensaísta
e cronista de espírito lúcido, forma segura e fidelidade sem mancha, que em tantas páginas já
soubera ilustrar-se, mais uma vez consegue afirmar de maneira notável as singulares
qualidades dum autêntico escritor político.” Com referências a Hipólito Raposo e João do
Amaral.
Assinadas e datadas de Estoril 16 Março 1938; 7 de Dezembro de 1942 e de Lisboa 17 de Abril
de 1949.
35€ - 70€
229 - MONSARAZ, Conde de. - 3 Cartas autógrafas
Cartas dirigidas ao condiscípulo de Coimbra e grande amigo Dr. Jorge de Faria: “ 11- I – 1916
… É verdade lá me formei com 4 annos de atrazo! Não me alegra o facto em si, mas a ideia de
que, livre de preocupações escolares, terei, de ora avante, mais tempo disponível para a
propaganda política, a que nos vemos obrigados, nós que nascemos nestes sombrios dias de
infortúnio colectivo. …” 28 – VIII – 1921 “…Tomo a liberdade de enviar-te um pacote com
cinco cartazes, que te peço mandares afixar em Vila do Conde … … em lugar bem visível.
Mandei outros 5 ao Almeida Eusébio, para o caso desta carta te não chegar às mãos. “ (Paris)
5 – X – 1931 “ Pertenço, vae para dez anos ao Syndicat International de la Presse Etrangére
de Paris. Representei até 1923, “ A Monarquia” e quando esta deixou de publicar-se passei a
figurar como correspondente ocasional do “Diário de Lisboa”, onde pouco tenho escrito
porque esse jornal é aqui representado oficialmente pela Irene de Vasconcellos com quem me
dou bastante e que não desejo “ concorrenciar”. Muito gostaria, podendo ser, que me
enviasses um bilhete de correspondente – ou critico dramático por exemplo – do vosso jornal.
A minha situação dentro do Sindicato ficaria mais valorizada o que me permitiria obter com
maior facilidade, entradas nos Theatros e no Parlamento, esse palco onde só há pontos.”
Assinadas e datadas.
40€ - 80€
230 - MONSARAZ, Conde de. - 3 Documentos
Três cartões com poesias de Alberto Monsaraz impressas enviados a desejar bom Ano Novo ao
Dr. Jorge de Faria. Dois estão enriquecidos com inscrições e assinaturas autógrafas do poeta.
Datados de 1952, 1954 e 1956. Juntam-se os respectivos envelopes e dois cartões de visita com
inscrições autografas.·
30€ - 60€
231 - MOUZINHO DA SILVEIRA, José Xavier. - 1 Carta autógrafa (4p.; 21cm.)
Carta dirigida muito provavelmente ao deputado e amigo Dr. Francisco Figueiredo de Faria
sobre os assuntos económicos e políticos da época (que aparentemente se repetiram
ciclicamente até hoje!): “ agora parabéns pelo novo estado de coisas; elle terá altos e baixos, e
as difficuldades da herança passada, mas um fim está perto, e agora poderão conviver os
homens de bem -… … ir ahi em Agosto, e talvez ficar para vêr se posso ainda pôr alguma
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acção a favor do bem geral, ao menos
estou curado da desesperação, que me não
largava, e atormentava…sempre inimigo
dos Empréstimos… - Os Empréstimos ao
país a 5% obrigão a Nação a pagar em
menos de 14 annos o que recebeo para
ficar devendo o mesmo – nas Cortes
haverá quem peça o seguinte – quanto
devemos? quanto pagámos em juros ?
quanto recebemos ?qual he a cota dos
abonos somados na hora de que de facto
recebemos ? “
Assinada e datada de Paris de 3 de Julho de
1846. Mouzinho da Silveira foi um notável
estadista e jurisconsulto, e uma das
personalidades maiores da revolução
liberal.
40€ - 80€
232 - NAMORA, Fernando. -1 Carta autógrafa (2p.; 27cm.)
Carta dirigida á escritora Maria Rosa Colaço, com apreciações pessoais sobre a leitura de um
projectado livro desta escritora: “Li, finalmente, o seu “ É precisa uma flor” (todos os títulos do
livro são belos) e, se desejou a minha opinião, é porque confia na minha franqueza e prefere-a,
estou certo, a palavras de som rachado. Sabe bem que há livros que valem mais pelo que
sugerem, pelo que prometem, pelo que neles irresistivelmente… … do que pela” forma” sob
que se nos apresentam. O seu, creio, é um exemplo. Um livro de alguém de rara sensibilidade,
que capta o secreto significado das coisas e o transforma em beleza, em ternura, por vezes em
paixão.” Já no final diz ainda:” Não vou falar de mim. Continuo na minha auto-destruição, sem
meia hora diária de paz. As tarefas devoram-me. Já não sei se ao menos restam os ossos. Que
ambiente não lhe dará, embora com duro preço, um vasto material para a literatura? “
Assinada e datada de 11 de Outubro de 1964.
70€ - 150€
233 - NAMORA, Fernando. - 1 Carta autógrafa (2p.; 27cm.)
Nesta carta dirigida á escritora Maria Rosa Colaço, Namora apazigua as dúvidas da escritora:
“Foi esta a carta mais bela que recebi até hoje. E das mais reconfortantes. “Tenho tanto
medo”. Medo – quando se tem tal capacidade de adesão, de afecto, de dedicação? Tais pessoas
nunca estão sós, nunca estão vazias – pois o seu afecto torna os outros mais vivos, mais
encorajados, e a sua intima riqueza, são ajuda a dar-se, preenche-as e preenche o mundo. Que
bom receber uma carta assim! E que bom recebê-la num momento em que mais apetecia
recebê-la! Mil vezes obrigado.” e de algum modo desabafando diz : “ Eu vou andando. Por
circuntâncias várias, achei-me a reler alguns dos meus livros, a detestá-los e a tentar agora
limpá-los um pouco de tanta nódoa. “ termina “ O Outono doce ( e tão suavemente luminoso)
arrefeceu de súbito. Começou o “ meu tempo”. E a minha saborosa tristeza. Mas nem sempre
saborosa…”. Assinada.
60€ - 120€
234 - NAMORA, Fernando. -1 Carta autógrafa (2p.; 27cm.)
Carta dirigida á escritora Maria Rosa Colaço. Aludindo a uma prévia carta desta escritora e a
propósito da manifestada amizade que a escritora lhe dedicou, diz: “Foi um doce rio de afecto.
Foi bom. E é por isso que, quando me assalta esta sedução da renúncia, da fuga, de acabar, um
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alento me salva, me recupera: o saber que tenho pessoas que muito me estimam. Penso até que
o ódio que fui semeando é o preço inevitável das belas amizades. Não tem amigos quem não
pague esse tributo.” depois de referir que tem andado “ confluído num livreco sobre Monsanto
da Beira” prossegue em tom confessional:”Gostaria de lhe dar novidades, mas quais? Perdido
neste covil, que eu fiz provinciano, da Av. Infante Santo! Desertei dos cafés, quase desertei das
ruas, evito a malta das letras, enfio-me dentro do casulo do silêncio, que é também casulo da
náusea, da desilusão, do cansaço. …”
Assinada.
70€ - 150€
235 - (NATIVIDADE). -Pintura sobre pergaminho. - Sec. XIX (Principios?). -260 x 175
mm. Interessante natividade com personagens de feições orientais tendo em baixo a inscrição “
Nativitas Chisti”. De elaborada composição apresenta o menino Jesus deitado no berço com
Nossa Senhora e São José, acompanhados de três personagens e de um burro. Pelas feições das
personagenspensamos poder tratar-se de um trabalho de artista oriental para o mercado europeu.
Apresenta leve humidade e pequenas imperfeições no colorido.
(Reprodução a cores)
150€ - 300€
236 - NEIVA, Fr. João de (Pe. Fr. João Ascenção). - 1 Carta autógrafa + 1 Documento
autógrafo
O Pe Fr. João Ascenção era natural de S. Romão de Neiva no Minho e foi carmelita descalço. É
proverbial a sua extrema bondade para com todas as pessoas e até com os animais, recusando-se
a matar o mais incomodativo insecto. A carta é dirigida João Antonio de Oliveira de Braga
pedindo uma contribuição pecuniária para beneficência: “… a repetição do costumado favor
constante da incluza, podendo ser, no caso affirmativo, … V. Sr. pôr essa quantia / em que me
pode meter moeda e meia em cobre…” Junta-se um trabalho original autógrafo de Fr. João
Neiva intitulado “ Duvida se os Religiosos podem ter pecúlio com licença de seus Prelados –
Afirmativo” 6p. Junta-se ainda uma publicação intitulada “ Noticia Biographica do Padre
Mestre Neiva. - Braga: Typ. Lusitana, 1863. - 15p.; 20cm.-B.
50€ - 100€
237 - NETO, Pe. Serafim Silva. -9 Cartas autógrafas
Cartas dirigidas do Brasil ao Dr. Jorge de Faria a propósito de publicações e varias sobre a
aquisição de um manuscrito muito importante: “ …. Bem sabe que, já antes de conhecê-lo, eu
morria de amores pelo seu preciosíssimo manuscrito. Depois de vê-lo e devidamente apreciálo, cresceu sempre esse encanto. Nos últimos tempos tornou-se obsessão o desejo de possuí-lo,
de tê-lo comigo. Por isso tenho agora a ousadia- que suplico não o ofenda ou melindre – de
perguntar-lhe se o senhor teria coragem de vender-mo. Ele representa para mim inesgotável
material de estudo.”“…. Beijo-lhe as mãos por sua bondade em me proporcionar um sonho há
tanto tempo acalentado. Aceito, pois, a sua proposta e rogo-lhe que, desde já, tenha o negócio
por feito. Rogo-lhe que mantenha o manuscrito em seu poder, até que lhe cheguem às mãos os
20.000 Escudos.”[ em 1950 !].
Assinadas e datadas de 1949 a 1952.
50€ - 100€
238 - NISA, Marquês de. –1 Carta autógrafa (2p.; 22cm.)
Carta dirigida ao Intendente da Policia, Diogo Inácio de Pina Manique a pedir um favor: “…
Pessoa que desejo muito servir se entereça a favor do pretendente cujo negocio se expõem no
memorial incluzo e sabendo o favor que V. Srª me faz me roga peça a V. Srª todo o favor
possível.”
Assinada. Pensamos tratar-se do 8º Marquês de Nisa (D. Tomás Telles de Castro Gama)
Tenente de Cavalaria.
30€ - 60€
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239 - NOBRE, António. - 1 Carta autógrafa (4p.; 18cm.)
Carta dirigida a um amigo Alfred, pouco tempo depois de chegar á Ilha da Madeira em 1898.
Aparentemente trata-se de um amigo diplomata que havia conhecido na América
poispergunta:“… Vens transferido? Londres sempre foi o teu sonho, - e tens razão. Seria para
os meus actuaes gostos a minha cidade de predilecção. Mas diz-me? O Oliveira Lima continua
em Washington? E aquelle amável secretariode Hespanha que nos acompanhou às Saturnaes?
depois informa Há muito, há longos mezes que te devo carta. Mas, depois da aldeia, d’onde
conversei contigo pela ultima vez, fui para a Foz, e lá adoeci com um mal de olhos, mais
dolorozo para mim, talvez, do que foram os “ Males de Anto”. Vivi nas trevas, durante bastante
tempo. Adoeci depois com uma forte bronchite e acabei por vir passar o inverno à Ilha da
Madeira que (aqui para nós) é a Ilha dos Amores… Santa vida esta!sugere ao amigo vir passar
uns dias á Ilha e recorda : “… Lembro-me de ti com saudade e, agora com os telegrammas da
América, sobre o nosso Mac-Kinley e seus desígnios, a toda a hora me lembrava de
Washington e, de braço dado contigo, passeiava muitas vezes pelas suas ruas admiráveis.”
termina na duvida que a carta chegue ao destino pois o poeta não tem o endereço certo :”.. Não
te envio já o livro, [provavelmente a 2ª edição do Só] visto não estar bem certo da tua adresse;
escrevo-te um pouco á toa, …” Já depois de assinada, António Nobre acrescenta um “postscriptum” em letra pequena cruzada sobre a outra:” O Conde de Rezende que está aqui
commigo, no jardim do Hotel, vendo-me escrever, disse-me, a tua adresse exacta, menos o
numero, pois já morou defronte da tua caza. Abri de novo a carta para fazer novo enveloppe.
Esquecia-me de dizer que há apenas alguns dias que saio: estive muito doente (1 mez de cama)
com uma pleurisia e estou apenas convalescente. A minha mão ainda está tremula…”
Assinada e datada da Quinta Victoria de 19 d’Abril (1898).
600€ - 1.200€
240 - NOBRE, António. - 1 Carta autógrafa (4p.; 18cm.)
Carta dirigida a Vasco da Rocha e Castro seu amigo de meninice e companheiro querido dos
anos de Coimbra, pouco depois de ter chegado a Leça para passar as férias de Verão. Começa
por referir às inspecções militares que ele e o amigo da mesma idade teriam que se sujeitar [está
com 21 anos]” …por enquanto, falar em inspecções e tu bem sabes que eu tenho n’isso tanto
empenho como tu. Depois de ler a tua última carta perguntei (que não fosse eu às vezes, andar
enganado) a pessoa entendida e ella respondeu-me com grande surpresa minha que ellas já
andavam lá pelo Concelho de Penafiel e que em seguida, passariam a Boiças. Péssima é
portanto, a nossa pública administração que não manda listar à folha o annuncio respectivo
para conhecimento dos pobres interessados. Em epochas de Theodora, a organização civil era,
crei-o bem, superior à dos nossos dias…” depois fazendo alusão a um comentário de Vasco
numa carta anterior, António Nobre mostra-se bem curioso em saber quem se tinha interessado
por ele:” … Fallas-me na tua primitiva carta de um portuense que de passagem em Coimbra, te
falou de mim misturando a minha aplicação na alta Sciencia Jurídica, com a Arte simples de
rimar palavras: quem era elle? Satisfaz-me, peço-te esta ínfima curiosidade.” Continua
recordando a vida académica de Coimbra e os amigos comuns: “ … Não me fallas de Coimbra,
dos rapazes d’ahi, nem dos episódios de actos que à farta, devem ter havido. O Misco [D.
Francisco de Sousa e Holstein] fez acto, lá vi nas gazetas, e parece-me que o Zé Quintella
levou... …Ao Misquito escrevi mal cheguei d’ahi, numa carta que não pecava por licenciosa,
mas o que é certo é que não tive resposta. Extranhei, porque foi elle que me pediu duas linhas.
Qual a psychologia d’isso, sabes?”notando-se já uma certa sensibilidade no poeta pelo amigo
não lhe ter respondido à carta, aproveita adeixa e de uma forma impessoal transmite ao amigo e
cúmplice os seus dramas íntimos exacerbados pela ilusão amorosa de Margarida de Lucena, que
era da família de Vasco: “ Por falar de psychologia: O Hotel Estephania [Hotel de onde Nobre
estava a escrever] e seus dramas continuam a preocupar o pobre espirito já atormentado de
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Anto. P. [Purinha – Margarida de Lucena] vim encontá-la quasi em princípios de phtysica, por
motivos de paixão. A minha atitude foi amável, mas reservada. Isto é não falando em amor
tinha para com ela, apenas uma delicadeza fria. Fez-me versos que recitou ao Albertinhas
[Alberto Osório de Castro], que se tornou para ella e mim o diplomata real. Vão-se
encaminhando as coisas para uma reconciliação. Veremos “ termina assinando na 3ª pessoa: “
… … fez aqui o diabo no Domingo ultimo. Aconselhou a P. [Purinha] que purgasse o coração
de António Nobre. Fui hypnotizado e tive extasis. Extras … O teu amigo Anto.”
Assinada e datada Leça , 25-7-1889. Junta-se o respectivo envelope.
1.000€ - 2.000€

241 - NORONHA, Eduardo de. - 1 Carta autógrafa (4p.; 18cm.)
Carta dirigida provavelmente a um editor propondo a edição de um livro que havia escrito:
Depois de indicar o possível titulo da obra “ A Caminho do Sol” e transcrever os títulos dos
capitulos, diz “… É um livro de impressões de viagens, repleto de lendas, de anecdotas e de
factos interessantes. É principalmente um livro de ocasião. Como V. Exªas teem ahi alguns
livros meus, levados da Livraria tavares Cardozo e alguns que devem exgotados… … venho
propôr-lhes para editarem este livro, que me parece ter venda segura aqui e em especial no
Brazil… O livro tem entre 280 a 300 paginas e pode ser ilustrado ou não, conforme lhes
convenha…”
Assinada e datada de 24 de Janeiro de 1918.·
45€ -100€
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242 - NORTHUMBERLAND, Duque de (General Hugh Percy 2º Duque de). - 1 Carta
autógrafa? (1p.; 27cm.)
Carta redigida em português e dirigida ao Intendente da Polícia Diogo Inácio de Pina Manique a
agradecer as cortezias que recebeu quando esteve em Lisboa e a participar que lhe enviava um
presente:” A lembrança das Cortezias com que V. Srª me honrou no tempo que eu ficára Lisboa
me…. … a oferecer a V. Srª hum barril de Cidra de Inglaterra, que mando no Navio, The Seven
o Capitão Shore. Espero quer seja do gosto de V. Srª e que me fará a honra de acceitallo como
hum sincero sinal da minha amizade.”
Assinada e datada do Palazio de Northumberland 12 de Julho de 1792. Robert Southey que
esteve em Portugal ao mesmo tempo refere nas suas cartas que o Duque por causa da sua
arrogância aristocrática foi mal recebido pela comunidade inglesa do Porto.
100€ - 200€
243 - OLIVEIRA, Alberto de. - 1 Carta autógrafa (2p.; 18cm.)
Carta dirigida ao Dr. Carlos de Castro Faria:“ …. Parece que V. suppõe que o Lampreia me faz
quaesquer referencia desagradáveis a seu respeito. Se asssim é quero dizer-lhe que o
informaram ou V. comprehendeu mal. O Lampreia nunca em Lisboa me falou de V. senão em
elogio. Quando nos encontrarmos conversaremos mais sobre essas coisas brazilicas…”
Assinada e datada de 21 de Agosto de 1908. Em papel timbrado da Legação de Portugal em
Berna. Junta-se o respectivo envelope.·
35€ - 70€
244 - OLIVEIRA, Alberto de. -1 Carta autógrafa (2p.; 18cm.)
Carta dirigida ao Dr. Carlos de Castro Faria: “… Venho pedir-lhe a fineza de me enviar os
números do “ Times” e do “Standard” que fazrem referencia desenvolvida ao pastelão do
nosso Ministério da Marinha acerca do trabalho indígena nas colónias portuguezas. …. Espero
que tenha tido um verão agradável. Eu passei-o todo a consertar a minha saúde abalada desde
aquella temerosa grippe de Paris a cujo inicio V. assistiu. Agora estou bem. “
Assinada e datada de 20 de Outubro de 1906. Em papel timbrado da Legação de Portugal em
Berna.
35€ - 70€
245 - ORTIGÃO, Ramalho. - 1 Carta autógrafa (3p.; 18cm.)
Carta dirigida ao seu genro António Ramos, empresário do Teatro de São Luís a propósito de
uma récita promovida pela Duqueza de Palmela:“… assente que o espectaculo Palmella não
pode realizar-se na segunda feira 15 nem em nenhum outro dia da semana próxima. … …
poderia porem ter logar a representação na segunda-feira 22 do corrente? …… O grande favor
agora é que o nosso amigo Visconde de São Luis de Braga completasse a sua obra de
mabilidade dando-me a fixação d’esse dia… … A razão deste pedido é que a Duqueza, supondo
que a resposta do teatro enquanto ao dia da recita seria prompta, convocou hontem para
amanhã… a direcção das Cosinhas para tratar da recita e seria um grande contratempo que
n’essa reunião ella não tivesse solução definitiva sobre o dia do espectaculo…”.
Assinada.
80€ - 160€
246 - ORTIGÃO, Ramalho. -1 Carta autógrafa (4p.; 20cm.)
Carta dirigida ao seu genro António Ramos que estava em Paris, pedindo-lhe para lhe fazer
umas compras: “ Peço-lhe que me compre na Rue de l’Université n’uma brosserie que fica á
entrada. … caminho da minha antiga casa, logo ao sahir do Pont de la Concorde – um osso de
veado destinado `a adoucir la chaussure. Custa 1fr. 50… …. Queria ainda do deposito da louça
de Nevers na exposição, na secção das faianças na Rue de Paradis nº 51, dois sabots de louça,
preço de 3 francos pouco mais ou menos. São para dar à minha velha amiga Mme. Daupias
para a qual não chegaram uns presentinhos que d’ahi trouxe.” E com alguma ironia aconselha-
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o a levar Berta á Comédia Francesa “… Tratem immediatamente de ir para lá todas as noites
até o dia da volta. A Comedia franceza é a coisa mais bella que tem Paris e é indispensável
frequentar com assiduidade essa escola de decência.”termina: “Hoje todavia vou à noite ao
Coliseu ouvir cantar o Trovadôr!! Não quero ir d’este mundo sem ouvir mais essa.”
Assinada e datada de Lisboa 6 de Setembro.
100€ - 200€
247 - ORTIGÃO, Ramalho. -1 Carta autógrafa (4p.; 19cm.)
Interessante carta dirigida a sua filha
Berta, descrevendo uma paragem em
Zamora (Espanha) vindo de Salamanca e
a caminho de Miranda: “… … Assisti aqui
a parte de uma linda festa infantil, baile e
merenda num jardim, sendo convidadas
cerca de 500 creanças. Por causa da
grande
chuva não houve
baile
infelizmente para mim, e a merenda
realizou-se num café, fazendo de
camareras as senhoras Zamoranas. Os
pequenos
convidados
eram
indistinctamente de todas as classes da
sociedade; meninos de estimação e
meninos pobres ou remediados. Nenhum
feio, a maior parte lindíssima, todos
encantadoramente penteados à moda de
Filipe IV: côco muito rapadinho, apenas a
dois dedos da raiz do cabelo a sanefa a
meia testa numa linha recta sobre as
sobrancelhas, e de cada lado da cara as
competentes patilhas á altura da raiz inferior da orelha. Elles e ellas verdadeiros cherubins de
Murillo. … Está aqui no meu hotel Pepe Largo el picador que no domingo passado partiu uma
perna numa corrida, que tambem por causa do temporal não passou da primeira metade. … …
Em toda esta parte de Hispanha. De que eu tanto gosto, há a especialidade de se comer (para o
meu paladar) como em parte nenhuma do mundo. Deixei de almoçar, tomando apenas dois
pequenos almoços de leite, para não me carregar de mais, mas ao jantardespico-me, e quando
aparece o incomparável, o divino puchero, com gravanços, chouriço e cabrito, e os
phenomenaes espargos, que se comem todos de ponta a ponta, em azeite gelado, golpe de
vinagre e gemas d’ovos cosidos, com tarraçadas de Rioja e agua de In- Salus, é de bater
abaixo e de se acabar o mundo. A picante convivência das charras e dos charros tem apenas
um senão, que a banalisa um pouco. Faz-me pensar quando não sahir de Lisbôa, e que estou
nas Zarzuelas do D. Amelia…”. Assinada (“ Teu pae muito amigo Jose”) e datada de Zamora 2
de Julho.
150€ - 300€
248 - OUGUELA, Visconde de. - 1 Carta autógrafa (2p.; 20cm.)
Carta dirigida ao Visconde de Sanches de Baena sobre temas genealógicos: “…Os nomes dos
Avós maternos de minha mulher, Viscondessa de ouguella e Baronesa de Barcelinhos são os
seguintes: D. Rita Pereira Soares e José Pereira Soares, negociante de grosso tracto. …
Quanto a mim: meu pai chamava-se Ricardo Silles Coutinho e era filho de Manuel Francisco
Coutinho que foi fidalgo….”
Assinada e datada de Lisboa 6 de Setembro 1877.
30€ - 60€
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249 - PADULA, Antonio. - 2 Cartas autógrafas
Cartas dirigidas ao Dr. Xavier da Cunha a informar do envio de varias publicações da “ Societá
Luigi Camoens “:“… Avec la presente je me fais un devoir de vous offrir en hommage deux
plaquettes cammoniennes,vous priant de vouloir les agréer. En même temps je profite de votre
exquise obligeance et joins á mon envoi des exemplaires des plaquettes en question destinées á
certes savants et journalistes de votre pays.”
Assinadas e datadas de 1903 e 1908. Antonio Padula importante escritor lusófilo italiano,
publicou muitas traduções de obras portuguesas e a ele se deve a fundação da “Società Luigi
Camoens per la diffusione degli studi portoghesi in Italia”. Uma carta em papel timbrado da
sociedade.
60€ - 120€
250 - PAIVA, João Henriques de. - 1 Documento
Requisição da Real Enfermaria ao farmacêutico José Joaquim de Castro, filho e sucessor no
fabrico e comercialização da famosa “ Água de Inglaterra” inventada por seu pai Jacob de
Castro Sarmento ordenada e assinada pelo médico do Paço João Henriques de Paiva: “ Joze
Joaquim de Castro para o curativo dos Creados da Caza Real se fazem persizas doze Garrafas
de Agoa de Inglaterra, fabricada em sua Caza.”.
Assinatura autógrafa. Datada de 1804.
25€ - 50€
251 - PALMELA, Duque de. -1 Carta (1p.; 25cm.)
Carta dirigida ao Conde de Avilez:“… por motivo urgente me vejo na obrigação de Convocar o
Senado para se reunir amanhã 25 do corrente, ás onze horas da manhã; o que tenho a honra
de participar a V. Exª para que possa concorrer na Câmara à hora indicada.”
Assinatura autógrafa. Datada de 24 de Fevereiro de 1840.
35€ - 70€
252 - PALMELA, Duque de. -1 Documento (4p.; 25cm.)
Extracto da Acta do Conselho de Ministros em 20 de Fevereiro de 1835, em pleno Devorismo e
logo após a remodelação do governo presidido pelo Duque da Terceira. Como facto político
nacional relevante aponta-se a nomeação do Marquês de Saldanha como Embaixador em Paris.
Mas sob o ponto de vista histórico são importantíssimas duas decisões deste Conselho sobre a
abolição da escravatura: 1ª “ … Ficou incumbido o Ministro da Justiça de apresentar no
Conselho hum projecto de Lei para prohibir debaixo das penas mais graves a todos os súbditos
Portuguezes o trafico da escravatura para ficar sendo considerado como hum acto de pirataria
tanto pelo que respeita á sahida de escravos da Costa de África, como ao seu transporte.” e 2ª
“…Assentou-se em que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros entrará em negociação com
os Governos de Inglaterra e França para a conclusão de Convenções tendentes a impedir o
trafico illicito da escravatura por parte dos súbditos das suas respectivas Nações…”
Assinatura autógrafa do Duque de Palmela. Uma rubrica da época num canto refere: “ Guardese” Trata-se do 1º Duque (D. Pedro de Sousa Holstein) notável homem politico.
70€ - 140€
253 - PAMPLONA, General. -Diário do General Pamplona ex Portuguez, achado em
Coimbra entre os seus papeis, desde 3 de Maio de 1810 athe 4 de Septembro do dito anno. Sec. XIX. - (28p. não numeradas; 34cm.)
Trata-se de uma cópia da época, deste interessante diário do General Manuel Inácio Pamplona
Corte-Real, mais tarde Conde de Subserra, que ao Serviço de Napoleão integrou a famosa
“Legião Portuguesa”, conjuntamente com o não menos famoso Marquês de Alorna. É o relato
na primeira pessoa do avanço do Exército de Massena através de Espanha, para a 3ª Invasão de
Portugal. Inicia-se em Maio de 1810 quando é dada a ordem de Napoleão, e termina
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abruptamente quando o exercito está perto de Portugal. É fundamental para a história daquela
acção e dos portugueses que então serviram a França.De fácil e agradável leitura.
80€ - 160€
254 - PARDO BAZÁN, Emilia. - 1 Documento autógrafo + 1 Cartão de visita autógrafo.
Original autógrafo da composição “ Nueva profecia del Tajo”. Vem assinado no final.
Apresenta diversas emendas. O bilhete de visita é dirigido ao Dr. Carlos de Castro Faria: “…
los escritores estamos expuestos a veces a encontrar por alá gente a la cual irritan nuestras
ideas, nuestra estética, nuestra sinceridade de observación: justo es pues que também
encontremos espontâneas muestras de afecto, más agradecidas cuanto más inesperadas. La de
V. Exª me há sido gratíssima por venir de gente jóven…”
As margens da composição estão imperfeitas pois o papel é quebradiço. Emilia Pardo Bazán foi
uma das mais notáveis escritoras e contistas espanholas.·
40€ - 80€
255 - PASSOS MANUEL (Manuel da Silva Passos). - 2 Documentos (1 carta autógrafa)
Uma Portaria a informar a Sociedade Pharmaceutica de Lisboa, que a Rainha havia estabelecido
“ por Decreto de 29 de Dezembro ultimo… Estudos Geraes preparatórios, e hum Curso
especial de Pharmacia em Aulas Regulares, encaminhando assim esta interessante parte das
Sciencias Medicas, a poder alcançar em Portugal aquelle grão de perfeição a que tem chegado
nas Nações mais cultas.” com a assinatura autógrafa e datado do Palácio das Necessidades em
30 de Janeiro de 1837. A Carta autógrafa é dirigida a João Baptista Felgueiras a oferecer-lhe
três dúzias de Melancias. Este era produto da quinta de Passos em Alpiarça como o próprio
refere. Assinada e datada de 30 de Agosto de 1847.
40€ - 80€
256 - PASTA de despacho em pele, com pestana de fechar e fechadura em latão. Na pestana
ostenta a ouro as Armas de Portugal (finais do Sec. XIX) e na pasta também a ouro a inscrição “
Direcção Geral dos Trabalhos Geodesicos do Reino” enquadrada por uma cercadura gravada a
seco.
150€ - 300€
257 PEDRO II, Dom (Imperador do Brasil). - 1 Carta autógrafa (2p.; 21cm.).
Carta dirigida a um Visconde a
quem tinha morrido o pae escritor [
será a
Júlio de Castilho, 2º
Visconde de Castilho cujo pai o
famoso escritor António Feliciano
de Castilho e 1º Visconde havia
falecido no ano anterior ?]: “… A
estima affectuosa que consagramos
a seo Pae não podia extinguir-se
pela morte de quem suas obras
tornão sempre redivivo, sobretudo
os
memoriados
amigos
e,
aproveitando a publicação do livro
que lhe envio, e creio será lido com
interesse
dou-lhe
mais
um
testemunho dos sentimentos de seu
affeiçoado D. Pedro d’Alcantara.”.
Assinada e datada do Rio, 23 de
Março de 1876.
200€ - 400€
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258 - PEDRO V, Dom (Rei de Portugal). -10 Cartas autógrafas
Notável conjunto de extensas cartas do monarca para o Coronel Adriano Maurício Guilherme
Ferreri (Visconde de Ferreri) sucessor do Visconde de Sá [daBandeira] na Pasta do Ministério
da Marinha e Ultramar no recém-empossado Governo Regenerador do Duque da Terceira que
substituía o do Duque de Loulé Abrangem o período de 18 de Março de 1859 [o Governo
tomou posse a 16] a 20 de Fevereiro de 1860. Como Ferreri veio a falecer em 12 de Março de
1860 pensamos poder tratar-se de toda a correspondência do rei para este Ministro. São
interessantíssimas as considerações que o rei apresenta sobre os diversos assuntos tratados,
todas bem reveladoras da suacultura e da reconhecida aptidão que demonstrava para os
negócios de Estado

18/3/1859:”…. Envio-lhe alguns decretos, que o seu antecessor submetteu á minha assignatura
nos últimos dias da sua existência ministerial, e que elle tem de referendar. Entre elles vão três
que não assignei, nem assigno, porque excedem manifestamente as attribuições ordinárias do
executivo. São, debaixo de uma das suas formas mais innocentes, d’aquellas phantasias de
omnipotência politica, que o Visconde de Sá tinha por vezes… …Há outro documento, que
encontrará entre os que lhe remetto, e sobre o qual pensamos, creio eu, da mesma maneira: O
Visconde de Sá propôs-me, sem me consultar antes, a promoção de meu Irmão [futuro Rei D.
Luís I] ao posto de Capitão de Mar e Guerra. Intendia eu que convinha tornar o mais rara
possível a applicação do favor excepcional, de que, não sei porque respeito pelas idéas mais
erradas do passado, os príncipes gozaram na carreira militar.Eu vou mais longe; mas poucos
me acompanham, não insisto n’este principio: que o príncipe é uma cousa pelo seu nascimento,
e outra cousa pela posição que elle ocupa no serviço publico. A Doutrina é muito democrática;
e como a democracia mesma fazme não m’aceitar, coherente consigo mesmo quando conserva
á realeza as benesses que lhe fazem mal, creio-me dispensado de batalhar sem fructo…”
28/3/1859 a propósito do projecto de reorganização da Direcção Central dos Negócios da
Marinha e Ultramar e o Regulamento para o serviço no Arsenal e os trabalhos das Comissões
encarregadas de propor a reforma da Eschola Naval e as leis relativas á abolição dos castigos
coporaes no Exercito do Ultramar diz:”… … Não me parece que as alterações feitas no
existente sejam de um grande alcance, e algumas, se não me engano contribuirão para crear
embaraços no serviço sem vantagem alguma para os fins que ellas se propõem. ...depois
discorrendo longamente sobre o Conselho de Marinha v/s Ministério de Marinha termina:”…O
projecto no mais, é uma nova forma dada ao existente, sem a realisação do fim, que me parece
se tinha em vista ao reclamar a separação dos dois Ministerios. Queria-se que se deixasse de

79

sacrificar um ao outro segundo as predilecções do Ministro pelos nossos irmãos Ultramarinos,
ou pela honra da nossa bandeira. O mal está na communidade da Administração Fiscal, que
facilita as transferências indevidas de fundos coradas com o título de empréstimos. Esse mal
continua. Só se emendará completamente quando os dois Ministérios deixarem de ser geridos
por um só Ministro.”mais á frente acerca do projecto de reorganisação económica do Arsenal
lembra ao Ministro :”…Calcular o dispêndio pelo orçamento é fixar um mínimo, alem do qual
não póde descer a despesa, o que é perfeitamente dispensável. A questão resolve-se pelo maior
ou menor ganho de trabalho, e o trabalho quer a liberdade, que os regulamentos fiscaes
ordinariamente lhe negam, de fixar o seu preço. Não me parece que a economia politica do
Estado possa deixar de parecer-se com a ordinária, a menos que possamos organisar o
trabalho de maneira, que a retribuição possa ser livremente fixada pela administração. Pela
vista d’olhos que lamcei para o projecto, fiquei conhecendo que se fixa o máximo e o numero
dos salários; e esse máximo é de facto um mínimo. É o meio de produzir pouco e caro, e de não
sahir do estado presente em que as classes inactivas comem o producto do trabalho. O
orçamento das industrias officiaes deve ser um credito, um voto de confiança.” 27/9/1859 sobre
um projecto de alteração de um regulamento de 1851 sobre a inscrição marítima discorre
longamente sobre a matéria abordando a talhe de foiçe a questão da centralisação administrativa
e conclui sobre a opinião publica: “… … A opinião é um poder, mas não é um tribunal; tem
uma acção, mas não segue um processo; percebe, mas não pensa; julga mas não se informa;
condemna, mas não admite defeza.” na mesma, longa e muito interessante carta a propósito da
lei de recrutamento militar, adverte o ministro, comparando-a com a lei fiscal:”……A lei fiscal
vai perguntar em quem e de que forma se cahe o imposto; a lei de recrutamento contenta-se
com saber em quem não deve recahir. A lei fiscal taxa os haveres, que são diferentes segundo
os indivíduos, e variáveis segundo os tempos; a lei de recrutamento taxa a pessoa que é sempre
a mesma. … … Assim é que a conscripção em todos os paízes da Europa em que se estabeleceu,
tomou maneiras muito mais livres que entre nós, que entregámos o melhor que a democracia
creou, ao peior, que ella produz ou conserva.” depois voltando á centralisação administrativa
abeira-se com fundadas reflexões teóricas, da questão do municipalismo:”…A centralisação
mediatisou o município… deixou-lhe apenas o justo necessário para subsistir… …Trata-o
como um menor que pode passar á maioridade. Lembra-se de que, com todas as sociedades
democráticas, há uma grande necessidade de ordem, e uma grande tendência para a
indisciplina. Salvaguarda sufficientemente a primeira, quando não dá órgãos á segunda.
Fizémo-lo nós?” mais á frente declara outra vez as suas convicções pessoais noutro assunto:
“… Tenho para mim que a responsabilidade é o correctivo mais efficaz de todos os abusos de
poder. A perfeição no regime das sociedades está em cada um saber de quem, a quem, e do quê
se pode queixar. É tão verdadeiro e tão natural este principio que, por pouco que se observem
os hábitos sociaes, não é possível deixar de aperceber-se d’esse instincto particular que leva a
distinguir o maior culpado, e que é ao mesmo tempo a luz e o fogo das revoluções. Nunca
haverá administração sem acção e sem responsabilidade. É mais fácil desembaraçar a
primeira que definir a segunda.”
Através destas cartas pode aquilatar-se não só da bagagem cultural que D. Pedro V tinha mas
também do seu genuíno interesse nos assuntos de Estado: 22/2/1860 “… Empreguei estes dias
de Entrudo, que em tempo algum conseguiram tirar-me dos meus hábitos ordinários, em
examinar a imensidade de papeis que lhe devia.” e a cada passo exprime as suas ideias politicas
: 27/10/1859“… … De mim para mim estou convencido de que, para certo genero de trabalhos,
o Estado encontraria em abundância gente de officios, se a mão que paga se estendesse sempre
prompta á mão que recebe.”22/2/1860 “… Conhece o meu modo de pensar sobre o que os
Ingleses chamam os meios de influência da Coroa, e nós, com mais verdade, meios de
corrupção parlamentar. Tenho a simplicidade de acreditar que eles tem contribuído
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grandemente para a desmoralisação e para a apparencia de desmoralisação da nossa
sociedade politica.”
Terminamos com um exemplo da sua elevação moral e sentido de justiça: 22/2/1860 “…
Encontrei entre os meus papeis um officio do mesmo Governador [deAngola], … respondendo
ás duvidas, que se offereciam ácerca da proposta por distincção em combate que elle fizera em
favor do tenente Zacharias da Silva Cruz. Subsistem. Não creio que a necessidade da própria
defeza pedisse a morte dos prisioneiro, cuja soltura procuravam realizar os negros de [ ?] É o
próprio tenente quem , no seu officio ao Governador do Ambriz affirma o seguinte: “… a
pouca distancia me achava; mas isto foi tão repentino que o remédio foi acabar com o resto
dos prezos, e depois que ficámos livres d’esta distracção, tractei de batter os mattos etc.”.
Note-se que os prezos não só eram desarmados mas acorrentados. – O Visconde de Sá, apesar
da sua predilecção pela raça ethiopica, não me queria dar razão n’esta questão. Persuado-me
que a tenho, e penso que consigo se persuadirá do mesmo.”
Todas assinadas e datadas. Conjunto notável, do maior interesse histórico tanto mais que
pensamos estarem todas inéditas. As que têm varias folhas foram cuidadosamente cosidas a
“ponto da luva” nas dobras. Uma ou outra com pequeno defeito por lepismatídeo ou abertas nas
dobras.
2.000€ – 4.000€
259 - PENALVA, Marquês de. - 1 Carta autógrafa (2p.; 22cm.)
Carta dirigida ao Intendente da Polícia Diogo Inácio de Pina Manique:”…Devendo concorrer
como Grande, e como Portuguez para tudo o que for útil á defeza da minha Pátria,
determineime, seguindo o exemplo do Sr.Marquez Mordomo Mor, mandar três homens para
hum dos Regimentos da Corte, e para em tudo seguir os seus passos, rogo a V. Srª queira
fazerme o obzequio de mandar-me da Caza Pia três homens dignos da honra da vida a que os
destino, e em que sempre os protegerei.”
Assinada e datada de 28 de Julho. Pensamos tratar-se do 3º Marquês de Penalva (D. Fernando
Telles da Silva), Tenente-General do Exército, Deputado da Junta dos Três Estados, Censor
Regio da Mesa do Desembargo do Paço, e Conselheiro de Guerra de D. Maria I. Foi
Governador das Capitanias de S. Paulo e Rio Grande.·
35€ - 70€
260 - PENHA, João. - 4Cartões-de-visita
Num dos cartões o poeta escreveu no verso um soneto intitulado “ A uma loira de dez annos”
Que face peregrina!
Que mimo e que frescura!
Tu és a miniatura
Da cândida Rosina
A deusa clandestina,
A mão da formosura,
Não era assim tão pura,
Quando era pequenina.
Terás absintho ardente
Nos lábios da poesia,
E lava incandescente !
Hoje, porém, Maria,
Nos meus tu és sómmente…
Um copo de água fria
Assinado. Os outros cartões têm todas inscrições autógrafas.·
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25€ - 50€

261 - PENHA, João. - 2 Cartas autógrafas
Nestas cartas dirigidas muito provavelmente a um colega da Universidade, João Penha na altura
director do Jornal literário “ A Folha” agradece a promessa de colaboração do amigo e a
propósito da mesma, pergunta de modo bem-humorado e boémio: “…. Mas quando virá esse
espirro? O mais breve possível é o melhor: antes de soltar-mos hum espirro o estado é
desagradável, mas logo que se dá espalhando-se uma nuvem de perdigotos, o allivio é certo. …
… Cá fico á espera. A Folha tem sido muito bem recebida. “ na outra carta seguramente
dirigida ao mesmo amigo, que nunca mais lhe mandava a prometida colaboração, sempre com
bom humor, diz:”… Em vão tenho esperado o cumprimento da sua promessa. O espirro não
quer sair. Não desanimo contudo e enquanto não pagar, lá me tem á porta… … Outra vez o far
niente? Mas isto desculpas são mesmo, porque os do far niente gostam de divertir-se, e quem
escreve deleita-se, trabalha sem fazer nada, até certo ponto. Que diz doutor? as noites são tão
grandes…”
Assinadas.
40€ - 80€
262 - PERAGALLO, Pe. Próspero. -1 Carta autógrafa (2p.; 18cm.)
Nesta carta redigida em português e dirigida ao Dr. Xavier da Cunha, o insigne colombista,
ilustre lusófilo e tradutor de poetas portugueses já no fim da vida, dá informações sobre o dia-adia:”..Quanto a mim, pouco há que dizer; pois a minha vida de velho e muito velho corre
sensaborona, tendo poré, graças a Deus bastante saúde. De vez em quando só molho a penna,
para preparar uma segunda edição corrigida do opusculo – La Biblia di Clemente
Sernigi.”Mas como especialista que é ainda está atento aos estudos colombinos:”… Há
bastante tempo o Sr. Brito Aranha escreveu-me dando-me noticia de que em Hespanha um
jornal tinha publicado um artigo em que pretendia provar que Colombo era hespanhol e galego
– eu sabia isso de fio a pavio, de forma que lhe indiquei as collosaes asneiras que o tal
hespanhol tinha dito. O Aranha respondeu-me que queria apresentar as minhas criticas em
uma sessão da Academia…”
Assinada e datada de Genova 9 de Agosto de 1912.·
70€ - 140€
263 - PEREIRA DA SILVA, António Joaquim. -1 Carta autógrafa (2p.; 22cm.)
Instruções de embarque dadas por este poeta simbolista brasileiro: “… Ahi vai a mala e cadeira
incumba á pessoa que procure da minha parte á bordo o – Maitre d’Hotel – Louis – e lhe peça
que ponha na minha cabine nº 57 e 58 – que vou só, em cima de um dos leitos – hade ir na
cabine porque é a única mala.”
Assinada. Colada sobre cartão. Leves manchas de cola.
40€ - 80€
264 - (PERNES). - COMPROMISSO da Irmandade de Ss. da Freguezia de Pernes.-Sec.
XIX. - 44p.; 25cm.-E
Trata-se de um Compromisso miguelista da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Igreja
Matriz de Pernes tendo como Juiz o 2º Visconde de Andaluz (D. Joaquim José Santa Marta
Vadre Mesquita e Melo) e entre outros membros Jose Carlos Rodrigues dos Santos. A pagina de
rosto transcreve uma citação do Velho Testamento (Ecclesiastes Cap. 24) e vem adornada por
um bonito desenho á pena. O texto em caligrafia da época é de fácil leitura. No final vem a
confirmação real assinada pelos desembargadores do Paço. Está revestido por uma bonita
encadernação inteira de chagrin com esquadrias de roda larga e ao centro rótulo verde com
inscrições a ouro em ambas as pastas. Guardas em bonito papel estampado a cores da época.
Primeiras folhas com mancha de água (já desvanecida) no canto superior direito.
(Reprodução a cores)
200€- 400€
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265 - PERNES, Visconde e Viscondessa de. - 96 Documentos
Trata-se de um curioso conjunto de facturas e recibos quase todas de grandes casas comerciais
francesas de finais do século XIX referentes a compras do casal Pernes. Todas manuscritas,
algumas seladas. A grande maioria apresenta bonitos papeis timbrados da época. Indicamos
alguns nomes das casas comerciais: Librairie Delagrave, Ladois (Instrumentos cientificos),
West End Tailors, Eppler & Lidén (sapataria), Bte. Leroux (Marceneiro), Marguerite Raybois,
Erhard fréres, Cartier (Joalheiros), Leelio, O’Rossen (Alfaiataria), C. Soupé – marbrier, E.
Lafon jeune – chemisier, M. Stein (Encadernador), Gélot (Chapelaria), Maison L. Simon
(Móveis), Alaurent (Móveis), Ed. Brochard (Maleiro), Maison Robert Cumberland, T. Blossier,
Au Châtelet, Ch. Legoux-emballeur, Jourdain & Brown (Alfaiate), A. Dusautoy (Alfaiate), L.
Brunet ( Papeis de parede), Heugel & Fils ( musica), Vve Belin & Fils, Bianchetti (Toldos), H.
Lepetit- serrurier etc. Junta-se ainda 3 recibos de depositos no “ Comptoir National d’Escompte
de Paris” e 1 papel selado da época em branco.·
100€ - 200€
266 - PI Y MARGAL, Francisco. -1 Carta autógrafa (2p.; 21cm.)
Carta solidária dirigida a Antonio Vaz de Macedo e Artur Pinto da Rocha, estudantes de
Coimbra que pelo ultraje inglês do ”Ultimatum” publicaram um número único de um Jornal “ O
Anathema” sobre a questão: “ Queridos hermanos: siento como si fueran proprios los ultrajes
que recibis. Amo a Portugal, separado de Espanha hace siglos, no por el odio de los pueblos,
sino por haber sido la primera nación que recorrió las costas occidentales de Africa, doblo el
Cabo de Buena Esperanza y abrió nuevo caminho para las Indias.”
Assinada e datada de Madrid 16 de Setembro de 1890. Este notável escritor e político catalão
foi Presidente da 1ª República Espanhola. Restauro num pequeno rasgão.
50€ - 100€
267 - PIMENTA, Alfredo. -1 Carta autógrafa (2p.; 20cm.)
Carta autógrafa dirigida a um amigo: “…. Vi hontem no jornal a triste notícia da morte da sua
mãe. Parece-me que a conheci, há anos e quando tive o prazer a ser recebido em caza do seu
pai. Mas não me lembro a propósito de quê. …. Tinha já sua mãe, uma idade avançada, mas
para o coração do filho, os pais nunca são velhos…”.
Assinada.
25€ - 50€
268 - PIMENTEL, Alberto. -1 Carta autógrafa (1p.; 21cm.)
Carta dirigida provavelmente ao Visconde de Sanches de Baena: “… Vi no livro do Borges de
Figueiredo sobre Odivellas que V. Exª possue um móvel que foi de Soror Paula. Quer V. Exª ter
a bondade de m’o descrever? Sabe V. Exª se, alem do Marquez de Vallada, haverá outras
pessoas que possuam objectos da mesma freira?”.
Assinada e datada de 20 – 2 – 91.
40€ - 80€
269 - PIMENTEL, Alberto. -1 Carta autógrafa (2p.; 18cm.)
Carta dirigida ao Visconde de Sanches de Baena: “…e para lhe avivar a memória acerca de
Garcia de Moura Telles, neto de Luis Pereira de Barros, o que foi enforcar por amor da cigana
Margarida do Monte.”
Assinada e datada de 29 – 3 – 1891.
30€ - 60€
270 - (PINA MANIQUE, Diogo Inácio de Pina). - 1 Documento
Carta do Provedor e Administrador da Ordem de Cristo a nomear:“…que António de Pina
Manique sirva por tempo de mais seis mezes da data deste em deante e o filho [ Diogo Inácio]
de Escrivão da Contadoria do Mestrado da ditta ordem com o qual haverá o mantimento delle
ordenado…”
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Assinaturas autógrafas de António Alvares da Cunha e Araújo e José Francisco da Cruz Alagoa.
Datada de 20 de Abril de 1765.
30€ - 60€
271 - PINA MANIQUE, Diogo Inácio de. - 1 Documento
Certidão passada a favor do Visconde de Barbacena: “ Nesta Secretaria das Commendas vagas
das três Ordens Militares consta do Registo das Cartas de mercês de Commendas… … mercê
no anno mil setecentos e dezaseis ao Visconde de Barbacena Frei Luis Xavier Furtado de
Castro do Rio e Mendonça das Commendas de Santa Ovaya de Rio Covo, de São Romão de
Ponte coberta, de São Julião de Bragança e de São Martinho de Refoyos, todas quatro da
Ordem de Christo.”
Assinatura autógrafa. Datada de Lisboa 23 de Fevereiro de 1776.·
75€ - 150€
272 - PINA MANIQUE, Diogo Inácio de. - 1 Documento autógrafo
Procuração a favor de Manuel José de Morais: “Por esta por hum denós feita, e por ambos
assignada concedemos todos os poderes em Direito… …. Ao Sr. Manoel Joze de Moraes para
por nós tomar posse de todos os bens que nos tocão tanto da herança de nosso pae e sogro o
Sr. Nicolau de Mattos Nogueira, como também daquelles que … … nosso cunhado e irmão o
Sr. Joaquim Joze de Brito Nogueira…”

Assinada e datada de Lisboa, 28 de Novembro de 1776. Com a assinatura autógrafa da mulher
de Pina Manique D. Inácia Margarida Umbelina de Brito.·
150€ - 200€
273 - (PINA MANIQUE, Diogo Inácio de). -15 Cartas (para)
Trata-se de um conjunto de 15 cartas dirigidas ao Intendente da Polícia, Diogo Inácio de Pina
Manique todas de finais do século XVIII sobre assuntos diversos: Conde de Valadares, Marquês
de Abrantes, Bartolomeu da Costa, Nicolau Antonio Negrão, Rodrigo José de Menezes, José
Caetano de Sousa, Marquesa do Lavradio, Marquesa de Ficalho, Filipe Ferreira de Araújo e
Castro, E. Forbes, Francisco de Almada, Pedro de Melo Breyner, Marquês de Tancos
200€ - 400€
274 - PINA, Mariano. -1 Carta autógrafa (3p.; 18cm.) + 2 Cartas autógrafas
Carta dirigida muito provavelmente a Antonio Vaz de Macedo e Artur Pinto da Rocha,
estudantes de Coimbra que iam editar um numero único de jornal “ O Anathema” inteiramente
dedicado ao caso do “Ultimatum” e que devem ter convidado o jornalista português em França,
não só a contribuir com um artigo mas também a procurar outros colaboradores franceses. Pina
responde: “… Quanto a obter colaboração de escriptores franceses, verei o que é possível fazer
n’este sentido, atendendo a que todos eles são difíceis de abordar quando se trata de escrever
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para números únicos de jornaes que não sejam exclusivamente de caridade. Tal não o presente
caso, e só se poderá obter colaboração d’alguns jornalistas políticos mais conhecedores das
questões entre Portugal e Inglaterra.”
Assinada e datada de Paris 19 de Março de 1890. Junta-se duas cartas autógrafas do mesmo
autor.
40€ - 80€
275 - PINHEIRO, Manuel Gustavo Bordalo. - 1 Carta autógrafa (2p.; 18cm.)
Carta dirigida a um amigo Jeronimo: “… Queria ir pessoalmente agradecer-lhe e abraçal-o,
mas não me tem sido possível fazel-o e então para não demorar mais este dever, queira o meu
caro Jeronymo, acceitar, por este meio, todos os meus agradecimentos. Quando é que V. se
decide a dar-nos o gosto de vir jantar connosco á sua casa da Avenida Miguel Bombarda
ABC?”
Assinada e datada de 24 de Junho de 1914.
20€ - 40€
276 - PINHEIRO, Rafael Bordalo. - 1 Carta autógrafa (4p.; 18cm.)
Do Grande Hotel da Torre da Águas de Entre-os-Rios onde estava em tratamento, Bordalo
escreve ao seu amigo Jerónimo Silva, dizendo como se encontra no tratamento, quem veio com
ele, e desculpando-se de não o ir visitar a Caldelas pois “ é forçoso que a minha partida para as
Caldas seja no principio de Agosto, estou fazendo grande falta para conclusão de vários
trabalhos” tanto mais que “ Não pude ter aqui o descanço que esperava, porque tive que
desenhar sempre a pagina do jornal, e entalaram-me com umas massadas em barro, para uma
festa de caridade…” referindo-se
aparentemente a uma informação de
Jerónimo Silva de que teria em casa a
companhia de um amigo comum o
escritor Ramalho Ortigão diz Bordalo:”
Tenho grande pesar por não poder ir
abraçal’o n’este momento, e não ter o
prazer de ouvir o meu amigo Ramalho
Ortigão, pessoa que eu adoro, e que só
ouvil’o um instante, dá força e bom
humor e coragem aos mais doentes e
abatidos. Já lhe devi uma cura rápida
por me ter feito o favor de visitar-me
estando eu doente com a minha
bronchite. Narrando-me brilhantemente
a sua recente viagem a Napoles, tão
bem e com tanta alegria, que quando
sahio, eu estava bom. Peço-lhe o favor
de lhe fazer muitos cumprimentos meus,
assim como ao Augusto Roza e
Senhora.”
Assinada e datada de 26 de Julho de 1904. Em papel timbrado do Grande Hotel da Torre.
80€ - 160€
277 - PINHEIRO, Rafael Bordalo. -1 Carta autógrafa (2p.; 27cm.)
Nesta carta dirigidaa Jeronimo Silva o notável artista responde a um convite que lhe havia sido
dirigido pela Associação de Imprensa Portuguesa para colaborar numa festa que iria ser
realizada no Teatro de São Carlos a 24 de Março de 1899, Bordalo diz logo: Associo-me
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inteiramente, e com muito prazer, não só pelo fim justíssimo a que se destina mas por ser uma
festa dos meus amigos do Século …” depois, a propósito da colaboração que lhe era pedida,
esclarece: “… Estou prompto para tudo em que quizerem utilizar me, decoração da sala e
outros, mas o seu empenho de accrescentar um numero ao seu programma, fazendo eu
caricaturas em publico parece-me, permita-me que lhes diga, não lhes dará o resultado que
esperam; - é um trabalho que não sei fazer bem, ensaiei no Porto, há bastantes annos, a favor
das victimas do incêndio do Baquet, e foi tão mau tudo o que fiz, que jurei para nunca mais,
sahi-me pessimamente do meu arrojo – Ora hoje estou pior, deshabituado de trabalhos
rápidos, velho, passsado de moda (se é que alguma vez o fui), triste, sem ideas, n’um estado
nervoso terrível, sem presença de espírito para poder serenamente rabiscar deante de um
publico numeroso e illustrado, hoje que tantos outros teem feito esse trabalho com sucesso,
temo, meus Amigos, que, alem de um numero secante seja um tremendo fiasco para mim, e a
nota discordante e negra do seu brilhante sarau.” Acrescentando mais razões para recusar a
pedida colaboração, termina com referências a Alberto Bessa e Viegas Correia.
Assinada e datada das Caldas da Rainha 8 de Março de 1899. Em papel timbrado da “ Fabrica
de Faianças das Caldas da Rainha”.
100€ - 200€
278 - PINHEIRO, Rafael Bordalo. -1 Carta autógrafa (1p.; 27cm.)
Carta dirigida a Jerónimo da Silva, a agradecer um telegrama que este lhe havia enviado
aquando da Festa Homenagem a Bordalo promovida pela Associação da Imprensa e realizada
no Teatro D. Maria em 6 de Junho de 1903:”..Desculpe-me não ter agradecido
immediatamente, como devia, a fineza do seu telegramma, no dia da minha festa no Theatro de
D. Maria. Mas não calcula como fiquei cançado, os nervos excitadíssimos, porque os velhos,
como eu, tem a sesibilidade mais viva, e comoveu-me estraordinariamente a manisfestação que
me fizeram, exagerada e injusta, porque os meus méritos estão longe de merecer tão alta
consagração.”
Assinada e datada das Caldas da Rainha 24 de Junho de 1903. Em papel timbrado da “ Fabrica
de Faianças das Caldas da Rainha”·
70€ - 140€
279 - PINHEIRO, Rafael Bordalo. - 1 Carta autógrafa (1p.; 27cm.)
Carta dirigida a Jerónimo da Silva, a agradecer um telegrama que este lhe havia enviado
aquando da Festa Homenagem a Bordalo promovida pela Associação da Imprensa e realizada
no Teatro D. Maria em 6 de Junho de 1903:”…Desculpe-me não ter agradecido
immediatamente, como devia, a fineza do seu telegramma, no dia da minha festa no Theatro de
D. Maria. Mas não calcula como fiquei cançado, os nervos excitadíssimos, porque os velhos,
como eu, tem a sesibilidade mais viva, e comoveu-me estraordinariamente a manisfestação que
me fizeram, exagerada e injusta, porque os meus méritos estão longe de merecer tão alta
consagração.”
Assinada e datada das Caldas da Rainha 24 de Junho de 1903. Em papel timbrado da “ Fabrica
de Faianças das Caldas da Rainha”·
70€ - 140€
280 - PINTO, Capitão Júlio da Costa. –20Cartas autógrafas
O Capitão Júlio da Costa Pinto envolvido politicamente na causa monárquica onde
desempenhou papel de relevo, comandou as hostes civis monárquicas em Monsanto quando em
Lisboa as forças realistas acompanharam a famosa “Monarquia do Norte” chefiada por Paiva
Couceiro. Ferido com gravidade depois de um heróico combate, foi preso pelo exército
republicano e sem nunca abandonar as suas convicções monárquicas, chegou a Secretario e Aio
da Rainha Dona Amélia já no exílio entre 1945 e 1951. Esta significativa correspondência
dirigida ao Coronel Alfredo de Albuquerque, considerado como um dos últimos cavaleiros da
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Monarquia e do Rei, Guarda Real da Rainha D. Amélia e Coronel Honorário de D. Manuel II,
que também se distinguira corajosamente ao lado de Paiva Couceiro nos combates da Rotunda
em 1910, é notável testemunho não só da lealdade indefectível de Costa Pinto á Causa
Monárquica, mas também das graves discórdias que dentro dela havia. Abrangem um período
de Abril de 1918 até Fevereiro de 1930. Em 24 de Abril de 1918 Costa Pinto informa
Albuquerque [então Presidente da Liga Nacional Monáquica]: “ Participo a V. Exª que, nesta
data escrevo a S. Exª o Sr. Conselheiro Ayres d’Ornellas desligando-me de todo da causa
monarchica. Nunca na minha vida me sujeitei a desconsiderações seja de quem for…” logo de
seguida em 1 de Maio reafirma noutra carta, “…A ideia de que a minha ultima carta obedeceu
a um movimento impulsivo, deve desaparecer do espírito de V. Exª. Confirmo tudo quanto
então disse a V. Exª com a calma, a serenidade… … Eu abandono a Causa Monarchica; ela
que siga o seu destino. Sacrifiquei-me sete annos; basta de tanto soffrimento, de tanta
humilhação para ser o degrau do Dr. Moreira d’Almeida e quadrilha com filho e tudo…
…ressuscitar o que se afundou em 5 d’Outubro? Não, não valia ter custado tanto para entregar
a Monarchia restaurada, revigorada com tanto e tão generoso sangue, aureolada de tanto
martyrio, á cáfila que a não soube defender, á quadrilha que tornou a própria pessoa do Rei
odiosa ao esquisito do povo de Lisboa. Não mil vezes não.” ainda na mesma carta e de uma
forma quase premonitória adverte acerca da situação politica da época que pareceria a muitos
ser então mais favorável á monarquia, “….tristissimo porque os meus vaticínios são bem
sombrios… … eu vejo desenhar-se no futuro uma terrível ameaça para todos nós; sinto que a
inconsciência preside aos monarchicos que se julgam a cavalo na situação e a apreciam como
se ella offerecesse qualquer garantia de solidez! Insensatos! Loucos ou maus!?” enaltecendo a
lisura e o denodo de Paiva Couceiro termina dizendo:”Com a minha cumplicidade não se
entregará a monarchia do futuro nas mãos enxovalhadas dos tíbios que não tiveram energia
para a sustentar. Não posso combater; não tenho armas; abandono a lucta, vencido d’antemão,
nunca convencido; o futuro se encarregará de me dar razão.” Numa extensa carta escrita a 7
de Maio de 1920 da Casa de Reclusão da Trafaria onde estava preso depois de ter comandado o
derrotadoreduto monárquico em Monsanto, de forma frontal e veemente tece duras criticas,
veladas e explicitas aos seus correlegionários! “…. Não tencionava eu aludir ainda mais ao
facto reealmente deveras extranho e para mim inexplicável, do mais completo e absoluto
silencio, tanto de V. Exª como do Sr. Capitão Remédios da Fonseca. Estranhei; mas não
costumo recriminar seja quem for. Viu V. Exª o que se passou antes, durante e depois de
Monsanto. Vivo aqui com os maiores responsáveis desse tremendo desastre militar, e ainda
nenhum delles me ouviu a menor palavra de censura ou de recriminação. Deixo que cada um
marque pelo seu procedimento o logar que quer ocupar, segundo a sua sensibilidade, o seu
carácter ou temperamento…...Portanto eu não seria capaz de recriminar V. Exª por não ter
vindo aqui…. …. Uma vez porem que V. Exª tocou no assumpto, eu com aquella lealdade que
tem sido o meu apanágio, dir-lhe-ei que lamentei deveras que nem uma única vez dos amigos
do Liberal houvesse um, que, directa ou indirectamente, por ceremonia ao menos me mandasse
perguntar se eu precisava de qualquer coisa! É duro para mim, e faz péssimo effeito para os
outros. Quantas vezes me teem perguntado pela celebre Liga Nacional, sem que eu saiba
sequer o fim que levou! Toda a carta segue num desfiar de criticas exacerbadas explicando
ainda a casualidade da sua participação em Monsanto:”… Eu não soube da proclamação da
Monarchia no Norte, senão por acaso. Já tinha ordem de prisão contra mim, quando mandei
perguntar ao Azevedo Coutinho se me queriam, porque eu estava farto de ser corrido dos
quartéis como indesejável… … Azevedo Coutinho mandou-me dizer que fosse; eu fui; bradei;
barafustei; berrei para irmos para a Rotunda; os sábios apontaram para Monsanto; eu fui
cônscio da asneira; commandei os civis por não haver mais ninguém que o quizesse fazer.
Tenho a honra de poder affirmar que foi a ultima linha que retirou em ordem, de vagar. O
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relatório do Chefe do Estado-Maior das forças que nos atacaram pela Ajuda, faz-me justiça, e
lá diz que a defeza foi heróica, defendendo o terreno palmo a palmo.”termina “felicitando” o
seu amigo: “.. Felicito V. Exª por ter conseguido escapar á vassourada que tanta gente varreu.
Faz muito bem em se conservar na sombra, pois nada ganha a causa em ter mais presos.”
Interessante acervo epistolar onde se pode acompanhar o penoso percurso profissional e politico
desta importante personagem da Causa Monáquica.
Assinadas e datadas. Algumas em papel timbrado da Companhia de Seguros Atlas.
200€ - 400€
281 - PIO IX (Papa). - 1 Documento (2p.; 30cm.)
Trata-se de uma carta de Manuel Duarte que pede ao Papa que conceda indulgências para si e
para todos os elementos da sua família. Está despachada pelo Sumo Pontífice.
Assinatura autógrafa. Juntam-se 5 documentos parcialmente impressos que concedem
indulgências varias ao Pe. Joaquim Antonio Gomes de Braga, em nome do mesmo Papa e
assinadas pelo Nùncio Apostólico em Lisboa e datadas 1858.
35€ - 70€
282 - POMBAL, Marquês de. -1 Carta (2p.; 22cm.)
Carta dirigida ao Juiz do Crime do
Bairro do Mocambo em Lisboa
para proceder de imediato a
investigações sobre a morte
ocorrida nesse dia de Miguel de
Arriaga Brum da Silveira do
Conselho da Rainha que era casado
com Dona Mariana Joaquina de
Vilhena Pereira Coutinho afilhada
e dama da Rainha e amiga muito
chegada da mulher de Pombal: “
…. logo que receber este Avizo
passando á Caza em que faleceo
Miguel de Arriaga Brum da
Sylveira, proceda a formar Corpo
de delicto com o exame do
Cadaver, feito em assistência dos
Cirurgiões que asistiram á Junta,
que se fez do Defunto, quaes
foram; Theotonio dos Santos; o
Cirurgião do Regimento de
Meckleburgo chamado [?]; e
Marçalino de Souza: e fazendo
também logo prender nas Cadeyas
do Limoeiro ao Cirurgião do
Regimento de Artilharia de Lagos
chamado Rochart. E da execução
de tudo o referido dará Vme conta
por esta Secretaria de Estado dos
Negócios do Reino para ser prezente a Sua Magestade.”
Assinatura autógrafa. Datada do Paço em 25 de Fevereiro de 1773.
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220€ - 450€

283 - POMBAL, Marquês de. - 1 Carta (2p.; 22cm.)
Carta dirigida ao Dr. Manuel Gonçalves de Miranda, Intendente Geral da Polícia (antes de Pina
Manique) a ordenar: “ … … mande transportar com segurança a bordo do primeiro Navio que
partir para o Porto de Bissau os cinco prezos que se acham na Cadeya do Limoeiro á ordem do
mesmo senhor, declarados na Relação incluza, assignada por Clemente Izidoro Brandão,
Official Maior da Secretaria de Estado dos Negócios do Reino; para servirem no mesmo
Prezidio de Bissau, enquanto sua Magestade não mandar o Contrario”.
Assinatura autógrafa. Datada do Paço em 30 de Abril 1776. Pequenas imperfeições numa
margem que afectam muito levemente poucas letras.
150€ - 300€
284 - POMBAL, Marquês de. - 1 Carta (2p.; 34p.)
Carta dirigida ao Juiz de Fora de Almada ordenando: “...faça pôr promptos no caes desta Villa
por todo o dia 13 do corrente dous Barcos Casilheiros, para transportarem a Belém os Coches
do mesmo Senhor [Rei] além dos vinte e oito Barcos, que, como se tem avizado a Vme. Em
Carta da data desta, devem estar promptos na Ponte do Montijo no dito dia 13, e 14 do
corrente: Dirigindo Vme as Guias dos ditos dous Barcos a Marcello Joseph de Miranda,
Pagador das Jornadas de S. Mgte. Em o cazo de
os não haver, para o mesmo dia 13 por andarem
fora; Vme mandará os primeiros que ahi forem
chegando, com ordem de que os Arráes delles
busquem nesta Villa o Cocheiro do mesmo
Senhor, para assistir ao embarque dos ditos
Coches…”.
Assinatura autógrafa como Sebastião José de Carvalho e Mello. Datada de Salvaterra de Magos
a 10 de Fevereiro de 1758
220€ - 450€
285 - POMBAL, Marquês de. - 1 Carta (2p.; 22cm.)
Carta dirigida á Regente do Recolhimento de Nossa Senhora dos Anjos, instituição fundada em
1747 pelo Pe. Lázaro Leitão Aranha cónego principal da Patriarcal para acolher viúvas nobres,
pobres e honestas e seus filhos, ordenando:“… que Vmce receba nesse Recolhimento a Dona
Maria Gertrudes, que delle foy extrahida por seu irmão Pedro Joze Xavier: Para nelle ser
conservada, enquanto o mesmo Senhor não ordenar o contrario; sem ter communicação
alguma de visita, ou por escripto com Pessoa alguma, que não seja expressamente aprovada
por seu Tio Gonçalo Lourenço Botelho de Castro, que nesse Recolhimento fica obrigado a
alimentalla na forma da prestação ordenada por seu defuncto Pay Pedro Jozé da Sylva
Botelho.” Dona Maria Getrudes era filha de Pedro José da Silva Botelho porteiro da Câmara
Real falecido em 1773 e irmão de Gonçalo Lourenço Botelho ultimo Engenheiro-Mór do Reino
com patente de Brigadeiro.
Assinatura autógrafa. Datada do Paço em 8 de Fevereiro de 1776.·
220€ - 450€
286 - POMBAL, Marquês de.- 1
Documento
Ordenação a favor de Diogo Inácio de
Pina Manique: “…Manda El-Rei… a
todos os Ministros, Officiaes de Guerra,
Justiça ou Fazenda aquém esta for
aprezentada por parte do Corregedor
do Bairro de Alfama, Diogo Ignacio
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de Pina Manique, que se acha encarregado não só dos transportes de tudo o que se faz
necessário no Forte de LaLippe, junto a Elvas, mas também do provimento das Senhas para os
Regimentos desta Corte, Província da Estremadura, lhes ponhão promptos os carros, bestas e
mais couzas que lhe forem necessárias… “
Assinatura autógrafa com Conde de Oeiras. Datado de Nossa Senhora da Ajuda a 6 de Julho de
1765. Conserva o bonito selo real a seco sobre papel recortado e obreia.
200€ - 400€
287 - PORTELA, Artur. - 7 Cartas autógrafas + 3 Bilhetes-postais autógrafos
Cartas dirigidas ao Dr. Jorge de Faria, sobre assuntos de publicação de artigos no Jornal “
Diário de Lisboa”: “Venho pedir-lhe um favor que decerto não me negará, nem esquecerá…
Trata-se do seguinte: um artigo com este título – Porque não se levanta uma estátua a Camilo?
O Dr. Jorge de Faria podia historiar as tentativas, dizer porque falharam, … dizer local … e
mais curiosidades de interesse que lhe viessem á penna. O artigo é para publicar no Diario de
Lisboa literário.“. Juntam-se diversos envelopes e um cartão de visita.
50€ - 100€
288 - POSSER, Joaquim Guilherme da Costa. - 1 Carta autógrafa (2p.; 23cm.)
Carta dirigida ao antigo Reitor do Real Colégio dos Nobres Ricardo Raimundo Nogueira que
também havia sido membro da Regência do Reino a pedir um atestado abonatório das
qualidades de Posser que estava preso na Torre de Belém:”…. Esperando que se me permitisse
justificarme das acusações de meus inimigos que motivarão a prizão, e tormentos que tenho
soffrido deste 27 de Julho passado, e desejando muito unir aos documentos que tenciono
apresentar em meu abono, hum attestado de V. Exª no qual V. Exª me faça a honra de
mencionar o conceito que, na qualidade de Official da Secretaria de Estado, empregado no
Gabinete do Secretario dos Negocios Estrangeiros, Guerra e da Marinha lhe mereção, e a todo
O Governo do Reyno, a minha conducta, e fidelidade, especialmente nas coisas mais arriscadas
porque passou o mesmo Reyno…”
Assinada e datada da Torre de Belém 4 de Setembro de 1826. Na mesma folha encontra-se um
atestado aparentemente autógrafo de Ricardo Raymundo Nogueira “ Conselheiro de Estado, e
Reitor do Collegio dos Nobres… … conheço há muitos annos… … no Conselho da Regencia …
que então era o Exmo Conde da Feira … e muitas vezes o ouvi louvar a sua intelligencia,
honra e assiduidade, por este bom conceito que delle fazia o empregava no seu gabinete, e lhe
confiava a expedição dos despachos mais importantes… … que o recommendão como hum
official honrado inteligente e trabalhador”
Datado de 22 de Julho de 1825?
40€ - 80€
289 - POVOLIDE, Conde de. -1 Documento
Ordenação á Madre Regente do Recolhimento das Convertidas:“… receba nelle a Joaquina
Tereza mulher Tomas António Baldoino que fará conduzir ao ditto Recolhimento o Corregedor
do Crime do Bairro da Ribeira, e o ditto seu marido fará as despezas da entrada, e se obrigará
a sua sustenção.”
Assinatura autógrafa. Datada de Lisboa 8 de Junho de 1750. Segue-se um informativo termo de
obrigação reconhecido pelo tabelião António da Sylva Freire e demais testemunhas. A Senhora
estava doente e recolhia-se para tratamento. O marido era “ Oficial de Ourives do Ouro”.
40€ - 80€
290 - POVOLIDE, Conde de.- 1 Documento autógrafo
Ordenação: “ Pela boa informação que tenho do procedimento e préstimo de Antónia Maria
que serve de rodeira[mulher encarregada de acolher as crianças abandonadas nas chamadas
Rodas dos Expostos que haviam na época em quase todos os Conventos] ordeno que a Madre
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Regente lhe de posse e juramento da propriedade da ditta ocupação em quanto a meza não
mandar o contrario.”
Assinada e datada de Lisboa, 1 de Agosto de 1746.Pensamos tratar-se do 3º Conde de Povolide
(D. José da Cunha Ataíde e Melo) Presidente do Senado da Câmara de Lisboa, Camarista do
Principe Regente (D. João VI) e Governador de Pernambuco e do Brasil.
40€ - 80€
291 - (QUEIRÓS, Eça de) QUEIRÓS, Joaquim José de. -1 Documento
Trata-se do Passaporte do Conselheiro Joaquim José de Queirós avô do notável romancista a
autorizar a sua ida para o Brasil, passado pelo Intendente da Polícia João de Mattos e
Vasconcellos: “Attesto que o Bacharel Joaquim Jozé de Queiroz, natural de Aveiro, solteiro, de
idade de 40 annos, d’estatura alta, rosto comprido, bexigozo, e com uma costura na face
esquerda, e olhos pardos; não tem impedimento algum por esta Intendencia para sahir como
pertende para a Côrte do Rio de Janeiro: E para constar…”
Datado de 26 de Julho de 1817. Parcialmente impresso no cabeçalho, ostentanto uma
xilogravura com as armas reais da época. Curiosissima peça de colecção queirosiana.
250€ - 500€
292 - QUENTAL, Antero de. -1 Carta autógrafa (4p.; 20cm.)
Carta dirigida ao jornalista portuense
Alberto Bessa que tinha feito uma
incursão pela poesia tendo publicado
em 1883 a obra intitulada
“Ondeantes”, e havia oferecido um
exemplar a Quental. Este, agradece e
diz:”… A leitura do seu livro foi-me
agradável,
notando
n’elle
sinceridade de sentimento e
naturalidade de expressão. Achei
também notalvelmente correctos os
versos, e portugueza a lingoagem.
Tudo isto constitue já uma certa
somma de merecimento. O autor
parece-me
moço
ainda.
Se
oppulentar a sua intelligencia com
mais larga copia de conhecimentos, alargando os seus horisontes intellectuaes, e aprofundando
pelo estudo dos grandes modelos os segredos da arte, pode crer-se que virá de futuro a dar-nos
producções ainda mais valiosas. No nosso século a poesia tem raízes mais fundas do lado da
intelligencia do que do lado do coração e é por isso que Goethe aconselhava aos poetas que
estudassem Philosophia. Este conselho parece-me conservar ainda toda a actualidade.”
Assinada e datada de Vila do Conde 15 de Janeiro de 1884.·
350€ - 700€
293 - QUILLINAN, Luis de. -1 Carta autógrafa (5p.; 21cm.)
Carta a propósito da famosa atitude de desafronta que este Oficial do Exercito e secretario da
Legação Portuguesa em Londres tomou em resposta a caluniosas invectivas contra o nosso país
proferidas por um deputado inglês, chegando mesmo a desafiá-lo para um duelo e que
apaixonou a opinião publica da época.”… Tive hontem a honra de receber a saudação que
centenares d’habitantes d’essa nobre Cidade de Braga, se dignaram dirigir-me relativa ao meu
procedimento, por occasião dos insultos, falsas asserções e das ultrajantes accusações de
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Jacob Bright contra Portugal e seus filhos. Fiz pouco com magoa de não fazer mais! mas esse
pouco que já fiz tive a ventura de haver sido levado a effeito opportunamente , Foi na Camara
dos Communs que foi cuspida a injúria – devolvi’lha para o recinto aonde havia sido
pronunciada. Cumpri um dever de Portuguez que me prezo de ser….”
Assinada e datada de Londres 5 de Maio de 1883.·
25€ - 50€
294 - QUINTA DA CARNOTA de Baixo (Alenquer). - 1 Documento (12p.; 31cm.)
Trata-se do Auto de posse judicial desta importante Quinta de Alenquer a favor do Conde da
Cunha datado de 2 de Junho de 1834. Aquela tinha pertencido anteriormente ao falecido Luis de
Melo Azanbuja Tovar Moniz e Silva. Além da decisão judicial, inclue-se, o Auto de posse
seguido de um “ Inventario da mobília e mais objectos encontrados na Quinta da Carnota de
Baixo” e no final um “Termo de Declaração”do Caseiro da Quinta. Num maço cosido á
lombada.·
75€ - 150€
295 - QUINTELLA, Barão de. -1 Carta autógrafa (2p.; 35cm.)
Carta dirigida ao Intendente da Policia Diogo Inácio de Pina Manique:”…Apesar dos contínuos
esforços que tenho feito para sufficientemente prover de Sal todos os Estancos do Brazil, as
circunstancias do tempo não me permitirão fazello com a abundacia que eu dezejava: de sorte
que todos os Administrativos que têm o Contrato naquelle Continente, me fazem as maiores
instancias para que lhes faça avultadas remessas do ditto género, que pode ter lugar entre os
da primeira necessidade. Acho-me com grande quantidade de Sal comprado, e muitos Navios
que se dispõem a partir para todos os Portos do Brazil, estão promptos a receber a terça parte
da sua lottação na forma das Condiçoens do Contrato.; mas por cauza das sabias e prudentes
determinaçoens do nosso Ministério estão prezentemente occupados, ou appenados todos os
barcos grandes que costumão servir para o transporte do Sal das Marinhas para os Navios.
Nos cazos ordinários de falta ou Carestia de barcos estão encarregados os Officiaes da Meza
do Sal desta Cidade pela Condição d 10 ma do Contrato de darem os barcos precizos paraque
não padeção demora os Navios que tomarem sal para o mesmo Contrato: mas em hum cazo
tam extraordinário como o prezente conheço que os dittos Officiaes não podem dar remédio á
precizão em que me acho. V. Srª pelo contrario tem meios promptos e efficazes para accudir a
dita minha precizão, dando ordem aos Juízes de Fora de Aldeã-Galega e Alandra, que para
serviço do Contrato appenem todos os barcos pequenos que acharem…”
Assinada como João Pedro Quintella e datada de 13 de Outubro de 1796.
40€ - 80€
296 - QUINTINHA, Julião. -1 Carta autógrafa
(4p.; 17cm.)
Carta dirigida ao Dr. Jorge de Faria: “… Depois de
sair da prisão onde a polícia política me reteve 35
dias, fui informado de que o meu prezado amigo se
tinha interessado junto das autoridades competentes
para eu ser posto em liberdade. Sempre sensível e
grato por todo o bem que me fazem, aqui está a
agradecer-lhe, com o maior reconhecimento, o favor
que me dispensou. Esse favor é tanto mais de
agradecer, quanto é certo que nada lhe pedi, não
temos afinidades politicas, e eu nunca tive o prazer
de lhe dispensar o mais pequeno obsequio.”
Assinada e datada de Lisboa 6 de Março 1938. Junta-se o respectivo envelope e um cartão-devisita.
40€ - 80€
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297 - RATTON, Jácome. -1 Carta (2p.; 23cm.)
Carta dirigida á firma Manuel Gomes da Silva & Cia. de Braga:”…. Recebemos a sua muito
estimada carta de 10 de Janeiro em que nos annunciavão, ficavão na deligencia de apurar o
producto dos 871& de Seda que já tinhão vendido e que com brevidade nos mandavão entregar
o dito producto. Pedimos assim o favor de senão descuidarem, pois que assim se nos faz
necessário liquidar esse objecto, e enquanto aos 96& de Seda ainda existentes somos de
parecer esperar, affim de se alcançar preço mais vantajozo.”
Assinatura autógrafa em nome de Jacome Ratton e filho. Datada de 18 de Fevereiro de 1809.
40€ - 80€
298 - REDINHA, Conde da. - 1 Carta autógrafa (2p.; 30cm.)
Carta dirigida ao Intendente da Polícia Diogo Inácio de Pina Manique: “ Com esta são duas que
escrevo a V. Srª a rogar-lhe pella soltura de huns prezos que se achão prezos ás ordens de V.
Srª os quais são Diogo Plácido Estêvão Rafael Furtado e Bernardo Gonçalves. V.Srª me
mandou dizer que mandava informar da sua conduta; eu sei já veio a informação e também sei
veio como suspetava, pois elles não teem culpa, que a serem pecaminosos não seria seu
protector: Agora julgo ser cá esquecimento em V. Srª o mandalos soltar. O que eu novamente
rogo…”
Assinada e datada de Lisboa 7 de Junho de 1796.·
35€ - 70€
299 - REDONDO, Conde de. - 1 Carta (2p.; 35cm.)
Carta dirigida a D. Domingos António de Souza Coutinho:“ Em resposta ás Cartas de V. Exª de
3 e 24 de Julho próximo passado, devo em primeiro lugar agradecer a V. Exª as lisongeiras
expressoens com que me trata, e segurar-lhe que estou bem persuadido das sólidas razoens em
que se funda para haver de manejar com todo o geito os particulares em que intervem essa
Junta do Commercio, Corpo pelo que vejo assaz poderoso para deixar de se communicar com
muita circunspecção. Ainda que as mezadas do Subsidio não estejão por ora reguladas, tem
continuado a receber algumas sommas importantes, a maior parte na verdade em Papel, mas
cuja differença de moeda esperamos que mereça attenção ao Governo Britannico para o abono
que for justo. Os Cadinhos [recipiente para fundir metais – ouro?] remettidos por V. Exª já se
acham recolhidos na Caza da Moeda, não obstante a equivocação que houve de se dirigirem
primeiro ao Arsenal do Exercito; restando-me somente receber a factura do seu custo, para
solução deste negócio. Muito estimo as Recommendações do Rio de Janeiro a respeito do
Empréstimo, não porque duvide hum instante dos esforços de V. Exª para o conseguir, mas
porque deste modo adquire este objecto todo o pezo de que é susceptível por meio da Real
Aprovação.”
Assinatura autógrafa. Datada de Lisboa, 3 de Agosto de 1811. Pensamos tratar-se do 15º Conde
de Redondo (D. José Luis Gonzaga de Sousa Coutinho Castelo Branco e Menezes), vedor da
Casa Real, oficial do Exército e sócio da Academia das Ciências.
40€ - 80€
300 - REDONDO, Conde de. - 1 Carta autógrafa (2p.; 23cm.)
Carta dirigida ao Intendente da Polícia Diogo Inácio de Pina Manique sobre um delicto de
violência domética: …. …. A Srª Marqueza de Angeija D. Francisca mandou pedir a V. Srª
quisesse mandar prender hum homem chamado Luiz [?] pelo motivo da má vida que este dava a
sua Molher fazendo-lhe as maiores tiranias que pode aver querendoa matar por muitas vezes e
ultimamente mettendo-lhe em caza huma Amiga com quem trata há muitos annos e ate
querendo que sua Molher andasse inculcando huma filha sua a qual obrigava a andar em
trages de Meretriz; V.Srª o mandou logo prender e se acha na Cadeia da Cidade mas a tal
Amiga anda trabalhando na sua soltura e infamando a Molher e família do ditoHomem como
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V. Srª pode mandar tirar informasoins de toda a vizinhansa, tanta da ignorância da Molher e
Filha do prezo como dos martírios que elle lhe fazia e da vida que elle lhe dava assim logo a V.
Srª queira estar prevenido em não consentir que elle se solte e remeto o nome da tal Amiga
para V.Srª amandar prender e não consentir que ela se solte…”
Assinada.“ Caza em quinta-feira”. Em anexo outra folha do mesmo papel com o nome da
“Amiga” – “ Martha Maria… casada com hum serrador chamado Custodio”.
50€ - 100€
301 - REIS, Carlos. - 1 Carta autógrafa (5p.; 18cm.)
Nesta longa carta dirigida a um amigo Vilaça, o notável pintor descreve em pormenor algumas
obras que tinham acabado e outras que estava a fazer: “… O meu assumpto é o seguinte. Um
camponez no primeiro plano que volta do trabalho trazendo á rédea dois cavalos, um branco
outro castanho. Este camponez descobre-se a um enterro duma criancinha levada por
rapariguinhas vestidas de branco que atravessa a planície por entre as cearas. Um pouco mais
atraz do velho vem uma velha que se inclina e benze-se segundo o costume que tu d’aqui
conheces.”. Assinada e datada de Paris 19 Setembro 1894.·
75€ - 150€
302 - (RELVAS, Carlos) MENDES, João da Silva. - O General Padua: Esboço biográfico
por …- Lisboa: Typographia Universal, 1870. - 40p.: 1 retr.22cm. – B.Este opúsculo biográfico
sobre o General António Pádua da Costa e Almeida, vem ilustrado com um soberbo retrato do
general em fotografia da época tirada por Carlos Relvas, e assinado pelo fotógrafo a vermelho
sobre a fotografia. Capas soltam.
40€ - 80€
303 - RELVAS, Carlos. -1 Carta autógrafa (8p.; 20cm.)
Nesta interessantíssima carta dirigida a Adolfo Pimentel de Braga, o notável fotógrafo precursor
dessa arte no nosso país, responde com gosto a uma pergunta indiscreta do amigo:“ … Crea
meu bom amigo, que não faço nem o menor mysterio das formulas photographicas que costumo
empregar. Com o maior prazer deixo sempre ver aos meus amigos e collegas todas as
minuciosidades
dos
differentes
processos. Vou com decidida vontade
de cumprir as suas ordens, enviando as
formulas do processo de collodio
húmido. O bom resultado dependerá da
boa qualidade dos productos, da
escolha da luz, do tempo d’exposição e
do sentimento artístico de quem se
dedicar a esses trabalhos.” Em seguida
apresenta as formulas dos produtos que
usava, com importantes recomendações
técnicas, indicando por vezes onde
comprava os químicos.
Assinada e datada da Golegã 23 – 4 –
1877. Junta-se parte do respectivo
envelope.
150€ - 300€
304 - RESENDE, Conde de. - 1 Carta (2p.; 22cm.)
Carta dirigida ao Intendente da polícia Diogo Inácio de Pina Manique:“… Desculpe V.Srª a
repetição com que o encomódo pedindo-lhe a liberdade de Joaquim Capote, que se acha prezo
á Ordem de V. Srª e que rezumidamente, expõem no Memorial incluzo a sua súplica. Não tenho
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o gosto de ser o mesmo que leva o dito Memorial á Prezença de V. Srª; porque me recolhi da
Igreja de Sta. Isabel com tanto encómmodo, que nem ontem nem esta manhãa me permittio
liberdade para sahir de caza.”
Assinatura autógrafa. Datada de 19 de Maio de 1793.
30€ - 60€
305 - RESENDE,
Conde
de.1
Documento
Atestado a favor do Padre Manuel Tavares da
Silva Coutinho: “.. Attesto que o Pe. Manoel
Tavares da Silva Coitinho, natural da Villa de
Goiannia Comarca da Parahiba do Norte,
Bispado de Pernambuco; assiste em minha
Cáza há muitos tempos, conduzindo sempre
com exemplar procedimento e costumes
applicando-se quanto lhe é possível á
Sciencias
necessárias
para
qualquer
Ecclesiastico que bem haja de dezempenhar as
funçoens do seu Ministério, pelo que o julgo
com aptidão para o bom dezempenho de
qualquer graça que a Real Grandeza de Sua
Alteza haja por bem conferir-lhe.”
Assinatura autógrafa. Datado de Lisboa, 5 de
Setembro de 1800. Conserva o bonito selo
branco armoriado em papel recortado ao gosto
da época, sobre obreia.
50€ - 100€
306 - RESENDE, Marquês de. -1 Carta autógrafa (2p.; 21cm.)
Na qualidade de védor da Imperatriz viúva do Brasil agradece a Luciano Simões de Carvalho:
“… Accusando a recepção da carta que V. Srª me fez a honra d’escrever-me em 5 do corrente
cumpre-me também dizer-lhe que Sua Magestade… … recebeo o numero, que V. Srª lhe enviou
pelo correio, do Diário Mercantil do Porto, contendo um artigo com relação á inauguração,
que em breve ali terá lugar, da Estatua Equestre do seu Augusto e saudoso Esposo.”
Assinada e datada do Paço das Janelas Verdes em 10 de Outubro de 1866.Trata-se de D.
Antonio Teles da Silva Caminha e Meneses, que aderiu á Indepedência do Brasil e foi
embaixador do novo país em Viena, Paris e Moscovo.·
30€ - 60€
307 - RESENDE, Marquês de. -1 Carta autógrafa (2p.; 22cm.)
Nesta carta dirigida a Manoel António Vianna Pedra, o Marquês de Resende na sua qualidade
de védor da Imperatriz viúva do Brasil [Dona Amélia de Leuchtenberg segunda mulher de D.
Pedro I do Brasil e IV de Portugal] responde negativamente a uma proposta: “ A Imperatriz
minha Senhora e Ama, não estando resolvida a entrar no Empréstimo cujo Prospecto Vª Srª me
transmittio da parte do Conselho de Direcção do Asilo de Dom Pedro Quinto para a Infância
desvalida do Campo Grande, ordena-me remetter-lhe junto com o referido prospecto a quantia
também inclusa de cem mil réis como Donativo com que sua Magestade Imperial contribue
para a ampliação do edifício do sobredito Asilo.”
Assinada e datada do Paço das Janellas Verdes em 22 de Fevereiro de 1863.
35€ - 70€
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308 - RIBEIRO, Aquilino. - 1 Carta autógrafa (4p.; 18cm.)
Nesta carta escrita na Soutosa e dirigida ao Dr. Jorge de Faria o grande romancista começa por
referir um possível negócio de livros antigos do qual era intermediário: “ O meu amigo
Joaquim Fernandes Natario quer vender os livros de que envio uma lista. Herdou-os dum Tio
padre e, embora seja meio letrado, acha latim e sermonada a mais. Como o Jorge de Faria
coleciona sermonarios, lembrei-me que alguns lhe sirvam. Já vi alguns e desses e, por
indicação que me forneceu doutros, confeccionei a lista que lhe mando. Se alguns lhe
convierem, diga, apenas á margem, e eu o documentarei mais amplamente do estado deles.
Alguns são em gótico; esses me mostraram elle.”e depois manifesta a vontade que tinha de lhe
escrever dando-lhe noticias do trabalho que tinha em mãos: “.. Já há tempos que lhe queria ter
escrito, mas tenho atravessado dias bem dolorosos com a enfermidade e morte de meu pai. …
… As minhas Terras do Demo têm estado suspensas. Ainda não sei quando regressarei a
Lisboa, se no principio do mês, se a 15 d’Outubro.”
Assinada e datada da Soutosa 14 – 9 – 1918. Em papel tarjado de negro.
100€ - 200€
309 - RIBEIRO, Hintze. -Correspondência dirigida por este notável estadista ao
correlegionário político Dr. Francisco Figueiredo de Faria de Vila do Conde, constituída por 36
cartas 1 telegrama e 6 cartões-de-visita entre 1888 e 1907, quase sempre abordando assuntos
políticos relacionados com o Partido Regenerador em Vila do Conde, com nomes de
candidatos, pressões politicas etc. Significativamente na primeira carta por ordem cronológica,
diz Hintze a Faria:
26 / 11 / 1888”..Com o Arroyo, quando aqui esteve, conversei acerca dos bons desejos de que
V. Srª congregando os nossos partidários desse concelho, os disponha para a lucta, affirmando
assim a influencia de que tão merecidamente dispõe. E com V. Srª contarei sempre, como
amigo muito valioso. Tambem creio, que em uma nova campanha pela opposição, só com o
nome de V.Srª se poderá vencer. Bem sei que o seu logar na magistratura é para isso uma
difficuldade; a sua candidatura representa para V. Srª um sacrifício; mas sacrifício que traduz
um serviço importante ao partido, e que por isso lhe dá inteira direito a compensação.”
15/9/1889 “ escrevi ao Miguel Dantas… influe muito na direcção do Caminho de Ferro do
Porto à Povoa, para que envide todos os seus esforços afim de que essa Companhia auxilie a
eleição de V. Srª , e já trattei de conseguir alguma cousa n’esse sentido da Casa Fonsecas
Santos e Vianna. Farei o possível se bem que, como comprehende, é difficil a uma casa
bancária, que tem relações constantes com o governo, pôr-se abertamente em hostilidade com
um candidato do governo.”
31 / 10 / 1889 “ Vejo quanto a lucta foi renhida. É sempre difficil luctar contra as pressões e as
violências da authoridade. V.Srª reagiu quanto poude deixando bem em evidencia os poderosos
elementos de influencia de que ahi dispõe. Sinto verdadeiramente que, não pudesse ser
completo o seu triumpho. Mas a desforra não virá longe.”
9/7/1902 “ O Jozé Cavalheiro insiste na sua candidatura por V. do Conde. Em harmonia com o
que conversámos aqui, peço-lhe pois, que disponha as cousas pela melhor forma, pedindo aos
nossos amigos n’esse circulo, afim de que elles aceitem e façam valer aquella candidatura.”
16/ 12 /1903 “ Acabo de saber por noticias vindas da Póvoa de Varzim que a auctorisação
concedida a alguns marchantes á quella Villa para abrir talhos no Concelho de Vila do
Conde… desgastou profundamente os meus amigos políticos n’aquella localidade. Peço a V.
Srª que empregue os seus esforços no sentido de ser negada aquella auctorisação… … Façolhe este pedido porque ser-me-hia desagradável qualquer irritação entre estes dois concelhos,
onde possuo amigos valiosos.”
Assinadas e datadas. Muitas conservam os respectivos envelopes.·
250€ - 500€
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310 - RIBERA Y ROVIRA, Ignasi. - 1 Carta autógrafa (3p.; 21cm.) + 1 Bilhete postal
autógrafo
Carta dirigida ao Dr. Xavier da Cunha a pedir dois favores:”… A Barcarolla de Simões Dias
veiu inserta na antiga folha litteraria e artística do Jornal O Seculo. Se o meu amigo quisesse
incumbir alguém da enormissima massada que representa folhear a colecção – creio que a de
1905 – era um prestimoso serviço… … Recebeu os meus últimos livros Esguards e La
Integridad de la Patria? Ainda um favor. Em tempos mandei uns exemplares de meus livros –
alguns só – á Academia Real das Sciencias. Não sei se eles foram destinados á Bibliotheca, ou
se serviram de juízocontraditório para a minha candidatura.”
Assinada e datada de Barcelona 24 de Janeiro 1910. Ribera y Rovira foi um notável escritor
lusófilo catalão, titular da cátedra de estudos portugueses e activo dinamizador das relações
culturais entre aquela região e Portugal, através da publicação de artigos e conferências. Em
papel timbrado dos “Estudis Universitaris Catalans: Junta-se o respectivo envelope. O bilhetepostal é dirigido a Severo Portela.
45€ - 100€
311 - RIO MAIOR, Conde de. -1 Documento (1p.; 30cm.)
Recibo: “ Recebi do Sr. Joze Antonio da Fonseca Pereira como Procurador do Recolhimento
de N. Srª dos Anjos desta Cidade huma armação de Tapeçaria que se compõem do numero de
sete panos, que contem a Regra da Picaria, cuja armação de panos pertencia ao dito
Recolhimento de N. Srª dos Anjos, como hipoteca de quinhentos trinta e quatro mil reis, que o
sobredito Recolhimento devia ao Illº e Exmº Sr. Conde de São Vicente; e outro sim recebi do
dito …. …. Os títulos e documentos que verificão a dita divida que aceito como cessão que ella
me fez…”
Assinatura autógrafa como João de Saldanha de Oliveira e Sousa, reconhecida no verso por um
tabelião. Datado de Lisboa 4 de Junho de 1778. Trata-se do 1º Conde de Rio Maior, do
Conselho de Estado, da Câmara da Rainha D. Maria I, deputado da Junta Provisória do Erário
Régio e Inspector-geral do Terreiro Público.·
35€ - 70€
312 - RODRIGUES, João (João Rodrigues Vieira). - Desenho a tinta-da-china. Assinado
e datado de 1957. Dim. 14 x 21cm.

Pensamos tratar-se de uma curiosa e interessante interpretação zoomórfica do grupo do “ Café
Gelo” do qual este artista fazia parte.·
500€ - 750€
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313 - ROL da Tripulaçãoda Galera Piedade. - 1 Documento. - Sec. XIX. - (2p.; 32cm.)
Trata-se do rol da tripulação da Galera “Piedade” saída de Liverpool para Lisboa, com 24
pessoas a bordo sendo mestre Manoel Antonio Barreiros. Documento passado pelo nosso
Cônsul em Liverpool, Diogo Antonio de Jesus Souza em 30 de Junho de 1809. Conserva o selo
de lacre com as armas portuguesas.·
50€ - 100€
314 - ROQUEMONT, Augusto. - 1
Documento autógrafo com desenho (2p.;
15 x 20 cm.)
Trata-se de um conjunto de poesias em
italiano acompanhadas de um desenho de
figura humana de perfil clássico,
provavelmente ilustrativa dos versos. O
pintor Roquemont estudou em Italia, Paris
e no Porto onde se consagrou como
grande artista. Algumas manchas de água
marginais.
150€ - 300€
315 - SÁ DA BANDEIRA, Marquês de. - 2 Cartas autógrafas
Cartas dirigidas a Domingos Pinheiro Chagas: “… Seria bom que a nossa Comissão se reúna,
para se tratar de preparar a Consulta. Rogo por isso, a V. Exª que queira combinar com os
collegas sobre o dia e hora da reunião…”
Assinadas. Uma datada de 1839. Junta-se um envelope.·
30€ - 60€
316 - SABUGOSA, Conde de. - 1 Cartão autógrafo
Cartão dirigido provavelmente a um artista:“… Como hontem disse a seu Pae sua Magestade a
Rainha manifestou desejo de que o programma do Torneio que se há de realizar em beneficio
das famílias das victimas dos últimos desastres fosse illustrado pelos principaes artistas
portugueses. No caso de V. Exª concorrer com a sua collaboração, e desejando assistira um
dos ensaios peço-lhe o favor de comparecer no Picadeiro do Paço de Belém, sabbado ás duas e
meia da tarde.”
Assinado e datado de 14 – 4 – 1892 Com o timbre de Conde e Brasão Sabugosa em relevo.
25€ - 50€
317 - SABUGOSA, Marquês de. -3 Cartas autógrafas
Cartas dirigidas provavelmente ao Dr. Francisco Figueiredo de Faria sobre a cedência de um
edifício da Penha de França para o Asilo D. Pedro V:“… Fiz quanto me foi possível, e no
melhor accordo com as pessoas que também nisso estavam interessadas para que o projecto de
lei que concede ao Asilo D. Pedro V o edifício de N. Srª da Penha de França entrasse em
discussão, e quando sahi da Presidência da Câmara dos Pares estava…”“… Conseguimos
enfim!!! Já foi assignada e deve ser publicada amanhã no Diário a lei que faz a concessão ao
Asilo de D. Pedro V.”
Assinadas e datadas de 1878.
40€ - 80€
318 - SALDANHA, Duque de. -1 Carta autógrafa (2p.; 19cm.)
Carta dirigida muito provavelmente ao amigo e correlegionário político José Joaquim de
Faria:”… Não he a primeira vez que encomodo V. exª intercedendo a favor de Caetano Xavier
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de Brito. Sei que V. Exª teve a bondade de lhe prometer o admitillo quando houvesse logar no
Quadro Effectivo, mas como a sua situação, e a de sua …. May …. he tão desgraçada muito
estimaria que V. Exª enquanto não há logar no Quadro o admitisse como operário.”
Assinada e datada de 19 de Julho.·
35€ - 70€
319 - SALDANHA, Duque de. -1 Carta autógrafa (2p.; 20cm.)
Carta dirigida ao amigo e correlegionário político José Joaquim de Faria:“… Sei que V.Exª se
propõe a vir á Câmara e muito estimarei que o consiga; mas a minha satisfação será completa
de V. Exª trouxer por companheiro ao meu amigo João Baptista da Silva Monteiro de Carvalho
Ferrão pessoa que honrará o círculo[eleitoral] que o eleger, e o companheiro que com elle vier
á Câmara…”
Assinada e datada de Lisboa 29 de Agosto de 1857. Em papel timbrado a seco com o brasão do
título. Junta-se o respectivo envelope.
40€ - 80€
320 - SALGADO, Heliodoro. - 1 Carta autógrafa (4p.; 18cm.)
Carta dirigida a um correlegionário republicano a propor uma forte intervenção politica ao
Procurador Régio para fazer cumprir uma promessa feita por este de amenizar as condições dos
presos políticos no Limoeiro que como Heliodoro Salgado ali estavam detidos por delitos de
imprensa: “… O Dr. Paulo Cancella, procurador régio, vindo outro dia visitar-nos,
acompanhado do Director da cadeia, declarou que, fora o caso material da reclusão, para nós
não haveria regulamentos. Entretanto, tendo nós pedido ao Director: 1º que as nossas visitas
fossem isentas da cerimonia da apalpadella de entrada; 2º que nos fosse permittido sermos
barbeados pelos nossos barbeiros; 3º que para nós fosse revogada a prohibição de entrada de
vinho superior a quatro decilitros diários; 4º que nos fosse permitido receber nos quartos, fóra
da hora regulamentar da visita, as pessoas que, por qualquer motivo, nos possa convir receber,
desde que nos responsabilizemos pela boa ordem por elles mantida; Tudo nos foi negado. Quer
dizer: a promessa cathegorica feita pelo procurador régio é negada pelo Director.”
Assinada e datada da Cadeia do Limoeiro 20 – 11 – 1898.·
40€ - 80€
321 - SAMODÃES, Conde. -1 Carta autógrafa (2p.; 20cm.)
Carta dirigida ao Visconde de Sanches de Baena: “… Inclusa envio a V. Ex. …. A sua carta
circular de 23 do corrente, com as alterações que teem ocorrido desde 1838 até hoje na minha
família que vão mencionadas na segunda meia folha. Se estes esclarecimentos não forem
suficientes, e que V. Exª queira outros sobre a minha ou outras famílias que eu saiba
promptamente os fornecerei.”
Assinada e datada do Porto 30 de Novembro de 1861.·
30€ - 60€
322 - SANDOMIL, Conde de. -1 Carta autógrafa (2p.; 23cm.)
Carta dirigida ao Intendente da Polícia Diogo Inácio de Pina Manique: “… Que quer V.Srª que
eu faça vendo a molher de Joze Joaquim de Andrade e Souza chorando por elle por elle estar
prezo e reconhecendo a V. Srª igualmente justo e piedozo, e expirimentando eu sentir a sua
generosidade; esta implora para a soltura do prezo…”
Assinada. Pensamos trastar-se do 3º Conde de Sandomil (Luis José Xavier de Miranda
Henriques), Marechal do Exercito Português.·
30€ - 60€
323 - (SANTARÉM) JOÃO V, Dom (Rei de Portugal). - 1 Documento em pergaminho
Carta de quitação “ … a Luiz Manoel de Oliveyra que servio de Executor do Almoxarifado das
Cizas da Comarca da Villa de Santarem os anos de 1728 athe 1730…”
Assinatura autógrafa. Datada de 14 de Março de 1731. Algumas manchas de humidade nas
dobras.·
80€ - 160€

99

324 - (SANTARÉM) (Fabrica de Velas) ALEXANDRINO, Pedro José. -1 Documento
(4p.; 30cm.)
Interessante carta/exposição dirigida ao Intendente da Polícia Diogo Inácio de Pina Manique,
fazendo ver a falta que fazia em Portugal uma fabrica de velas, e que o signatário propunha
crear em Santarém tal industria: “ Estes antecedentes e o de me constar que o Reyno mendiga a
manufactura das velas finas de sebo/ de cujo género… com as que vem de Rusia, Inglaterra,
Olanda, e outras partes / me induzem a propor a V. Srª que eu me ofereço a crear hua Fabrica
das mencionadas no nosso continente cuja qualidade em nada seja inferior a das Estrangeiras;
antes sim muito mais secas ao tacto, menos fétidas, e de mayor duração, que se poderia vender
cada arrátel a cómodo preço… … Também faria uma classe de velas super finas do mesmo
género, a que o vulgo chama de Spermacety...”
Assinatura autógrafa. Datada de Santarém 10 de Junho de 1783.·
70€ - 150€
325 - (SANTARÉM). - CARTA de confirmação… do Emprazamento…- Sec. XIX. - (12p.;
33cm.).- Em pergaminho.
Carta de confirmação, “.Do Emprazamento em segunda vida que havia feito o Provedor das
Lezirias e Paues da Villa de Santarem a Dona Izabel Antonia do Carmo Lemos Rochas
Carvalho e Menezes de hum prazo denominado Torres Novas no Almoxarifado de Alcoelha,
pagando no mesmo Almoxarifado o foro de trinta e sete alqueires, duas oitavas e meia de trigo,
ou setenta e quatro alqueires e cinco oitavas de Cevada, em cada hum anno, por dia de Nossa
Senhora d’Agosto…Lisboa três de Agosto de 1826.”Dona Isabel Antonia era mulher do Conde
de Subserra.Conserva o bonito selo pendente em chumbo.·
100€ - 200€
326 - (SANTARÉM). -Inventario do Arquivo Municipal de Santarém (subsídios para a
História de Sacavèm) / este inventário foi feito por Antonio Mario Pedro, aluno da secção de
Historia da Faculdade de Lisboa, e antigo aluno do Liceu Nacional de santarém. -Povoa de
Manique Abril 1961. -Pag. não numerada; 22cm. -B. Este trabalho enumera cerca de 837 items.
30€ - 60€
327 - (SANTARÉM). - RESPOSTA do Procurador da Coroa para o Dezembargo do Paço
sobre os Direitos Reaes do Reguengo da Tojosa. - Sec. XVIII. - (72 f. numeradas pela frente;
35cm.) Trata-se de um interessante parecer juridico sobre a obrigatoriedade do pagamento dos “
quintos” sub-intitulado “.. Origem e progressos dos Requerimentos da Marqueza de Penalva
Donataria do Reguengo da Tojoza e dos Lavradores do dito Reguengo… para impedir esta
desordem recorreo a dita Marqueza ao Augustissimo Senhor Rey Dom José I, no anno de
1771…”.Caligrafia bonita. Estimado. Com evidente interesse para a história regional.
80€ - 160€
328 - SANTOS, António Ribeiro dos(ElpinoDuriense). -1 Documento (4p.; 15cm.)
Ode: Em resposta a uma Ode que Almeno mandou ao Autor em que lhe disse que elle era digno
de muito:
“ Que cuidas tu que eu peço aos Altos Deoses,
Ilustre e sábio Almeno?
Não lhes peço rebanhos numerosos
Da encalmada Calabria;
Nem da? Princesa da Sicilia
Riquissimas searas.
Nem o dente Africano, nem do Ganges
As pérolas brilhantes:
…. ….
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Se eu ainda alguma cousa aos deoses peço,
Peço somente Almeno,
Alvos dias serenos, em que eu possa,
Longe de ruins tumultos
Com saúde viver entregue ás Musas
Em plácido remanso.
…. ….
Ou se o benigno ceo me concedesse;
(Que tanto bem me nega)
Uma só vez tocar como tu tocas
A flauta de Peligno
Então Almeno, fora eu mais ditoso,
Que o rico Rei dos Persas.
Desconhecemos se esta Ode se encontra publicada ou é inédita. Almeno era o nome árcade de
Frei José do Coração de Jesus, grande amigo de Ribeiro dos Santos, e professor da Marquesa de
Alorna em Chelas. Elpino Duriense dedicou-lhe muitas poesias.·
80€ - 160€
329 - SANTOS, António Ribeiro dos (Elpino Duriense). - 1 Documento (2p.;15cm.)
Duas odes. (1ª e 2ª):
“ Dize te peço, oh Silvio, dize a Alcides,
Que em rico donativo,
Me ceda das Hesperidas colhidas
As lindas maçãs d’ouro:
Dize á formosa Venus, que m’entregue
O bello pomo de maçã:
……
Pede á cândida Doris, que me traga
Em seu gentil regaço
Os ramos de coral dos fundos mares,
E de aljôfar brilhante
Me [ ?]as praias todas do aureo Tejo;
Roga, se tanto podes
Á Rainha dos Deoses, magestosa,
Que a rica pedraria
Da fanera de Jove me apresente,
Por dadiva tão bellas
Eu não, eu não trocava, oh Silvio amigo
Do sábio Almeno os versos.”
Desconhecemos se esta Ode encontra publicada ou é inédita. Sílvio era o nome árcade de Frei
Alexandre da Sagrada Família, grande amigo de Ribeiro dos Santos e director espiritual da
Marquesa de Alorna. Elpino dedicou-lhe diversas poesias.
80€ - 160€
330 - SÃO MIGUEL, Conde de. -1 Carta autógrafa (2p.; 30cm.)
Carta dirigida ao Intendente da Polícia Diogo Inácio de Pina Manique:“… Haverá dois mezes
pouco mais ou menos tive a honra de buscalo em sua caza, por signal que estava no banco
debaixo e daquella atenção com que costuma favorecer-me me mandou dizer que podia tratar
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o particular aquelle official… … eu lhe disse que a minha perdizão e a minha moléstia, me
obrigava a importunala a V.Srª a dispenca de duas arrobas de rapé: e Agenerosidade de V. Srª
foi tão ampla que não permitio, dizendme logo q’em chegando o conhecimento mandasse logo
particularmente entregar na mão de V. Srª o que agora faço com o nome de Mercadorias para
o Conde de São Miguel. Não duvido que V. Srª me repita o mesmo favor que já mo fez de mo
mandar, e sendo assim pode V. Srª ter a bondade de remetelo a minha Caza, e entregue a D.
Anna Joaquina que he uma criada minha que governa a caza enquanto eu me dilato aqui em
Rilhafolis, onde me recolhi para tratar de dependências condignas da minha idade. …”
Assinada e datada de Rilhafolis em 8 de Janeiro de 1788. Trata-se do 4º Conde de São Miguel
(Álvaro José Xavier Botelho de Távora), governador e capitão-general da ilha da Madeira e
governador das capitanias de Goiaz. Viria a falecer um ano depois.
45€ - 100€
331 - SÃO PAIO, Conde de. - 1 Carta (2p.; 22cm.)
Carta dirigida ao Intendente da Polícia Diogo Inácio de Pina Manique:“…. Sabendo agora com
toda a certeza ter fallecido João Martins Cardozo, Guarda de Nº dos 80 d’Alfandega: Rogo a
V. Srª me queira fazer o favor de mandar passar Portaria ao meu creado Duarte Jozé Vieira em
quem os dias passados fallei a V. Srª sobre o requerimento que se acha em seu poder para
informar ao Conselho da Fazenda rellativo sobre outro Guarda. Posso segurar a V. Srª que o
meu Creado he muito capaz de dar satisfação de si, e que passando-lhe V. Srª a Portaria que
elle pertende, se pode obviar o embaraço que se tem offerecido no Conselho da Fazenda
conseguindo com ella novo Provimento sem maior opposição.”
Assinatura autógrafa. “ Caza em Segunda-feira”. Pensamos tratar-se do 2º Conde de São Paio
(D. Manuel Antonio Moniz e Torres Lusignano) tenente-general e inspector-geral da cavalaria
do exército português, membro da Regência do Reino e Mordomo-mór da Rainha D. Maria II.
30€ -60€
332 - SARMENTO, D. Olga de Moraes. - 1 Carta autógrafa (3p.; 18cm.)
Carta dirigida ao Dr. Xavier da Cunha segundo nota do Dr. Jorge de Faria: “…. Desde a
madrugada de sabbado que acompanho a minha melhor amiga (mãe d’aquella pequenita que
me acompanhou, uma vez quando eu fui à Biblioteca) – que teve a infelicidade de perder, o
pae, o General Xavier Pereira. Não estranhe pois, a minha ausência.”
Assinada.Segundo nota manuscrita foi recebida em 9 de Abril de 1907.
25€ - 50€
333 - SEPTENVILLE, Edouard de ( Barão de).- 1 Carta autógrafa (3p.; 21cm.)
Segundo nota manuscrita do Dr. Jorge de Faria esta carta do famoso escritor lusófilo francês é
dirigida ao escultor Joaquim Pedro de Sousa: “En vous exprimant lors de ma derniére visite
tout le regret que j’avais de vous voir quitter Paris au moment oú je croyais avoir le plaisir de
vous emmener passer quelques jours à ma Campagne. …”
Assinada e datada do “ Chateau de Lignieres” Julho 1867.·
35€ - 70€
334 - (SETUBAL) CARLOS, Dom (Rei de Portugal). -1 Documento em pergaminho (3p.;
37cm.)
Alvará: “Carta de venda de foros impostos em prasos situados no concelho de Setubal, que
arrematou Augusto Borges de Souza…”
Assinatura autógrafa. Datada de 13 de julho de 1892. Conserva o selo branco em papel sobre
obreia.
60€ - 120€
335 - SILVA CARVALHO, José da.- 2 Documentos (1 Carta autógrafa)
Portaria da “ …. Comissão interina da Junta do Credito Publico, que o Delegado do
Procurador Regio do Primeiro Districto desta Cidade Joaquim Pereira Guimarães recebado
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ex-Corregedor do Crime do Bairro de Alfama os autos de sequestro na metade das vendas das
Cazas ao Rocio, pertencentes aos Conegos de Santo Agostinho, do Convento de Mafra, e nos
rendimentos do Mosteiro de São Dionizio de Odivellas da Ordem de São Bernardo…”
Assinatura autógrafa. Datada de Lisboa, 21 de Abril 1834. A carta autógrafa é dirigida ao
Conselheiro Luis Ribeiro e recomenda Leonardo José da Silva e está assinada.
40€ - 80€
336 - SILVA, Inocêncio Francisco da. -Correspondência dirigida ao Visconde de Sanches
de Baena (Augusto Romano Sanches de Baena e Farinha) notável genealogista e heraldista,
autor de diversas obras sobre o assunto e famoso bibliófilo, constituída por 50 cartas autógrafas
todas versando temas bibliográficos, que abrangem um período de 1865 até 1875. Através
destas cartas podem avaliar-se as dificuldades que Inocêncio teve na elaboração do seu “
Diccionario
Bibliographico
Português”. 27/2/ 1865 ”…
Sobresahe de presente entre
estas
a
divida
de
agradecimento em que estou
para
com
V.S.,
pela
benevolência com que me tem
favorecido
em
diversas
remessas
de
opúsculos
impressos, e de outros
esclarecimentos, que me tem
sido
transmitidos
por
intervenção do meu bom
amigo o Sr. Castro, editor do
Archivo Pittoresco : o que
tudo constitue mui uteis e
aproveitáveis subsídios para
a continuação do Diccionario Bibliographico Português e Brazileiro, no Supplemento que
tenciono anexar-lhe… se as contrariedades e desgostos que tenho suportado não direi
pacientemente, e cuja narrativa seria longa e fastidiosa, não me obrigassem a adiar a
conclusão da empresa para mais longe do que o desejo me pedia”. 11/2/1866 “ Não posso,
com grande pesar meu, dar ainda resposta alguma satisfatória da incumbência que V. S. quis
encarregar-me, porque o Sr. Goes nada adiantou até hoje, e na Biblioteca Nacional anda-se ás
apalpadelas em busca do folheto ou livro impresso. Eu ignoro o titulo preciso d’elle, e os
informes catálogos que há na casa não dão meio de procuralo.” Algumas cartas espelham o
seu declínio físico e sofrimento moral: “… Involuntariamente tenho faltado á promessa, porque
o meu deplorável estado não me consente animo nem vigor para cousa alguma. Por única
distracção saio ás vezes á noute e vou ás apalpadelas até ás lojas dos livreiros para ouvir
algum bocado de palestra. E o mais é que ainda neste estado estou há três semanas fingindo de
Secretario Geral no Governo Civil, tendo de apresentar-me nas Secretaria ás dez horas, para
ficar até depois das três, e obrigado a assignar diariamente cento e trinta a cento e cincoenta
papeis de diversas espécies, sem saber o que dizem, pela impossibilidade de os ler.”
Assinadas e quase todas datadas.·
600€ - 1.200€
337 - SILVA, José de Seabra da. - 1 Carta (2p.; 21cm.)
Carta dirigida ao Intendente da Polícia Diogo Inácio de Pina Manique: “.. Tendo visto a
Informação de V. Srª sobre as duvidas, que lhe occoriam a respeito dos Direitos das Agoas
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ardentes vindas de fóra do Reino, a que Sua Magestade permittia Despacho: Sua Magestade
manda declarar a V. Srª que as Licenças que tem dado e as que há de dar para Despacho de
Agoas ardentes de fora deste reino comprehendem as Agoas ardentes, sejam donde forem de
Hespanha, França, Itália, e outros; e que devem pagar de Direitos oito mil setecentos reis por
cada Pipa de trinta Almudes. Bem entendido, que esta precizão é provisional, ou dada nas
circunstancias actuaes a que se occorre com estas Licenças e occorrerá com outras enquanto
as circunstancias não mudarem.”

Assinatura autógrafa. Datada do Palácio de Queluz em 23 de Março de 1799. Foi Ministro e
Secretário de Estado dos Negócios do Reino de D. Maria I.
40€ - 80€
338 - SILVA, Lucas de Seabra da. - 1 Carta autógrafa (2p.; 23cm.)
Carta dirigida ao Intendente da Polícia Diogo Inácio de Pina Manique: “.. Se puder transferir-se
para Quarta-feira a nossa ida a Caza da Moeda estimaria muito por ter já disposto a tarde de
amanham para hum negocio, de que poderei prescindir se com effeito V.Srª tiver qualquer
incomodo nesta mudança de que espero me avize.”
Assinada e datada de 10 de Junho de 1799. Lucas de Seabra da Silva, filho homónimo do
famoso jurisconsulto do Conselho de D. João V, viria a substituir Pina Manique no lugar de
Intendente da Polícia.
35€ - 70€
339 - SILVA, Luciano Pereira da. -2 Bilhetes-postais
Bilhetes-postais dirigidos ao Dr. Reinaldo dos Santos a propósito de assuntos referentes á
Revista “ Lusitania”: “ O Joaquim de Carvalho está trabalhando no seu artigo, e sobre isso
escrevi ao Lopes Vieira. O resto do meu artigo vai num destes dias. Não foi já, por eu ter
estado gripado.Com o resto do original, vão mais dois desenhos para duas gravuras, desenhos
que já estão prontos. Acho muito boa a ideia de dar já o nº 5 Camoneano, visto estar prometido
pela segunda vez.”
Assinados e datados de Coimbra 26- III e 9 – XII de 1924.·
30€ - 60€
340 - SIMÕES, Lucinda.- 1 Carta autógrafa (4p.; 13cm.)
Nesta carta dirigida a um amigo a famosa actriz pede um favor: “ Segue hoje ou amanhã para a
Figueira, dois wagons, com mobília minha, para a casa da Rua do Matto; e tomei a liberdade
de lhe escrever, e de o incommodar, para lhe pedir um grande favor; vão muitos caixotes
cheios de chrystaes e loiças muito boas, assim como objectos d’Arte de grande valor; também
vão muitas pedras de mármore, e muitos espelhos; as mobílias também são muito finas e é
preciso grande cuidado para as transportar; portanto lembrei-me de V. Exª, para lhe pedir o
enorme obsequio de me assistir ao desembarque da mobília…”.
Assinada e datada de Lisboa 25 – 6 – 1908.
25€ - 50€
341 - (SINTRA). -Fonte da Sabuga. -5 Documentos
Com o título: “Merçê que Sua Magestade fez ao Sr. Conde de São Vicente em 29 de Julho de
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1784 sobre o dar-lhe os sobejos da Agoa da Sabuga, de duas em duas semanas; com todos os
papeis authenticos, e Cartas pertencentes a isto mesmo” . Conjunto de 5 documentos sobre a
mercê concedida ao Conde S. Vicente de receber os sobejos de água da famosa Fonte da
Sabuga, uma das mais antigas e conhecidas de Sintra, com origens medievais, e supostamente
de virtudes medicinais. Inclue a Carta de Merçê assinada pelo Visconde de Vila Nova de
Cerveira (1784).·
75€ - 150€
342 - SOBRAL, Anselmo José da Cruz. -1 Carta autógrafa (2p.; 23cm.)
Carta dirigida ao Desembargador Diogo Inácio de Pina Manique: “ … Em Caza de António da
Costa de Araújo se acha um seu sobrinho que …. Na logea do Irmão … Caetano da Costa de
idade 18 annos, degenio e procedimento terrível, o qual por causa d’um caixeiro do dito Costa
lhe deu hum pescoção…. Havia oito dias fora convidar dois soldados para o matarem, hum dos
quaes o veio avizar …. …. Costa recorre a V. Srª afim de o mandar buscar para a cadeya do
Castello e Metello no segredo…”
Assinada e datada de 6 de Agosto 1791. Foi fidalgo da Casa Real e importante capitalista de
finais do século XVIII, muito amigo do Marquês de Pombal.·
35€ - 70€
343 - SOBRAL, Joaquim Inácio da Cruz. - 1 Carta (2p.; 22cm.)
Carta dirigida ao Desembargador do Paço, Bartolomeu Joze Nunes Cardoso Giraldes de
Andrade: “ remeto V. Srª os papeis incluzos, que o Illmº e Exmº Marquez de Pombal me
ordenou lhe entregasse para que V. Srª com a brevidade que lhe for possível haja de minutar
hum Regimento, Regulamento, ou tarifa, que haja de prescrever a Regra certa dos
emolumentos deste Officio, arbitrandoos V. Srª pelo que lhe parecer justo á proporção do
trabalho, sem attenção ao maior ou menor rendimento do Officio…”
Assinatura autógrafa. Datada de 30 de Dezembro de 1776.
40€ - 80€
344 - SOROMENHO, Augusto. - 3 Cartas autógrafas + 1 Documento
Numa destas cartas dirigidas ao Visconde de Menezes, o notável académico e poeta, diz que
envia um Album (possivelmente de poesias?) e “ Como epigraphista, pareceu-me melhor
escrever uma inscripção votiva a Apollo e ás Musas para que livrem o Album das tolices dos
poetas, e quejandos litteratos.” E assim junta uma cartolina com a inscrição latina composta ao
gosto epigráfico, cuja tradução para português acrescenta na referida carta. Junta-se um
envelope.·
40€ - 80€
345 - SOURE, Conde de. - 1 Carta (2p.; 22cm.)
Carta dirigida ao Intendente da Polícia, Diogo Inácio de Pina Manique:”…. Dou parte a V. Srª
que mandando, aqui em Lisboa fazer doze Seiras para os meus lagares de Azeite que tenho na
Cidade de Évora, e indo para se embarcarem, as tomarão os Officiaes; ignorando eu que as
ditas tinhão despacho: Pesso a V. Srª mas mande dezembaraçar, pois toda a demora hê má por
estar o carro, e besta gastando em Aldeia Galega, e serem muito percizas as ditas seiras.”
Assinatura autógrafa. Datada de 16 de Janeiro de 1788. Pensamos tratar-se do 6º Conde de
Soure (D. José António Francisco Baltazar Domingos da Costa Carvalho Patalim) Vedor da
Casa Real, provedor das obras do Paço, Governador de Évora e das Armas do Alentejo.
40€ - 80€
346 - SOURE, Conde de. -3 Documentos
Trata-se de 3 documentos de despesas feitas pelo Conde de Soure em demandas judicias. De
particular interesse uma relação de despesas apresentada pelo advogado Antonio Franklin
Torres d’Abreu datada de 1798 e com uma referência a uma petição que o Conde de Soure lhe
havia feito para citar o famoso Jacome Ratton.
35€ - 70€
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347 - SOUSA MARTINS, José Tomás de. - 2 Cartas autógrafas e 1 Documento autógrafo
Uma carta dirigida provavelmente a um colega sobre o numero de livros existentes na
Biblioteca da Escola Medico Cirurgica:“ encontrará o meu amigo a informação dada pelo
amanuense, que serve de bibliothecario. Advirto porém, que o Alfredo da Costa, secretario da
Escola e chefe da Bibliotheca, me prometteu hoje mandar proceder sem demora a uma
contagem rigorosa dos volumes.” Nesta carta pode ler-se ainda a nota do amanuense que
informa ter a biblioteca cerca de 20.000 volumes. Na outra dirigida talvez a um paciente diz: “
Cumprindo justamente as determinações de V. Exª envio a carta para o colega Spengler filo e
faço votos para que V. Exª encontre no clima de Davos o prompto e completo restabelecimento
da sua saúde.”
Assinadas e datadas de 18 – XI – 1896. e de 1890. Junta-se uma receita autógrafa do notável
médico, em nome de Eugénio António Gomes datada de 27 de Julho de 1867.
……75€ - 150€
348 - STUART CARVALHAIS, José H. Torres de Almeida. - Desenho a lápis
aguarelado. Assinado e datado de 1922. Dim. 26 x 13cm. Pequeno rasgão marginal com
mancha antiga de fita adesiva. No verso a lápis “ D. Dulce Cortez”.
(Reprodução a cores)
300€ - 600€
349 - STUART, Sir Charles (Barão de Rothesay).- 1 Carta autógrafa (1p.; 23cm.)
Carta redigida em francês e dirigida a D. Miguel Pereira Forjaz, na época encarregado dos
negócios da guerra, a transmitir algumas cartas que havia recebido de Wellington e de
Beresford: “ Voici cher Monsieur l’extrait des deux lettres de Wellington…. … Je vou prie de
porter votre attention et de faire ensuite que le Gouvernement me ten jeux ses propositions pour
le maintien de la tranquilité de cette Ville. Quant aux arrangemens maritimes je suis três faché
qu’aient pas fait les preparatifs indispensables. Cette determination ne vous met sous la
necessite de faire ce qui est convenable, au non des autorités Anglaises par raport aux
individus de notre nation ne consultant la sureté des Portugais qu’en gros vu l’impossibilité de
l’avenir du servisse les details necessaires a ce sujet. Le Marchal Beresford vient de
m’écrire…”

Assinada e datada de Lisboa 16 de Setembro de 1810.·

100€ - 200€

350 TANCOS, Marquês de. -1 Carta autógrafa (2p.;21cm.)
Carta dirigida ao Intendente de Polícia Diogo Inácio de Pina Manique:”… Espero dever a V. Srª
o obsequio de me despachar com abrevidade possível os papeis incluzos pois são de pessoa que
desejo servir por ser hoje dia de correyo se faz primeiro o despacho de V. Srª ficando certo que
em todas as acasioens me achara prompto para em todas as ocasioens mostrar que sou…”
Assinada.
30€ - 60€
351 - TELES, Basílio. -1 Carta autógrafa (3p.;20cm.)
Carta dirigida ao Dr. Francisco Figueiredo de Faria seu condiscípulo a quem fala de outros
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amigos recordando os tempos de estudante: “… O cabulismo ia-se inculcando em mim por
intermedio das prelecções somnolentas do Parada e das conferências (sic.) do Adriano
Machado, o pendulo. Felizmente possuo um precioso antidoto na exposição fácil, correcta e
sempre clara do Girão, lente de Chimica. Com este pode-se estudar, mas com os outros!!! …
Vaderetro!!! Aqui desappareceram completamente as troças de todas as espécies e feitios.
Entra-se na Academia, como se entra na na própria casa; passa-se por um segundanista, como
se passa por uma pessoa indiferente. Ninguém se lembra de ressuscitar essas brutalidades em
que primavam os estudantes d’outros tempos. Hoje a rapaziada escolastica tem-se em
demasiada consideração para descer ao nível da garotagem.”. Assinada e datada do Porto de
25 de Novembro de 1874.·
30€ - 60€
352 - TELES, Basílio.- 2 Cartas autógrafas + Bilhetes-postais autógrafos
Cartas dirigidas ao Dr. Francisco Figueiredo Faria:”…. O portador d’esta carta é o meu
amigo…. A angariar o maior numero possível de assignaturas para uma bella traducção da
obra capital de Louis Blanc – Histoire de la Révolution Française. O seu tradutor conhece-lo
tu … desde os anos saudosos tempos do lyceo, é o Maximiano de Lemos … actualmente
Professor da Escola Medica do Porto.”
Assinadas e datadas 3 – Jan. – 1889 e 5 – Maio- 1890. Juntamos 2 Bilhetes-postais autógrafos.
30€ - 60€
353 - TERCEIRA, Duque da. - 1 Documento (2p.; 25cm.)
Alvará a favor de José Gonçalves Mamede segundo official adido á Delegação da Inspecção
Fiscal do Exercito:” há por bem conceder-lhe um mez de licença para vir a Lisboa.”
Assinatura autógrafa. Datado do Paço de Belém 7 de Abril de 1845.
35€ - 70€
354 - TERCEIRA, Duque da. -1 Carta autógrafa (7p.; 18cm.)
Carta dirigida ao Marquês de Bemposta e Subserra a propósito da demissão deste titular do
cargo de Ajudante de Campo do Rei D. Fernando: “Quando em cumprimento de ordens de Sua
Magestade a Rainha mandou lavrar o Decreto que demittio V. Exª da Comissão em que se
achava junto d’El Rey, já eu estava informado que V. Exª tinha sido prevenido de que ia ser
exonerado da referida Comissão… se V. Exª refletisse, de que o lugar de Ajudante de Campo
d’ElRey só pode recahir em pessoas da sua escolha, e que a conservação nesse exercício hé
exclusivamente dependente da sua augusta vontade, por certo não faria a inconveniente
exigência de que eu lhe declarasse os motivos que provocarão tomar tal medida.”
Assinada e datada de Pedrouços 15 de Setembro. Junta-se o respectivo envelope.
40€ - 80€
355 - TERCEIRA, Duque da. - 1 Documento (2p.; 26cm.)
Ordenação a mandar “ … remetter ao Inspector Fiscal do Exercito, a inclusa folha
documentada de dispesa feita com o expediente da 1ª Direcção d’este Ministério no mez de
Março ultimo; afim de que seja convenientemente processada a sua importância, em reis
cincoenta e um mil duzentos cincoenta e cinco.”
Assinatura autógrafa. Datada do Paço de Belém 7 de Abril de 1845.·
35€ - 70€
356 - (TIPOGRAFIA). - SATURNINO, José Theodoro da Silva. -Esboço d’um prélo
typographico para imprimir a quatro côres simultaneamente: memoria descriptiva e explicativa.
-Sec. XIX. - (40p.;38cm.)
Trata-se de uma interessante exposição feita a Augusto Luciano S. de Carvalho, director da
construcção dos caminhos de ferro do Minho e Douro, sobre um prélo para imprimir a cores
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simultaneamente, invenção de Silva Saturnino. Nesta memória o autor descreve em pormenor o
aparelho fazendo referência a algumas figuras aqui não presentes. Manuscrito muito cuidado,
com bonito efeito estético pois é escrito a quatro cores. Cartonagem com lombada em seda (esta
com vestígios de lepismatídeo). Muito curioso e com interesse para a história da tecnologia da
impressão em Portugal. Estimado.·
100€ - 200€
357 - TOMAR, Conde de(António Bernardo da Costa Cabral). - 1 Documento
Ordenação:”… attendendo ao que lhe representou Dona Maria José Corrêa da Serra, irmãa do
distincto Cidadão Jose Corrêa da Serra [o famoso botânico, homem de Ciência e diplomata
nos E.U.A.], que achando-se falta de meios de subsistência, no ultimo quartel da vida, e
privada da casa, que se lhe concedêra para sua habitação no extincto Convento da Boa Hora,
pede ser transferida para o Recolhimento de Nossa Senhora dos Anjos, vulgarmente
denominado de Lázaro Leitão-. Há por bem mandar declarar…. Seja alli admitida…”
Assinatura autógrafa. Datada de 16 de Janeiro de 1844.
60€ - 120€
358 - TOMAR, Conde de(António Bernardo da Costa Cabral). - 3 Cartas autógrafas
Cartas dirigidas provavelmente ao Dr. Francisco Figueiredo de Faria sobre factos políticos
referindo um atentado:” … Recebi hontem a noticia de que o nosso collega [Castellões?]
aceitou uma comissão de confiança do actual Ministério! C’est trop fort. Se é verdade não sei
d’onde há menos dignidade: se da parte de quem offeréce, se da parte de quem acceita.”.
Assinadas e datadas de 1850, 52 e 53.·
50€ - 100€
359 - TOMAR, Conde de (António Bernardo da Costa Cabral). -2 Documentos
Convite a João Baptista Felgueiras para assistir á imposição do Barrete Cardinalício ao
Patriarca da Igreja de Lisboa datado de 10 de Fevereiro 1846 e pedido ás autoridades para
ajudarem no que puderem na construcção de estradas pelo país dirigido a João Antonio
d’Oliveira Braga datado de 28 de Julho 1849.
Assinaturas autógrafas como Conde de Tomar.·
40€ - 80€
360 - TOMÁS, Aníbal Fernandes. - 1 Carta autógrafa (2p.; 18cm.)
Carta dirigida seguramente ao Visconde de Sanches de Baena a agradecer a oferta de um livro:
“Penhoradíssimo agradeço a V. Exª a valiosa oferta do seu Gil Vicente, com cuja publicação
se restableceu, a meu ver, a verdade, acerca da personalidade daquelle notável escriptor e do
não menos notável artista. V. Exª prestou um relevantyssimo serviço ás letras pátrias com este
livro… … Infelizmente o nosso meio litterario e artístico é de tal forma acanhado, que só a boa
vontade e o amor por estas cousas pode levar alguém a dar … o seu tempo…”
Assinada e datada de Aveiro 26 /11/1911.
35€ - 70€
361 - TOMASINI, Luís Assensio. - 1 Documento
Nomeação de António Pedro Marques de Almeida e João Augusto de Oliveira Braga, sócios
correspondentes no Brasil da Sociedade Promotora das Bellas Artes de Portugal: “… Declaro
outrosim que esta nomeação fica dependente da approvação do Conselho Administrativo de
que faço parte.”
Assinatura autografa. Datada de Rio de Janeiro 23 de Março de 1868. Foi notável pintor de
marinhas.
25€ - 50€
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362 - TORRE DE MONCORVO, Barões da. - Espóliodo 1º Barão e 1º Visconde D.
Cristóvão Pedro de Morais Sarmento, notável fidalgo-cavaleiro da Casa Real e diplomata,
encarregado de negócios em Londres e plenipotenciário por parte da Rainha D. Maria II em
Londres onde assinou em 1833 o tratado da Quádrupla Aliança e de seu filho D. Pedro João de
Moraes Sarmento, 2º Barão do mesmo título e Marquês de Fronteira por casamento com a 8ª
Marquesa D. Maria Mascarenhas. Importante conjunto de documentação familiar constituído
por mais de 150 documentos e diversos recortes de jornal. Embora de difícil discriminação
fazemos referência aos principais:
»Cartas do 1º Visconde ao seu filho e outras (11doc.)
»Listagens de fundos em Bancos Ingleses e Estrangeiros do 1º Visconde (11doc.)
»Documentação das partilhas e dos leilões que se fizeram em Londres das colecções de pinturas
e restante recheio da casa do 1º Visconde após a sua morte (“ Catalogue of a Collection of
Cabinet Pictures, selected from the Italian, Spanish, Flemish, French & English Schools by his
Excellency Viscount MoncorvoDecd. And removed from the Embassy… Sold by Auction by Mr.
Phillips…London, 1851” ,“ Catalogue of a service of handsome modern plate, weighing
upwards of 5000 ounces, including chased salvers, epergne and plateau… useful and
decorative china… superior plated ware… oriental and japan china jars… sold by auction by
Mr. Phillips… by the order of the executors of his excellency Viscount Moncorvo … London
1851” ,Inventario do recheio da casa do Visconde feito por Hoggart Norton & Krist,
documentação da transferência de bens pessoais da Rainha D. Maria II tinha entregue á
administração do 1º Visconde, para outra administração, despesas com funeral, divisão de bens
entre os filhos etc.) (34 doc.)

»Cartas e minutas respeitantes aos casamentos das filhas D. Maria Carlota (projecto de contrato
pré-nupcial e outra correspondência) e D. Carlota Amália (cartas pessoais do irmão D. Pedro
sobre indevido comportamento social, e carta de um pretendente Fausto de Queirós Guedes
(futuro 2º Conde de Valmor) a desistir do casamento por não ter disponibilidades económicas
pois pensava que não ia herdar de seu tio José Isidoro Guedes 1º Conde! (18 doc.)
»Documentação do “ negócio Isidoro Guedes” motivado pela prisão em Inglaterra de José
Bernardo Guedes de Oliveira por desfalque ao Governo Português e que enviaria a José Isidoro
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Guedes (1º Conde de Valmor) artigos que certos escritores Miguelistas mandavam de Inglaterra
contra o Governo além de que o sobrinho deste, cortejava D. Carlota e segundo cartas aqui
presentes a família também não queria tal enlace (12 doc.)
»Decretos e Diplomas do 2º Barão e Marquês de Fronteira, autorizações para receber comendas
estrangeiras, nomeações para lugares diplomáticos, autorização de usar o titulo de Conde da
Torre etc. (16 doc.)
»Certidões diversas, de nascimento, de sepultura do 1º Barão em Inglaterra, de óbito de Amalia
Jordan 1ª mulher do 1º Barão, do 2º ano jurídico (10 doc.)
» Documentos diversos referentes à obra do Dinheiro de São Pedro, com uma “ Relação da
família de Sua Alteza Real sereníssima Senhora Infanta Dona Isabel Maria, no prezente anno
de 1861” (5 doc.)
» Patentes de Irmandades do Marquês de Fronteira ( D. José), Nossa Senhora da Conceição da
Rocha, Senhor Jesus da Ascenção, Boa Morte e nossa Senhora do Amparo, Santo Christo e
Nossa Senhora da Piedade, Confraria de Nossa Senhora da Saude, Asylo dos Orphãos de Sta.
Catarina. (6 doc.)
» 3 Cartas Régias: D. Maria I“... Carta pela qual V.M. há por bem fazer merçê a Pedro João
de Moraes Sarmento, em verificação de vida, do Titulo de Barão da Torre de Moncorvo…
Lisboa, 2 Dezembro 1848” + D.Pedro V“ Carta pela qual V.M. há por bem fazer merçê ao
Barão da Torre de Moncorvo, Pedro João de Moraes Sarmento, de o elevar á Grandeza destes
Reinos com o titulo de Conde da Torre em sua vida… Lisboa, 4 de Fevereiro 1857” + D.Pedro
V“ Carta pela qual V. M. há por bem fazer mercê ao Conde da Torre Pedro João de Moraes
Sarmento, de o nomear Commendador da Ordem de Christo… Lisboa 28 de Março de 1860”
todas em pergaminho e com as assinaturas reais autógrafas. Conservam os fitilhos.
»Diplomas das condecorações do Marquês de Fronteira D. Pedro, Nichan Ifthikar, da Ordem de
Malta, de Leopoldo da Belgica, da Coroa do Sião e outras.
» 3 Documentos da eleição do Conde da Torre para vereador da Camara Municipal de Belem.
» Cartas das irmãs recebidas pelo Conde da Torre e rascunhos das respostas (15 doc.).
»Oficios de condolências pela morte do Marquês de Fronteira (D. Pedro).
» Diversos recortes de jornais e cartas.
3.000€ - 6.000€
363 - (ULTIMATUM). - GERIN, J.B.- 1 Carta (4p.; 27cm.)
Trata-se do original de uma carta de solidariedade enviada pelo director do Jornal Republicano
Francês “ Le National” aos estudantes de Coimbra que dirigidos por Antonio Vaz de Macedo e
Artur Pinto da Rocha, queriam publicar um número único de um jornal “ Anathema”
inteiramente sobre a questão do “Ultimatum”. Naquele colaboraram alguns dos maiores
escritores nacionais e esta carta áspera para os Ingleses foi incluída, terminando o autor: “
Recevez, Monsieurs, les voeux cordiaux d’un bon Français pour votre glorieuse et patriotique
entreprise.”
Assinatura autógrafa. Datada de Paris 12 de Maio de 1890. Em papel timbrado do “ Le
National”.
40€ - 80€
364 - VAHÍA, Frei Jerónimo.- 1 Carta autógrafa (2p.; 29cm.-)
Nesta longa carta dirigida ao seu bemfeitor D. Francisco de Sousa [Capitão da Guarda Alemã],
este notável poeta barroco com imensas composições poéticas publicadas na “Fénix Renascida”
e de quem Costa Silva disse que “ reuniu aos dotes do mais sublime engenho todos os defeitos
peculiares ao estylo gongoristico”, diz que pretende enviar-lhe cartas para o divertir,“ …ainda
que receio que não seja a minha penna tão pintada para divertir, como he própria para
molestar “ depois pede ao militar: “… ando próximo a imprimir alguns [livros] assi de sermões
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como de versos, e, entre os do meo Panegyrico,
hey de falar nos Embayxadores, que Sua Alteza
& Sua Magestade mandou a Roma , a Castella e
outros. Mereço-lhe a V. Srª se sirva de remeterme alguas noticias das acções do Sr. Arzobispo
Primas para que eu, já que não sei inventar
louvor que seja igual a o seu mérito, já que não
posso fingir encarecimento do que não seja
menor que o meo affecto, escreva algum elogio,
que sendo dittado por V. Srª, deixe ao meo affecto
sem queixume e ao seu mérito com satisfação.
Também espero que V. Srª me mande celebrar
alguas suas, e dos Srs. Seus Tios.”Este monge
cisterciense que era amigo pessoal de D. Afonso
VI e pregador da Corte no seu curto reinado,
parece ter tido perseguições politicas poisdiz
ainda nesta carta: “… Nesta de S. Bento de
Coimbra [Convento de onde escreve], donde me
receava mudável por malevolência de mais de
hum emulo; ; entendo, que estou firme , por
benefício de hua carta do Illmº Snºr Núncio , e
agora com esta segurança, não há duvidas que
hey de consolar o pouco que durar na vida, com
o muito que hey de viver na memoria. … …Sobre
a prisão, sem culpa do Conde de Vale de Reys,
em Palácio fiz esse Soneto que já vai incapaz por
hora de emmenda porque também o mando ao
mesmo conde…”
Assinada e datada de Coimbra 5 de Agosto de
1680. Segundo informa Barbosa Machado (II,
530) Fr. Jerónimo viria a falecer em 1688 no
Convento de S. Romão de Neyva em Viana do
Minho.·
200€ - 400€
365 - VALENÇA, Marquês de.- 1 Carta (2p.; 21cm.)
Carta dirigida a Joaquim Pedro Quintella (Barão de Quintella) a pedir um favor: “… O
pertendente do Memorial incluzo he sobrinho do meu Capelão a quem desejo muito servir e por
isso espero que V.Srª o hade attender na sua pertenção pois he capaz de dezempenhar o lugar
que pertende, e fazendo-lhe V.Srª este favor me fará a mim…”
Assinatura autógrafa. Datada do Campo Grande 30 de Setembro de 1805.
25€ - 50€
366 - VALENÇA, Marquês de.- 1 Carta autógrafa (2p.; 34cm.
Carta dirigida ao Intendente da Polícia Diogo Inácio de Pina Manique: “ O Príncipe Meu Sr. e
Amo me Ordena que remetta a V. Srª o requerimento incluzo de Maria dos Reys viúva de
Ignacio de Mattos, para que V. Srª faca o que enteder a respeito do que ella pertende no dito
requerimento.”
Assinada e datada do Paço de Queluz de 13 de Abril de 1799. Pensamos tratar-se do 4º Marquês
de Valença (D. Afonso Miguel de Portugal e Castro), Deputado da Junta dos Três Estados,
Gentilhomem da Câmara da Rainha D. Maria I e Capitão-General da Baía.
30€ - 60€
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367 - VALENÇAS, Conde de.-1 Carta (3p.;18cm.)
Carta dirigida ao Visconde de Sanches de Baena: “ ... É notável o livro com que V. Exª me
honrou, acerca de algumas famílias nobres do Algarve… …O Algarve ainda hoje vive das
saudades de duas grandes civilizações – a dos romanos e a dos arabes. Elles próprios, os seus
habitantes, são músicos como os primeiros e imaginosos como os segundos; e porque hoje lhes
falta o campo d’acção são melancólicos.”
Assinatura autógrafa. Datado de Lisboa 10 de Janeiro de 1901.·
30€ - 60€
368 - VANDELLI, Domingos.- 1 Carta autógrafa (2p.; 35cm.)
Carta dirigida ao Intendente da Polícia Diogo Inácio de Pina Manique a interceder por um
amigo fabricante de “loiça de ferro batido” seu amigo que estava preso: “… Não me sendo
possível vir eu pessoalmente a presencia de V.Srª para representarlhe o que fez o Juiz do crime
do Bairro do Castello mandando prender, e carregar de ferros Francisco António Fernandes
por não… [? ] a Ronda, não obstante… … tendo actualmente o Prezo o seu domicilio no Bairro
da Ribeira donde estabeleceo a sua nova fabrica de loiza de ferro batido, pela qual S.A.R. lhe
concedeo vários privilégios: venho com esta rogar V.Srª que attenda ao recluso requerente, e
mande soltar o suplicante, que pelo seu invento neste Reino de tanta utilidade pela saúde
publica, merece toda a consideração…”

Assinada e datada de 21 de Novembro de 1799. É de curiosidade referir que na Gazeta de
Lisboa de 29 de Janeiro de 1819 ainda se pode ler um anuncio de Nicolau António Fernandes e
seu irmão Francisco António “… que na sua Fabrica de Serralharia sita ás Cruzes da Sé Nº 1e
4 intitulada de Romão e Companhia, se faz loiça de ferro batido de todas a qualidades e
tamanhos, estampada por preços commodos, e muito útil para a saúde com privilegio exclusivo
de S. Magestade”. Também, que por um Edital de 18 de Julho de 1830 da Real Junta de
Commercio eram declarados extinctos os privilégios reais a estes artífices.
80€ - 160€
369 - VARATOJO, Convento do (Torres Vedras).- 17 Documentos
Documentação da compra do Convento do Varatojo pelo 1º Barão da Torre de Moncorvo e
venda pelo filho 2º Barão e Marquês de Fronteira a Fr. Joaquim do Espírito Santo. Contém: 2
cartas e 2 relações de Antonio Ribeiro Neves, intermediário e representante em Portugal do 1º
Barão na compra do Convento do Varatojo em ” Asta Publicano Thezouro Nacional” por R.
2.676$265 ; Oficio da Secretaria de Estado dos Negocios da Fazenda a declarar que S.M. a
Rainha autorizava a posse do Convento desde que o Barão o mantivesse em bom estado e
permitisse a celebração de cerimónias litúrgicas para o povo da região; carta do Marquês de
Sampaio e Mello a aceitar comprar ao Marquês de Fronteira o Convento “ quoique le prix de 5
contos pour le Varatojo me semble élevé…” datada de 9 Dezembro de 1858; Procuração de
Maria Carlota Perpetua Sandemam e seu Marido Alberto Sandeman a favor do Irmão Marquês
de Fronteira para vender o Varatojo; Escritura da venda do Convento do Varatojo entre o
Marquês de Fronteira e Fr. Joaquim do Espírito Santo datada de Lisboa, 12 de Janeiro de 1861.
De notar que Frei Joaquim do Espirito Santo em 1834 pertencia á comunidade de Varatojo, e a
aquisição do convento por este sacerdote revelou-se de grande significado histórico tanto mais
que hoje é o único em Portugal que foi restituído ao seu antigo apostolado e se mantém em
actividade.·
200€ - 600€
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370 - VASCONCELLOS, António Peixoto de Queirós e.- Nobiliario das famílias ilustres
de Portugal, ordenado por. - Sec. XVIII.- 3 vols.; 34cm.- E
Trata-se de três volumes desta notável obra genealógica oitocentista que Eduardo Azevedo
Soares (Carcavellos) na sua importante e competente “ Bibliografia Nobiliarquica Portuguesa”
classifica como trabalho de “ muito merecimento” acrescentando que alguns volumes
apresentam a data de 1775.O mesmo bibliógrafo refere ainda que a obra seria composta de pelo
menos 27 volumes dos quais a maior parte “ pertencem á Livraria do Conselheiro Alexandre
Ferreira Cabral Paes do Amaral e os restantes á Torre do Tombo”. Hoje confirma-se na Torre
do Tombo a presença de 14 volumes. Descrevem-se os rostos dos volumes aqui presentes:
» Tomo 3º da Letra C Anno de 1775: Com os Titulos de – Cunhas, Cavalgantis, Cazaes,
Cabraes, Cabraes, Camões, Coimbras, Cottas, Carvalhaes, Codornigas, Couros, Cadenas,
Carregueiros, Corrutelos, Casqueiros, Covas. 245p.; 34cm.-E
» Tomo 1º da Letra F: Com os títulos de – Freires, Figueiras, Figueiroas, Falcoens, Freitas,
Farias. 362p.; 34cm.-E
» Tomo 2º da Letra S: Com os títulos de – Souzas, Soares de Albergaria, Salazares, Seabras,
Seixas, Simas. 275p.; 34cm.-E
Volumes revestidos por meias-encadernações de pele, da época.·
800€ - 1.600€
371 - VASCONCELOS, Carolina Michaellis de. - 1 Carta autógrafa (2p.; 21cm.)
Carta dirigida ao Visconde de Sanches de Baena:”…. V. E. quis honrar-me com um exemplar
da sua valiosa monografia genealógica acerca de Bernardim Ribeiro fineza de que me confesso
sumamente grata. Li esta sua mais recente publicação com verdadeiro interesse: os resultados
são importantíssimos, os documentos de grande alcance – superiores em valia ainda áquelles
que V. Ex.deve a gloria de descobrir sobre Gil Vicente.”
Assinada e datada do Porto 17 / VIII/ 1895.
40€ - 80€
372 - VERDE, Cesário. - 1 Carta autógrafa (2p.;
21cm.)
Carta dirigida ao redactor da “ Tribuna do Povo” : “ Não
resido em Lisboa. Só agora por acaso é que leio o seu
jornal de 6 do corrente. Quero saber imediatamente quem
é o cobarde que assigna com o pseudonymo de Juvenal
Pygmeu ou quem é que toma a responsabilidade do que
esse patife escreve.
Assinada e datada de Lisboa 17 de julho 1879. Numa
pagina interior tem uma resposta: “ Cesario Verde…
Recebi carta. Tome já seis banhos chuva. Dobre dias
seguintes. Juvenal Pygmeo 17 – 7 – 79 ás 8 Hor. Café
Martinho.”
Trata-se de uma importante peça da famosa polémica que
envolveu Cesario e Angelina Vidal. Na sequência da
publicação da poesia “em Petiz”, Cesário Verde vê um
artigo publicado no Jornal Republicano “ Tribuna do
Povo” criticar a inexistencia de retorica nos seus versos e
manda esta carta ao director do jornal a pedir explicações.
Vê-se por ela, que a própria Angelina Vidal a coberto do
pseudónimo lhe responde na mesma carta, com evidente
falta de consideração e deixando-a no Café Martinho.
Cartas de Cesario Verde são raríssimas no mercado.
1.000€ - 2.000€
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373 - VERDIER, Timóteo Lecussan. -3 Cartas autógrafas
Estas três longas cartas dirigidas a Marino Miguel Franzini notável geógrafo e oficial de
marinha, demonstram a elevada craveira cultural de Verdier, tocando em inúmeros assuntos
técnicos e exibindo uma vasta panóplia de correspondentes em Portugal e França onde se
reconhecem nomes sonantes da cultura da época. Note-se que juntamente com Jácome Ratton,
foi fundador da famosa Fabrica Fiação de Tomar, e em sua casa se escondeu Francisco Manuel
do Nascimento (Filinto Elísio) quando perseguido pela Inquisição fugiu para França. Também
Verdier quando escreveu estas cartas estava exilado em França depois de expulso de Portugal
em 1808 por ter colaborado com os Franceses da 1ª Invasão. Presume-se que Franzini lhe havia
escrito a propósito da possível divulgação de um “ Roteiro das Costas de Portugal” que tinha
publicado acompanhado de varias cartas geográficas da costa portuguesa também obra sua.
Assim Verdier depois de referir o prazer que tem em poder ajudar as “ … pessoas honradas que
em todos os tempostive o gosto de encontrar em Arroyos.”informa: “… Ácerca dos Mappas das
Costas de Portugal que V. Srª publicou estimo poder dizer-lhe que a sua pretensão se acha em
parte realisada: … Vendo que podia lisongear com ella o meo amigo Mr. Arago ( outro Ciera
em figura, corpo e em carácter de honra e de bondade- ciera redivivus) brindei-o com esses
três mappas que elle muito me agradeceo. …. Mrs. Delambre, Arago, Bouvard, Biot, DuRossel,
Burckhart, e mais membros do Instituto que formão o Bureau des Longitudes hão-de pagar á V.
Srª e á sua obra o justo tributo de encómios nas Connoissances des Temps que está para
apparecer: e se no no volume ultimo não lhe foi rendido, he porque já estava impresso quando
tiverão conhecimento da sua obra. … Dir lhe ei mais que no mesmo volume virá outra notícia
bem ou mal circunstanciada dos trabalhos geodésicos do Dr. Ciera, para que se não possa
jamais dizer que de este, e Dom Rodrigo [D. Rodrigo de Sousa Coutinho] que tanto promoveu
taes trabalhos, não são lembrados na douta posteridade… enquanto vivo, não consentirei que a
memoria dos bons e honrados amigos seja envolta nas trevas da ignorância, e escurecida pela
malvada intriga.” Continua dando muitas notícias do desenvolvimento da Geografia e outras
Ciências em França e referindo também um trabalho que publicara em Portugal sobre pesos e
medidas que ainda não tinha recebido. Referências ainda a trabalhos sobre Pedro Nunes.
Assinadas. Duas estão datadas de Paris 18 de Novembro de 1815 e 26 de Janeiro de 1816. A
outra parece estar incompleta e só ter a ultima página, mas faz referência ás anteriores.
100€ - 200€
374 - VIANA, Eduardo.- 1 Carta autógrafa (6p.; 17cm.)
Dirigindo-se ao Dr. Jorge de Faria o notável pintor informa: “… Eu por cá estou acumulando
material para duas exposições porque tenho que fazer duas a seguir uma á outra. A primeira
de quadros acessíveis ao público a segunda de coisas menos comprehensiveis para muitos,
mesmo escandalosas. Vai para evitar confusões divido os meus trabalhos em duas series. O
Diogo de Macedo leva-lhe o livro do Amadeu [ XX Dessins ? ] ; ainda havia mais uma pagina
com um retrato do Camilo mas não encontro a pagina por mais que a procure n’esta maldita
pensão tudo desaparece.” pede depois um favor: “… O Diogo teve a amabilidade de fazer um
artigo a meu respeito que você gostará decerto porque é bem feito. Você poderá levar a sua
gentileza a publicar-mo no próximo numero da Atlântida? “
Assinada. Quinta-feira 5·
40€ - 80€
375 - VIEIRA, Afonso Lopes.- 1 Bilhete postal autógrafo.
Bilhete postal dirigido a Júlio Mardel de Arriaga, com duas quadras alusivas ao retrato do
próprio poeta no verso do postal:
“ Júlio, q’ esta efígie vera
de um rapaz triste e telhudo,
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diga à, ida primavera
..Tu é que és o eterno moç
E como, ó Júlio, te invejo
Quando aprendendo te ouço,
Quando encantado te vejo!
o seu inverno sisudo.
Assinado. O postal tem um retrato do poeta,
cliché de Furtado &Reis.
40€ - 80€
376 - VIEIRA, Afonso Lopes. -1 Carta autógrafa (2p.;20cm.)
Carta dirigida a Manuel Gustavo Bordalo Pinheiro: “… Vou ás 9 horas ao Teatro da Republica,
combinar o scenario das Rosas Bravas. Se V. quiser aparecer lá… iremos juntos para casa do [
? ] com quem falei no concerto.”
Este auto em um acto de Lopes Vieira foi estreado no Teatro Republica em Abril de 1911 com
projecto de cenário de Raul Lino. Assinada.·
35€ - 70€
377 - VILA NOVA DA CERVEIRA, Visconde de.- 1 Carta (2p.; 21cm.)
Carta dirigida ao Conde de Vila Verde: “ No dia 12 do corrente mez pelas 3 horas da tarde se
hade celebrar na Capella Real da Nossa Senhora da Ajuda o Augusto Matrimónio entre a
Sereníssima Senhora Infanta Donna Marianna Victoria, e o Sereníssimo Senhor Infante de
Espanha Dom Gabriel, com assistencia de Sua Magestade, e da sua Real Família. O que a
mesma Senhora manda participar a V. Exª para que na sobredita hora se ache de gala neste
Paço, para a acompanhar, e assistir ao referido acto.”
Assinatura autógrafa. Datada de 1 de Abril de 1785.
40€ - 80€
378 - VILA NOVA DA CERVEIRA, Visconde de.- 1 Documento
Ordenação a António Rodrigues de Macedo Leitão Aranha: “ A Rainha …. …. Passe as ordens
necessárias à Regente do Recolhimento de nossa Senhora dos Anjos, para que deixe sahir delle
aos banhos das Alcassarias à Dona Maria Gertrudes da Silva Botelho, acompanhada de pessoa
decente, e do mesmo sexo, todos os dias, que lhe forem necessários, voltando para o mesmo
Recolhimento logo depois que em cada hum dos dias for usar do referido remédio.”
Assinatura autografa. Datada do Palácio de Queluz em 22 de Julho de 1784. Pensamos tratar-se
do do 14º Visconde de Vila Nova da Cerveira (D. Tomás Xavier Teles da Silva) mordomo-mór
da Rainha D. Maria I, conselheiro de Estado.·
30€ - 60€
379 - VILA NOVA DA RAINHA, Visconde de.- 1 Documento
Atestado: “… … Attesto e sendo necessário affirmo com juramento pelo habito que que
professo, que em todo o tempo, que estive na Corte do Rio de Janeiro, servi sempre
pessoalmente o meu Officio de Escrivão da Real Câmara na Meza da Consciênci, e Ordens de
que El Rey Nosso Senhor me concedeo a Propriedade, quando se Dignou Criar o dito Tribunal
n’aquella Corte, não obstante gozar o Titulo de Visconde….”
Assinado e Datado de Lisboa 16 de Junho de 1825. Conserva o selo de lacre com as armas do
titulo sobre papel recortado ao gosto da época.Trata-se do 1º Visconde de Vila Nova da Rainha
(D. Francisco José Rufino de Sousa Lobato) senhor de Vila Nova da Rainha e do Mouchão de
Esfola Vacas, do Conselho de sua Magestade, porteiro da Real Câmara, governador da fortaleza
de Santa Cruz no Rio de Janeiro e deputado da Mesa da Consciência e Ordens no Brasil.
.
40€ - 80€
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380 - VILA NOVA DA CERVEIRA, Visconde de.- “ Documentos
Duas ordenações a Rafael de Souza Rego Valladares “… que continueis a servir … o officio de
Porteiro de Camera de Cavallo de numero, de que foi ultimo proprietário Alexandre Pereyra
da Fonseca, e sérvio de serventia vosso sogro Bertolameu António da Costa…”
Assinaturas autógrafas. Datadas de 1782 e 1783. Com defeitos vários e restauros grosseiros.
30€ - 60€
381 - VILAVERDE, Conde de.- 1 Carta (2p; 21cm.)
Carta dirigida ao Intendente da Polícia Diogo Inácio de Pina Manique: “… Sendo presente ao
Príncipe Regente Nosso Senhor a conta de V.Srª datada de 9 do corrente sobre a parte , que o
Conde de Novion , dirigio a V. Srª para mandar hir algumas Patrulhas do Corpo do seu
Comando, ás Villas e Lugares do Termo de Lisboa, praticar as Diligencias que menciona:
Houve o mesmo Senhor por bem Approuvar as Dispoziçoens que V. Srª praticou a este respeito,
e participou disto ao dito Commandante.”
Assinatura autógrafa. Datada de Salvaterra de Magos em 11 de Março de 1805. Pensamos
tratar-se do 8º Conde de Vila Verde (D. Diogo José Antonio de Noronha Camões de
Albuquerque Moniz) Conselheiro de Estado, Oficial do Exército Português, Ministro do Reino
e Presidente da Junta do Comércio.
35€ - 70€
382 - VILLAHERMOSA, Duque de.- 1
Carta autógrafa (2p.; 32cm.)
Carta dirigida á Rainha Carlota Joaquina já a
viver no Palácio de Queluz depois de ter
abandonado o Paço da Bemposta e um mês
antes da famosa “ Abrilada” a informá-la que
tinha tentado entregar-lhe pessoalmente uma
carta do Rei do Rei de Espanha:“Quando en el
dia de ayer Lunes 31 de Mayo hub ela honra de
ir á presentarme á V. Mgte. En Palácio de
Queluz, era com el objecto de poner en sus
Reales manos una carta de su Augusto
Hermano el Rey mi soberano y de hablar a V.
Mgte sobre su contenido: pêro habiendo visto
com no menos admiracion que sentimiento que
V. Mgte se negou três veces á las instancias que
hize para que me recibiese; he creido no
menaria el encargo que formalmente S. M. me
há hecho sino hiciesse llegar á V. Mgte la
expressada carta com el decoro que conviene al
carácter del Rey mi Sr. Por lo que tengo la
honra de incluirla a V.Mgte…”
Assinada e datada de Lisboa 1 de Junho de 1824.

80€ - 160€

383 - VIMIEIRO, Conde do.- 1 Carta autógrafa (2p.; 33cm.)
Carta dirigida ao Intendente da Polícia Diogo Inácio de Pina Manique: “…. Desejo a saúde de
V. Srª e sua felecidade, pois que d’ella dependem não só os seus amigos, mas tantos
necessitados que V. Srª socorre e ampara com a sua diligencia. A Condeça me diz que V.Srª
quer que se dé hum dotte não obstante não estarem ainda perfeittas as dicipollas da escola de
fiar; o Mestre julga que huma órfã chamada Maria Tereza que foi das primeiras, e que fia bem.
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e tem já tear velho, merece o ditto dote e se V. Srª que o outro fique para se juntar aos do anno
que vem terá mais em que se escolha quando não dirá o mesmo Mestre quem tem mais justiça
para se propor a V. Srª a quem eu rogo queira mandar pagar o ordenado do Mestre pois que eu
não o posso suprir e conhesso a sua precizão.”
Assinada e datada de Alcoentre 13 de Março de 1786.Pensamos tratar-se do 4º Conde do
Vimieiro (D. Sancho de Faro e Sousa) Marechal de Campo do Exercito Português e sócio da
Academia das Ciências.·
30€ - 60€
384 - VIMIOSO, Conde do.- 1 Documento
Autorização para uma senhora entrar num recolhimento: “ Diz Isabel de Andrade que ella se
quer recolher no Recolhimento das Convertidas per servir a Deos e se disviar no mundo dos
perigos da sua salvação e porque não pode fazer sem licença de V.Sª “
Dois despachos com as assinaturas autógrafas. Datado de 22 de Março de 1681. Pensamos
tratar-se do 7º Conde de Vimioso (D. Miguel de Portugal) do Conselho de Estado e do da
Guerra, Governador de Évora e Estribeiro-Mór da Rainha D. Maria Francisca.Insignificantes
picos de traça.·
30€ - 60€
385 - WALLEFE, Maurice de.- 1 Carta autógrafa (4p.; 18cm.)
Carta dirigida ao escritor Catulle Mendés, sobre uma reunião do Comité de homenagem ao
falecido escritor Alfred de Vigny, que se ia reunir com o escultor de uma estátua a homenagear
Vigny: “ Le Comité pour le Monument A. de Vigny se reunira lundi 13 . L’atelier du statuaire
J. de Charnoy se trouvant un peu excentrique, on a decidé de se reunir au siége du
secrétariat… … Ce serait pour nous un grand honneur et un précieux conseil dans cette
premiére reunion oú vous trouverez Léon Dierx, Gaston Deschamps, Fernand Gregh, MariusAry Leblond et quelques autres….”
Assinada e datada de 11 Maio 1907. Maurice de Waleffe foi escritor e jornalista fundador do
“Paris-Midi” e do movimento “Imprensa Latina”. Grangeou grande notoriedade em tomar a
iniciativa de instituir em 1921 um prémio de “Miss França” e em 1928 o prémio “Miss
Europa”.·
40€ - 80€
386 -

WELLINGTON, Duque de. - 1 Carta (2p.; 32cm.)

Carta redigida em português e dirigida ao Principal Sousa respondendo a uma carta deste,
dizendo: “… e em sua resposta compete-me sigurar a V. Exª que eu terei sempre a maior
satisfação em cooperar e ajudar com tudo que de mim depender áos Senhores Governadores do
Reyno na salvação do Paiz, e a trazer aquela terminação que todos desejamos a glorioza,
porem difícil contenda, em que nos achamos envoltos. Nunca senti algua inimizade daqueles,
com quem desgraçadamente tenho diferido em opinião, sobre assumptos públicos, e causa-me
grande prazer o refletir que estas diferenças tem acabado.”
Assinatura autógrafa. Datada do Quartel-general de Freixeda [Freixedas-Pinhel], 13 de
Novembro de 1811.·
200€ - 400€
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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.
- 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 23% 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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SOME USEFUL INFORMATION
We will execute bids from abroad at no extra charge. All bids received by telephone must be
confirmed by letter, fax or e.mail (please use hotel telephone and fax in the days of auction).
Over the hammer price a premium of 10% is charged, together with value added tax (23%)
charged only on the premium.
Our estimated prices are based on the prices fetched by similar copies sold in our previous
bookauctions . The higher value is the estimated value and the smaller is the starting bid (we
only accept bids superior to this value).
Our descriptions are made according to the International Standard Bibliographic Description for
monograph publications and serials with minor adaptations. The books are listed alphabeticaly
under the author’s name or title. The language of the title corresponds to the language of the text.
Unless otherwise indicated the edition should be “first and only”. Place, Publisher and date of
publication are allways mentioned according to the publisher’s imprint or as stated elsewhere.
S.l. means no place, s.n. means no name and s.d. means no date. Colation of pages and plates is
given unless the book is in several volumes. At the end, the letters B., C. and E. mean respectively
unbound, boards and bound.
For manuscripts all text in italics is a transcription of the original, number of pages is the
number of written pages.
For a better comprehension of our descriptions we include the following short vocabulary of the
most common
acidez – browned
aparado – trimmed
assinada - signed
assinatura – signature
anterrosto – half title
atraente – attractive
autógrafa - autograph
brochura – wrapper
cabeça – top edge
caderno – gathering
cansado – worn
carimbo – stamp
carneira – leather
carta- letter
cartonagem – boards
da época – comtempo-rary
danificado – damaged
dedicatória – dedication
desconjuntado – disjointed
desvanecido – vanished
documento-document
dourado – gilt
dourado á cabeça – top edge
gilt
encadernação – binding
esfolado – rubbed

estimado – appreciated
exemplar – copy
gravura – engraving
guarda – end-paper
inteira de pele – full calf
ligeiramente – slightly
lombada – spine
madeira – wood
mancha – stain
margem – margin
meia-encadernação – half binding
obra - work
ouro – gold
pasta – cover
pele – calf
pergaminho – vellum
picos de humidade – foxing
picos de traça – worm holes
restauro – repair
rosto – title page
rótulo – label
sêlo branco – blind stamp
solto – loose
tela – buckram
traça – worm
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