CATÁLOGO DE UM LEILÃO DE
LIVROS, MANUSCRITOS,
AUTÓGRAFOS, FOTOGRAFIAS,
DESENHOS e EFÉMERA

DIAS 28 e 29 DE NOVEMBRO DE 2012

LIVRARIA LUIS BURNAY
( NOVA M ORADA )

RUA DAS CHAGAS 31 – 33
1200 – 106 LISBOA
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Os Exmos. Clientes interessados no leilão e que não possam assistir, ao mesmo,
poderão enviar-nos a indicação dos limites máximos das suas ofertas, para cada lote,
por escrito ou telefonicamente, com a devida antecedência, para:

LIVRARIA LUÍS BURNAY
( NOVA MORADA.)

Rua das Chagas, 31-33
1200-106 Lisboa
T el: 213 479 346
Fax.: 213 479 342

www.livrarialuisburnay.pt
E-mail.:livrariaburnay@mail.telepac.pt

ORDEM DOS LOTES
28 de novembro, quarta-fei ra ………….1 a 261
29 de novembro, quinta feira………262 a 523

O leilão realiz a-se nos dias 28 e 29 de novembro pelas 18 horas, na nossa nova livraria
agora com sala de pregão.

Os livros encontram-se em exposição na livraria nos dias 24, 26 e 27 de novembro,
no horário normal de funcionamento (10h – 13h / 15h – 19h) e nas manhãs dos
próprios dias do leilão.
Pedimos a todos os interessados que examinem cuidadosamente os lotes que vão á
praça a fim de evitar reclamações.
Organização do Catálogo:

Assistência:

Luís P Burnay
Ana Burnay
Inê s Burnay

Isabel Roma Fe rnandes

Impressão e acabamento:
Fotogravura União , lda.
Tiragem 1500 exemplares
Lisboa novembro de 2012
De pósito Legal: I.S.B.N. -

Lembramos que a rua das Chagas é uma transversal do largo do Calhariz (sentido sul).
Estacionamento no Parque da Praça Camões e Silo da Calçada do Combro. Metro do Chiado.
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1 ABELHO, Azinhal.- Desenho (52 x 43cm.). Desenho a tinta da china sobre papel, figurando
"marionetes" de teatro popular que serviu para ilustrar a obra "Teatro Popular Português". Com a
seguinte inscripção autógrafa: Teatro Popular Português - Bonecos do Alentejo - copiados do natural
por..". Assinado e datado de 1974.
60,00 € 120,00 €
2 ABREU, Adelino de .- Oliveira do Hospital: traços históricos-criticos/ prcedidos de uma cart a
prefácio do Exmo. Sr. Conselheiro Oliveira Martins.- Coimbra: Imprens a daUniv ersidad e, 1893.- (12),
145, (1)p. : il.; 29cm.- B.
Rara monografia sobre Oliveira do Hospital, ilustrada com 4 estamp as
impressas em sep arado, e um a árvo re d e costados. Capas empoeirad as. Valorizado com d edicatória do
autor para o conselheiro João Franco.
20,00 € 40,00 €
3 ACÇÃO Realista / Redactor princip al Ernesto Gonçalves; Editor Antonio Ferrei ra Junior .- Numero
1 ( Maio 1924) a Nº 32 (Outubro 1926 ).- Lisboa: S.n., 1924-1926.- 32 numeros; 26cm.-B
Colecção
completa desta importante revista monárquica, veículo noticioso do movimento político homónimo e
independente da Causa Monárqui ca chefi ado por Aires de Ornel as
40,00 € 80,00 €
4 AERE Perennius : Á memoria de D. Maria Is abel Van Zeller em homen agem de respeito (17491819) / os seus descendentes.- Porto: Joze de Souza & Irmão, 1908.- 36p.:il.; 28cm.-B + No templo dos
Jeronymos : oração fun ebre pronum ciada nas ex equias de El-Rei D. Carlos I …/ A. Ayres Pacheco.Lisboa: S.n., 1908.- 24p.; 27cm.-B
+ A mãe dos pobres: Oração fun ebre p ro ferida pelo arcebispo
de Evora …su ffrag ando a alma da Senhora Duqueza de Palmella.- Lisboa: Typ. Castro & Irmão, 1910.33p.; 28cm.-B
+
Oração fun ebre que nas exequi as celebradas …conselh eiro J eronymo d a
Cunha Pimentel Homem e Vasconcellos / recitou Monsenhor Antonio Ribeiro dos Santos Viegas.Braga: Typ. de Souza Cruz, 1898.- 20p.; 24cm.-E
+ Elogio biográfico do Socio Eduardo de Serp a
Pimentel / Augusto Carlos Cardoso Pinto Osorio.- Lisboa: Lamas Motta, 1917.- 62p.; 23cm.-B
O
primeiro titulo é raro e apreciado.
15,00 € 30,00€
5 (AEROSTAÇÃO).- MANGIN, Gab riel.- 1 Cart a autógrafa (1p.; 31cm.) Carta dirigida ao Viscond e
de Pernes na qu alidade de adido militar da embaixada po rtuguesa em Paris a o ferecer os seus préstimos
pro fissionais. Mangin foi um importante aeronaut a fran çês, construtor de balões e fundador da Escol a de
Aeronaut as Frances es. A ele se deve a primeira tentativa de correio por balões e desemp enhou
importantes missões militares na guerra de 1870-71. Nesta carta traça o seu curriculum técnico referindo
a certo p asso:" Mes innombrables constructions et mes ascensions de plus de plus de 1880 à p resent e
vous sont un sur garant de la réussite des travaux que votre gouvernem ent pourrait avoir à me con fier…
… J'ai d'ailleurs apporté di fferents perfectionnement à cet art, notamment par l'adjuntion de signaux
lumineux électriques."
Assinada e datada de Paris 2 Março 1889.
25,00 € 50,00 €
6 ÁFRICA.- 10 publicações sobre: A Guerra n as Colonias: Portugal na Guerra / General Gomes d a
Costa (Lisboa); Perd a d e Angola: A con cessão Williams / Diario Illustrado (Lisboa, 1903); Un p eu d e
Jour sur un coin de L'Afrique Orient ale: notes et récits documentaires sur l'etat de choses créé par trent e
annés d e cont act entre po rtugais et cafres / Le Vicomte H. de Clav erie (Lisboa, 1891); La lutte contre
l'Allcool aux colonies Portugaises / Le Comte de Penha Garcia - Membre Associé de L'Institut Colonial
Internacional (Geneve, 1911); Questão Luso -Afri can a (1888); O Baptismo do Potentado de Gaza e seus
companheiros: os meus apontamentos /MGR. Antonio da Silva Pratas (Lisboa, MDCCCC); Die
Eisenbahnen im tropischen Afrika: Eine kolonialwirtchaftlich e Studie / Prof. Dr. Hans Meyer ( Leipzig,
1902); A Situação de Angola: para a Historia do R einado de No rton - factos e d epoimentos / Venan cio
Guimarães (Lisboa,1923); Angol a: Uma administração ruinosa / Ven ancio Guimarães (1923 );
L'Afrique: La Qu estion Soulevée Dernièrement entre L'Angl eterre et le Portugal (Rome, 1890);
Alguns c/ dedicatória para o conselheiro João Franco.
25,00 € 50,00 €
7 AGUARELAS.- 3 Aguadas ( 14 x 23cm.)Trata-se de três agu adas a sépia por artista desconh ecido, de
bonito efeito estético, com cena de paisagem fluvial com barco e cen as campestres com casas.
30,00 € 60,00 €
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8 AGUARELAS.- 3 Aguadas ( 14 x 23cm.)
Trata-se de três aguad as a sépia por artista desconh ecido, de bonito efeito estético, com uma cena de
paisagem fluvial com barco e cen as campestres com cas a. Uma tem menores dimensões.
30,00 € 60,00 €
9 ALBUM Casas Recommendad as = Maisons Recommand ées / propri etários-editores Mag alhães
Dominguez.- edição 1910.-Lisboa: Typ. do Annuario Commercial, 1910.- 194p.: il.; 37cm.-E Trata-se
do mais luxuoso e bonito "Guia" de Lisboa (com o texto também em fran çês) hoje raro e muito
procurado.Em grande fo rmato e muito ilustrado vem inteiramente impresso em pap el couch é, por vezes
a cores, com cent enas de anún cios das principais casas comerciais da épo ca e repleto de in form ações d e
utilidade, como os principais conventos, igrejas, museus, médicos, teatros (com as resp ectivas plantas )
e uma rel ação das ru as de Lisboa. Encadernação editorial inteira de tel a com ferros p róprios. Muito
estimado.
75,00 € 150,00 €
10 ALBUM 19 de Set embro : Tributo de Homen agem a Dom Miguel II representante da l egitimidade
portugueza / Antonio Augusto de Portugal.- Lisboa: Imprensa de Libanio da Silva, 1895.- 19p.; 37cm.-B
Publicação muito ilustrada com retratos de el ementos da familia de D. Miguel. Insigni ficantes furos d e
traça e man cha de tinta marginal.Muito invulgar.
15,00 € 30,00 €
11 ALBUM de Estatistica graphica dos Caminhos de Ferro Portuguezes das Provincias Ultramarinas
(1893) / Ministerio da Marinha e Ultramar.- Lisboa: Companhia Nacion al Editora, 1893.- (10)p: 10 est.;
37cm.-C
+
ALBUM de Estatistica graphica dos Caminhos de Ferro Portuguezes das Provincias
Ultramarinas (1896) / Ministerio da Marinha e Ultramar.- Lisboa: Companhia Nacional Editora, 1896.(12)p.: 11 est.; 37cm.-C
+ ALBUM de Estatistica graphica dos Caminhos de Ferro do Ultramar
(1903) / Ministerio da Marinha e Ultramar.- Lisboa: Typographia d a " Editora", 1905.- (16)p.; 14 est.;
37cm.-C
Todos ilustrados com mapas e grafi cos estatístico impressos a cores. Cartonag ens
editoriais
20,00 € 40,00 €
12 ALBUM de fotografias.- Sec. XIX.- (14 f.); 29cm.-E
Trata-se de um luxuoso album com 73 fotografias, todos retratos de
familia não identi ficad a. Pastas almofadad as, em pele com
exuberante decoração a seco e a ouro. Seixas com rod a a ouro e
guardas em p apel acetinado e fechos em metal. Algumas folhas
apres entam cromolitografias d ecorativas. Invulgar neste estado tão
estimado.
80,00 € 160,00 €
13 ALBUM dos Quartanistas de Medicin a / Queima das Fitas dos
Quintanistas de Medicina 1932.- Coimbra: Atlântida, 1932.- pag.
não numerad a.: il.; 21 x 29cm.-B
Muitas caricaturas de
Amarelhe. De particular interesse a referênci a ao futuro médico
Adolfo Corrêa Ro cha mais conh ecido pelo pseudonimo literario de
Miguel Torga, com uma caricatura.
15,00 € 30,00 €
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14 ALMADA, a cena do co rpo.- Lisboa: Centro Cultural d e Belém, 1993.- (16), 303p.: il.; 30cm.- B.
Excelente catálogo da exposição comemorativa dos 100 anos do nascimento de Almada Negreiros. Com
interesse biográfi co, bibliográfico e artístico. Muito ilustrado no texto com belas reproduções a cores d e
trabalhos do artista. Estimado.
30,00 € 60,00 €
15 ALMEIDA, Eduardo de Castro e.- Archivo de Marinha e Ultramar : Inventario - Mad eira e Porto
Santo I (1613 -1819).- Coimbra: Imprens a da Universidade, 1907.- XI, 402p.; 38cm.-B
Precios a
listagem de manuscritos antigos referentes á Mad eira e Porto Santo, com sinopse do conteúdo de cad a
um. Fudamental para estudos históricos sobre a região. Capas empo eirad as e com insigni ficant es furos.
Ultimas duas folhas com dobras.
25,00 € 50,00 €
16 ALMANAQUE Bertrand (numeros soltos).- Conjunto de 44 numeros d este apreciadíssimo
Almanaque. De interesse incluir os raros 1º 2º e 3º volumes.
30,00 € 60,00 €
17 ALMEIDA, Fortunato de.- História Antiga dos Povos Orientaes por … .- Coimbra: Francisco França
Amado, 1902.- 76p.; 22cm.- B. JUNTO COM.**** Avaliação do Dominio Directo nos Predios
Foreiros: Excerpto de uma dissertação p ara a cad eira de Direito Civil Portuguez (tercei ro anno ) d a
Faculdade de Direito.- Coimbra: Imprensa d a Universidad e, 1894.- 15p.; 24cm.- E. JUNTO COM:
**** Subsídios para a História Económica de Portugal.- Porto: Fortunato de Almeida, 1920.- 60p.;
26cm.- B. JUNTO COM: **** La découverte de l'Amériqu e: Pierre D'Ailly et Christophe Colomb les
voyages des portyugais ver l'ouest pendant le XVº Siécle.- Coïmbre: Librairie Fran ça Amado, 1913.15p.; 26cm.- B.
15,00 € 30,00 €
18 (AMARELHE).- TEATRO Caricatural.- 19 estampas ( 31 x 23cm.)
Conjunto de 19 estampas do famoso caricaturista Amarelhe com curiosos retratos a cores de famosos
artistas da épo ca. Trata-se de varios numeros da revista "De Teatro Caricatural" constituída
precisam ente por entregas de três estampas cada uma com caricaturas d e Amarelhe. Todas de agradáv el
efeito decorativo.
40,00 € 80,00 €
19 ANDRADE, Agostinho Rodrigues d'.- Chorographia Historico - Estatistica do Districto de Coimbra,
basead a em do cumentos o ffi ciaes e coord enada com authorizaçãp do Exmo. Sr. Antonio das Nev es
Oliveira e Sousa.- Coimbra: Imprensa da Universidade, 1896.- 297, (2)p.: il.; 23cm.- B.
Este estudo
muito informativo, é do maior interesse para a história local, e vem ilustrado por diversos mapas em
separado, alguns desdobráveis. Muito invulgar.
20,00 € 40,00 €
20 ANDRADE, António Alberto Banha d e.- Mundos Novos do Mundo : panorama d a di fusão, pel a
Europa, de notícias dos Descobrimentos Geog ráfi cos portugueses.- Lisboa: Junta de Investigaçõ es do
Ultramar, 1972.- 2 vols.: il.; 25cm.-B
Desenvolvido estudo histórico muito informativo e
apreciado, que embora não apologético, patent eia bem, não por si mas p elos factos que memora, a
grande quot a part e que a Portugal cabe na história d a civilização. Foi apres entado como dissertação d e
doutoramento.
20,00 € 40,00 €
21 ANDRADE, Eugénio de.- 1 Bilhete postal autógrafo
Bilhete postal dirigido a Herminio Monteiro: " Um destes dias irá provavelmente procurar-t e o Paulo
Cunha e Silva. É medico, organi za todos os anos uma s érie d e colóquios em Serralves e colabo ra com
algumas publicaçõ es. Tem uma tese d e doutoram ento bastante interess ante (sob re o corpo ) e queri a
publicá-la. Aquela malta do grupo do Edgar Pêra gosta muito."
Assinado e datado do Porto de 29/ 7 / 1997.
35,00 € 70,00 €
22 ANDRADE, Eugénio de.- 1 Cartão autógrafo
Cartão dirigido a Herminio Monteiro a pedir o envio de um exemplar de uma revista, terminando
:"Sinto-me muito cansado, mesmo muito. E sem animo para trabalhar."
Assinado e datado da Foz 5 / 4 /1999. Em papel timbrado do poeta. Junta-se o respectivo envelope.
35,00 € 70,00 €
5

23 ANDRADE, Eugénio de.- Mar de Setembro.- Lisboa: Guimarães Editores, 1963.- 47, (29)p., 22cm.(Col. Poesia e Verdade).-B
2ª edição integrada na apreciad a colecção "Poesia e
Verdad e". Ex. valorizado com dedicatória do autor.
15,00 € 30,00 €
24 ANDRESEN, Sofia de Melo Breyner.- Grad es.- Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1970.- 74, (6)p.;
18cm.-( Cadernos de Poesia).- B
1ª edição.
15,00 € 30,00 €
25 ANGEJA, Marquês d'.- (Documentação manuscrita).- 22 Documentos.
Conjunto de 22 documentos referentes á heran ça e partilhas após a morte do Marquês d' Angeja, D. João
pelas filhas D. Rita Marquesa de Alvito e D. Luisa, Marquesa de Chaves. Com processo de Antonio
Nunes Galv ão, inventarios de b ens, propried ades no Lumiar e em Alcabideche, mobiliário, rendas etc.
50,00 € 100,00 €
26 ANNAES das Sci encias, das art es, e das letras / por hum a socied ade de po rtuguezes residentes em
Paris.- Tomo II (Outubro 1818) a Tomo XVI (Abril 1822).- Paris: A. Bobée, 1818-1822.- 14 vols.: il.;
22cm.-E e B
+
NOVOS Annaes das Sciencias e das Artes / dedicados aos que fallam a lingua
portugueza em ambos os h emisferios.- Nº 1 ( Janei ro, 1827) a Nº 4 (Julho, 1827).- Paris: Impresso po r
C. Farcy,1827.- 3 vols.: il.; 22cm.-B
Conjunto com falta de apen as os 1º e 11º vols. da primeira
série e do 2º da segund a séri e desta notáv el revista dedicada ás ciênci as e á artes fund ado e dirigido por
José Diogo de Mascarenh as Neto, Francisco Solano Constâncio, Cândido José Xavi er e Luis Mousinho
de Albuquerque, lídimos corifeus do nosso iluminismo no estrangeiro. A maior parte dos artigos centrase na pro cura de divulgar os avan ços técni cos e ci entí ficos daqu ela épo ca, tão fértil em des cobert as
novas sobretudo noscampos da Agricultura, Quimica, Industria e Medicina, em Portugal e no Brasil, em
lingua portuguesa. Ocasionalmente os volumes estão ilustrados com uma ou mais gravuras, por vezes
desdobráv eis. Este conjunto apresenta 13 volumes com meias encad ernações da época com as lombadas
dani ficad as (mas o miolo está bom) os restantes estão em brochura. Periódico raro e importante.
100,00 €200,00 €
27 ANTÓNIO (O) Maria .- Ano I (Junho 1879 ) a Ano VI (Jan eiro 1885 ).- Lisboa: Rafael Bord alo
Pinheiro, 1879-1885.- 6 vols.: il.; 31cm.-E
Colecção da apreciad a primeira séri e desta bem
conhecid a publicação de Rafael Bordalo Pinheiro onde se encontram algumas das suas mais
conseguidas caricatu ras de sátira política que tanto influen ciaram a politica portuguesa dos ultimos anos
do século XIX. De p articular interess e o 6 volume conter as raras 3 est ampas a co res qu e perten cem ao
"Album das Glorias" e qu e por isso rarament e o acompanham. Meias-encadern açõ es de p ele, da épo ca,
uma com danos na lombada.
150,00 €300,00 €
28 ANÚNCIOS de Casas Comerci ais.- Album com 121 anúncios (cartões, desdobráveis, pequenas
brochuras) de casas comerciais francesas e pou cas portugu esas de fin ais do seculo XIX, coladas em
folh as. Conjunto muito curioso e invulgar, com evidente interesse para a história das artes gráficas e
estética da época.
40,00 € 80,00 €
29 APOCALIPSE do Apostolo João.- (Lisboa): Edições Afrodite, 1972.- 101p.: il.; 21cm.- B.
Bonita
edição do "Apocalipse" do apostolo João, c/ belas ilustrações de Martim avilez. Impress ão esmerada.
Ex. da tiragem especial numerada e assinad a pelo o autor, revestido por cartonagem editorial.
15,00 € 30,00 €
30 APÓLICES do Real Erário.- Conjunto de 40 Apólices do Real Erário algumas das edições do
século XVIII e outros d as d e prin cipios do século XIX. Trata-se de notas d e emerg ência emitidas po r
certo prazo e em cert as circunstan cias para resolv er di ficuldad es de tesouraria do Erário Público. No
fundo são as naturais precurso ras do p apel mo eda em Portugal. Porque v êm ilustradas com bonitas
gravuras e di ferentes em cad a edição, são muito apreciad as pelos coleccionado res sendo muito
invulgares. Como habitualmente quase todas ap resent am maiores ou m enores imperfeições pois a
qualidade do papel era fraca e não resistia muito á circulação.
30,00 € 60,00 €
31 ARAGÃO, António.- Electrografia (1, 2, 3).- Lisboa: Vala Comum, 1990.- 3 vols.:il.; 29cm.- B
1ª edição. Invulgar os três volumes juntos.
20,00 € 40,00 €
6

32 ARQUIVOS de ANGOLA / Publicação o ficial do Museu de Angola.- Luanda : Repartição central de
Estatítica Geral, 1933-1939.- 15 numeros; il.; 28cm.-B
+
ARQUIVOS de Angola / Publicação
Oficial editada pelo Museu de Angola.- 2ª série .- Luanda : 1943- 1965.-vols.; 27cm.-B
Conjunto
importante desta notável publicação do Museu de Angola que transcreve abund ante document ação
antiga do maior interesse para a história de Angola. Ocasionalmente vem ilustrada com map as
desdobráv eis e estampas em sep arado. É de colação con fusa e parece n ão haverem conjuntos completos
nas nossas bibliotecas publicas, assim apresentamos o que está presente n esta colecção e que está muito
seguido: (os volumes a romano) : 1ª série I, nº 1; II nrs.11 a 15; III, nº 16 a 36; IV, nº 37 a 54 ; V, nº 6566 (Indice). 2ªserieI, nº 2 III, nº 11 -12- 13 -14; IV-VI, nº 15 a 18 -19,22-23 a 26; VII, nº 27 a 29 - 30 ;
VIII-IX,nº 31 a 34-35-36-37 -38 ; X, nº 39 a 42; XI, nº 43 a 46; XIII nº 51-58; XV, nº 59-62; XVI, nº 63
a 67; XVII, nº 67 a 70; XVIII, nº 71 a 74; XIX nº 75 a 78; XXI, nº 83 a 86 ; XXII, nº 87 a 90. Conjunto
raro.
150,00 € 300,00 €
33 ARQUIVOS de M acau : publicação o fi cial (num eros soltos).- Macau: Imprensa Nacion al, 19751979.- 14 numeros ( 3ª s érie- Vol.XXIII, 1, 2, 3, 4, 5 ; Vol.XXIV, 1, 2, 3 ; Vol. XXIII 6 ; XXXI, 5 ;
XXXII, 2, 3, 4; XXXII, 5).
15,00 € 30,00 €
34 ARRIAGA-Família.- Manuscrito / Cópia de Carta de Brasão.-(6 f.; 32cm.)
Trata-se de uma cópi a autenticada d as armas da família Arriag a, como se pode ler no final: " Certi fi co
ser fiel copi a do original que li em o lugar de Al ça junto a S. Sebastião de Biscai a (Espanh a) em huma
caza perten cente a familia de Arriaga em cuja caza se ach avão as mesmas Armas por cima da porta e por
ser verdade o certi fico - Lisboa 16 d e Junho de 1815 - João Ev angelista Garcês" . Além d a trans crição
do texto reproduz a cores o bras ão. No final tem o reconhecimento de um tabelião. Cartonag em em
papel marmoreado ao gosto antigo, com rotulo em pele na pasta superior.
50,00 € 100,00 €
35 ARRIAGA, José d'. - A Inglaterra Portugal e as sua Colónias.- Lisboa: Typographia do Commercial,
1882.- XXIII, 329, IVp.; 21cm.- B.
Importante panorâmica sobre as nossas relações com Inglaterra
ao longo dos séculos. Capas de brochura ligeiramente cans adas.
10,00 € 20,00 €
36 ART (L') de se faire aimer d es femmes et d e se conduire dans l e monde ou Conseils aux Hommes
sur les moyens de connaitre et de soigner les beautés et les défauts de toutes les parties du corps; de
s'habiller avec gout; se tenir, march er et p arles d'une mani ére distinguée; d'observer toutes les
convenan ces soci ales…./ par l'Ami…- A Paris: Chez l'Éditeur Rue des Filles S. Thomas nº 5, s.d. 291p.: 1 est; 14cm.-E
Bonita edição desta obra publicad a anónima, sobre a maneira dos homens
se comportarem em socied ade, e agrad arem ás mulheres. Este muito curioso manual de etiquet a, gozou
de merecida aceitação na época e foi escrito por Jean Marie Mossé. Esta edição é a mais apreci ada pois
vem ilustrada com uma bonita gravura alegó rica inicial e uma pagina de rosto também integralment e
gravad a. Exemplar muito estimado rev estido por uma bonita en cad ern ação da época inteira de chag rin
com ferros a ouro nas pastas.Corte das folhas dourado.
100,00 € 200,00 €
37 ARTE (catálogo).- 10 catálogos: Justino Alves e Pedro Chorão / Fondation Calouste GulbenkianCentre Culturel Portugais (Paris, 1978); Paolo / Fondation Calouste Gulbenkian-Centre Culturel
Portugais (Paris, 1976); Les dessins d' Arpad Szenes et d e Vieira da Silva / Centre National d'Art et d e
Culture Georg es Pompidou- Musée National d'Art Mod erne (1976); Rén é Bertholo: "modéles reduits"/
Galeria 111 (Lisbo a, 1972); Retratos d e Viei ra po r Arp ad Szenes / Fundação Calouste Gulbenkian Centro de Arte Modern a (Lisboa, 1985); João Cutileiro: Esculturas e Mosaicos / Museu de Évora com a
colaboraçãod a Fundação Calouste Gulbenkian (Lisboa, 1979); D. A. De Sequeira portraits des deput és
aux « cortés» Lisbonne, 1821 / Fondation Calouste Gulbenkian- Centre Culturel Portugais (Paris, 1983);
Pires Vieira peintures: L'Oleil 2000 Galerie Editions en collaboration avec la Galerie Quadrum (Lisboaalvalade, 1976); Manuel Cargal eiro p eintures récentes / Fondation Calouste Gulbenkian – Centre
Culturel Portugais (Paris, 1970); Nadir Afonso / Centre Culturel Portugais (Paris, 1970)
15,00 € 30,00 €
38 ARTE.- 9 publicações com os títulos seguintes: Jogos Crepusculares / Ilda David (Lisboa, 1986);
Poemas em voo raso / Fátima Murta (Lisboa, 1988); Do general ao cabo mais ocidental / Alvaro Guerra
(Respirar pel a água / Carmo Pólvora (Lisboa, 1998); Natália Correia 1923-1993 /Biblioteca Nacional
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(Lisboa, 1999); O papel como suporte / S.N.B.A.; " Uma carta de Amor" (a Luís de Camões) / Isabel da
Nóbrega (Lisboa, 1980); O Encoberto de Natália Correia / Teatro Micaelens e (Ponta Delgad a 1977);
Homenagem Nacional a Amália Rodrigues (Lisboa, 2000);Roteiro de Ourives aria / M.N. A.A. (Lisboa,
1975).
Ilustradas, algumas com dedicatória dos autores.
15,00 € 30,00 €
39 ARTE OPINIÃO / director e propriet ário Pedro Cabrita Reis ; grupo redactorial José Pedro Cro ft d e
Moura, Luísa Coimbra, Mário Cardoso Pires.- Nº 1 (Dezembro 78) a Nº 8 (Jan eiro/Fevereiro 1980).Lisboa: S.n., 1978-1980.- 8 números: il.; 27cm.-B
Conjunto seguido dos raros primeiros numeros
desta revista de art e editados por Ped ro Cabrita Reis. A partir do 8º numero passou a ser a Revista d a
Associação de Estudantes d e Artes Plásticas e Design da Es cola Superior d e Belas Art es de Lisboa.
Muito ilustrada no texto e em separado. Junta-se o Nº 11 especial do Verão de 1980.
20,00 € 40,00 €
40 ARTES e Letras / redactor Rangel de Lima.- 1ª Série Nº 1 (Janeiro 1872) a 4ª Série Nº 5 ( 6 Agosto
1875).- Lisboa: Rolland & Semiond; Imprensa Nacional, 1872-1875.- 3 vols. e 5 numeros: il.; 34cm.-E
Colecção complet a desta ex celente e importante revista literaria e artística muito ilustrada no texto e em
separado, com bonitas gravuras esculpidas em madeira e abertas em aço.Colaboração literari a de Camilo
Castelo Branco, Alb erto Pimentel, Gomes Leal, Ramalho Ortigão, Oliveira Martins, Latino Coelho,
Julio Cesar Machado e outros. Encadernaçõ es editoriais, com algumas manch as e pequ enos defeitos.
Ultima serie em fasci culos soltos com capas e pasta de encad ern ação.
120,00 € 250,00 €
41 AURORA da Penha : Numero único em b enefí cio dos melhoramentos da Penh a… / promotores
Albano Bellino e Albano Pires -1886- 29 d'Agosto - 1887.- Porto: Typ. de A.J. da Silva Teixeira, 1887.16p.: il.; 32cm.-B
Trata-se de um importante "numero único" de grande interesse regional,
colaborado por destacad as figu ras da região de Guimarães e Brag a, como F. Martins Sarmento, Guiomar
Torrezão, Pereira Caldas, Avelino Guimarães, Albano Bellino, Julio Cesar Mach ado e muitos outros. A
pagina de rosto vem ilustrad a com um retrato em litografi a da Casa Biel, de Antonio José Ferreira
Caldas. Capas com imperfeiçõ es marginais. Raro.
15,00 € 30,00 €

42 AVENTURA: Revista bimestral d e cultura/ director e editor Ruy Cinatti; Redactores E. Freitas d a
Costa, J. Blanc de Portugal, Jorge de Sena.- Lisboa: S. n. 1942- 44.- 5 nºs em 1 vol. (259p.): il.; 24cm.B.
Colecção completa d esta importante revista literária contemporân ea, de que apenas s e
publicaram 5 números. Encerra ex celente colaboração: Jorg e de Sena, Sofia de Mello Breyner, A.
Casais Monteiro, Vitorino Nemésio, Carlos Queirós, Tomás Kim, Alberto de Serpa, Cecilia Meyreles
entre outros. C/ desenhos de: Almad a Neg reiros, A. Pedro, Santa Rita, Amadeu de Sousa Cardoso.
Muito invulgar, em fascículos tal como foi publicada.
100,00 € 200,00 €
43 BAIRRO ALTO- (Opereta)-(Teatro de São Luís, 1927).- 6 Fotografias /cartaz
Conjunto de 6 fotografi as/cart az d a op eret a "Bairro Alto" de Av elino de Sousa com musica d e
Venceslau Pinto, Alen Coelho e Raul Portela. Nela desempenhavam os principais papeis a famos a
cantad eira Aldina d e Sousa, acompanhad a de Vasco Santan a, Maria Alvarez, Sofia Santos e Au rélio
Ribeiro, todos presentes nestas fotografias. Trabalho do atelier " Fotografia
Brasil".Algumas margens recortad as e buracos de al finetes.
65,00 € 130,00 €
44 BARAHONA, António.- 1 Carta autógrafa ( 1 f.; 30cm.)
Carta dirigida ao poet a Raposo Nunes enviando -lhe para publicação um texto que " Não contav a
escrevê-lo tão cedo e tão depressa, mas saiu por graça, não de graça" advertindo ainda " Chama por isso
a aten ção do revisor de p rovas do jorn al, combate as gralhas. Convinha que esta s érie d e # entrevistas#
fi casse limpa, o mais possível, claro, só não há gralhas no livro da Natureza escrito por Deus".
Assinada e dat ada de Lisboa, 30 VIII 1989. Com fu ros de arquivador n a marg em. Junta-se o resp ectivo
envelope e fotocópias do artigo e de uma biografi a deste escritor.
20,00 € 40,00 €
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45 BARBEROT, E.- Traité pratique de Serru rerie : Constructions en fer ; serrurerie d' art .- Deuxiém e
édition.- Paris: Paris: Librairi e Polytechnique, Baud ry et Cie., 1894.- VII, 414p.: il.; 26cm.-E
Esta obra sob re construções em ferro é hoje considerada um clássico sobre o tema e ainda de utilidade
para arquitectos. Enc. da época em pano, um pouco cansada.
25,00 € 50,00 €
46 BARETTI, José.- Portugal em 1760 : Cartas familiares (XV a XXXVIII) de José Baretti / traduzidas
do Italiano por Alberto Telles.- Lisboa: S.n., (Typ. Barata & Sanches), 1896.- 118p.: 1 retr.; 20cm.-E
Apreci adíssima tradução portugues a das cart as deste italiano que em meados do século XVIII viajou por
Espanha e Portugal. Só estão traduzidas as que dizem respeito ao nosso país. Vem ilustrada com um
retrato do autor. Exemplar estimado revestido por encad ernação inteira de tela com titulo a ouro na pasta
superior. Estimado.
30,00 € 60,00 €
47 BARREIROS, Ed. Montufar.- Armas : pela art e e p ela Patria.- Lisboa: M anoel Gomes, 1902.- 102,
(2)p.; 24cm.-B
Interessante ensaio sobre as armas e seu significado com curiosos apontamentos
sobre as famosas pend ências d e honra (du elos) a esgrima, as espad as, e as armas de caça. Edição d e
esmerado apu ro gráfico, impressa em papel de linho muito invulgar.
20,00 € 40,00 €
48 BAPTISTA, Henrique.- Eleições e Parlam entos na Europ a.- Porto: Imprensa Commercial, 1903.406, (2)p.; 23cm.- E.
Com interesse para a história da divulgação da ideias políticas no nosso país.
Enc. int. de percalina. C/ dedicatória do autor para o conselheiro João Franco.
15,00 € 30,00 €
49 BATISTA, J. Renato.- Caminho de Ferro d a Beira a Manica : Excu rsões e Estudos effectuados em
1891 sob a direcção do Capitão de Eng enharia…-Lisboa: Imprensa Nacion al, 1892.- 121p.: il., 1 mapa;
30cm.-B
Importante relatório de viagem através de Mo çambique repleta de curiosas observ açõ es
de índole etnográfica. Vem adornado com diversas estampas em separado e um mapa desdobráv el
estampado a cores que falta quase sempre. Capas levemente empoeiradas. Estimado.
20,00 € 40,00 €
50 BELDEMÓNIO (Eduardo de Barros Lôbo).- A Musa Loira : (Contos).- Lisboa: Edu ardo d e Barro s
Lôbo, 1890.- 52, (2)p.; 14cm.-B
Trata-se d e uma d as mais conh ecidas publicaçõ es dest e
apreciado autor. Em pequeno formato vem composta em caracteres de corpo pequ eno e com grand es
margens. Exemplar valorizado com dedicatória do autor para o Conselheiro João Franco.
15,00 € 30,00 €
51 BIKER, Júlio Firmino Júdice.- Collecção de Tratados e concertos de pazes que o Estado da India
Portugueza fez com Reis e Senhores com quem teve relações na part es da Asia e Africa Ori ental desde o
principio da conquista até ao fim do seculo XVIII por … .- Lisboa: Imprensa Nacional, 1881-1887.- 13
vols; 23 cm.- B.
Obra de referencia muito importante para o estudo da administração do Oriente,
pois transcrev e abund ante docum entação inédita. Colecção ap enas com falta do volume n º10. Capas
empoeirad as com vestígios de l epismatídeos mais ou menos acentuados, algumas com defeitos
ocasionais. Miolos por abrir.
30,00 € 60,00 €
52 BIKER, Júlio Firmino Júdice.- Suplemento à Collecção do Tratados, Convenções, Contratos e Actos
Publicos celebrados entre a Corôa de Portugal e As Mais Potencias desde 1640 por… .- Lisboa:
Imprensa Nacional, 1872-1880.-; 23cm.- B.
Com os seguintes volumes: IX, X, XI (I e II), XII, XIII, XIV, XVII, XIX, XX, XXI, XXII, XXVI,
XXVII, XXVIII. Capas empoeirad as algumas com vestígios de lepismatídeos. Miolos por abrir.
25,00 € 50,00 €
53 BOLETIM da Acad emia Nacional d e Belas.- 1ª s erie.-numeros 1, 4-9, 15, 16 (1932-1947 )
+…Documentos - numeros 4,5,6 . + 2ª Serie.- Numeros 1 a 32 ( 1948-1978) + 3ª serie .- numeros 1 a
13 (1988-1991).- 45 numeros broch ados.
Conjunto muito significativo ( a 2ª serie está completa)
desta publicação fundamental para a história das Artes Plásticas em Portugal, com a colaboração dos
mais prestigiados especialistas portugueses em pintura, escultura, des enho, gravura, arquitectura,
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cerâmica, mobiliário etc. Volumes ilustrados com estampas em separado impressas em papel cou ché.
85,00 € 170,00 €
54 BOLETIM Cultural da Câmara Municipal de Luanda Nº 5 (Outubro-Dezembro 1964) a Nº 44 JulhoAgosto-Setembro 1974).- Lu anda: Rep artição de Est atística cultura propag anda e turismo, 1964-1974.39 numeros: il.; 26cm.-B + A Cidade : Revista de Divulgação / Câmara Municipal d e Luand a Nº 1
(numero experiment al-Dezembro 1971) a Nº 5 (Abril 1972 ).-Luanda: Serviços d e In formação e
Relações Publicas), 1971-1972.- 5 numeros: il.; 29cm.-B
Colecção apen as com falta dos
primeiros quatro numeros do Boletim Cultural da Câmara de Luanda repl eto de notícias de índole
cultural e social e muito ilustrado. Desconh ecemos se foram publicados mais numeros d' " A Cidade"
pois não conseguimos encontrar referên cias.
40,00 € 80,00 €
55 BOMBARDA, Miguel.- Contribuição para o estudo dos Microcephalos.- Lisboa: Typographia d a
Acad emia Real das Scienci as, 1894.- 196p.: 11 est.; 26cm.- (Trabalhos Clinicos e de Laboratório do
Hospital de Rilhafoles).- B.
Estes trabalhos sobre os alienados mentais granjearam notoriedade ao
Dr. Miguel Bombarda e s ão hoje muitos raros. Valorizado com dedicatória do autor p ara o conselhei ro
João Franco.
25,00 € 50,00 €
56 BOMBARDA, Miguel.- A Vaccina da Raiva : Relatorio apresentado ao Conselho da Escola MedicoCirurgica de Lisbo a.- Lisboa: Typographia da Viuv a Sousa Nev es, 1887.- 57p.; 22cm.-E
JUNTO
COM: *****.- A Consciencia e o Livre Arbitrio.- Lisboa: Livraria de Antonio Maria Pereira, 1898.352p.;22cm.-E JUNTO COM: *****.- Collegios e Degenerescen cia : Carta aberta ao meretissimo Juiz
de uma das varas civeis de Lisboa.-Lisboa: Typographia Fran cisco Manuel Pereira, 1900.- 20p.; 22cm.E
Dest as três obras muito invulgares do famoso alienista, a i rónicament e mais cél ebre é " A
Consciência e o Livre Arbítrio" notável estudo sobre a consci ência human a na qual Bombard a expõe as
perplexidad es de boa p arte dos intel ectuais do século XIX p erant e esse assunto, defend endo uma teori a
de que ele como autor n ão seria surp reendido nunca pelo comportam ento humano, embora acabasse po r
ser assassinado por um doente mental. Meia-encadernação de pele. Conserva as cap as.
45,00 € 90,00 €
57 BONANÇA, João.- História da Luzitania e d a Iberi a desde os tempos primitivos ao estabelecimento
definitivo do dominio romano: p arte fundad a em documentos até ao p resent e indeci fráveis: obra
ilustrada de muitas gravuras de plantas e animaes das eras geológicas, dos primeiros productos da
indústria humana e das primitivas moedas hispanicas… Vol. I.- Lisboa: Empr. da Historia da Luzitania e
da Iberia: Impr. Nacional, 1887.- 900p.: il.; 29cm.- B.
Esta curiosa ob ra está bem do cumentad a
com grande número de gravuras impressas nas páginas de texto e em separado. Primeiro e único volume
publicado. Inocêncio X, 95. capas com leves vestigios de traça na lombada.
25,00 € 50,00 €
58 BOTELHO, Fernanda.- Esta Noite sonhei com Bru eghel.- (Lisboa): Contexto, 1987.- 204, (2)p.;
21cm.-B
1ª edição, valorizada com dedicatória da autora.
10,00 € 20,00 €
59 BOTO, Antonio.- Não é preciso mentir.- Porto: Editora Educação Nacional, 1939.- 278, (8)p.;
19cm.- B.
1º edição deste precioso livro de contos para crian ças, quase todos com fundo moral e
revelado res do grande conhecimento que o poet a tinha da alma das crianças. Adornado com um retrato
do autor.
30,00 € 60,00 €
60 BOURQUIN, Cyril.- (1930) 2 Gravuras
Duas gravu ras a ponta s êca e buril assinadas a l àpis e datad as de 1989 e 1990. Este artista francês é um
notável gravador e os seus trabalhos são muito apreciados.
30,00 € 60,00 €
61 BOUTEREAU, C.- Nouveau Manuel Complet de la Construction des Escaliers en Bois traitant de la
manipulation & du posage d es es caliers à une ou plusieurs rampes d e tous les modél es…-Nouv elle
édition.- Paris: L.Mulo, 1901.- 2 vols.: il.; 15 e 27cm.-(Manuels-Roret).-E
Esta obra é ainda hoje
considerad a como uma das mais importantes sobre a constru ção de escad as, e tem vindo a ser reeditad a
varias vezes pelo interesse de arquitectos e engenh eiros civis. Esta edição é apreciada po rque aind a tem
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as 20 estampas do Atlas em g ravura em grande formato. Neste exemplar estão dobradas a meio e
carcelad as para facilitar o uso. Encadernações inteiras de tela, da época. Ambos os volumes ostentam
um interessante ex-libris maçonico. Um pouco da charneira ab erta na do atlas. Muito invulgar.
30,00 € 60,00 €
62 BRAGANÇA, D. Carlos de.- Resultados das Investigações cienti ficas feitas a bo rdo do Yacht
"Amelia" e sob a direcção de D. Carlos de Bragan ça (I-II).- Lisboa: Imprensa Nacional, 1899-1904.- 2
vols.: il.; 39cm.-B
Obra constituída por duas partes: I - Pescas marítimas : A pesca do Atum no
Algarve em 1898 II- Ichtyologia : Esqualos obtidos nas costas de Portugal durante as campanhas d e
1896 a 1903. Com evidente interesse ci entífi co e histórico. São raros os dois volumes juntos. De
particular interesse e valori zação o 2º volume ser da tiragem especial em papel mais encorp ado e vir
dedicado e assinado pelo Rei D. Carlos. Capas levemente empoeiradas.
120,00 € 250,00 €
63 BRANCANTE, Eldino da Fonseca.- O Brasil e a loiça da Índi a.- São Paulo: S.n., 1950.- 426, (2)p.:
il.; 25cm.-B
Obra clássica sobre a loiça da "Companhia das Índias" no Brasil, profusament e
ilustrada no texto e em sep arado. O texto é muito in formativo e tem aind a interesse g enealógico. Capas
com vestígios de trabalho de lepismatídeos nas margens. Estimado e invulgar.
40,00 € 80,00 €
64 BRASIL.- 7 Publicações sobre: Cartas de um Ignorant e: Ensaio critico ácerca de O Brazil Mental de
Bruno / Mello de Mattos (Bej a, 1898); Revolução no Brazil / Visconde de S. Boaventura (Lisboa,
1894); La question entre Le Portugal et Le Brésil: considérée Au point de vue du d roit international / J.
B. de Martens Ferrão (Rome, 1894); O Oriente e a America: apontamentos sobre os costumes dos povos
da india portugueza comparados com os do Brazil /A. Lopes Mend es (Lisbo a, 1892); A Nacionalidad e
dos filhos de Pae Portuguez n ascidos no Brazil: estudo comparado d as legislações po rtugueza e
brazileira sobre est e assumpto/ Luiz Leopoldo Flores (Rio Grande do Sul, 1895); Estado do Rio Grande
do Sul: Apontamentos Historicos, Chorographicos e Estatisticos para Relato rio Consular / Luiz
Leopoldo Flores (Rio Grande do Sul, 1897); Discurso: proferido no Theatro de S. João da Cidade do
Porto na noite 19 de Maio de 1900 / António Candido (Porto, 1900); Quase todos c/ dedicatórias para
o conselheiro João Franco.
15,00 € 30,00 €
65 BRASÕES.- 120 desenhos
Trata-se de um curioso conjunto de 5 cadernos de 4 folhas cad a em grand e formato (45 cm), que
apres entam em cada págin a 6 desenhos á pena de brasõ es de familias portuguesas e espanholas. A maior
parte n ão parece estar acab ada, embora muitos apresentem os motivos principais. Só as primeiras 3
páginas apres entam os nomes das familias com algumas notas genealógicas. Parece tratar-se de trab alho
de finais do século XVII.
25,00 € 50,00 €
66 BREVE relação dos progressos que as arm as espanholas tem feito na defeza da Praça de Oran contra
os Mouros : Extracto de huma carta enviada a este Reino por hum amigo, aonde noticia os successos da
dita peleija até 20 de Julho do presente anno, traduzida ao nosso vulgar Portuguez (1ª, 2ª, 3ª e 4ª partes).Na Offi cina d e José d'Aquino Bulhoens; Na Offi cina de Francisco Borg es de Sousa, 1791.- 14, 16, 16,
8p..; 20cm.-C
Trata-se das quatro partes que des crev em os contínuos assaltos dos turcos chefi ados
pelo Bey de Alger (Mohamed El Kebir) á praça espanhol a de Orão na Argélia e os épicos es forços dos
militares espanhóis para conter essas inv estidas, traduzidas por M anuel Pedro Thomaz Pinheiro e
Aragão. Por acaso do d estino, tais es forços d enodados s eriam completamente inúteis pois um violento
terremoto destruiu a praça facilitando aos turcos a su a conquista. Estas quat ro rel açõ es setecentistas
juntas são muito raras e de evidente interesse histórico. Cartonagem em papel marmoreado.
40,00 € 80,00 €
67 CAÇA (A) em Moçambique.- Louren ço Marques: Imp rensa Nacional, 1938.- (40)p.:il.; 21cm.-B
Edição da Repartição Central de Estatística de Moçambique destinada a in formar os caçado res não só da
legislação vigente á épo ca mas também das potencialidad es venatórias da região. Vem adornad a com
fotografias e um mapa desdobrável. Capa com leves manchas. Valorizado com bonito ex-libris temático.
Muito invulgar.
20,00 € 40,00 €
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68 CADERNOS de Poesia (numeros soltos).-Conjunto de 8 numeros desta apreciadíssima e rara revist a
de poesia. Com os nrs. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Mesmo numeros soltos são invulgares.
15,00 € 30,00 €
69 CAMÕES, Luis de.- Os Lusíadas.- Edição-Brinde Ad riano Ramos Pinto .- Porto: Ateliers Ramos
Pinto, 1912.- 239p.: il.; 34cm.-C
Curiosa edição-brinde da famosa Casa Ramos Pinto do Porto,
adornad a com diversas estampas em separado que reproduzem as que adorn am a famosa edição também
portuense de Emílio Biel. O texto vem enquadrado por uma tarja tipográfica ao estilo manuelino,
impressa a sépia. Cartonagem editorial a cores com pequenos defeitos. Invulgar.
30,00 € 60,00 €
70 CAMPANHA (A) Contra os Nam arraes: relatórios enviados ao Ministro e secretário d' Estado do s
Negocios d a Marinha e Ultramar pelo Comissário Regio da Província de Moçambique.- Lisboa:
Imprensa Nacion al, 1897.- (4), 176p.: il.; 29cm.- B.
Com interesse p ara o conh ecimento d a
colonização de Moçambique. Ilustrado com 5 mapas desdobráveis.
15,00 € 30,00 €
71 CÂNCIO, Francisco.- Coisas e Loisas de Lisboa Antiga.- Lisboa: Imprensa Barreiro, 1951.505p.:il.; 27cm.-E
Excelente monografi a olisiponense, ilustrada no texto e em separado.Com
interesse histórico e muito informativa. Muito invulgar e procurada. Encadern ação editorial em tela com
ferros próprios.
60,00 € 120,00 €
72 CANCIO, Francisco.- Lisboa de outros séculos: cem anos de pitoresco.- O Bairro Alto há cem anos.Lisboa: Ed. do autor, 1940.- 463p.: il.; 24cm.- E.
Monografi a Olisiponense muito apreci ada.
Ilustrado com gravuras no texto e em separado. Boa meia-encadern ação de pele.
40,00 € 80,00 €
73 CÂNCIO, Francisco.- Lisboa de outros séculos : o namoro lisboeta no século XIX.- Lisboa: S.n.,
1941.- 304p.:il.; 24cm.-E
Monografia olisiponense justamente apreciad a, ilustrada no texto e em
separado. Com evidente interesse para a história d a vivên cia dos lisboetas em tempos p assados. Meiaencad ern ação de ch agrin. Invulgar.
35,00 € 70,00 €
74 CÂNCIO, Francisco.- O Paço da Ajuda.- Lisboa: Imprensa Barreiros, 1955.- 477p.: il.; 26cm.- E.
Monografia com interesse histórico, muito ilustrada no texto e em separado com rica iconog rafi a e
expondo vári as obras de arte do pal ácio. Meia-encadern ação de pele c/ pequ eno co rte n a coi fa. Pouco
vulgar.
40,00 € 80,00 €
75 CÂNCIO, Francisco.- O Paço de Queluz.- S.L.: s.n., 1950.- (6), 509p.: il.; 26cm.- E.
Monografia de grand e interesse histórico e descritivo, profusamente ilustrada no texto e em separado.
Muito apreciada e procu rad a. Encadern ação inteira de tecido estampado ao gosto da época.
50,00 € 100,00 €
76 CÂNCIO, Francisco.- Ribatejo: Casos e tradições.- S. I..: Junta de Provincia do Ribatejo, 1948 1949.- 2 vols.: il.; 26cm.- E.
Obra de esmerado apu ro gráfico, muito ilustrada no t exto e em
separado. Monografi a com interesse histórico, etnográfi co, artístico e regional muito in formativa.
Encadernações inteiras de tecido estampado ao gosto da época. Estimados.
80,00 € 160,00 €
77 CARA Alegre : Revista de Bom Humor / director Nelson de Barros ; editor J. Albuquerqu e d e
Matos.- Ano I Nº 1 (Janeiro 1951) a Ano VIII Nº 180 ( Julho 1958).- Lisboa: S.n., 1951-1958.-7
vols.:il.; 24cm.-E
Colecção s eguida e muito significativa dest a ap reciada revista humorística
muito ilustrada no texto. Parece que s e publicaram apen as mais 7 numeros. Este conjunto está revestido
pelas encad ern açõ es editoriais com ferros próprios, muito estimadas. Nestas condições raro e valioso.
120,00 € 250,00 €
78 CARDIM, Pe. Antonio Francisco.- Batalhas da Companhia de Jesus na sua gloriosa Provincia do
Japão / inédito destinado á X sessão do Congresso Internacional dos Orientalistas por Luci ano
Cordeiro.- Lisboa: Imprensa Nacional (Socied ade d e Geographia de Lisboa), 1894.- (16), 293p.; 26cm.B.
Este inédito do Pe. Cardim que se guarda na Academia das Ciênci as e que se publica aqui pel a
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primeira v ez important e repositório de in fo rmaçõ es e noticias do Extremo Oriente du rante o século
XVII. Por abrir. Fundamental para a história dos portugueses no Oriente. Capas levemente empoeiradas.
20,00 € 40,00 €
79 CARGALEIRO, Manuel.- 1 Cartão de Boas-Festas autógrafo ( 11 x 21cm.) + 2 fotografi as
Cartão de Boas-Festas autógrafo dirigido á Profª Drª Maria de Lourdes Belchior.
Assinado e datado de 1996. Junta-se duas fotografias do artista trabalhando no atelier
20,00 € 40,00 €
80 CARNAVAL.- Fotografi a.- (11 x17cm.)
Fotografi a de um carro de carn aval puxado a
muares com foliões (alegó rico ou de
estudantes?) do Carnaval de 1922 em
Lisboa.
10,00 € 20,00 €
81 CARNEIROS e BODES.- Desenho (32 x
23cm.)
Desenho a lápis (sec. XIX) com um estudo
de carneiros e bod es. Não assinado mas de
evidente qualidade artística.
20,00 € 40,00 €
82 CARQUEJA, Bento.- A Liberdade de
Imprensa.- Porto: Typ. Do Commercio do
Porto, 1893.- 140, (1)p.; 24 cm.- B.
Este estudo justamente ap reci ado além d e comparar a legislação portugu esa da época c/ a dos restant es
países eu ropeus , ap res enta uma compilação d e grande utilidade. C/ dedi catória do autor para o
conselheiro João Franco.
10,00 € 20,00 €
83 CARTA Constitucional da Monarchia Portugueza decretada e dada p elo Rei de Portugal e Alg arves
D. Pedro IV Imperado r do Brasil aos 29 de Abril de 1826.- Lisboa: Imprensa Nacional, 1855.- (2), 11p;
23cm.- B.
Esta edição já contem o "Acto Addicional", e é apreciada. Rubrica.
15,00 € 30,00 €
84 CARTA do Bispo do Porto a Salazar.- (Documento/Dactilografado).- (15 f.; 28cm.)
Trata-se de uma cópia d a época da famos a carta escrita pelo Bispo do Porto D. António Ferreira Gom es
ao Presidente do Conselho de Ministros, Dr. Oliveira Salazar um mês depois das presidenciais d e 1958
(13 de Julho de 1958). Esta co rajosa e muito arroj ada carta d e critica politica v aleu a D. Antonio dez
anos de exilio entre 1959 e 1969 e passou a constituir um marco de referência na resistência dos
católicos á ditadura.
20,00 € 40,00 €
85 CARTA itineraria d e Portugal / editad a pel a Vacuum Oil Company (Auto -Gazo e Mobiloils).- (37 )
folh as.- 1918.
Esta cart a destinad a a automobilistas divide-se em 36 folh as que depois de juntas
fo rmam a cart ageral. Vem impressa a cores, e cad a folha vem esp elhada em linho para melho r
manuseio. Dentro de pasta próp ria em plástico com defeitos. Colecções completas como est a devem ser
raras.
30,00 € 60,00 €
86 CARTAS GEOGRAFICAS).- ÉTABLISSEMENT Géographique Erh ard Fréres.- 11 Docum entos
manuscritos.
Conjunto de interessante do cumentação destes impressores fran ces es especializados n a gravação e
impressão de cart as geográficas, enviada ao Viscond e de Pernes com os contratos d e forn ecimento qu e
incluem os orçamentos com preços e cartas sobre diversos trab alhos a realizar para o governo
português. De particular signi ficado os contratos para a impress ão do Atlas das Provincias Ultramarinas
Portuguesas (1884) e da Carta Geográfi ca do Zaire feita por Cap elo e Iv ens (1884) vi rem no final com
despachos (autógrafos) de ap rovação de Manuel Pinheiro Chagas.
30,00 € 60,00 €
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87 CARTAZES de TEATRO.- 3 Cartazes/Anúncio
As mãos de Abraão Zacut de Luis Sttau Monteiro / Companhia de Teatro Estudio de Lisboa (1969);
"Agora é que são elas" apresentado por Rosa Caetano / Teatro João Caetano ; O Fim de Antonio Patricio
/ Casa da Comedia Teatro de Bolso (1971). O primeiro v em ilustrado por Francisco Relógio.
Imperfeições marginais.
35,00 € 70,00 €
88 CARTAZES de TEATRO.- 4 Cartazes/Anúncio
Contos cruéis sobre textos d e Jorge d e Sena / Seiva Trupe (1977); " Qu e farei com este livro ? de Jos é
Saramago / Grupo de C ampolide ; A Maluquinha d e Arroios / Teatro Experimental de C ascais (1966 );
Teatro Culinário de Mendes de Carvalho / Seiva Trupe ; Jau de Jorge Lima Alves / Mandrágora.
35,00 € 70,00 €
89 CARVALHO, A. M. Lopes de. Memorias auto-biographicas.- Lisboa: Impr. Lucas, s. d.- (8), 361p.:
il.; 21cm.- B.
Memórias com grande interesse para a História Política de Portugal no inicio do século
XX e da região d e Alenquer a Ab rigada. Contém muitos retratos intercalados no texto. Valorizado com
dedicatória para o conselheiro João Franco. Obra rara.
25,00 € 50,00 €
90 CASA REAL PORTUGUESA .- 4 Documentos
Trata-se de 4 o fi cios da Cas a Real Portuguesa a convo car D. Isab el Lobo d'Almeida Melo e C astro
(Galveias ) para n a sua qu alidade d e Dama Camareira da Rainh a comparecer no Paço p ara acompanhar
D. Amelia em diversas cerimónias. Parcialmente manuscritos e assinados pela Duqueza Camareira-Mór.
Em papel timbrado a ouro do Serviço da Rainha e tarjado a negro.
15,00 € 30,00 €
91 CASAL RIBEIRO, Conde do.- Carta e Pariato.- Lisboa: Antiga Casa Bertrand, 1895.- 170, (2)p.;
22cm.-B
Importante para o estudo da vida politica e parlamentar da época.
10,00 € 20,00 €
92 CASTRO, E. M. de Melo e .- Conceptto Incerto.- Lisboa: Galeri a Buchholz, 1974.-(1)p.: il., 31 est.;
22cm.- B.
Trata-se d a rep ropdução redu zida da Exposição feita por este artista na Galeri a
Buchholz em Dezembro d e 1974 em Lisboa. Com uma folha de texto. Em envelop e próprio. Pouco
vulgar.
15,00 € 30,00 €
93 CASTRO, E.M. de Melo e.- 1 Desenho ( 2 1
x 15cm.) Desenho a lápis sobre papel. Intitulado
" Equino Mascarado ". Assinado com as iniciais.
Emoldurado.
90,00 € 180,00 €
94 CASTRO, E. M. de Melo e.- 1 Disco.- 45
rotações.Melo e Castro : po esia.- Philips (poesia
Portuguesa). Capa com fotog rafi a de Nuno
Calvet.
15,00 € 30,00 €
95 CASTRO, E. M. de Melo e.- ( Docum ento
dactilografado).- (3 f. ; 27cm.)
Trata-se do original d actilografado da po esia "
Emigrante e Liberd ade" datad a d e 8 / I /1962.
Com correcções autógrafas. Man cha d e águ a
marginal já desvanecid a.
20,00 € 40,00 €
96 CASTRO, E.M. de Melo e.- (Manuscrito
autógrafo ).- (1 f.; 30cm.)
Trata-se do original autógrafo do poem a
licencioso " A Repag a". Em papel timbrado do
poeta e com notas para composição tipográfi ca.
40,00 € 80,00 €
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97 CASTRO, Eugenio de.- O Annel de Polycrates: poema dramatico.- Coimbra: França Amado, Editor,
1907.- (10), 130p.; 18cm.- B.
1ª Edição. Um dos mais aprciados trabalhos deste autor. Valorizado
com dedicatória do poeta para o concelheiro João Franco. Capas empoeirad as.
15,00 € 30,00 €
98 CASTRO, Eugénio de.- 1 Documento autógrafo.- (2p.; 27cm.)
Original da po esia SOMBRA E CLARÃO, publicada n a Revista "Contemporânea" Nº 6 Dezembro d e
1922.
" De mãos dadas, lá vão avó e neta,
A Saudade e a Esperança de mãos dadas ! A neta é loira, e a avó tem cans prateadas;
Uma leva a boneca, outra a muleta.
… E eu que as vejo passar, com mágua infinda
Penso que a avó talvez já fosse linda,
E que a neta talvez venha a ser feia!
Assinado. Em papel timbrado da Faculdade de Letras da Universidad e de Coimbra.
Insignificantes imperfei ções marginais.
80,00 € 160,00 €
99 CASTRO, Eugénio de.- O melhor retrato de João de Deus.- Lisboa: Edição da Associação das
Escolas Moveis, 1906.- 14p.: 1 retr.; 24cm.- B.
Trabalho ilustrado c/ um excelente retrato do
João de Deus. Exemplar muito valorizado com uma dedi catória do po eta para o conselheiro Jo ão
Franco.
10,00 € 20,00 €
100
CASTRO, Fernanda de.- Poesia (I-II): (1919-1969 ).- Lisboa: Ed. da autora, 1969.- 2 vols.;
21cm.-B
Primeiro volume valorizado com dedicatória da autora.
20,00 € 40,00 €
101
CASTRO, Ferreira d e.- Pequenos mundos e velhas civilizaçõ es.- Lisboa: Empr. Nacional de
Publicidade, 1937.- (6), 395, (4)p.: il. (29) est.; 29cm.- E.
Apreciadíssimo título deste autor, muito
ilustrado no texto e em separado. Boa meia-encad ern açaõ de ch agrin com trabalhos a ouro n a lombada.
.Capa de brochura do primeiro fasciculo.
45,00 € 90,00 €
102
CASTRO, José Osorio da Gam a e.- Dio cese e Districto da Gu ard a: Serie d e apont amentos
históricos e tradicionaes sobre as suas antiguidades; algumas observ açõ es respeitantes à actualidad e; e
notas referentesà cathedral egitaniens e e respectivos prelados.- Porto: Typ. Universal, 1902.- (6),
XXVIII; 521,(6)p.: il; 23cm.- B.
Monografia important e para a história local, ilustrada com um
retrato do autor e divers as figuras intercalad as no texto. Valori zad a com uma dedicatória p ara o
conselheiro João Franco. Capas empoeirad as.
20,00 € 40,00 €
103
CASTRO, Lourdes de.- Par Suite.- La Louviére: Daily-Bul, 1966.- (44)p.:il.; 14cm.-( col. Les
Poquettes volantes).- B
+ BERTHOLO, René.- L'Amour à l'Italienne.- La Louviére: Daily-Bul,
1966.- (44)p.:il.;14cm.-( col. Les Poquettes volantes).-B
Estes dois volumes em pequeno
fo rmato são integralment e ilustrados pelos artistas e saíram numa colecção de livros artísticos em
pequeno formato, de tiragem limitada e toda numerada. São muito invulgares. 40,00 € 80,00 €
104
CASTRO, Urbano de.- Rimas Simples : Cinco réis.- Lisboa: Typographia Portuense, 1895.14p.; 20cm.-B + Rimas Pobres : Versos Antigos.- Lisboa: Typ. Rua do Norte, 1896.- 5p.; 21cm.-B
+ 1 Manuscrito : Estrofe autógrafa pelo poeta, assinada.
Os impressos com dedicatória para o Conselheiro João Franco.
15,00 € 30,00 €
105
CATÁLOGOS de Casas Comerciais.- 9 com os seguintes títulos: Real fabri ca a vapor d e
Conservas alimentícias Brandão, Gomes & Cia. (Espinho); João Carlos d'Aguiar Lda : Latoaria
Mecanica- Tabela de Preços (1927); Faianças Artísticas das Fábricas de Ceramica Soares dos Reis Lda e
Ceramica de Valadares ( Vila Nova de Gaya, 1945); Fabrica de Esmaltagem Minchin : Tabela de artigos
sanitários (Porto, 1939); Votre Citroen DS19 : le seul guide technique et pratique absolument complet (
Paris, 1959); Yacht Gear and Fittings / Simpson Lawrence (Glasgow, 1927); Pro fessional pri ce list o f
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artists' materials / A. Brown & Sons,(London, 1914); Artistes Internationaux / Gramophone (Paris,
1904); Exposição d e Azul ejos e Lou ças imitação do Antigo Portuguez / Fab rica Ceramica "Constanci a
Lda" directores Leopoldo Battistini e Viriato Silva (1924).
Quase todos ilustrados. De p articular interess e o primeiro titulo que v em adorn ado com algumas
cromolitografias que figuram as latas de conserv a.
20,00 € 40,00 €
106
CAUSA dos Frades, e dos Pedreiros Livres no Tribunal da Prudencia.- Porto: Na Imprens a do
Gandra, 1821.- 22, 61, (4)p.; 22cm.-C
Esta rara publicação de interesse maçoni co foi publicad a
anónima e é atribuída po r Inocêncio (V,70) a José Maximo Pinto da Fonseca Rang el. Está dividida em
duas partes, a p rimeira sobre o Clero Regular e uma s egunda muito mais d esenvolvida onde faz a
apologia da M açon aria. Estas obras maçonicas apologéticas são raras na noss a literatu ra e são po r isso
apreciadas e procu rad as. Cartonagem em papel marmoreado.
45,00 € 90,00 €
107
SCENA (A) / Secretario Ernesto do Carmo ; gerente Eutropio Machado.- I Anno Nº 1 ( 27
Fevereiro 1896 ) a Anno II nº 63 ( 17 Julho 1898).- Lisboa: S.n., 1896-1898.- 63 numeros em 1 vol.: il.;
32cm.-E
Colecção seguida e muito significativa pois falta apen as o raríssimo último numero,
desta interess ante e muito in formativa revista de assuntos teatrais e so ciaes. Vem ilustrada com retratos
dos mais conhecidos artistas da época. Meia-en cad ernação de tela, da época. Pequena manch a nas
primeiras folhas. Conjunto raro.
65,00 € 130,00 €
108
CHAGAS, João.- 1 Carta autógrafa .-( 2p.; 27cm.)
Carta dirigida a Rafael Bordalo Pinheiro a agradecer uma prenda que tinha recebido do artista
(provav elmente uma peça de cerâmica das Caldas ): " Cheguei hontem do Porto, onde estive alguns dias
e só hontem me inteirei de que o caixote saído das Caldas continha o lindo presente qu e me quis fazer."
Depois em tom laud atório e até qu ase p remonitório diz : " Estas p equenas jóias de cerâmica meu caro
Raphael, ainda não s ão avaliad as no seu justo valor. Só mais tarde, muito mais tarde, quando consigo a
sua arte houver desap arecido, o gosto e a cultura d e outra geração, saberão v er nos do cumentos da su a
obra de ceramista o que ella contev e de original, de eng enhoso, de petulante, como direi? De audacioso
nas suas novas concepçõ es. Digo-lhe obrigado com muito reconhecimento, como seu amigo muito
devotado e como seu perfeito admirador."Assinad a.
65,00 € 130,00 €
109
CHAGAS, João.- 1 Fotografia (16 x 21cm.)
Interess ante fotografia d e um barco á v ela qu e ostenta a b andeira portugues a em porto n ão identi ficado
com uma inscrição d e o ferta assinada por Jo ão Chagas. De interesse ainda ter colad a uma fotografia d e
João Chagas também com dedicatória assinada de Luanda onde este politico esteve preso.
25,00 € 50,00 €
110
CHICO
(O)
DAS
PÊGAS
(Opereta)-(Teatro
Apolo,
1911).3
fotografias/ cart az (29 x 42cm.)
Conjunto de 3 fotografi as/cartaz
da operet a (Comédia-drama) " O
Chico das Pêgas" de Eduardo
Schwalbach Lu cci c/musica de
Filipe Duarte. Desemp enhav am
os principais papéis Nas cimento
Fernandes, Alegrim e Carlos
Machado. Nela s e estreou o
malogrado grande actor Jo aquim
Almada.Trabalho do atelier " J.
Fernandes" . Uma c/restauros nas
margens.
35,00 € 70,00 €
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111
CHOUZAL, Cónego Bernardo.- Discurso recitado na festa solemmissima da Virgem do Carmo
padroeira militar da guarnição e praça de Valença no dia 28 de Setembro de 1902.- Porto: Offi cinas d'O
Commercio do Porto, 1902.- 17p.; 29cm.- B.
JUNTO COM:**** José Novaes: Oração fún ebre
pro ferid a nas ex équias celeb radas em Barcelos no dia 10 de Março d e 1913.- Porto: Tipografia A.
Paulino, 1913.- 51p.; 28cm.- B. JUNTO COM: **** Discurso recitado n a festa solemnissima d a
Virgem da Boa Nova padro eira do commércio e naveg ação d a cidade do Porto, na igreja paroquial de S.
Nicolau no dia 10de Abril de 1904.- Porto: Officinas do « Commercio do Porto», 1904.- 67p.; 30cm.- B.
JUNTO COM: **** Sermão recitado solemnissima da Virg em das Dôres na igrej as da Miseri córdia d e
Viana de Castelo no dia 22 de Março 1907.- Evora: Empreza Typographia Eborense, 1907.- 42p.;
31cm.- B. JUNTO COM: **** 2ª Oração fúnebre de D. Manuel Baptista da Cunha, ArcebispoPrimás
de Braga: Defend endo=o e Defendendo=me, com um artigo sobre D. Carlos I.- Braga: Typ. A vapor do
Pª Villela & Irmão.- 33p.; 23cm.- B.
15,00 € 30,00 €
112
CLARO ESCURO: Revista de Estudos B arro cos.- Nª1 a Nº7 (Nov embro 1988 a Maio/
Novembro 1991).- Lisboa: Quimera Editores, 1988-1991.- / números em 4 vols.: il.; 30cm.- B.
Colaboraram nestes números: Ana Hath erly, C. C. de Sequeira Costa, Filomena Belo, José Fernandes
Pereira, Manuela Roch a, José Fernandes Pereira, André Rocha, Artur Anselmo,Rui Bebiano, Ana
Galhardo e Teresa Bettencou rt da Câmara entre outros. Estimados.
45,00 € 90,00 €
113
CLARKE, Edward (Reverend).- Letters con cerning th e Spanish Nation : written at Mad rid
during the Years 1760 and 1761 .- London: Printed for T. Becket and P.A. De Hondt, 1763.- (8), XLIX,
354p.; 27c.-E
Esta obra setecentista inglesa d e viagens po r Espanh a é do maior interesse p ara
nós, pois contem um desenvolvido e importante capítulo sobre Lisboa que parece ter pass ado
despercebido a muitos autores. É rara e n ão en contrámos referências a qu aisquer exemplares v endidos
nos ultimos leilões. Encadernação da época inteira de p ele com a lombad a refeita. Ex- Libris d e Fran z
Pollack-Parnau
300,00 € 600,00 €
114
CÓDIGO Commercial Portuguez.- Lisboa: Na Imprensa Nacional, 1833.- (16), 316p.; 29cm.B.
Trata-se da edição original deste notáv el código, elaborado pelo Dr. José Ferreira Borges n a
época do segundo exilio em londres. Foi oferecido ao Imperador D. Pedro, Duque de Brangança. Depois
de aprov ado manteve-se em vigor até 1888, constituindo assim hoje em dia um verdadei ro
"monumento" da nossa legislação. Exemplar valori zado com d edicatóri a do autor.Poucas folhas com
insignificante man cha de tinta na margem inferior.
60,00 € 120,00 €
115
COELHO, F. Adolpho.- Os Ciganos de Portugal, com um estudo sobre o Calão.- Lisboa:
Imprensa Nacional, 1892,- (8), 302, (1)p.: il., (7) est.; 27.- B.
Edição original d este justament e
apreciado estudo etnográfi co sobre os Ciganos de Portugal ainda um dos mais desenvolvidos sobre o
tema. Ilustrado em separado com sete estampas impressas em papel couché. Capas empoeirad as.
40,00 € 80,00 €
116
COELHO, Trindade.- Manual político do cidadão po rtuguez / prefácio de Alberto D'Oliveira.Lisboa: Perceria A. M. Pereira, 1906.- XVI, 677p.; 21cm.- E.
1º Edição deste apreci ado
trabalho. Meia encad ernação de pele. C/ dedicatória para o conselheiro João Fran co.
15,00 € 30,00 €
117
COIMBRA.- 7 publicações estudantis (numeros unicos) com os titulos seguintes: A Campanha
á Porta Férrea ent re estudantes e policias / Rosalino Candido Sampaio e Brito (Coimbra, 1898);A
Sebenta : sermão d e estad ão e d e occasião p ara fazer figurão no Centenario ratão da Sebent a…. Rei da
Madureza; Epistula ad Rapiocantes / Falcão Ribeiro (1929 ); Ai ! Adeus acabara-s e os dias…: s entidas
palavras d e desp edida e eterna saud ade, ditas por Alb erto Costa (Pad-Zé) n a recita dos quintanistas d a
Universidade (Coimbra, 1904); As manifestaçõ es academicas do dia 18 / Antonio José d'Almeida
(Coimbra, 1891); Centenario da Sebenta celebrado pelos estudantes de Coimbra por mandado de El-Rey
Dom Dinis (Coimbra, 1899); Centenario da Sebenta: numero único (Coimbra 1902); As Vespas :
opusculo de crítica e arte / Vasconcelos Nogueira (Coimbra, 1924). Todos de evidente raridade. Alguns
com imperfeições e defeitos.
15,00 € 30,00 €
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118
COLECÇÃO dos Brasões d'Armas das Cidades e Villas da Monarchia Portugueza.- Lisboa:
Typografia do Panorama, 1860.- 98 est.; 22cm.-B
Trata-se de uma colecção de 98 estampas com os
brasões das vilas portugu esas, destinadas a ilustrar a obra de In ácio d e Vilhena Barbosa " As Cidades e
Villas da Monarchi a Portugueza que teem brazão d'Arm as", mas que na época t ambém foram vendidos
em separado con forme se v ê pela capa d e bro chura que acompanh a este conjunto. São todos de bonito
efeito estético. Conjunto estimado solto dentro das capas originais. Raro.
60,00 € 120,00 €
119
COLLECÇAM dos documentos, e memorias da Academia Real
da Historia Portugueza / orden ada p elo
Conde de Villamayor, secretario da
mesma Academia.- Lisboa Occid ental:
Na Officin a de Joseph Antonio da
Sylva, 1721-1736.- 16 volumes;
34cm.-E
Colecção importante
e muito significativa (apen as com falta
do ano de 1734) desta notável e
monumental empresa tipográfi ca e
precioso repositório da investigação
historiográfica po rtuguesa, desenvolvida pela famosa Academia Real da
História fundad a em 1721 por D. João
V. Esta publicação paradigmática do
iluminismo português, que teve
colaboração
dos mais
famosos
acad émicos do seu tempo d e que se
destacam o Conde da Ericei ra, D.
Manuel Caet ano de Sousa, José da
Cunha Brochado,
Marqu ês
de
Abrantes, Marquês de Alegrete,
Marquês de Fronteira, Conde de
Tarouca, Pe. Pedro Monteiro, Marquês
de Valen ça e Diogo Barbosa M achado
entre outros nomes cimeiros da nossa
historiografia, destinava-se a escrever
a história d e Portugal e s eus domínios
ultramarinos. Nela se encontram
notícias do que se passou nas
con ferênci as da Academia, contas dos
estudos dos académicos, dissertações,
catálogos históricos,extractos criticos d e livros raros e manuscritos, transcriçõ es de do cumentos
importantes extraidos dos arquivos, ou noticias deles, e explicações de m edalhas, inscriçõ es epigráficas
e epitáfios. Ainda se incluem algumas obras de maior vulto também impressas em sep arado como o
"Portugal Renascido" de Fr. Manu el da Roch a, e as "Notícias Chronologicas d a Universid ade d e
Coimbra" por Francisco Leitão Ferreira. Como lhe compete este exemplar inclui a "Historia da
Acad emia" composta pelo Marqu ês de Aleg rete M anuel Telles da Silva em 1727 que vem adorn ado
com um bonito frontispicio alegórico grav ado por Rochefort. As paginas de rosto vêm impressas a negro
e verm elho e ado rnad as com uma vinh eta da Academia d a História. Volumes revestidos por meias encad ern ações de p ele, com rótulos nas lombadas, provavelmente de meados do século XIX, com
defeitos nas coi fas e charneiras ressequid as por vezes abertas, mas ainda muito sólidas. Os três volumes
de tamanho menor têm as seixas grandes para condizerem com os restantes. Colecção estimada (um
vol. com acidez)desta ob ra rara e valiosa da qual as colecções completas são raríssimas e nenhum a
apareceu no mercado nos ultimos anos.
1.600,00 € 3.000,00 €
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120
COLLECÇÃO funeb re das obras impressas por occasião da morte do serenissimo senhor D.
Joseph Principe do Brasil.- Em Lisboa: S.n., 1788.- paginação diversa: 1 ret rato.; 20cm.-E
Importante e rara colect ânea de 30 opúsculos em verso sobre a morte do Principe D. José, com folha d e
rosto própria e um frontíspicio com um ret rato do Prin cipe em gravu ra finamente ab erta po r buril em
chapa de cob re assinada por Gaspar Fróis um dos mais famosos gravadores da época. Esta folha de rosto
e a gravura são particularment e raras. Encadern ação da época inteira de pel e. Com carimbo de posse.
150,00 € 300,00 €
121
COLÓQUIO : Artes revista de art es visuais, música e b ailado / director Jose-Augusto França;
Prop. Fund. Calouste Gulbenkia.- Nº 1 (Fev. 1971) a Nr. 111 (Out. 1996).- 108 numeros: muito il.;
31cm.-B
Colecção seguida apen as com falta dos n rs. 107, 108 e 109 desta segunda séri e
dedicad a ás Artes. Esta revista acompanhou a evolu ção artística contemporânea e dá notícias criticas
inéditas das grandes m ani festações estéticas, portugu esas e estrangeiras, sempre com uma abund ante e
criteriosa iconog rafi a. Tem numeros especiais dedicados a artistas consagrados como Vieira da silva,
Amadeu, Almada, Antonio Pedro ou Dacosta, procuradíssimos e dificeis de obter.
100,00 € 200,00 €
122
COLÓQUIO: revista de art es e letras / dir. artística de Reinaldo dos Santos ; dir. literaria de
Hernâni Cidade; direcção grafica de Bern ardo Marqu es.- Nº1 (jan.1959) a Nº 59 (1969).- Lisboa:
Fundação Calouste Gulbenki an, 1959-1969).- 58 numeros : il.; 30cm.-B
Conjunto seguido da 1ª
serie desta apreciad a revista literari a e artística, profus amente ilustrada. Apenas com falta dos nrs. 40, 60
e 61.
50,00 € 100,00 €
123
CONTRAPONTO - Anti-Poster de Gil Perdigão.- Poster.- ( 50 x 70cm.)
Curioso poster publicado pela Contraponto de Luis Pacheco, mas do qual não encontrámos quaisquer
referên cias na bibliografia consultada. Dev e ser muito raro. Manch as de água já d esvan ecidas n a
margem inferior.
80,00 € 160,00 €
124
CORRÊA, Mendes.- 2 Cartas autógrafas.-(4p.; 27cm.)
Cartas dirigidas ao Dr. José António de Almeida de Ov ar. A uma hipótese formulad a por este, o grand e
antropólogo respond e:" Não s ei em que s e basei a a afirmação d e que os h abitantes d'Avei ro são d e
origem céltica. Nenhum elemento antropológico, linguístico ou arqueológico auto riza a fazer ess a
afirmação…"
Assinadas e d atadas do Porto d e 8-10 -1925 e 9 -6-1928. Com evidente interesse regional e
antropológico.
25,00 € 50,00 €
125
CORREIA, Martins.- 6 Catálogos ilustrados de exposições deste not ável es cultor: Memorial
dos cincoenta anos d e actividad e escultorica (Gol egã, 1983); Escultor Martins Correi a / Galeri a de Art e
do Casino do Estoril (1990); Homenagem a Martins Correia /Câmara Municipal de Oeiras ( Oeiras
2000); Martins Correia : fo rmas e co res / Gal eria do Casino do Estoril ( Estoril, 1988); Convers ando:
escultor Martins Correia / Galeria S. Mamede (Lisboa, 1986); Martins Correia / Magellan galerie ( Paris,
1991). Muito ilustrados por vezes a cores. Quase todos com dedicatórias do artista. O ultimo apresenta
um texto em françês por Nat ália Correia sobre o artista.
20,00 € 40,00 €
126
CORREIA, Natália.- O Armistício.- Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1985.- 73p.; 21cm.(Autores de Lingua Portuguesa).-B
1ª edição.
10,00 € 20,00 €
127
B.

CORREIA, Natália.- Cântico do país emerso.- (po rto): contraponto, s.d. (1961).- 37p.; 23cm.1ª edição. Rara. Muito valorizada com dedicatória da autora.
40,00 € 80,00 €

128
CORREIA, Natália.- Comunicação em que se da notivia dvma cidad e chamad a vvlgarment e
Lvsitania atraves algvns fragmentos dos Oxyrhyn chus Papyri: interpretados p ela avtora qve desei ando
ivlgar o sv tempo ovsov ler no passado a signa do p resent e.- S. L.: Contraponto, 1959?, s.d.- 16p.;
22cm.- B.
Poema curiossísimo de tiragem limitada, fora do mercado. Com dedicatória da autora.
Raro.
40,00 € 80,00 €
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129
CORREIA, Natália.- O Dilúvio e a Pomba.- Lisbo a: Publicações Dom Quixote, 1979.- 72,
(4)p.; 21cm.- (Poesia Século XX).- B. 1º edição. Estimado.
15,00 € 30,00 €
130
CORREIA, Natália.- O Homúnculo: tragédia jocosa com quatro ilustrações da autora.- S. l.:
Contraponto, s.d.- 38p.: 4 est.; 24cm.- B.
1ª edição, de tirag em restrita muito invulgar.
Valorizado c/ ded. da autora.
40,00 € 80,00 €
131
CORREIA, Natália.- A Ilha d e Circe.- Lisbo a: Publicações Dom Quixote, 1983.- 135,
(2)p.;21cm.-( Autores de Lingua Portuguesa).-B
1ª edição, muito valorizada com uma expressiva
dedicatória da autora.
20,00 € 40,00 €
132
CORREIA, Natália.- As Maçãs d e Orestes.- Lisboa: Publicaçõ es Dom Quixote, 1970.- 121,
(4)p.: 18cm.- (Coleccção Cadernos de poesia).- B.
1ª edição. Muito valorizada com uma
expressiva dedicatória da autora.
20,00 € 40,00 €
133
CORREIA, Natália.- Mátria.- Lisboa: S.n., (edição da autora), 1968.- 24p.; 21cm.- B.
1ª
edição desta poesia muito significativa, hoje rara e procu rad a.
25,00 € 50,00 €
134
CORREIA, Natália.- 1 Manuscrito autógrafo ( 6 f.: 30cm.)Original do artigo " O Direito à
inform ação em Português", d e Outubro de 1974 onde Natália Correi a se insurg e contra um real
constrangimento á in fo rmação no p eríodo do pós 25 de Abril. Começa : " Uma das v exações e
incomodidades impostas pelos governos de Salazar e C aetano era irmos ler na Imprens a estrang eira o
que á nossa era v edado publicar. A menoridad e do cid adão decretada p elo patern alismo fascista a tanto
obrigava…" depois de concluir que a revolução de Abril obrigav a a uma transp arên cia in formativa qu e
afinal não se veri ficava de todo.
Assinado. Aparentement e em ocasião posterior dedicou este artigo a uma amiga (D. Branca Mirand a
Rodrigues) acrescentando no final: "… para a Branquinh a este aliste que resultou pro fético, com todo o
carinho de… 10 d e outubro de 1974.". Desconhecemos se ch egou a ser publicado. Com diversas
correcçõ es.
80,00 € 160,00 €
135
CORREIA, Natália.- Poesia de Arte e Realismo Poético.-Lisboa: A Antologia, 1958.- 26p.:
il.;19cm.-(Col. A Antologia em 1958).-B
1ª edição deste raro ens aio literario d e Nat ália Correi a
com interess e para a análise d a obra de Fern ando Pessoa, publicado na famosa colecção "A Antologia
em 1958" dirigida e publicad a por M ário Ces ariny de Vas concelos de tirag em muito redu zida e
distribuição restrita. Leves picos de humidade na estampa.
15,00 € 30,00 €
136
CORREIA, Natália.- A Questão académica d e 1907 / p refácio de M ário Braga.- Lisbo a
Editorial Minotauro, Lda. S.d. 1962- (4), 43p.; 19cm.- B.
Apreciado trabalho, hoje já pouco vulgar.
15,00 € 30,00 €
137
CORREIA, Natália.- O Vinho e a Lira.- (Lisboa): Edição de Fernando Ribeiro de Mello,- s. d.99, (2)p.; 20cm.- (Col. Sagir I).- B.
1ª edição, hoje rara e procu rada, pois foi proibida aquando d a
publicação. Ex emplar muito valorizado com dedicatórias d a autora e do editor. Conserv a a cap a d e
plástico.
25,00 € 50,00 €
138
CÔRTE REAL, Fr. Francisco de Vasconcellos e Sande.- Nova Instrucçam Filosofica,
estabelecida em varios experimentos, systemas, e observaço ens pert encent es à Mathem atica,
principalmente a Artilheria, Astrologia, Meth eoros e Musica, em que evident emente s e d emonstra qu e
os tres elementos do Fogo, do Ar e d a Ago a são as caus as principaes, que dimovem as convulsoens, e
tremores da terra; e tratando dos dous terremotos, que se experimentarão em Lisboa, do primeiro mez de
Novembro, do segundo de M arço p roximo… Parte primei ra (e parte segund a).- Lisboa: Na Offi cina d e
Antonio Vicente d a Silva, 1761.- 24, 24p.; 20cm.-C
Invulgares opúsculos sobre o terremoto d e
Lisboa, com quinze explicaçõ es técnico/ cientí ficas d a épo ca p ara explicar o sucedido. O segundo
opúsculo falta qu asesempre e saíu sem rosto e pé de imprens a. Exemplares com os dois como este s ão
raros. Cartonagem em papel marmoreado.
35,00 € 70,00 €
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139
COSTA, Eduardo da.- Estudo sobre a administração civil das nossas possessõ es african as.Lisboa: Imprensa Nacional, 1903.- (2), 229p.; 25cm.- B.
Estudo apresentado no Congresso
Colonial Nacional com interesse histórico. C/ dedicatória do autor.
10,00 € 20,00 €
140
COSTA, Gomes da.- Gaza 1897 -1898.- Lisboa: M. Gomes Editor, 1899.- 173, Iip.: il.; 25cm.B.
Monografia sob re o distrito Moçambicano d e Gaza. Ilustrada no texto e em separado com três
mapas a cores. Dedicató ria do autor (Marechal Gomes da Costa) para o cons elheiro João Fran co. Capas
empoeirad a e leve húmidade marginal. Capas de brochura com cortes marginais.
10,00 € 20,00 €
141
COUTINHO, João d' Azevedo.- A Campanha do Barué em 1902.- Lisboa: Typ. Da Livraria
Férin, 1904.- 385p.: il.; 24cm.- B.
Importante monografi a histórica, muito ilustrada com map as
desdobráv eis e estampas em separado.
20,00 € 40,00 €
142
CRIMES.- 7 obras com os seguintes titulos: O crime da Estrad a do Pinhal d'Azambuja / Artu r
Patricio (Lisboa, 1925); A Cruz de Soutulho : Historia documentada do barbaro ass assinato de
Agostinho Julio Coelho de Araujo (Lisboa, 1865); Como foi assassinado o Dr. Augusto Mal afay a : A
verdad e sobre o crime de Serrazes (Lisboa, 1921); O Caso Medico -Leg al : Urbino d e Freitas p elos
peritos…(Porto, 1893); As minhas entrevistas com Ab el Olimpio " O Dente d e Ou ro" : pagin as para a
historia da morte vil de Carlos da Maia / Berta Maia (Lisboa, 1928); A Medicina Legal no Processo
Joanna Pereira (Coimbra, 1879); O Crime de Rochetaille / Xavier de Montepin (Lisboa).
20,00 € 40,00 €
143
CRUZEIRO SEIXAS, Artur do.- O Atelier de Cruzeiro Seixas.- (Lisboa): Edição da Galeri a
SãoMamede, 1980.- (50)p.:il.; 33cm.-B
Trata-se de um dos mais apreci ados catálogos d e
Cruzeiro Seixas, p ro fusament e ilustrado no t exto em s eparado. Acresce o p articular interesse d e ter
importantes textos de Herberto Held er, Mário Ces ariny de Vascon celos, Pedro Oom e Edouard Jagu er.
Muitas estampas são de bonito efeito estético.
30,00 € 60,00 €
144
CRUZEIRO SEIXAS, Artur do.- 1 Carta d actilografada e 3 cartões d e Boas-Festas autógrafos
Carta dirigida a D. Branca Miranda Rodrigues a propósito da recente compra de uma casa que o artista
pretendia restaurar: " A casa recem adquirida é que começa a moderar os sonhos galop antes que ap esar
de tudo há ainda na minha cabeça, como este de restaurar as velhas pinturas murais lá existentes.
Trabalhosíssimo, caríssimo e morosíssimo são palavras que parece querem inutilizar este sonho
inofensivo." Assinatura autógrafa. Junta-se 3 cartões de Boas-Festas com inscriçõ es autógrafas e um
envelope.
30,00 € 60,00 €
145
CRUZEIRO SEIXAS, Artur do.- 1 desenho ( 22 x 30cm.)
Desenho aguarelado de cariz abstracto. No verso inscrição autógrafa do artista, assinada e datada
de 29 XI 1990.
50,00 € 100,00 €
146
CRUZEIRO SEIXAS, Artur do.- Obra poética II : Poemas de África / organização de Isab el
Meyrelles.- (Lisboa): Quasi, 2003.-452,(12)p.; 23cm.-B
JUNTO COM: CRUZEIRO SEIXAS, Artur
do.- Viagem s em reg resso / poesia e pinturas de Cruzeiro Seixas.- Lisbo a: Edições Tiragem Limitada,
2001.- 137, (4)p.: il.; 23cm.-B
Exemplar do primei ro titulo muito valorizado com expressiva
dedicatória do autor. Junta-se uma carta dactilografada do artista a o ferecer esse volume, com assinatura
autógrafa.
30,00 € 60,00 €
147
CRUZEIRO SEIXAS expõe 24 des enhos de 1972.- Lisboa: Galeria São Mamed e, 1972.- 26f.:
il.; 30cm.-B
Trata-se de um dos mais apreciados cat álogos deste notável artista surrealista.
Reproduz em folhas soltas os desenhos que são todos de bonito efeito estético. Tem um texto
introdutório por Laurens Vancrevel. Dentro de port folio próprio. Muito apreciado e procurado.
30,00 € 60,00 €
148
(CRUZEIRO SEIXAS).- GUERRA, Alvaro.- Do general ao cabo mais ocidental e desenhos de
Cruzeiro Seixas.- (Lisboa): Fernando Ribeiro de Melo-Edi ções Afrodite, 1976.- 34, (2)p.:il.; 28cm.-B
Poema adornado com seis ilustraçõ es, uma figura d e capa, uma ocultação em contra-capa e uma marca
21

de água p ropositada de Cru zeiro Seixas. Este ex emplar é not ável e único pois o ilustrador al ém de apo r
uma expressiva dedi catória no anterrosto, enriqu eceu ambas as págin as com um m agní fico d esenho d e
cariz su rrealista de muito bonito efeito estético. Peça de colecção d e evid ente raridad e e signi ficado
artístico. (Reprodução a cores)
400,00 € 800,00 €
149
(CRUZEIRO SEIXAS).- LEIRIA, Mário Henriques.- Casos de Direito Galáctico: O mundo
inquietante de Josela (fragmentos) / ilustraçõ es de Cruzeiro Seixas.- (Lisboa): Editorial Republica,
1975.- 83p.:il.;21cm.-(col. Letras).- B
Contos de cariz surrealista muito apreciados e invulgar. Este
exemplar é notáv el e único pois tem a capa superior pintada por Cru zeiro Seixas com um bonito
desenho surrealista a tinta da china colorido a guache. A folha de gu ard a ap resent a uma dedi catória do
artista ligeiramente afectada por uma man cha de égua já desv anecida que não afectou a pintura da capa.
Peça de colecção de evident e raridad e e significado artístico. (Reprodução a cores) 500,00 €1.000,00 €
150
CRUZEIRO SEIXAS.- 6 Catálogos de Exposiçõ es com os títulos seguintes: Cruzeiro Seixas /
Almadarte Gal eria (Costa de Caparica, 1997); Cruzeiro Seixas / Galeria Arte & Manifesto (Porto, 2000);
Cruzeiro Seix as : 30 Labirintos s em saída 1966-1995 / Gal eria São Mam ede (Lisboa, 1997); Cruzei ro
Seixas / Galeria Adjectivo (Santarém, 1995); Cruzeiro Seixas / Galeri a de São Bento ( Lisboa, 1991); A
Galeria d'Art e de Vilamoura e a colecção Cruzeiro Seixas /Galeria d'Arte (Vilamoura, 1988).
Todos
muito ilustrados por vezes a cores.
20,00 € 40,00 €
151
CRUZEIRO SEIXAS.- 1 Serigrafi a (18 x 13
cm.)
Serigrafia justi ficada como " prova d e autor". Assinad a
e datada de 1979.
40,00 € 80,00 €
152
D'ASSUMPÇÃO, Manuel Trindade d'.- 2
Bilhetes postais autógrafos
Dirigidos a Mário Ces ariny de Vas concelos: " Es crevivos há já algum tempo uma carta que enviei registada?
Até hoje não voltei a ter notícias su as. - Será qu e V.
recebeu a dita? Se assim é mande-me dizer p'ra eu saber
do destino da mesma. - Aqui V. envio um postal de um
desenho do seculo passado, que não é feio."
Um vem assinado e dat ado de Berlim 14 de Agosto d e
1968.
20,00 € 40,00 €
153
DEDICATÓRIAS autógrafas.Trata-se de 11 p aginas de rosto ou d e anterrosto com
dedicatórias autógrafas dos seguintes escritores:
António Correia de Oliveira, Teixeira de Pasco aes,
Plinio Salgado, Ana de Castro Osório, José Coelho da
Cunha, Julio Dantas, Rocha Martins, Aquilino Ribeiro,
Afonso Lopes Vieira e Antonio Sardinha e Princes a
Ratazzi.
15,00 € 30,00 €
154
DELGADO, Humberto (Gen eral).- 2 Cartazes ( 70 x 50cm.) Dois cartazes da camp anha á
presidênci a de 1958. Um com a fotografi a do general e a inscrição: "Candidatura Ind ependent e à
Presidência d a Republica - Gen eral Humberto Delgado". Outro com diversas fotografias d as
manifestaçõ es d e apoio que o General tev e no Porto e com a s eguinte inscrição: " A Cidade do Porto
respondeu presente ! Ao General Humberto Delgado.". Estimados. Junta-se dois pan fletos impressos e
um dactilografado da mesma campanh a eleitoral.
50,00 € 100,00 €
155
DELICADO, Antonio.- Adagios portugueses reduzidos a lugares comuns.- Nova edição revista
e prefaci ada por Luis Chaves.- Lisboa: Livrari a Univers al, 1923.- (4), 272p.; 20cm.- E.
C/
interesse literário e etnográfico. Encad ernação inteira de pano com cap as.
20,00 € 40,00 €
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156
DESENHO humorístico.- 3
Desenhos
Conjunto de três desenhos a tinta da china
sobre pap el, seguramente p ara ilustrar
algum periódico. Um vem assinado
"Mesquita"(António Mesquita ?).
50,00 € 100,00 €
157
DEUS, João de.- 7 obras de e
sobre: Cartilha Maternal ou Art e de
Leitura aprov ada p elo Governo (Lisbo a,
1894); Folhas Soltas (Porto, 1876); Flores
do Campo (Porto, 1876); Pedagogia : A
Cartilha Maternal e a Crítica ( Lisbo a,
1897); Leis da Prosódia Portugueza
colhidas da Arte d e Leitura d e João de
Deus (Lisboa, 1899); A Instru cção do
Povo Nºs 8 e 9 (Lisboa, 1905); A mulher
na poesia d e João de Deus / Amélia Vilar
(Porto, 1973).
Um titulo c/defeitos nas
ultimas folhas. 15,00 € 30,00 €
158
DIANA: revista mensal de caça e p esca - protecção d a natureza / director M anuel do Amaral.Nº 1 a Nº 12 (Agosto de 1979 a 1980).- Lisboa: Liber, 1979-1980.- 12 numeros: il.; 29cm.-E
Tratase do primeiro ano completo da s egunda s érie d esta excel ente revista d e caça e p esca, rechead a d e
artigos do maior interesse técnico. Profus amente ilustrada no texto e em separado a cores. Encad ern ação
editorial com ferros próprios e conserv a as capas.
35,00 € 70,00 €
159
DIÁRIO da Manhã: Num ero com emorativo ( Ano X da Revolu ção Nacional).- 28 d e Maio d e
1936.- (Lisboa): Comp. Nacional Editora, 1936.- 18, (142)p.: muito il.; 59cm.-B
+ NO XII
Aniversário da R evolução Nacional a Nação, representad a po r suas instituições administrativas e
corporativas, fo rças do trab alho e d a terra, comércio e industria, saúd a reconhecida e con fi ante os s eus
chefes gloriosos Carmon a e Salazar po r Int ermédio do Diário d a M anhã, 28-5-1928.- (Lisboa): Comp.
Nacional Editora, 1928.- pag. não numerada: muito il.; 59cm.-B
Estes numeros comemorativos dos
primeiros anos do "Estado Novo" vêm compostos a duas colun as e pro fus amente ilustrados. Têm
grandes fotografias de Salazar, Carmona e Gomes da Costa. Nas primeiras partes descrev em e
documentam a realizações nacion ais e nas segundas descrevem por cada distrito as realizações regionais
com abund ante do cumentação, não só de efemérides mas também retratos das " fo rças vivas" lo cais e
anúncios da épo ca. Conservam as cap as. Alguns picos de traça e algumas imperfeições pou co
significativas. Raros.
30,00 € 60,00 €
160
DIÁRIO da Manh ã : Órgão da União Nacional (Domingo 1 de Dezembro de 1940) (
Suplemento ao Nº 3449 -Ano X)- Numero comemorativo do Duplo Centenario - 1640-1940.- Lisboa:
Diárioda Manh ã, 1940.- pag. não numerada: muito il.; 40cm.-B
Este numero especial
inteiramente dedicado ás Comemorações do Duplo Centen ario, vem muito ilustrado, com efemérid es
regionais de interesse histórico e secçõ es de anuncios regionais.
20,00 € 40,00 €
161
DIONÍSIO, M ário.- Portinari 1903 -1962.- Lisboa: Artists, 193.- 26p.: 51 est.; 25cm.- E.
Algumas estampas são impressas a co res. Encad ernação do editor, com sobrecapa. Exemplar valorizado
com expressiva dedicatória do autor.
15,00 € 30,00 €
162
DIREITO.- 10 Publicações com os títulos seguintes: Ensaio sobre a História do Governo e d a
Legislação de Portugal: para servir de introdu cção ao Estudo do Direito Patrio / M. A. Coelho da Rocha
(Coimbra, 1851); Honorarios de M edicos: petição inici al, contestaçaõ e al egações finais por p arte d a ré
na acção em que o Dr. José Figueirinhas pede 660 contos á herança de António Monteiro dos Santos
(Porto, 1926); No Campo d a Justiça / Juiz Pinto Osorio (Porto, 1914); Codigo Civil Português:
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Aprovado por carta de l ei de 1 de Julho d e 1867 (Lisboa, 1907); Codigo Penal: Annotado com s eu
repertorio alphabetico e um appendice / João M. Pacheco Teixeira Rebello (Porto, 1895); Do Direito de
Retenção na Legislação Portuguêsa / A. F. Carneiro Pacheco (Coimbra, 1911); Annotações ás Circulares
Expedidas / António Ferreira Augusto (Porto, 1906); Legislação Portugueza sobre Imposto do Sêllo:
coorden ada e annotad a / Dr. Assis Teixeira (Lisboa, 1902); Repertorio Geral ou Indice Alphab etico e
Remissivo de toda a Legislação Portugueza: Volume Primeiro A-G e Volume Segundo H-Z / Jos é
Justino D'Andrade e Silva (Lisboa, 1850);
30,00 € 60,00 €
163
DIREITO.- 8 publicações com os titulos seguintes: Codigo do Processo Commercial:
approvado po r Cart a de Lei de 13 de m aio de 1896 (Coimbra, 1896); Problemas do Direito Moderno :
Volume I - I Perfilhação dos Filhos Sacrilegos / Julio de Vilhena (Coimbra,1873); Problemas do Direito
Moderno: II Alimentos e Apan agios / Julio de Vilhena (Coimbra, 1873); Codigo Pen al approv ado po r
Decreto de 16 de Setembro de 1886 (Lisboa, 1886); Imposto do Sal: Carta de lei de 6 de Junho de 1884
e Regulamento d e 4 de Agosto de 1884 / Direcção Geraldas Al fand egas (Lisboa, 1884); Regul amento
do Imposto de Producção dos Al cools e Aguardentes: decreto de 20 de Setembro d e 1888 precedido d a
carta de lei de 13 de Julho do mesmo anno (Lisboa, 1888); Projecto de Lei Permanente de Cereaes e
Farinhas / Visconde de Coruche (Lisboa, 1894); Pauta Geral das Al fand egas do continente de Portugal e
Ilhas Adjacentes: Nova edição o ficial contendo as alteraçõ es decretadas ate Setembro de 1885 (Lisboa,
1885);
15,00 € 30,00 €
164
DIREITO.- 8 Publicações com os titulos seguintes: Traité de Droit Pén al / M. P. Rossi
(Bruxelles, 1852); Da Responsabilidade Civil: baseada no conceito da culpa / José Gabriel Pinto Coelho
(Coimbra, 1906); Tractado sobre Direitos e Encargos da Serenissima Casa d e Bragan ça / F. A. F. Silva
Ferrão (Lisbo a, 1852); Assistencia Judiciaria: Servi ços Medico Leg aes, Alienados Criminosos,
Notariado / Antonio Ferreira Augusto (Porto, 1900); Codigo de Justiça Militar: aprov ado po r cart a d e
Lei de 13 de M aio de 1896 e Legislação Complementar / Secretari a D'Estado dos Neg acios d a Guerra
(Lisboa, 1897); Do Reporte no Direito Commercial Portuguez / Ruy Ennes Ulri ch (Coimbra, 1906);
Código da Contribuìção Predial / Républica Portugues a (Lisboa, 1913); Da Successão Singular n as
Dividas / A. F. Carneiro Pacheco (Coimbra, 1912)
20,00 € 40,00 €
165
DOCUMENTOS sobre os Portugueses em Moçambique e na Africa Central 1497 - 1840Documents on the Portuguese in Mozambique and Central Africa.- Lisboa; Rhodesia: Centro de Estudos
Históricos Ultramarinos; National Archives o f Rhodesia and Nyas aland, 1962-1989.- 9 vols.; 25cm.- E.
Importante colectânea de document ação histórica sobre Moçambique, com a respectiva tradução para
inglês. Primeiros volumes são já raros. Encadernações editoriais.
50,00 € 100,00 €
166
DONIZETTI.- Anna Bolena : Tragedi a civica posta in Musica e Ridotta per il Piano Forte
da….-Edition gravée et imprimée en Taille Douce par Marquerie Fréres.- Paris: Marquerie Fréres,
1839.- (4), 244p.; 27cm.-E
Trata-se d a mais apreciad a edição d a partitura p ara canto e pi ano
desta opera de Donizetti, pois é inteiramente gravad a a talhe-dôce. Encadernação da época, inteira de
percalina. As folhas apres entam uma mancha de água antiga já desvan ecida.
20,00 € 40,00 €
167
DURAND, Gilbert.- " Mitolusismos" de Lima de Freitas.- Lisboa: P&R / Galeria Gilde, 1987.143p.:il.; 28cm.-E
Import ante estudo artístico sobre a ob ra de Lima d e Freitas, pro fusament e
ilustrado a co res. Exemplar duma tirag em especial rub ricad a pelo autor e pelo artista, acompanh ada d e
uma bonita serigrafia assinada por Lima de Freitas.
40,00 € 80,00 €
168
ELOGIO historico de Anselmo José Braamcamp: Fallecido em XIII de Novembro de 1885.(Porto): Tipographia Ocidental, s.n., 1887.- (4), 91p.: 1 retr.; 30cm.- B.
Luxuosa edição, impress a
em papel de sup erior qu alidade, e adornad a com um retrato do biografado esculpido em aço.
Aparent emente só se tiraram 20 exemplares. Pequeno fu ro nas últimas folhas. 10,00 € 20,00 €
169
ESCUDO Português .- 9 Desenhos a tinta da china
Trata-se dos originais a tinta da china que serviram para ilustrar o artigo do Dr. Antonio de Vasconcelos
sobre a evolução histórica do Escudo Português publicado na Revista Lusitania
(1924). Com interesse artístico e heraldico.
15,00 € 30,00 €
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170
ESPANCA, Joaquim José da Rocha.- Compêndio de Notícias d e Vila Viços a: Concelho d a
Provincia do Alentejo e Reino de Portugal.- Redondo: Typ. De Francisco de Paula Oliveira de Carvalho,
1892.- (8), 448p, (1)p.: 1 mapa ded.; 22 cm.- B.
Monografi a regional de grand e interesse histórico,
adornad a com uma planta da Vila em folh a desdobráv el. Valorizado com dedicatória do autor para o
conselheiro João Franco. Margens das cap as imperfeitas.
30,00 € 60,00 €
171
ETIQUETAS / RÓTULOS.- Catálogo de tipos.-S.L.: S.n., s.d.-(34)p.; 24 x 32cm.-B
Notável catálogo de tipos de etiquet as e rótulos para vários fins (caixas comerciais, escritório, garrafas,
etc., provavelment e de fabrico françês d e meados do século XIX, s em indicação do fabri cante Muitas
vêm impressas a cores e a dourado e são de bonito efeito estético. Ultimas folh as c/manch a de águ a
antiga e pequenos restauros. C/evidente interesse estético e para a história da artes tipográficas.
35,00 € 70,00 €
172
FACTURAS.- 8 Facturas / recibos
Conjunto de facturas/recibo passad as em nome do Dr. Manoel da Silva Beirão a saber: 4 referent es á
compra de livros ao livreiro Manuel Robin, 1 referente á compra d e "louça d e refugo"a M anuel dos
Santos, 1 pelo fabrico de cal çado po r Santos & Ferreira, 1 pela compra d e uma "commoda de mogno
com pedra" a Domigos José de Sá Barboza e 1 pela compra de um " Relogio inglez, caixa de mogno, de
oito dias de corda" Todas entre 1843 e 1853.
Juntamos ainda 1 recibo do pagamento da decima de um foro de uma Fazenda em camarate e 5 recibos
de esmolas dadas á Irmandad e do SS. Sacramento de Stª Justa e Rufina e 2 da Irm andade do SS. de São
Nicolau e da Sociedade Eleitoral.
20,00 € 40,00 €
173
FEA, Carlo.- Frammenti di fasti Consolari e Trionfali ultimamente scoperti nel Foro Romano e
altrove o ra riuniti e presentati alla Santitá di N.S. Pio Papa settimo…- In Roma: Presso Fran ces co
Bourlié, 1820.- CXXV, (2), 18p.: 4 est.; 34cm.-C
Obra sobre epigrafia roman a ado rnad a com 4
gravuras em separado sendo uma d esdobráv el. Transcreve abundantes inscri ções antigas des cobertas no
Fórum Romano. Papel com acidez generalizada. Cartonagem da época, cansada
.30,00 € 60,00 €
174
FEIRA da Ladra.- 6 fotografi as ( 11 x 16cm.)
Fotografi as da Feira da Ladra nos anos 60.

10,00 € 20,00 €

175
FERREIRA, Mons. J. Augusto.- Notas biograficas do Exmº e Revmº Senhor D. Manuel Vieira
de Mattos Arcebispo e Senhor e Braga… - Famalicão: Tip. " Minerva", 1927.- 368p.:il.; 22cm.-B
Para além do evidente interesse biográfico, tem ainda interesse para a história regional de Braga e os
tempos conturbados da Republica naqu ela regi ão.Com uma expressiva dedicató ria do autor para o
Conselheiro João Franco.
15,00 € 30,00 €
176
FERREIRA, José Gomes.- Os Segredos de Lisboa : ficção.- Lisboa: Edições Tempo, s.d.20cm.- ( col. Tempo de Ficção).-B
1ª edição integradas na colecção "Tempo de Ficção".
10,00 € 20,00 €
177
FERREIRA, Vergílio.- A face sangrenta: contos.- Lisboa: Contraponto, 1953.- 78, (2)p.: il.;
23cm.- E.
Exemplar de uma edição de apenas 500. Encadern ação inteira de pele.
65,00 € 130,00 €
178
FERREZ, Gilberto.- Aquarelas d e Richard Bate : O Rio de Jan eiro de 1808-1848 / v ers ão
inglêsa de Mary Jessop Dodd Ferrez .- Rio de Janeiro: Gal eria Brasilian a, 1965.- 94, (2)p.: il.; 27 x
37cm.-E
Trata-se de um album oblongo que reúne excelentes reproduçõ es a co res das notáv eis
aguarelas d e Richard Bate sob re o Rio de J aneiro que s egundo o autor, algumas " são esplêndidos
documentos da mais alta importância p ara o estudo da arquitectura civil padrão e menos erudita dos
prédios que haviam sido construidos no seculo XVIII pela fid elidade de d etalhes com que est ão
retrat ados". Meia-encadern ação de pele, com capas.
45,00 € 90,00 €
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179
FIGUEIREDO SOBRAL (1926-2010).1 Desenho (25 x 34cm.)
Desenho a tinta da china sobre papel com leve
coloração a aguarela.
Assinado e datado de S. Paulo 1980.
85,00 € 170,00 €
180
FIGUEIREDO SOBRAL ( 1926-2010).1 Desenho ( 36 x 27cm.)
Desenho a can eta de feltro sobre pap el.
Assinado e datado de lisboa, 1992.
60,00 € 120,00 €
181
FIGUEIREDO SOBRAL (1926-2010).1 Desenho ( 38 x 24 cm.) Desenho a canet a de
feltro sobre papel de embrulho. Assinado.
60,00 € 120,00 €
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182
FLORES e plantas.- 37 Gravuras colorid as
(27 x17cm.)
Trata-se d e um conjunto d e 37 g ravuras coloridas (
em excelente cromolitografia, por v ezes realçadas a
aguarela) d e flores e plantas, todas da obra
"Illustration Horticole" d e Lem aire. São d e bonito
efeito estético e estão muito estimadas.
40,00 € 80,00 €
183
FOLKARD, H.C.- The wild-Fowler : A
Treatise on fowling, ancient and modern
descriptivealso o f decoys and flight ponds ; wildfo wl shooting, gunning punts, shooting yachts, &c.;
also fowling in the fens and in foreign countries…Fourth edition.-London: Longmans, Green and
co., 1897.- XVIII, 386p.:figs., 13 grav.; 23cm.-E
Apreci ada obra de caça ás aves aqu áticas, ilustrada
por 12 bonitas gravuras em aço e um frontispicio
alegórico. Encadern ação editorial, inteira de tela
com ferros próp rios nas pastas, cansada na coi fa.
Ocasionais man chas m arginais d e águ a, antigas já
desvanecidas.Rubrica no rosto. Estimada.
70,00 € 150,00 €
184
(FOTOGRAFIA).- A Cantaria Artística de
Vila Viçosa : fotografias / Bolsa de estudo
concedid a a Bon filho Augusto R. Faria.- F.C.G.(1965).- 136 fotografi as.
179
Trata-se d e uma importante colecção de fotografias d e porm enores arquitectónicos d e monumentos d e
Vila Viçosa que ilustram este estudo artístico. Foram tiradas entre Setembro e Nov embro de 1965. Com
um índice explicativo. Dentro de port-folio em cartão.
35,00 € 70,00 €
185
(FOTOGRAFIA).- CARL ZEISS optische werkstaette.- Objecti fs photographiques et Appareils
optiques auxiliaires pour la Photographie.- Jena: Carl Zeiss, 1901.- 126p.:il.; 28cm.-E
Catálogo de
accessórios e lentes p ara máquin as fotográfi cas d este famoso fabricante al emão redigido em fran çês.
Profus amente ilustrado e muito informativo. Impresso em papel couché. Encadern ação editorial.
15,00 € 30,00 €
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186

FERRAGENS.- 2 albuns oblongos com 311 gravuras ( 22 x 31cm).

Trata-se de dois albuns com gravuras que rep resent am uma varidíssima gama de trabalhos em ferro com
evidente interesse técni co, artístico e arquitectónico. Pensamos poderem ser os volumes d e "Atlas" d e
uma obra esp anhola d e fin ais do s éculo XIX, qu e não cons eguimos identi ficar, pois as legend as est ão
em castelhano. Encadernações da época cansad as com charn eiras abertas. Carimbos.
40,00 € 80,00 €
187
FOTOGRAFIA.- 12 Albuns fotograficos impressos com os seguintes títulos: Souvenir de
Bretagne / Villard -Photographe (Quimper); Souvenir de Lisboa : O asylo d e Mendicid ade (Lisboa); Le
Mont-Saint-Michel / Marque LL; San Remo /H. Guggenheim (Zurich); Vues artistiques et
Panoramiques de Paris / Notices in English and French (Paris); Ricordo di Genova; Pedras Salgadas;
Portugal a Arte os monumentos, a paisagem os costumes as curiosidades : Lisboa-São Roque; Portugal a
Arte os monumentos, a paisagem os costumes e as curiosidades :Porto ; Circuito Turistico / Lisboa,
estoril, Sintra / fotog rafi a de Artur Patricio; Hospital d e Do enças in fecto-contagiosas -Lisboa / Liv rari a
Ferin; Bussaco / edição do Palace Hotel do Bussaco.
15,00 € 30,00 €
188
FOTOGRAFIA.- 16 Retratos
Trata-se de um conjunto de 16 retratos de finais do sec. XIX e prin cipios do sec. XX, de pequeno e
médio form ato de cas as fotog ráfi cas bem conhecidas da épo ca: Fotografia Lu zitana (Lisboa);
Photographia Alemã (Lisboa); Photographia Gued es (Porto); Vidal & Fonseca (Lisboa); A. Bobone
(Lisboa); Phoebus Photographia (Lisboa); Photographia Popular (Lisboa); A Montemór (Porto); União Fonseca & Cia.(Porto); Honorato Ferreira (Lu anda).
40,00 € 80,00 €
189
FOTOGRAFIA.- 2 Fotografias.- Sec. XIX.
Fotografi a de três crian ças com trajes regionais (?) de pescado res trab alho do famoso atelier " Nadar" d e
Paris. Pela proveniência parece tratar-se de cri anças portugues as. Junta-se fotografia de barco.
15,00 € 30,00 €
190
FOTOGRAFIA.- 9 fotografi as ( 24 x 18cm.)
Fotografi as de tipos populares.
20,00 € 40,00 €
191
FOTOGRAFIA.- (Operetas/Revistas).- 11 fotografi as
Conjunto de fotografi as v ariadas de revistas e actores. Com destaque para uma fotografia da actri z
Isabel Ferreira no 100º esp ectáculo da Revista "Sol e Sombra" c/dedicatória autógrafa para Félix
Bermudes e uma fotografia/cartaz da revista "Fox-Trot" no Eden-Teatro com Beatriz Costa.
50,00 € 100,00 €
192
FOTOGRAFIA.(Operet asRevistas).- 6 fotografias/ cart az
Conjunto de 6 fotog rafi as/cart az d as operetas:
A Dan ça da Libellulas (1926 ?); Frasquita
(1922); Benamôr (1927); Feira da Luz (1930);
Chá de Parreira (1929 ); O Az d e Espad as
(1926). As quatro primeiras são trabalhos do
atelier "Fotografi a Brasil" e a ultima de
"Fotografia Portugalia". Uma ou outra
c/restauros nas marg ens.
50,00 € 100,00 €
193
FOTOGRAFIA.(Operetas/Revistas).- 6 fotografias /cart az
Conjunto
de 6
fotografi as/cart az d e
Operet as/revistas. Repres entam actrizes e
"girls". Uma das "Robertson's Girls" no Teatro
Maria Vitória.
50,00 € 100,00 €
193
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194

FOTOGRAFIA.- 6 fotografias ( 40 x 30cm) Fotografias em grand e formato de tipos populares.
20,00 € 40,00 €

195
FOTOGRAFIA .- 3 Albuns de
fotografias : Interess ante conjunto de 3 albuns de
fotografias de
fotógrafo n ão identi ficado, cad a um com cerca
de 96 fotog rafi as 8 x 10 cm. Dentro dos
respectivos "passe p artouts" de du as por p agina,
todas identi ficad as a tinta em grafia da época.
Apesar de s erem record açõ es de uma família
provavelmente fran ces a, constituem hoje um
curioso repositório de iconografia da "Belle
èpoque", c/ vistas de portos, mercados, senhoras,
barcos, movimento de ru as, monumentos praias,
procissões et c. C/fotografias de: Concarneau,
Plogonnec, Nice, Locron an, St. Jean Cap Ferrat,
Monte Carlo, Antibes, Chateau de Keryolet,
Quimperlé, Ste. Fiacre, Cap Martin, Grasse,
Cannes, St. Raphael, Toulon, Poquerolles, Marseille e outros.
70,00 € 150,00 €
196
FOTOGRAFIAS y dibujos de trabajos artisticos de forja y de construciones finas de hierro
ejecutados por H.C. Eggers & Co…. Hamburgo.- S.l.: Eggers & Co., 1907.- pag. não numerada: muito
il.; 34cm.-E
Desenvolvido catálogo desta fi rma al emã de construcçõ es em ferro. Vem dividido
por tipos de trabalhos, e além de apres entar os esqu emas técni cos, apresent a também muitas fotografi as
dos imóveis e objectos fabricados. Hoje é um notáv el repositório de fotografias d e obras já n ão
existentes e por isso com o maior interesse para a arqueologia industrial. Encadern ação editorial em
pano com mancha.
30,00 € 60,00 €
197
FRADES (Os) julgados no Tribunal da Razão / obra póstuma d e Fr. *** Douto r
Conimbricense.- Lisboa: Na Impress ão Regia, 1814.- 149, (2)p.; 21cm.-B
Esta obra anónima é
atribuída por Inocên cio (II,316) a Fr. João Baptista que a teria deixado manuscrita, e teria sido publicada
posteriormente pelos cuid ados de Fr. Joaquim Forjaz. Curiosamente no nosso exemplar tem manuscrita
uma autoria de "Sta.Clara" com interrogação. É de interesse histórico e muito info rmativa sobre as
Ordens religiosas em Portugal. Foi polémica na época. Pagina de rosto com menções de posse
manuscritas.
15,00 € 30,00 €
198
FRANÇA, José-Augusto.- 17 Opúsculos com os títulos seguintes: A l'occasion du centenaire
d'Almada Negreiros (1893-1970) (Lisboa, 1994); Gide et les Portugais en 1951 ( Paris, 1984); Bandarra
e os outros, 1934-1936 (Coimbra, 1995); La fin du goût Baroqu e au Portugal ; "O Milagre d e Ourique"
de D. A. de Sequeira (Póvoa de Varzim, 1989);Le palais royal d'Ajuda (1802) et l'adaptation du néoclassicisme à Lisbonne; A Arte Medieval Portuguesa na Visão de Herculano (Lisboa, 1977); Ir ao
cinema nos anos 30 (Lisboa, 1994); O Setembrismo no ensino das Artes e do Teatro (Lisboa, 1981);
Oitocentos anos de Arte Portugues a (Lisboa, 1981); Júlio Resend e (Porto, 1960);Que século XVIII?
Artes, Letras, Pensam ento e História (Lisboa, 1988); História e Imag em (Lisboa, 1977); L'Op era de S.
Carlos à Lisbonne (1793); Duas comunicaçõ es sobre Política Cultural (Lisboa, 1976); " Hum arquitecto
português" nos anos 1830 a 1880 (Lisboa, 1999); Os modernistas na Academia (Lisboa, 1984).
30,00 € 60,00 €
199
FRANÇA, José-Augusto.- 18 Opúsculos com os titulos seguintes: A historiografia da Arte em
Portugal: balanço e considerações (Lisboa, 1991); Europ a Ib érica: ritmos do diálogo artístico em
Portugal; Nota greve sob re a utopia urban a em Lisboa (Lisboa, 1987); Esp aces et commodités dans l a
Lisbonne de Pombal (1977); O Nucleo urbanistico d e S. Bento da Saúde; Les lumiéres au Portugal
(Paris, 1978); Breve res enha d e cem anos de Art e Portuguesa (1880 -1980)(Lisboa, 1983); Em memoria
do Professor Riccardo Averini(Lisboa, 1981);Une méthode historiographique; Nota sobre o m arquês d e
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Pombal e a su a cidad e (Coimbra, 1982 ); As imagens do Brasil, da "Primeira Missa" ao " Grito do
Ipiranga" (2001 ); Breve nota sobre as relações artísticas entre Portugal e Inglaterra (Lisboa, 2003); O
Grupo do Leão 1880 e 81(1981 ); Sobre a história (so ciológica) da Arte (Lisboa, 1981); Réflexions su r
les Maia et leur Capitale (Lisboa, 1987); Vasco Costa e a Arte Portuguesa Contemporânea (Paris, 1970);
Deux romans insolites: "Nome de Guerra" d'Almada Negreiros et "Apen as uma narrativa" d'Antonio
Pedro (Paris, 1986); Art français, Art portugais un dialogue de neuf siécles (1983).
30,00 € 60,00 €
200
FRANCO, João (Conselheiro).- Conjunto de publicações de e sobre: Relatório do Ministro da
Fazenda (1890); Discurso p ro ferido pelo Exm… Presidente do Conselho de Ministros (João Fran co) n a
Sessão da Camara dos Deputados de 5 do mês corrente (1907 ); Carlos Lobo d'Avila: discurso
parlamentar (1896); Revista d as Beiras-1925 ( com artigo de João Franco- " A Portela d a
Gardunha");Cinquenta anos depois - A João Franco a Terra de Guimarães-Num ero unico (1934) juntamse ainda 5 postais ilustrados com retratos de João Franco e um "menu" do banqu ete em su a honra
realizado no Porto em Janeiro de 1904.
20,00 € 40,00 €
201
FRANCO, João (Conselheiro João Ferreira Franco Pinto Castelo Branco).- 1 Fotografi a ( 16 x
11cm.)
Fotografi a de corpo inteiro do Conselh eiro João Franco ainda jovem. Trabalho provav elmente d e
Alexandre Solas do atelier " Photographia Universal" á Rua Oriental do Passeio Público (1870 ?)
Junta-se uma fotografia do mesmo já em idade avançad a, numa homenagem regional.
40,00 € 80,00 €
202
FUSCHINI, Augusto.- Fragmentos de Memorias: Liquidações Politicas, vermelhos e azu es.Lisboa: Companhia Typographica, 1896.- XV, 351,82,(2)p.; 24cm.- E.
De cariz memorialista,
com interesse histórico. M/ enc. de pele.
10,00 € 20,00 €
203
GALVÃO, Duarte.- Cronica delrey Dom Affonsso Hamrriques primeiro Rey destes Regnos de
Portugall por… Duarte Galluam em comemoração da mort e do cronista.- s.1.: A Editora, 1918.-(4),
XLI, 216.: 1 est.; 30cm.- E.
Exemplar nº 32 de uma edição de apenas 200, numerados e rubricados
pelo o Conde de Castro Guimarães, a quem se deve est luxuosa edição, que rep roduz em sep arado a
primeira folha do códice. Conserva as capas. Exemplar muito valorizado c/ uma dedicatória do cond e de
Castro Guimarães para o conselheiro João Franco. Capas empoeiradas.
50,00 € 100,00 €
204
GAMEIRO, Roque ; SEQUEIRA, Matos.- Portugal de Algum dia : cenas, costumes e usos de
outro tempo.- Lisboa : Empresa Nacional de Publicidade, 1931.- 4 numeros (56)p.:il.; 32cm.-B
Tudo quanto se publicou desta curios a obra de índole histórica, ilustrad a em s eparado com magní ficas
estampas que reproduzem des enhos muito bem cons eguidos por Roqu e Gameiro, alguns a co res e qu e
fi cou inacab ada, pois só se publicaram os primeiros 4 fascículos aqui pres entes e muito apreciados pel as
estampas em grande numero.
15,00 € .30,00 €
205
GASPAR, Jorge.- Portugal, a terra e o homem : Expressão das Cidades / texto e selecção de
diapositivos de Jorge Gaspar.- Lisboa: Fundação Calouste Gulbenki an, 1979.- 19p.; 26cm.- (Serie a
Expressão das Cidades).-B
+ Colecção de 296 diapositivos a cores.
Trata-se de uma colecção de 296 diapositivos a cores acompanhados de uma brochu ra explicativa dent ro
de album próprio.Raro.
30,00 € 60,00 €
206
GAZETA Agrícola de Angola / Revista patrocinada pela Associação dos Agricultores de
Angola.- Luanda: 1956-1962.- 45 numeros (com faltas). Revista muito informativa e ilustrada.
15,00 € .30,00 €
207
GAZETA de Lisboa.- Conjunto de 110 numeros sem sequ ência desta famosa publicação
periódica a mais antiga entre nós. Numeros soltos tal como eram distribuídos na época. Alguns defeitos
e imperfeiçõ es diversas. Sempre raros.
40,00 € .80,00 €
208
GEOGRAFIA Universal: descripcíon Moderna del Mundo.- Barcelona: Instituto Gallach de
Librería y Ediciones, 1931.- 5 vols.: il.; 31cm.- E.
Excelente obra de divulgação e in form ação
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colaborad a p elos melhores esp ecialistas d a época. Muito ilustrada no texto e em separado por v ezes a
cores. Impressão esmerada com composição d e texto a duas colunas. Vol. I O Espaço e a Terra; Vol. II
- Europa (menos Espanh a e Portugal); Vol. III Espanha e Portugal;Vol. IV - Ásia, África, Oceanía e
Regiões Polares; Vol. V- América. Encadernações editoriais com ferros próprios. Estimados.
30,00 € .60,00 €
209
GER Y LOBEZ, Don Florencio.- Tratado de Construcción Civil.- Badajoz: Establecimiento
Tipografico La Minerva Extremeñ a, 1897.- 2 vols.:il.; 32cm.-E
Primeira edição deste monumental
tratado de construção civil ainda hoje com interesse prático para estudos de arquitectura. É composto
por um volume de t exto e outro de Atlas com 68 estampas dupl as e carcel adas p ara melhor utilização.
Meias-en cad ernações de pele, levemente cansadas.
75,00 € 150,00 €
210
GLADSTONE, Hugh S.- Record bags and shooting records together with some account of the
evolution of the sporting-gun, marksmanship and the speed and weight of birds.- London: H.F. & G.
Witherby, 1922.- 240p.:il.; 23cm.-E
Curiosa ob ra sob re caça e armas de caça. Apresenta um
interessantíssimo conjunto de informações estatísticas sobre os resultados das caçad as mais comuns,
divididos por tipos de tro féus ven atórios. Inclui muitissimas in formaçõeshistóricas d e relevo e g rand e
curiosidade como por ex emplo: " em 1753 o Imperado r da Áustri a com 23 caçadores em vinte dias
abateu na Boémia 47.950 peças de caça das quais 18,273 lebres,19,545 perdizes e 9,499 faisões". De
evidente agradável leitura.Encadernação editorial. Rubrica no rosto.
30,00 € .60,00 €
211
GODINHO, Consuelo.- Alphabeto Aboim.- (Lisboa): S,n., s.d.- 26 f.: il.; 23 x 33cm.-E
Trata-se da mais bonita obra sobre caligrafia publicad a entre nós em finais do século XIX. A autora era
calígrafa e apres enta neste album oblongo 26 folhas cada um a com uma letra do al fab eto artísticament e
apres entada com cenário próprio. In felizmente este exemplar não apresenta a p ágina d e rosto.
Encadernação da época inteira de tela. Estimado.
30,00 € .60,00 €
212
GOMES, Bernardino Barros.- Cartas elementares de Portugal para uso das Escolas, approvadas
pela junta consultiva d'instrucção publica, para as es colas primarias, e duas d'ellas duas vezes premiad as
na exposição d e Philadelphia de 1876.- Lisboa: Lallemant Fréres, 1878.- (4), 4, (2), 4, 6, 6p. : 5 mapas;
43cm.-B
Esta rara publicação em grand e fo rmato vem adorn ada po r 5 map as estamp ados a cores
que figuram os seguintes temas: Carta concelhia, Carta do relevo (orographica e regional), Carta dos
arvoredo (Carta xilographica), Carta agronomica, Carta da povoação concelhia. Dobra a meio e lombada
imperfeita. Estimado e com dedicatória dum sobrinho do autor para o conselheiro João Franco.
20,00 € .40,00 €
213
GOMES, Bernardino Barros.-Relatorio florestal sobre as Matas da Machada e Valle de Zebro
apres entado á Direcção do Commercio no Ministerio das Obras Publicas em 3 de Setembro de 1864
pelo…- Lisboa: Imprens a Nacional, 1865.- 52p.: 5 mapas;25cm.-B
JUNTO COM: ****.- Notice sur
les arbres fo restiers du Portugal / avec un e carte xylographique chromo-lithographiée.-Lisbonne:
Acad emie Royale d es Sciences, 1878.-20p.: 1 mapa; 23cm.-B
O primei ro rel atório é muito
inform ativo e invulgar vem ado rnado com 5 map as sendo um grande e d esdobráv el, que quase sempre
faltam. O s egundo titulo é igu almente invulgar sobretudo copmo mapa como este.Capas empoeiradas.
15,00 € .30,00 €
214
GOMES, Marques .- Luctas Caseiras: Portugal de 1834 a 1851.- Lisboa: Imprensa Nacional,
1894.- (4), CLXXVI, 630p.; 24.- B.
Este trabalho é fonte preciosa de in formações históricas sobre
tão conturbada épo ca da nossa história. Capas imperfeitas.
15,00 € 30,00 €
215
GOMES, Soeiro Pereira.- Esteiros.- (Lisboa): Edições "Sirius", 1941.- 297, (2)p.; 18cm.(série"Roman ce" 2).- E.
1ª edição desta obra cl ássica do neo -realismo português. Capa ilustrada
com um desenho de Álvaro Cunhal. Encadern ação inteira de p ercalina, com cap as. Levement e aparado,
rubrica safada.
30,00 € 60,00 €
216
GOODOLPHIM, Costa.- As Misericordias.- Lisboa: Imprensa Nacional, 1897.- (4), 460, (1)p.:
il.; 27cm.- (Quarto Centenario do Descobrimento d a India).- B.
Apreciado estudo sobre as
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Misericórdias de Portugal. Ilustrado em separado. C/ dedicatória para o conselheiro João
20,00 € 40,00 €
217
GOODOLPHIM, Costa.- A Previdencia: Associações de Socorro Mutuo, Cooperativas, Caixas
de pensões e reformas, Caixas económicas.- Lisboa: Imprensa Nacional, 1889.- (6), XXXIV, 188, (1)p.:
25cm.- B.
Estudo histórico muito informativo com um prefácio de M. V. de Armelim Junior. C/
dedicatória para o conselheiro João Franco.
10,00 € 20,00 €
218
GOODOLPHIM, Costa.- 6 publicações com os titulos seguintes: As Caixas Economicas
Escolares (Lisboa, 1883); Companhia Lisbonense de Illuminação a Gaz (Lisboa, 1892); Les Institutions
de Prévoyance du Portugal (Lisboa, 1883); A Associação - Historia e Desenvolvimento das Associaçõ es
Portuguezas (Lisboa, 1876); Qu estões Sociaes - O Capital-O Trab alho-A Miseria (Lisboa, 1894);
Économie Sociale - Assistance Publique en Portugal (Lisbonne, 1900); O Credito - Labo r omnia vincit
(Lisboa, 1904); Alguns c/ dedicatória do autor.
25,00 € 50,00 €
219
GREENER, W.W.- The Gun and its development.- Ninth edition, rewritten and with many
additional illustrations.- London: Cassell and Company, 1910.-XX, 804, (28)p.:il.; 23cm.-E
Trata-se de uma d as mais completas, in formativas e bem es critas obras sobre espingard as de caça, com
interesse histórico e técnico. Vem ilustrada com figuras no texto e estampas em separado. Encad ern ação
editorial, levemente cansad a nas charn eiras e coi fa. Rubrica no rosto.
60,00 € 120,00 €
220
GRIFO: Antologia de inéditos organizada e editada pelos autores.-Águ eda: S.n., 1970.- 203,
(4)p.:il.; 22cm.-B
Muito invulgar publicação colectiva de autores surrealistas, com tiragem
reduzida e distribuição restrita. Colabo ração: Antonio B arahon a d a Fonseca, António José Forte,
Eduardo Val ente da Fonseca, Ernesto Sampaio, João Rodrigues ( 2 desenhos), Manuel de Castro, Maria
Helena Barreiro, Pedro Oom, Ricarte-Dácio, Virgílio Martinho. Rubrica no anterrosto.
40,00 € 80,00 €
221
GUÉNEGAUD, Claude de.- Mémoires inédits sur le Mariage de l'Infant e Isabelle de Portugal
(1675-1681) / publiés et annotés par A. Coche de La Ferté ; introduction par le Vicomte Os car de Poli.Paris: "Conseil Heraldique de France", 1901.- LXXV, 128p.: 1 est.; 32cm.-B
Estudo histórico
sobre as memórias inéditas d a nego ciação do casamento entre a filha d e D. Afonso VI e D. Francisca
Maria de Sabóia e um famoso pretend ente o Principe Cosme de Médicis. Tal enlace nunca s e veio a
concretizar. Esta edi ção d e esmerado apuro gráfi co do Conselho Heraldico d e Fran ça só t eve um a
tiragem de 90 exemplares numerados hoje todos raros e procurados. Este o Nº 15, vem muito
enriquecido por uma dedi catóriado p refaciado r o Visconde Orcar de Poli para o Conselheiro João
Franco.
150,00 € 300,00 €
222
GUIMARÃES, Delfim.- ( 1 Documento-Autógrafo).- (2p.; 30cm.)
Original da poesia A HORA DA PARTIDA.
" Ai! A hora cruel da despedida,
E as lágrimas choradas n'esse instante!
Ferem mais do que lâmina cortante
Os soluços que ouvimos à partida…
.. Quem poderá prever, quando partimos,
Por quanto tempo nós nos despedimos,
Se acaso tornaremos a voltar?!"
Assinado. O autor acrescentou : " Inédito. Do livro em p reparação : Alma Portuguesa", obra publicad a
posteriormente em 1916. Pela perfeição da caligrafia nota-s e que o poeta teve p reocup açõ es estéticas n a
apres entação deste soneto.
25,00 € 50,00 €
223
HATHERLY, Ana.- Nove incursões.- Lisboa: Sociedade de Expansão Cultural, 1962.- 184,
(2)p.; 20cm.-(col. Ensaistas Portugueses).-B
1ª edição muito invulgar.
20,00 € 40,00 €
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224
HATHERLY, Ana.- Técnica mista ( 23 x 15cm.)
Técnica mista de cari z abstrato. No verso v em assinada e com a inscri ção "À minha saudad e d e mim".
Datada de 1996 ( Reprodução a cores)
75,00 € 150,00 €
225
HELDER, Herb eto.- A Cab eça entre as mãos.- Lisboa: Assírio & Alvim, 1982.- 41, (6)p.;
21cm.- (Cadernos peninsulares / literatura 20).- B.
1º Edição. Estimado. 20,00 € 40,00 €
226
HELDER, Herberto.- Cobra.- (Lisboa): Edição & etc., 1977.- 79, (4)p.; 18cm.- B.
1ª
edição com um desenho surrealista de Carlos Ferreiro. Insignificante manch a num canto. Muito invulgar
e apreciado.
40,00 € 80,00 €
227
HELDER, Herberto.- O Corpo o luxo a obra .- Porto: & Etc., 1978.- 19, (2)p.: il.; 18cm.-B 1ª
edição deste important e texto do surrealismo português, adornada com uma est ampa de Carlos Ferreiro.
Edição hoje muito rara e procurad a.
75,00 € 150,00 €
228
HELDER, Herberto.- O Corpo o luxo a obra.- 2ª edição.- Porto: Contraponto, 1978.- (2), 19,
(2)p.: il.; 18cm.-B
Esta segunda edição difere apen as da primeira por ter uma ap reciação inicial
por Maria Estel a Gued es e a chan cela d a "Contraponto" de Luis Pach eco. Pequenas man chas marginais
e desenho no cólofon. Igualmente rara e apreci ada.
35,00 € 70,00 €
229
HELDER, Herberto.- Fonte.- (Lisboa): Assírio & Alvim, 1998.- 30p.; 19cm.-B
Edição
restrita não comercializad a.
20,00 € 40,00 €
230
HELDER, Herberto.- Oficio Cantante 1953-1963.- Lisboa: Portugália editora, (1967).- 258,
(4)p.; 20cm.-(Col. Poetas de Hoje).- B
1ª edição. Reunião de alguns livros publicados até à data.
15,00 € 30,00 €
231
HELDER, Herberto.- Os Passos em Volta : Contos .- Segunda edição.-Lisboa: Portugália,
1964.-172, (4)p.; 21cm.-B
Exemplar muito valorizado com dedi catória do po eta. Pequen a
mancha na cap a.
40,00 € 80,00 €
232
HELDER, Herberto ).- Poema da Série " Kodak".- (1 f. 40cm.)
Trata-se de um poema de Herberto Helder impresso em celo fane transparente sobre uma serigrafia
de João Vieira (assinada, numerada e datad a de 1984 ) que fazi a part e de um ex emplar do livro d e
Helder "Kodak " de restrita tiragem. De evidente rarid ade. Peça de colecção.
40,00 € 80,00 €
233
HERCULANO, Alexand re.- Historia de Portugal d esde o começo d a Monarchia até o fim do
reinado de Affonso III.- Quarta edição.- Lisboa: Em casa da Viuva Bert rand, 1875.- 4vol.; 22cm.- E.
Trata-se d e uma das mais estimadas histórias d e Portugal. Esta quart a edi ção é em qu ase tudo igual á
primeira. Boas encs. Da épo ca, inteiras de p ele, c/ rotulos nas lombadas. Vol. IV da terceira edi ção.
60,00 € 120,00 €
234
HISTORIA jocosa dos tres corcovados d e Setubal Lu crecio, Flavio, e Juliano : onde s e
descreve a equivocação graciosa das suas vidas.- Lisboa: Na Officin a de Francisco Borges de Sousa,
1789.- 16p.; 22cm.-C
Trata-se da adapt ação po rtuguesa do conto popular francês " Histoire des
trois bossus de Besançon" transposta p ara p ersonag ens de Setúbal. Gozou n a épo ca de g rand e
popularidade e foi reeditada até meados do Séc. XIX. Esta edição ainda set ecentista tem a pagina de
rosto adorn ada com uma xilogravura d e feição popular que rep resent a um dos corcovados em traje d e
caça com clavina na mão. Com evidente interesse regional.Cartonag em em papel marmoreado.
30,00 € 60,00 €
235
HISTÓRIA Universal: novíssimo estudo de la humanidad / directores científi cos D. Pedro
Bosh-Gimpera, D. Fernando Valls Taberner, D. Manuel Reventós Bordoy e D. Luis Ulloa Cisneros.Barcelon a: Instituto Gallach d e Librería y Edicion es, 1932-1937.- 6 Vol.: il.; 31cm.- E.
Excelente História Univ ersal, pro fusam ente ilustrada com estamp as no texto e em separado, por vezes a
cores. Cad a volume conta com a col aboração de vários especialistas. Encad ern ações editoriais com
ferros próprios nas pastas e lombadas.
15,00 € 30,00 €
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236
HONWANA, Raul Bernardo Manuel.- Histórias ouvidas e vividas dos homens e da terra
(Memórias e Not as autobiográfi cas).- Maputo: OMNI, 1985.- 123, (2)p.; 30cm.-B
Rara edição
original destas "Memórias" do maior interesse histórico para a história de Moçambique. Cap a com
desenho de Malangatan a.
20,00 € 40,00 €
237
HOPE'S : Metal Windows and Casements (1818-1926) / Henry Hope & Sons Ltd,
Birmingham.- S.l. (London?): Henry Hope, 1926.- 151p.: il.; 38cm.-E
Int eressant e catálogo d e
armaçõ es metálicas para j anelas d este importante fab ricant e inglês, pro fusam ente ilustrado com
pormenores t écnicos e abund antes fotografias dos trabalhos realizados. Junta-se outro catálogo d e
janelas para escol as já de 1950 e outros da mesma firma com trab alhos de ferro galvani zado,
especialidad e dess a fab rica, o que p ermitiu a titulo de exemplo que as jan elas colo cad as no paquet e
"Dominion Monarch" em 1938 estivessem 10 anos d epois do intenso serviço du rante a guerra "s em
ferrug em"! Encadern ação editorial com lombada danificada. Miolo estimado. 20,00 € 40,00 €
238
HUMBERT,
B.Ferronerie
Moderne
p ar… Dourd an:
LibrairieSpéci ale d'Architecture Emile
Thézard, s.d. (1900?).- (2)p.: 50 est.;
41cm.-E
Trat a-se d a edição original
desta apreciad a obra de arquitectura
constituída por uma importante colecção
de desenhos com pormeno res d e
construções e acessórios de construção
bem ao gosto da épo ca já ao estilo " Art e
Nova", impressos quase todos a cores e em
grande fo rmato. De bonito efeito estético e
de grande interesse artístico e técnico.
Encadernação inteira de pano.
80,00 € 160,00 €
239
HUSSON,
François.L'Architecture Ferroniére: Recu eil de
238
planches grav ées a l'usage de tous
ceux qu'intéress ent la Construction en fer et la serrurerie d'art, exemples de constru ction et
d'ornementation an ciennes et mod ernes tels que; Plan chers, Combles, Pans de fer, Grilles, Balcons,
Rampes, Marquises, Ferrures forg ées… /publié sous la di rection d e…-Paris: A. Lévy, 1873.- (4 ), 11p.:
88 estampas; 35cm.-E
Edição original deste notável livro de arquitectura constituído por um
importante conjunto de gravuras em aço que apresentam exemplos de construções em ferro e trab alhos
de ferrag ens. Embora as gravu ras não venh am numerad as e o numero d elas seja variável, o present e
exemplar apresenta um num ero igu al ao maio r que vimos n a bibliografi a consultad a. As gravu ras v êm
carcelad as para facilitar a consulta. Meia-en cadernação d e chagrin, da épo ca, lev emente cans ada.
Carimbo de posse no rosto.
100,00 € 200,00 €
240
ILUSTRAÇÃO Algarvia : Boletim Mensal de Publicidade Artística / editor e director Valent e
Perfeito.- Anno 1º Nº 1.- Faro: (Typ. do Annuario Commercial) 1916.- 20p.:il.; 34cm.-B
Trata-se
do primeiro e único numero publicado desta efémera revista alg arvia editad a por Valent e Perfeito. Tem
colaboração de Ilidio Perfeito, Joaquim de Araújo, Eugenio de Castro, e outros. As bibliotecas Nacional
de Lisboa, do Porto e de Coimbra não referem.
20,00 € 40,00 €
241
IN MEMORIAM: Julio de Castilho (2º Visconde de Castilho).- Lisboa: (Typ. Emp. Do Diario
de Noticias ), 1920.- 194p.: il.; 22cm.- B.
Este volume de homenag em ao grande olisiponense
autor da "Lisboa Antiga", encerra colabo ração de Mattos Sequeira, Fernando d' Almeida, António
Baião, Anselmo Braamcamp Freire, Conde d e Sabugosa, D. José Pessanha, e Xavier da Cunha. Edição
de apenas 530 exemplares. Com um retrato de Castilho e estampas em separado. Capas empoeiradas.
10,00 € 20,00 €
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242
IN MEMORIAM 1394-1894 - Talent de bien faire.- Porto: Typographia de Pereira e Cunha,
1894.- (36)p.:il.; 38cm.-B
Publicação destinad a a com emorar o Quingentenario do In fante D.
Henrique. Vem pro fusamente ilustrada e t em ex celent e col aboração. Este ex emplar está muito
valorizado com uma dedi catoria dos di recto res literarios Manuel d e Moura e Oliveira Passos para a
Rainha D. Maria Pia. Capas empoeiradas e lombada com vestigios de lepismatídeo.
15,00 € 30,00 €
243
IN MEMORIAM de Sousa Martins.- Lisboa: Oficina tipografica da cas da Moeda, 1904.- XI,
633p.; 28cm. B.
Este livro de Memórias dedicado ao ilustre médico José Tomaz de Sousa
Martins contou com a colabo ração d e: Al fredo d a Cunha, Teo filo Brag a, Eduardo Burnay,Prospero
Peragallo, Abel Botelho, Ramalho Ortigão, Bern ardino Machado e Sousa Viterbo entre outros.
Valorizado com dedicató ria de Casimiro José de Lima para o conselh eiro João Fran co. Mancha na cap a
e insignificantes furos de traça.
25,00 € 50,00 €
244
JESUS MARIA, Fr. João de.- Pharmacopea dogmatica medico -chimica, e th eorico pratica:
dividida em duas p artes na primeira se tracta d as princip aes p artes e op eracoens da Pharmacologia
Galenico-Chimica…. Na segunda se dão a necessarias noticias muito exactas dos usuaes Animaes,
Mineraes e Veg etaes, qu e há e pode haver n este Reyno… -Porto: Antonio Alvares Ribeiro Guimarães,
1742.- 2 vols.; 31cm.-E
O autor foi boticário do Convento de Santo Tirso, e esta obra foi durant e
muitos anos a a farmacopeia d e referência d a época. Vem composta a duas colun as e nela s e encontram
todo o receituário dos médicos do tempo. Encad ernações da época, inteiras de pele. Miolo com leve
acidez e falta das guardas, das erratas no vol.1 e de uma folha (49-50 livro v). Importante para a história
da farmácia.
65,00 € 130,00 €
245
JOHNSON, James Yate.- Madeira its climate and scenery : A handbook for invalid and other
visitors with chapters on Fauna, Flora, Geology and Meteorology.- Third edition.- London: Dulau &
Co., 1885.- XXXII, 310,6p.: il.; 18cm.-E
Esta monografia sobre a Madeira vem ilustrada com quatro
mapas desdobráv eis. Encadernação editorial em tela com ferros próprios.
25,00 € 50,00 €
246
JORGE, Luísa Neto.- 1 Disco.- 45 rotações.
Luisa Neto Jorge : poesia .- Philips ( poesia Portuguesa). Capa com fotografi a de Nuno Calvet.
15,00 € 30,00 €
247
JORGE, Tomás.- (Manuscrito) Talamungongo : poemas .- Sec. XX.- Dactilografado.- 57 f.
Numerad as pela frente; 28 cm.-B
Trat a-se possivelment e de uma d as primeiras versões dest e
livro de poemas de raízes african as, imbuídos de uma notável visão telúrica das coisas angolanas, datada
de 1972. Tomás Jorge Vieira da Cru z, poeta e jo rnalista, foi membro fundado r da UEA (Uni ão dos
Escritores Angolanos ) e a sua ob ra é hoje considerad a como umas reserva histórico-cultural da Luand a
do antigamente. Está muito valorizado com uma dedicatória autógrafa do poeta e tem divers as
correcçõ es também autógrafas. Peça de colecção.
80,00 € 160,00 €
248
JORNAL de Domingo : Revista Universal / prop. Augusto de Sampayo Garrido; dir. lit Manuel
Pinheiro Chagas.- Ano I Nº 1 (20 Fev. 1881) a Ano I (segund a série) nº 52 ( 11 Março 1888).- Lisboa:
A.S. Garrido, 1881-1888.- 4 vols.: il.; 37cm.-E
Pensamos tratar-se de tudo quanto s e
publicou (A B.N. só refere a primei ra séri e) deste interessante h ebdomadário dirigido literariamente po r
Pinheiro Chagas, comexcelente colaboraçãoAntonio Nobre, Eugénio de Castro, Gerv asio Lobato, D.
João da Câmara, José Pessanha, Alfredo Gallis, Cristóvão Aires, Alberto d'Oliveira. Vem ilustrado com
estampas em separado por bons artistas d a épo ca.O t exto é composto a três colunas. Meias encad ern ações de p ele, da época n ão unifo rmes. Colecção com falta do nº 1 do 3º ano e o nº 28 da
segunda série. Encad ern ações cansad as e volumes um pouco manuseados, em especial o raro da 2ª serie.
40,00 € 80,00 €
249
JORNAL do Gato Nº 2 : Folha única / Fev. de 75 .- Declaração d e Principios.- (1f.); 33cm.-B
Raríssima folha volant e que acomp anhava a tiragem esp ecial do Jornal do Gato Nº 2 com um manifesto
intitulado " Declaração d e Principios" composto por M ário Ces ariny d e Vasconcelos, e que ap resent a
declaraçõ es sobre o surealismo de autores portugues es e estrangeiros como Buñuel, Péret, Breton,
34

Cesariny, Cravan, Lisboa, Seixas Leiria e Vancrevel. Foi publicada aquando d a exposição
comemorativa do cinqu entenario da criação do jogo surrealista do "cadavre-exquis" realizada na g aleri a
Ottolini. De evidente raridade e signi ficado histórico/literario.
40,00 € 80,00 €
250
JUNQUEIRO, Gu erra.- A Velhice do Pad re Eterno.- Porto: Alvarim Pimenta e Joaquim
Antunes Leitão, 1885.- (8), 211, (4)p.; 24cm.-E
1ª edição desta obra hoje rara e apreciada. Meiaencad ern ação de pele, da época. Rubrica no rosto e carimbo de posse no anterrosto. Estimada.
45,00 € 90,00 €
251
KEITH, E.C.- Gun for Company / illustrated by J.C. Harrison.- London: Country Life Ltd,
1937.- 202p.; 25cm.-C
Livro de caça adornado com estampas em separado.
Encadernação editorial em tela.
25,00 € 50,00 €
252
KLAUBER, Joseph & Johan Baptist.- Historiae Biblicae veteris et novi testam enti, junioribus
ad faciliorem eruditionem ad vivaciorem memoriam divini verbi praeconibus ad celeriorem
reminiscentiam omnibus ad utilem … in centum frugi feris folis exhibitae.- Vindelicorum: Josepho &
Joanne Klauber fratribus, (1748).- (1)f. 100 est.; 22 x 32cm.-E
Pensamos tratar-se da primeira
edição desta notável obra artística, composta por 100 gravuras fin amente ab ertas por buril em cobre
atribuídas a Joh ann Adam Stockmann que apresentam outros tantos qu adros com cen as biblícas em
composições muito elaboradas e que sequen cialmente constituem uma narrativa seguida. Todas
apres entam nas m argens superior e in ferior um cu rto texto explicativo. A pagina de rosto que v em
impressa a neg ro e vermelho apres enta o texto em alemão e l atim lado a lado. Magní fi co exemplo d a
gravura artística barro ca al emã. Encadernação recente ao gosto antigo. Folha de rosto e poucas estampas
com pequenos defeitos marginais restaurados. Corte das folhas imperfeito. Obra rara.
380,00 € 800,00 €

253
LANTERNA (A) : Folha politica.- Ano 1º Nº 1 (1869; 1868?) a Ano 2º Nº 35 (1869).(Lisboa): Escriptorio da Empreza ( Imp rensa d e Sousa Neves), 1869.- 35 numeros; 24cm.-B
Pensamos tratar-se dos primeiros 35 num eros, desta pol émica revista d e indole política que t eve como
principal redactor Silva Lobo. Também por causa dela parece que o impressor e editor Sousa Neves terá
sido preso por abuso de liberd ade d e imprens a. Juntamos mais 10 numeros publicados posteriormente.
15,00 € 30,00 €
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254
LEAL, Raul (Henoch).- Sodoma Divinisada.- Lisboa: Contraponto, (1961?).- (4), 18, (2)p.; 1
retr.; 22cm.- B.
Esta segunda edição tev e uma tiragem de apen as 300 exs. numerados e
rubricado po r Luis Pacheco. C/ um retrato do autor por Mário Eloy. Muito valorizado c/ ded. do editor.
Leves picos de húmidade marginais.
20,00 € 40,00 €
255
LEGUINA Y VIDAL, D. En rique.- La Espad a Español a : discursos leidos ante la Real
Acad emia de la Historia …- Madrid: Imprenta de Bern ardo Rodriguez, 1914.- 102p.: il.; 27cm.-B
Trata-se de uma das mais importantes monografias sobre armas brancas espanholas. Rara.
12,00 € 30,00 €
256
LE PREUX, E. F.- Monument érigé a Lisbonne a la gloire immortelle de sa magesté Don Pedro
IV Roi de Portugal, Empereur du Brésil : Résumé historique du concou rs intern ational ouvert pour ce
monument, reproduction des remarqu ables proj ets qui y furent p résent és, et portrait d e ce souverain
d'aprés les Do cuments o ffi ciels du Gouvernement Portugais / texte et dessins par E.F.Le Preux ; notice
biographique sur S.M. I. Don Pedro IV p ar le Baron Édou ard de Septenville.-Paris: Chez Monro cq
Fréres, 1875.- (2 ),4f.: 11 est.; 55cm.-E
Trata-se d e uma luxuosa publicação estrang eira em
grande form ato de homenagem a D.Pedro IV que reproduz em desenhos do arquitecto françês Le Preux
todas as diferent es propostas do monumento que foi erigido á memóri a do rei e imperador no Rossio. É
constituído por 11 gravuras um retrato do rei e cinco folhas de t exto tudo desenhado po r Le Preux com
texto do Barão de Sept enville e impresso em p apel en corp ado a sépi a apen as na frent e das folh as todas
carcelad as para melhor manuseamento. Este exemplar est á valorizado por uma dedicató ria de Le Preux
para o notáv el escritor romântico , diplomata e politico José da Silva Mendes Leal e por estar revestido
por uma luxuosa encadern ação da época inteira de ch agrin, com ferros a ouro nas pastas e as letras
M.L. encimadas por uma coroa d e Conde, gravadas a ouro ao centro da pasta sup erior. Pequeno furo d e
traça margin al.
400,00 € 800,00 €
257
LETCHER, Owen.- Big game hunting in North-eastern Rhodesia : with photogravure port rait
of author 52 illustrations from photographs and a map.- London: John Long, 1911.- IX, 266p.:il.; 23cm.E
Trata-se da 1ª edição deste cl ássico da caça grossa africana. O autor caçou elefantes no vale do
Rio Luangwa (que faz front eira entre a Zambia e Moçambique) e depois atravessou as Montanhas da
Muchinga para caçar Rinocerontes. Ilustrado em separado. Encad ern ação editori al. Estimado.
70,00 € 150,00 €
258
L'ÉVEILLÉ, C. Stanislas.- Études d'Ombres a l'usage des Écoles d'Architecture.- A Paris: Chez
Treutell et Wurtz, 1812.- 46p.: 15 est.; 29cm.-E
Esta ob ra t écnica com interesse p ara a arte e
arquitectura vem adornad a com 15 g ravuras ab ertas po r buril em ch apa d e cob re qu e ensinam a
perspectiva das sombras no desenho arquitectónico. Meia-encadernação de pele, da época.
65,00 € 130,00 €
259
LIMA, Magalhães.- La Fédération Ibérique p ar … l ettre - préface d e M. Auguste Vacqueri e /
traduction de Louis Mariano.- Paris: Imprimerie Gautherin & Cie, s.d.- (2), IV, 310, (1)p.; 26cm.- B.
Polémico na altura da publicação. Capas empoeiradas.
15,00 € 30,00 €
260
(LISBOA).- OLIVER, A.M.- Valsa para piano fo rte composta em hesp anha e dedicada aos
seus amigos por…- (Lisboa): Armazem d e musica d e Neuparth, s.d.-4p.: il.; 28cm.-B
Curios a
musica de vals a dedicada a Lisboa inteiramente litografad a na "Oficina da Imprensa Nacional". Pagina
de rosto com desenho repres entado um pianista da época. Invulgar e de evidente interesse olisiponense e
musical.
10,00 € 20,00 €
261
LISBOA, António Maria.- Exercício sobre o sonho e a vigília de Alfred Jarry seguido de o
Senhor Cágado e o menino / frontispício de António Mari a Lisboa.- (Lisboa): Colecção A Antologia
em 1958.- 34(2)p.: 1 est.; 19cm.- (Col. A Antologia em 1958).- B.
1ª ediçãodesta obra surrealista
publicada n a famosa colecção "A Antologia em 1958" dirigida e publicad a po r M ario Ces ariny d e
Vasconcelos, de tirag em muito redu zida e distribuição restrita. Exemplar muito valorizado com
dedicatória de Mario Cesariny.
40,00 € 80,00 €
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262
LISBOA, Antonio Maria.- Uma Carta.- (Lisboa) : A Antologia em 1958.- 8p.; 23cm.-( Col. A
Antologia em 1958).-B
1ª edição d esta carta di rigida a M ário Cesariny de Vascon celos (qu e a
editou), que no fundo constitui um importante manifesto do surrealismo português. Exemplar estimado e
não aberto.
40,00 € 80,00 €
263
LISTA da Armada referid a a 31 de Dezembro de 1892 coo rdenad a na Primeira Rep artição
daSecretaria do Conselho do Almirantado em confo rmidade do disposto no Decreto com fo rça de Lei de
14 de Agosto d e 1892.- Lisbo a: Imprensa Nacion al, 1893.- (6), 295, (2)p.; 25x32 cm.-B
+
ALMANACH do Exercito ou Lista Geral de Antiguidades dos Offi ciaes e empreg ados civis do
Exercito/ publicado por ordem do Ministerio da Guerra em con formidad e do disposto no artigo 2º do
decreto com força de l ei de 18 de Dezembro d e 1869 referido a 31 de Dezemb ro de 1893.- Lisboa:
Imprensa Nacional, 1894.-162p.; 28cm.-B
Muito in form ativos ácerca da carreira d e cada o ficial.
15,00 € 30,00 €
264
LITORAL (O): Revista M ensal d e Cultura/ direcção d e Carlos Queirós; ori entação gráfica d e
Bernardo Marques.- Nº1 de Junho de 1944 a Janeiro - Fev ereiro d e 1945).- Lisboa: Tip. Ramos, Afonso
& Moita Lda., 1944-1945.- 6 vols. em 2.: il.; 21cm.- E.
Connunto completo desta publicação d e
cultura muito ap reciada na época e aind a hoje. Nela colaboraram: Fernando Pessoa, Miguel Torga,
Branquinho da Fonseca, Carlos Queirós, João de Castro Osó rio, António José Saraiva e outros. Muito
ilustrada no texto e em separado. Meia-en cad ern ações de pele , com capas. Alguma rubricas.
60,00 € 120,00 €
265
LIVRO DE ESTER ( MEGILAH).- Manus crito, Marfim e Perg aminho.- Sec. XVII/XVIII.(35cm.)
Notável rolo judaico do livro d e Ester, com o punho em marfim, bonito trabalho (italiano ?)
provavelmente dos secs. XVII / XVIII. O texto é constituído por 24 (+ uma em branco) folh as de 12,5 x
9cm. coladas sequencialmente e en roladas da direita para a esquerda no punho de marfim , cada uma
com 15 linhas de texto hebraico manuscrito.As primeiras folh as vêm protegidas por um pedaço de setim
da época já solto das margens do pergaminho onde estava cosido.Trata-se de um dos livros históricos do
Antigo Testamento da Bíblia, hoje considerado d e ritual judaico (é lido nas Sinagogas), mas que ao
contrário da Torah pode ser possuído por qualqu er p essoa. O autor do texto heb raico é desconh ecido,
mas parece certo que as fontes históricas são verídicas e daí a sua importân cia e signifi cado histórico religioso. Passa-se na Pérsia na corte do Rei Assuero ( geralmente identificado como Xerxes) e cont a
como Ester uma jovem judia entre os deport ados se tornou rainha da Persi a e como o seu p rimo e tutor
Mordoqueu descob riu uma conspiração contra a vida do Rei, instigada pelo Grão-Vizi r Amã, que
pretendia aniquilar os judeus. Ester intervindo com o ris co da su a própri a vida cons eguiu contrariar
esses planos e o rei condenou Amã á morte e autorizou os judeus a defend erem-s e dos s eus inimigos.
Esse decisivo papel de Ester é ainda hoje celebrado pelos judeus na fest a dos Purim. Rolos antigos como
este são hoje muito raros e est e em particular por t er o punho em marfim. Peça d e colecção.( Reproduçao
na contracapa)
1.800,00 € 3.000,00 €
266
LIVRO de M arinha: Tratado d a Agulh a de M arear d e João de Lisboa - Roteiros, sondas e
outros conhecimentos relativos á naveg ação / codice do seculo XVI, que perten ceu á livraria do falecido
Marquez de Castello Melhor … / copiado e coorden ado por Jacinto Ignacio de Brito Rebello.- LXXXII,
308,(2)p.; 26cm.- B.
Com interesse técni co e histórico. Transcreve abundant e document ação
inédita. Edição cuidada. Capas empoeiradas.
25,00 € 50,00 €
267
LOPES, David.- Texos em Aljamía Portuguesa: documentos para a história do domínio
português em Safim extrahidos dos originaes da Torre do Tombo.- Lisboa: Impr. Nacional, 1897.- (6),
XXXVII, 157, (4)p.; 24cm.- B.
Estudo pou co vulgar e muito ap reci ado, editado po r o casião do
Quarto Centen ário do Descob rimento da Índia, como cont ributo da Socied ade d e Geografia d e Lisboa.
15,00 € 30,00 €
268
LORETO 13 : Revista literaria da Associação Portuguesa d e Escritores / directora Maria Velho
da Costa.- Nº 1 ( Janeiro 1978) a Nº 8 (Março 1982).- Lisboa: Associação Portuguesa de Es critores,
1978-1980.- 8 numeros: il.; 24 e 30cm.-B
Trata-s e da primeira série completa e junta-s e o 1 º
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numero da 2ª série já em formato de jornal (da qual só se publicaram mais 4 numeros). Boa colaboração
literaria.
20,00 € 40,00 €
269
LUCAS, Bernardo.- O Concurso da Viação Americana: exposição do direitos da Companhia
Carris de Ferro do Porto.- Porto: Typographia a Vapor da Empreza Gued es, 1906.- 210, (2), CCXXVIp.;
24cm.- B.
Trata-se da polémica entre a Câmara Municipal do Porto e a Companhia Carris de Ferro
do Porto com base no Concurso d a Viação Americana. Ilustrado c/ dois mapas e du as estamp as
representado parcialmente a Cidade. Raro e c/ evidente interesse Portuense.
10,00 € 20,00 €
270
LUSÍADA: revista ilustrada d e cultura, art e, literatura, história, crítica: publicação trimestral /
director C arlos de Passos; secretário Carlos Bastos.- Vol. I nº 1 a Vol. IV nº 13 (primav era de 1952 a
Outobro 1960).- Porto: Jorge Guimarães, 1952 - 1960.- 13 números. : il.; 27cm.- B.
Colecção
completa desta revista muito ilustrada no texto e em s eparado, por vezes a cores, impressa em papel d e
qualidade. Encerra valiosa colabo ração de que destacamos: António Sérgio, Teixeira de Pascoais, Diogo
de Macedo, António Pedro, Cecília Meireles e outros. Capas de brochu ra originais, policromadas,
estimadas. Pouco vulgar.
75,00 € 150,00 €
271
LUSITANIA: Revista de estudos portugueses / directora Carolina Michaelis de Vascon celos;
secretários da Redacção Afonso Lop es Vieira, Reynaldo dos Santos.- Vol. I fasc. 1 a Vol. IV fasc.
10(Janeiro 1924 a Outobro 1927).- Lisboa: Câmara Reis, 1924-1927.- 10 números: il.; 25.-B.
Colecção completa d esta muito interessante revista d e arte, filoso fia, literarut a, viagens etc. em qu e
colaboram os principais especi alistas e criticos da época como: Afonso Lopes Vieira, Agostinho d e
Campos, António Sardinha, António Sérgio, José Leite de Vascon celos e Reinaldo dos Santos entre
outros. De esmerado apuro gráfi co.
75,00 € 150,00 €
272
(MACAU)-FOTOGRAFIA.- JORNAL único / celebração do Quarto Centenario do
Descobrimento do Caminho Maritimo para a India por Vas co da Gama.- Macau: Typografi as N.T.
Fernandes & Filhs e Noronha & Cia., 1898.- 55p.: il., 11 fotografias; 40cm.-B
Raríssima edição
original deste número único destinado a comemorar os 400 anos da descoberta do caminho marítimo
para a Índia por Vasco da Gama em 1498, com textos em português e chinês de bonita composição
gráfica estampados a cores e com ilustrações em fundo, alguns assinados por Camilo Pessanha,
Wenceslau de Moraes, Pedro Nolasco da Silva, Tamagnini Barbosa e outros vultos da cultura macaense.
Acres ce de sobreman eira o g rand e interesse de vir ilustrado com 11 soberbas fotografi as originais, d a
época tiradas por Carlos Cabral com vistas da cidad e, que constituem hoje em di a não só um precioso
documento historico que nos permite revisitar Macau em finais do século XIX, mas também um dos
marcos incontorn áveis das obras antigas ilustrad as com fotografia. Peça de col ecção muito rara pois
parece ter tido uma tiragem muito reduzida por fo rça d a inclusão das referid as fotog rafi as. Exemplar
completo, levemente manuseado com um ou outro pequeno restauro marginal. 250,00 € 500,00 €
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273
(MADEIRA).- ALMEIDA, Boaventu ra Mend es d'.- ( Manus crito).- (20p.; 23cm.).-Trata-se d e
um copiador intitulado " Correspondência con fiden cial e politica - Funchal 9-8 -1907 ", feito pelo
Comandante Boaventura Mendes d'Almeida (Conde de Caria) qu ando foi Governador Civil do Funchal
entre 13 /7/ 1907 e 15 / 2/ 1908. Abrange um período complicado n a Madeira pois houve o famoso
assalto ao l azareto " Gonçalo Aires" , a também in felizmente célebre " epidemia d e pn eumonia
infeccios a" a questão dos vinhos d e Luis C ardoso M artins da Costa Macedo e destruição d e algumas
levadas da família Blandy, tudo referido nas cartas qu e enviou para o gov erno central. Meiaencad ern ação de tela. Com evidente interesse histórico e regional.
60,00 € 120,00 €
274
(MADEIRA).- BIOGRAFIAS.- ( 5 Documentos Manuscritos) Trata-s e de interessant es
apontamentos biografi cos d as seguintes p ersonalidad es: José Júlio Rodrigues; Luis d'Ornellas e
Vasconcellos, Diogo Berenguer de França Neto, Francisco Corrêa Heredi a, Luis Agostinho de Figuerôa.
Todas fo ram figu ras d estacadas durante o famoso Pronunciam ento de 29 d'Ab ril de 1847 no Funch al
em que tropas sob o comando dos ofici ais miguelistas Lampreia e Santa Clara apoi aram o levant amento
popular contra o governo. Desconhecemos o autor.
20,00 € 40,00 €
275
MAIO, Angelo.- Iuris civilis antejustinianei reliquiae in editae ex codice rescripto Bibliotheca
Pontificiae Vatican ae curant e…- Romae: In Collegio Urb ano apud Burliaeum, 1823.- XXXXIIII,86,48,
92p.: 3 est.; 31cm.-E
Transcrição de importantes manuscritos da Biblioteca Vaticana com interess e
para a história do Direito Romano pré Justiniano. Com três estampas, uma d esdobráv el. Encad ern ação
da época inteira de pap el.
35,00 € 70,00 €
276
MALANGATANA, Ngweny a Valente.- 1 Desenho
(10 x 15cm.) Desenho a canet a es ferográfica com quatro
máscaras. Assinado e datado de 1981. Dobra a meio.
35,00 € 70,00 €
277
MANTERO, Francisco.- A Mão d'Obra em S.
Tomé e Principe.- Lisboa: Ed. do autor, 1910.- 201p.: il.;
30cm.-B
Trata-se ainda hoje d e uma das mais
desenvolvidas e in formativas monografias sobre São Tomé e
Príncipe. Vem ilustrada em s eparado com estampas e
desdobráv eis, e dois mapas sendo um a cores. Exemplar valorizado com dedicatória do autor para o
Conselheiro João Franco. Canto da capa superior imperfeito.
30,00 € 60,00 €
278
MANUSCRITO.- "LIVRO pertensente a Irmandad e da Cap ella do Gloriozo Apostolo Sm
Bartholomeu dos Alemaens, dos accordens que se fi zerão nas juntas que houve em que deo principio no
anno de 1762".- Sec. XVIII.- 75 f. Numeradas pel a frente; 34cm.-E
Trata-se do Livro d’
Assentos das decisões tomadas pel a Junta da Irm andade da Cap ela de S. Bartolomeu dos Alemães, que
segundo muitos historiadores será a m ais importante instituição na história alemã em Portugal, com
registos desde 1290. Em inicios do século XVIII esteve instalad a na Igreja de S. Julião, mas muitas das
reuniões da Irmand ade realizav am-se em cas a particulares pela exiguidade da Capela. Começa a folhas 1
com o seguinte: " Junta que fez o Administrador o Sr. Jacob Pedro Straús em 16 de Agosto de 1726 em
sua propri a caza, pella n ão h aver de C abido na noss a Cap ella do Glo riozo Apostolo Sm. Bartholomeu
estando prezentes os Mordomos Irmaons abaixo assignados …" assinaturas ent re outros de: Francis co
Klefek er, Daniel Henriqu e Schmidt, Bernardo Vog elbusch, Caspar Kroschman, Alberto Meyer, João
Bues, Francisco Henrique Koppers, Guilhermo Folgman, Henrique Egg ers, João de Frieg er. Termina jà
no século XIX a folhas 69 com o seguinte: " Na Junta Geral que fez o Sr. Jaco Hen rique Burchardt
Administrador Interino da Capella do Glorioso Apostolo Sm. Bartholomeu em 25 de Abril de 1803 em
sua propri a Caza po r não hav er a de cabido estando prezent es somente os Mordomos e Irm ãos ab aixo
assignados…". Estiveram presentes nom es sonantes d a comunidad e alemã d a épo ca em Portugal:
Lindenbergh, Schumacher, Peters, Schlick, Hintze, Overmann, Metzner, Meyer, Moller. Manuscrito
bem legível com caligrafias d e punhos diferentes. Encad ern ação d a época inteira de pele mosqueada,
com titulo a ouro na pasta superior indicando que se trata do 2º vol. Do maior interesse histórico.
500,00 € 1.000,00 €
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279
MAPA (AÇORES).- (Desenho).- CAMISÃO, Carlos Augusto de Araújo.- Planta hidrographica
do Porto da Horta (Fayal-Açores) dedicada ao Exmo. Sr. Hugo O'Neill, segundo Tenente da Armad a
Real por…- 66 x 108cm.-B
Trata-se do original desenhado a tinta da china e aguarelado de um mapa
do Porto da Horta no Faial. Assinado e datado da Horta 28 de Junho de 1902. Inédito?
50,00 € 100,00 €
280
MAPA (ALGARVE).- Plano hydrographico da Barra e Porto de Villa Nova de Portimão
levantado em 1894 / por Engenh eiros hydrographos da Rep artição Hid rographi ca do Conselho do
Almirantado.- 102 x 66 cm.-B
Map a gravado de g rand es dimensões e bonito efeito estético. Com
dobras a meio.
25,00 € 50,00 €
281
MAPAS.- Carta de Inglaterra.- England n ach Cary's Zeichnung mit hulfe der Charten / von
Rocque, Kitchin, Campbell…-Nurnberg: bey Adam Gott: Schneider und Weig el, 1796.- 70 x 57cm.- B
+
Carta da Dinamarca.- Karte vom Konigrei ch Daenemark nach d en von der Ak ademie der
Wissenschaften zu Kop enhagen herausgeg eben sp ecial Karten g ezei chnet von H.H. Gottholdt.- Berlin:
H.H. Gottholdt, 1808.- 56 x 55cm.-B
Estes dois mapas gravados têm os contornos coloridos e
estão esp elhados em tela para m elhor manus eamento tal como eram vendidos na época. Ambos
ostentam uma etiqueta duma cas a alem ã de v enda d e mapas: " à Berlin au Cabin et de Géographi e ch és
Simon Bechropp & Comp".
40,00 € 80,00 €
282
MAPAS.- Conjunto de 15 mapas diversos: 10 Partes da Cart a de Portugal (1867)- PenicheBerlengas; Extremadura-Torres-Vedras; Estremadu ra; Estremadura-Sul; Embucadura do Tejo; Tejo e
Sado; Alentejo; Fronteira-Alentejo; Al entejo-Évora; Alent ejo. Ainda de outras edições: Horta-Fayal;
Costa de Portugal; Porto de Lisboa; Provincia da Guiné e Carta de Africa. Dobrado e levement e
empoeirados.
30,00 € 60,00 €
283
MARINHA.- 10 obras com os seguintes títulos: Os preços dos Navios : Preço de custo dos
navios de comércio… / Raul Cesar Ferrei ra (Lisboa, 1930); Navig ation and Nautical Astronomy for th e
use of British Seamen / James Inman (London, 1845); Dois roteiros do século XVI, de Manuel Monteiro
e Gaspar Ferreira R eimão, atribuídos a João Baptista Lav anha / Humberto Leitão (Lisboa, 1963); A
primeira Lista da Arm ada / António Alves dos Santos Junior (Lisboa, 1973); A Arquitectura do Navio :
O projecto do Navio…/ César Ferreira (Lisboa, 1933); Sanidade Marítima / J. Domingues d'Oliveira
(Porto, 1911); Nautical Tables requisite for the p ractice o f Navigation and Nautical Astronomy / Hen ry
Raper (London, 1903); Navegação / Carv alho Brand ão Junior, 1908; Regulamento da Direcção
Administração e Policia da Fabrica Nacional da Cordoari a (Lisboa, 1892); Nau fragios, Viagens,
Fantasias & Batalhas / João Palma-Ferreira (Lisboa).
20,00 € 40,00 €
284
MARQUEZ de Mantua : Tragedia do Marquez de Mantua; do Imp erado r Carloto Magno, a
qual trata, como o Marquez de M antua andando p erdido na caçad a, achou a Valdivinos ferido de morte;
e da justiça, que po r sua morte foi feita a D. Carloto filho do Imp erado r.- Lisboa: Na Offi cina d e
Francisco Borges de Sousa, 1789.- 24p.; 22cm.-C
Trata-se de uma das mais populares p eças d e
teatro de cord el setecentista. Esta edição vem composta a duas colunas e tem a página de rosto adornad a
com uma xilogravura de feição popular qu e representa o Marqu ês de Mantua a cavalo com o chusso
para caçar javalis. Cartonagem em papel marmoreado.
20,00 € 40,00 €
285
MARTINS, José Tomás de Sousa.- A Pathogenia vista á luz dos actos reflexos : dissertação
escripta por…-Lisbo a: Typographia Universal, 1868.- 163p.; 22cm.-E JUNTO COM: *****.- A Febre
Amarella importada pela Barca Imogen e em 1879.- Lisboa: Typographi a Portugueza, 1880.- 262p.:
22cm.-E
JUNTO COM: *****.- O Supposto caso de Febre Amarella da Rua Vinte e Quatro d e
Julho / Duas pal avras sobre a opinião do Pro fessor Jos é Thomás de Sousa M artins por João Ferraz d e
Macedo.- Lisboa: Imprensa Nacional, 1883.- VI, 174p.; 22cm.-E
Conjunto interessante de dois
importantes estudo clinicos do Dr. Sousa Martins e um trab alho a criticar um del e. Reunidos num
volume revestido por meia-encadern ação de pele. Conservam as capas.
35,00 € 80,00 €
286
MARTINS, Rocha.- D. Carlos: historia do seu reinado.- Lisboa: Ed. do Autor,(Oficinas do
ABC), (1927).- (18), 603p.:il.; 38cm.-B
Conjunto em fas ciculos (tal como foi publicado )
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deste imponente trab alho, pro fusamente ilustrado no t exto e em sep arado. Por vezes a cores.Levement e
empoeirado.
25,00 € 50,00 €
287
MARTINS, Rocha.- Os grandes vultos da Rest auração d e Portugal : obra comemorativa do
tricentenário da independ ência.- Lisboa: Empr. Nacional de Publicidade, 1940.- 483p.: muito il.; 31cm.B
Edição luxuosa impressa em pap el cou ché e ilustrada com gravuras a neg ro e a cores. Em
fasciculos tal como foi publicado. Um pouco empoeirado, mas completo.
15,00 € 30,00 €
288
MARTINS, Rocha.- O Marquês de Pombal desterrado: 1777 - 1785.- Lisboa: Empr. Nac. de
Publicidade, s. d. - (10), 345p.; 26cm.- (Processos célebres da História de Portugal).- E.
Estudo
histórico-biográfico, de interesse. Transcrev e documentação inédita. Ilustrado no texto e em separado.
M/ enc. de pele.
20,00 € 40,00 €
289
MATOS, Ricardo Pinto de.- Manual Bibliographico Portuguez de Livros Raros, Classicos e
Curiosos / coordenado por…; revisto e p refaciado pelo Sr. Camilo Castelo Bran co.- Porto: Livrari a
Portuense, 1878.- XII, 582p; 21cm.-E
Edição original deste apreciadíssimo trab alho bibliográfico,
sucinto mas sempre de utilissima consulta. O excelente prefácio de Camilo, valoriza ainda mais est a
obra. Meia-en cadernação de pele, da época. Leves manch as no rosto e ligeiramente aparado.
25,00 € 50,00 €
290
MAYA, Fernando da Costa.- Memória histórica e d ecriptivado Real Collegio Militar.- Lisboa:
Imprensa Nacional, 1903.- 134p.: muito il., 2 folhas d esd.; 27cm.- B.
Trabalho ilustrado em
separado, com estampas impressas em papel couché. Muito informativo.
15,00 € 30,00 €
291
MEYRELLES, Isabel.- Le Livre du Tigre / dessins de Cruzeiro Seixas.- (Lisboa): edição d a
autora, 1976.- 81, (4)p.: 5 est.; 26cm.-B
Poemas de cariz surrealista, adornados com 5 desenhos de
Cruzeiro Seixas. Edição da autora com restrita tirag em hoje rara no mercado. Exemplar muito
valorizado com dedicatórias da autora e do artista.
40,00 € 80,00 €
292
MEIRELLES, Isabel.- O Rosto deserto de Isab el Meyrelles tradu zido para português po r
Natália Correia e uma Ode a outros e a Maria Hel ena Vieira da Silva de Mário Cesariny de Vasconcelos
traduzida para francês por Isabel Meyrelles com um desenho de Artur do Cruzeiro Seixas.- S.l.: S.n.,
s.d.(1967 ?).- 7, (4)p.: 3 est.; 22cm.-B
Obra muito invulgar desta importante person alidade d a
escola surrealista portugu esa. Vem ilustrada com um desenho de Cru zeiro Seixas estampado a cores
também reprodu zido na cap a e dois pormeno res. Exemplar muito valorizado com dedicatória da autora.
70,00 € 140,00 €
293
MELO, Antonio Joaquim Mesquita e.-Colecção de Sonetos improvisados por… em varias
occasioens d e jubilo.- Porto: Na Typ. de Viuva Alvarez Ribeiro & Filhos, 1821.- 76p.; 15cm.-B
São apreciadas est as poesias patrióticas publicadas aqu ando D. João VI jurou a Constituição. Acresce o
interesse de ser uma publicação portuense da Viuva Alvarez. Ultima folha com leves manchas.
15,00 € 30,00 €
294
MÉMOIRES historiques, génealogiques et chronologiques concernant les ascend ances de
Constantin, Marquês, Moutinho, Borges, de Araújo, Coutinho, Banha, Sequeira, Magalhães, Teixeira,
Bacelar et Lacerda, Lopez, Pinto, Coelho Pereyra, Leyte d e Sampayo et Mello.- Paris: Chez l'auteur,
1854.- 236, (6)p.; 26cm.- B.
Raro trabalho genealógico publicado em Fran ça anónimo. Xavier
Coutinho,1386. Capas empoeiradas.
25,00 € 50,00 €
295
MEMÓRIA explicativa e justificativa dos Actos e da Situação da Companhia Real dos
Caminhos de Ferro Atrav és d'Afri ca.- Porto: Officinas do Commercio do Porto, 1909.- 234p.:il.;32cm.B
Muito in formativo e ado rnado com fotografi as e mapas em s eparado. Capas empoeiradas.
12,00 € 25,00 €
296
MENEZES, José de Azevedo e.- Ninharias: refutação documentad a dos erros commettidos pelo
Sr. anselmo Braamcamp Freire nos seus estudos publicados ácerca dos Farias, de Barcellos.- Vol.III.Famalicão: Typographia "Minerva", 1911.- (14), 268, 104, (1)p.: il.; 25cm.- B.
Invulgar estudo
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geneológico, exemplar de uma edi ção d e ap enas 100, em papel d e superior qualidad e. Ilustrado em
separado. C/ 53 gráficos desdobráveis c/ a gen ealogia dos Farias. Exemplar muito valorizado c/ uma
dedicatóriado autor para o conselheiro João Franco. Capas levemente empo eirad as.
50,00 € 100,00 €
297
MERCURIO Lusitano.- Conjunto de 95 numeros sem s equên cia dest a publicação p eriódica
oitocentista. Alguns soltos como eram distribuidos na época e outros desen cad ern ados. Alguns defeitos
e imperfeiçõ es diversas. Muito invulgares.
30,00 € 60,00 €
298
MEYER, Martin.-Moderne Gothische Scho ffer-und Kunstschmiedearbeiten… (Abtheilung II).Leipzig: Baumgartners Buchhandlung, s.d.- (4)p.: 29 est.; 36cm.-E
+
SIMPSON & Company :
Catalogue.- Oldbury: S.n., 1932.- 93p.: il.; 29cm.-B
Duas obras de trabalhos em ferro a primeira
é a segunda part e de uma ob ra alemã importante sobre o tema e vem adorn ada com estampas qu e
figuram bons exemplos de trabalhos em ferro. A segunda é um curioso cat álogo de um fab ricante d e
vigas de ferro e apresenta os perfis de toda a linha de fabri cocom info rmaçõ es adicionais.
15,00 € 30,00 €
299
MEYRA, João Monteiro de.- O Concelho de Guimarães : (estudo de Demographia e
Nosographia).- Porto: Typ. a vapor da Empreza Gued es, 1907.- VIII, 182, (2)p.:il.; 30cm.-B
Esta
muito invulgar monografia regional foi apres entada como dissertação in augural á Escol a Mèdico Cirurgica do Porto. Para além do interesse clinico cont ém interess antes apont amentos históricos e v em
ilustrada com figuras no texto.Valorizad a com d edicatóri a do autor p ara o Conselheiro João Franco.
20,00 € 40,00 €
300
MISSALE Romanum ex Decreto Sacros ancti Concilii Tridentini restitutum S. Pii Pont. Max.
Jussu editum et Clementis VIII. Primum, nunc denuo Urb ani Papae VIII au ctoritate recognitum….Olisipone: Ex Typographia Regia, 1789.- (60),672, CXLVI, (6), (4), 67p.: 5 est.; 34cm.-E
Tratase da apreciadíssima edição d a Imprensa Régi a do Missal Romano, indispensável p ara a celeb ração d a
Missa. De esmerado apu ro gráfi co vem com o texto composto a duas colunas e inteiramente impresso a
negro e verm elho, por vezes com letras capitulares d e fantasia e notação musical. As estampas s ão
bonitas gravuras d e p agina intei ra, finam ente abertas a talh e-dôce. Exemplar prov avelment e d e capel a
particular revestido por encadernação da épo ca inteira de p ele levement e cans ada. Algumas folh as
faltam mas estão pres entes no final, embora de outros exemplares. Alguns restauros marginais.
Estimado.
75,00 € 150,00 €
301
MONCADA, Cabral.- A Campanha do Bailundo em 1902.- Loand a: Impr. Nacion al, 1903.268p.; 22cm.- B. Primeira edição desta importante res enha hitórica d e acontecimentos importantes na
história de Angola. C/ dedicatória do autor para o conselheiro João Franco.
20,00 € 40,00 €
302
MONIZ, Egas.- (1 Carta-Autógrafa).-(6p.; 21cm.)
Carta dirigida ao Dr. Vasco de Qu evêdo, quando Moniz foi Embaix ador de Portugal na côrte d e
Espanha em 1918, a propósito da distribuição d e lugares nas divers as embaix adas: " … Hoje pro curou me o Arenas de Lima para me dizer que estav a disposto a ceder-lhe o Mexico e a fi car por Madrid, e que
isso lhe dev e ag rad ar." Nota-s e aind a no nosso laureado com o Nobel uma con fessa d esilusão com o
lugar: " … embora não saiba o tempo que aqui me agu entarei. Isso dep ende d e muitas circunst ancias.
Ando arreliado pelo pouco que se importam em Lisboa com assumptos como o das quedas d'agua do
Douro".
Assinada. Junta-se o respectivo envelope.
30,00 € 60,00 €
303
MONIZ, Egas.- Con ferên cias Médi cas e Literárias (I-VII).- Lisboa: Portugália; Paulino
Ferreira, 1945-1954.- 7 vols.; 20cm.-B
Colecção completa d as ap reciadas con ferên cias: 1- A
geração human a e as doutrinas de Ex eter, Os raios Rontgen na neu rologia; 2- An ciania, As pupilas dos
mortos reag em á luz ( um artigo d e Sousa M artins); 3- Ramon y Cajal ; 4 -O Domínio do delírio e d a
alucinação, Afrânio Peixoto, O Abade Baçal, Abel Salazar; 5-Contribuição da Escola Portugues a para o
futuro da Neu rociru rgia, O Poeta João de Deus, O Primeiro teat ro de Julio Dantas; 6 - Como cons egui
realizar a leucotomia prefrontal, Coimbra nobre cidade, Angiomas arteriovenosos do cérebro, Silva
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Porto; VII- Carta-mensag em lida no Brasil, Sobre uma fras e do Padre Antonio Vieira, Trombose da
carótida intern a, Visibilidade dos vasos da fossa intern a, Teixeira de Pascoaes. Dentro de caixa p rópria.
Estimados.
40,00 € 80,00 €
304
MONIZ, Egas.- Diagnostic des Tumeurs céréb rales et épreuve de l'encéphalographie art érielle /
préface de M. le Docteur Babinski.- Paris: Masson et Cie., 1931.- III, 512p.; 25cm.-E
Trata-se de
uma das mais importantes obras deste famoso médico laureado com o prémio Nobel precis amente pel a
descoberta e uso da Angiografia. Meia-encad ern ação de pele, levement e cans ada na lombada. Exemplar
muito valorizado com dedicatória do autor.Com evidente importância para a história da Medicina.
50,00 € 100,00 €
305
MONIZ, Egas.- L'Angiographie céréb rale ses applications et résultats en anatomie, physiologie
et clinique.- Paris: Masson et Cie., 1934.- 327p.:il.; 25cm.-E
Trata-se d e uma d as mais
importantes obras d este famoso médi co laureado com o prémio Nob el precisamente pela d escoberta d a
Angiografia. Meia-encadernação de pel e, levemente cansad a na lombada. Exemplar muito valorizado
com dedicatória do autor. Com evidente importância para a história da medicina.
50,00 € 100,00 €
306
MONIZ, Egas.- O Padre Faria n a história do Hipnotismo.- Lisboa: Imp. Libânio da Silva,
1925.- (6), 194, (4)p.: 1 est.; 26cm.-(Faculdade d e Medicin a de Lisboa).-E
1ª edição dest e
interessante estudo histórico sobre o famoso Padre Fari a um dos precu rsores do hipnotismo a nível
mundial. Editado aquando do 1º cent enario da fundação d a Régi a Escol a d e Cirurgia de Lisboa 1825 1925. Boa meia-encadernação de pele, com capas. Um ou outro sublinhado a lápis.Invulgar e procurado.
40,00 € 80,00 €
307
MONIZ, Silveira.- Terras Açoreanas: Not as chorog raphicas e historicas, ilustradas.- Lisboa:
Typ. Do "Pimpão", 1906.- 58, (2)p.: il.; 25cm.- B.
Esta rara monografia tem interess e histórico e
etnográfi co. C/ dedicatória do autor para o conselheiro João Franco.
10,00 € 20,00 €
308
MONTAGNE, Louis.- Marche triomphale du Centenaire : Cette marche a été composée à
l'occasion des fêtes cél ébrés à Lisbonne en Juin 1895 pour la 7me Centenaire de St. Antoine de Padoue.S.l.: Kessels editeur, s.d. (1895).- pag. não numerada. ; 23 x 30 cm.-B
Não encontrámos
referên cias a esta march a triumfal composta express amente para a celeb ração do 7º Centenario de Santo
António e dedicada pelo autor a D. Carlos Rei de Portugal. Em folhas soltas para utilização dos diversos
instrumentos da banda. Capa de b rochura com dedicatória do autor para o Conselheiro João Franco.
20,00 € 40,00 €
309
MONTERROSO, Manuel.- 1 Carta autógrafa c/des enhos.- (4p.; 20cm.)
Carta dirigida ao es critor Jo aquim Leitão, ag radecendo um exemplar d e "O Pal ácio d e São Bento",
referindo "… fiquei surpreendido, atónito, espantado ! Pela sua beleza, pela su a magni ficên cia, pelo seu
rech eio completo em erudição e saber!" Esta cart a sob o ponto de vista artístico é notáv el pois Manuel
Monterroso que tinha sido colega univ ersitário de J. Leitão ap roveita a oportunidad e para se lembrar d e
famosos condiscipulos de ambos e completa essa nostágica lembran ça com uma curiosissima sequenci a
de pequ enas caricaturas, finament e agu areladas qu e representam um ret rato d e si próp rio sentado e 12
cabeças d e amigos comuns, de que destacamos: Conde Campo Belo, José Arroyo, Cald eira C abral,
Leopoldino Vaz, Bern ardo Polónio Oliveira Lima e Guilherme Cunha. Estes desenhos revelam b em a
mestria do artista.
Assinada e datada de Matosinhos 25 de Março de 1953. Leve mancha de água já desvanecida no
canto inferior direito.
100,00 € 200,00 €
310
MONTERROSO, Manuel.-1 Carta-Autógrafa c/des enhos.-( 4p.; 21cm.)
Carta dirigida ao editor Paulo Gued es sobre assuntos de trabalho artístico: " … Aqui lhe mando um
desenho que julgo regular, porque é muito fiel a caricatura do António Cândido compreendendo assim o
assumpto: = Antonio Candido substitue o I. Gonçalo n ão casa velhos, mas baptisa os novos - …. O
Titulo pode ser mais ou menos isto: António Candido na alternativa ou Amarante em Festa = (Dos
nossos correspondentes ) - Pedia-lhe pois uma coisa n'este sentido em elogio, porque ele é meu protecto r
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e muito amigo assim como de minha família…".
Assinada. Esta carta está muito valorizada com dois desenhos do artista

40,00 € 80,00 €

311
MORANDI, Giovanni Battista.- Historia Botanica Practica seu Plantarum, quae ad usum
medicinae pertinent, Nomenclatura, Des criptio, et Virtutes, cum ab antiquis, tum a recentibus cel ebrium
auctorum scriptis desumptae, ac aeneis tabulis delineatae, atquae ad vivum ex p rototypo express ae, nec
non in classes XXXV, distributae, ut facilius cujusque simplicis genus, ac species dignoscantur.Mediolani: Ex Typographia Petri Francisci Malatestae, 1744.-(12),32,164p.: 1 front. 68 gravuras
(coloridas); 41cm.-E
Magnífico exemplar da rara e procurada primeira edi ção deste notável erbolário
milanês do século XVIII, que descreve as principais espécies botânicas, utilizadas em farmácia,
descrevendo n ão só as resp ectivas caract erísticas bot ânicas mas tamb ém os prin cipais usos medi cinais
de cada uma. Sob o ponto de vista gráfico é espectacul ar, pois além das 68 gravuras de plantas
fin amente abert as pelo autor em ch apa d e cob re qu e lhe competem, vem ado rnad a com um lindíssimo
anterrosto al egórico com uma composição b arro ca ao gosto da épo ca, com "putti" e paisag em marítima
ao fundo. Também a página de rosto que vem impressa a negro e vermelho, está adornad a com uma
bonitavinheta gravad a em ch apa e ainda a pagin a de dedicatória com as armas do então Cardeal d e
Milão. Este exemplar é dos raros que apresenta todas as gravu ras finament e aguareladas á mão o que lhe
con fere um significativo valor adicional, muito estimado, revestido por excelente mei a-en cad ernação d e
chagrin, de meados do século XIX. Exibe na folh a de guarda uma inscrição d e o ferta ao Dr. Arthur
Hintze Ribeiro datada de Ponta Delgada, 1887. (Reprodução a cores)
1.000,00 € 2.000,00 €
312
MOSAICO : Publicação Mens al trilingue / Órgão do Círculo Cultural d e M acau (numeros
soltos).-Macau: Circulo Cultural de Macau, 1951-1953.- 10 numeros (5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 27-28,
29-30).
15,00 € 30,00 €
313
MOTA, Theodoro da.- Compendio de Desenho Linear para uso dos Alumnos dos Lyceus
nacionaes aprov ado pelo Conselho Geral de Instrucção Publica.- Segundo Anno.- Lisbo a: Typographia
da Viuva Sousa Neves, 1884.- 2 vols.: il.; 26cm.-E
Composto por dois volumes um de texto e
outro de Atlas. Este tem 29 estampas de grande formato neste ex emplar dobradas ao centro e carcelad as
para facilitar a consulta. En cadernações inteiras d e tela. Estes livros es colares antigos estimados como
este, são hoje muito invulgares e apreciados.
25,00 € 50,00 €
314
MOURÃO-FERREIRA, David.- Desenhos de Almad a : Maio-Junho 1978 na Galeri a São
Mamede.- (10)p.: 14p. de est.; 27cm.-B
+ MOURÃO-FERREIRA, David.- Duas histórias de
Lisboa.-(Lisboa): Editorial Labirinto, 1987.- 103p.; 18cm.-B
Muito valorizados com dedicatórias
autógrafas do poeta. Junta-se a publicação "Do tempo ao coração" com uma cronologia biográfica de
David Mourão Ferreira.
25,00 € 50,00 €
315
MOURÃO-FERREIRA. David.- Discurso directo: crónicas.- Lisboa: Guimarães editores,
1969.-203, (4)p.; 20cm.- B.
1ª edição, muito valorizada com dedicatória do autor.
20,00 € 40,00 €
316
MOURÃO-FERREIRA, David.-Entre a sombra e o corpo.- Lisboa: Moraes Editores, 1980.-69,
(2)p.; 20cm.(col. Círculo de Poesia).-B
+ MOURÂO-FERREIRA, David.- As quatro estações /
ilustrações de Jorge Barrad as.- Lisboa: Galeria São Mamed e, 1980.- 69, (2)p.;27cm.-B + MOURÃOFERREIRA, David.- Acção cultural de Afonso Lopes Vieira.- Lei ria: Edições do Templo, 1978.- 33,
(2)p.; 21cm.-(col. Campo Livre).-B
15,00 € 30,00 €
317
MOURÃO-FERREIRA, David.- In finito pessoal : homenagem a David Mourão-Ferreira
(1927-1996).-(Lisboa): Fundação Calouste Gulbenkian, 1997.- 492, (4)p.:il.; 25cm.-B
Trata-se do nº
145/146 do "Colóquio -Letras" integralment e dedicado a David Mourão-Fererei ra. Pro fusament e
ilustrado a cores. Ultimas folhas com leves mancha na margem inferior. Estimado.
15,00 € 30,00 €
318
MOURÃO-FERREIRA, David.- In Memoriam m emoriae : poem a d e…. / ilustrado por Alice
Jorge.- (Lisboa): Minotauro, 1962.- 27, (4)p.:il.; 33cm.-B
Luxuosa edição d e apenas 400 exs,
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este da tiragem de apen as 50 destinadas a o fert as. Muito valorizado com duas dedicatórias do poeta para
o Dr. Luis Francisco Rebelo a quem o livro foi dedicado.Leves picos
40,00 € 80,00 €
319
(MUSICA).- MISSA e Credo a trez vozes e pequena Orch estra.- 15 Partituras manuscritas.Sec.XIX ?
Trata-se de 15 partituras manuscritas desta composição sem referên cias ao autor distribuídas da seguinte
fo rma: Texto e musica ( Soprano, Basso, Tenor); Musica ( 2 x 1ºs Violinos; 2 x 2ºs Violinos;
Violoncello Basso, C. Basso; Flauta; Trompas; Viola; Timpanos; Clarinetes, Cornetim. Não
encontrámos qu aisquer referên cias á autoria desta composição musical excepto no rosto da p artitura d e
soprano onde v em um apontam ento a lápis po r letra di ferente ( 2-4º-81. Francisco Gomes). Tratar-s e-á
de uma cópia de inicios do sec. XIX de alguma obra perdida do famoso compositor brasileiro de fin ais
do sec. XVIII Francisco Gomes da Rocha ( Ouro Preto-1745-1808)?
100,00 € 200,00 €
320
MUSICA.- 6 partituras musicais com os titulos seguintes: Cristoforo Colombo /Alberto
Franchetti - Canto e piano forte (Milano, 1893); Eco di Napoli : 50 Canzoni populari napolitane per
piano forte (Milano); W. A. Mozart's sammtliche Compositionen erste vollstandige ges aammmtausgab e
unter revision H.W. Stolze 1-Band 19 Sonaten p er piano fo rte (Wolfenbuttel); Album da Ballo per
Pianofort e di Strauss, F. Fahrbach e Rossari (Milano ); Lucia di Lammermoor / d rama tragico posto in
musica dal maestro Gaetano Donizetti riduzione per piano fo rte (Milano ); Guglielmo Tell / Opera in
quattro atti musica di G. Rossini per canto i pianofo rte (Vienna).
20,00 € 40,00 €
321
MUSICA.- Conjunto de 43 musicas estrangeiras e portuguesas. De particular interess e cerca d e
15 fados de revistas portugu esas do primeiro qu artel do s eculo XX. Ainda diversas v alsas. Muitas com
capas ilustradas de bonito efeito estético.
20,00 € 40,00 €
322
NAMORA, Fernando.- 1 Carta autógrafa (2p.; 11cm.)
Aproveitando des ejar as Boas-Festas á escritora Maria Rosa Colaço, diz o escritor: " Seguiu hoje
segundo exemplar dos Retalhos - nova série. Desta vez registado. Confi emos no zelo, sempre duvidoso,
dos correios. Diz-me que o Leão (Leão Penedo?) contava com o meu empurrão na Arcádi a. Ele sonha.
In felizment e, esquece as realidades ou ignora que as cois as têm evoluído, e depressa. Eu sou apenas um
autor da Arcádi a, que vê o gerente uma vez por ano; aliás as minhasrelações são menos que frias e à
beira de definitivo desentendimento. Parece que o Leão vai tentar a Portugália- ou já iniciou a tentativa."
Assinada e datada 2/ XII / 1964.
50,00 € 100,00 €
323
NAMORA, Fernando.- 1 Carta autógrafa (2p.;28cm.)
Carta dirigida á escritora Maria Rosa Colaço com ap reci açõ es pessoais a alguns trechos que aquela lh e
havia enviado: " Foi bom lê-la, ouvi-la e, senti-la. São bonitas, e para mim comoventes essas folh as
soltas dos seus cadernos." para o final responde a um pedido da escritora: " Para lhe ser fran co, não
tenho nenhum exemplar disponível da " Autobiografia". O editor tem-me ignorado. ".
Assinada e datada 16 / XI / 1987.
50,00 € 100,00 €
324
NAMORA, Fernando.- 1 Carta autógrafa (2p.; 28cm.)
Carta dirigida á escritora Maria Rosa Colaço, a propósito de uma p rojectad a viagem á Beira em
Moçambique para fazer con ferências: " Não n ão poderei considerar a hipótes e do Elos Clube. Se eu
aceitar um d esses convites, ficarei preso a outros qu e possam surgir. Espero qu e as pesso as
comprendam, que não s e sintam melindradas. Prefi ro que a viag em sej e serena e dis cret a e prefi ro, …
estar disponível." depois de mais alguns pormenores da viagem diz ainda ( provav elmente sobre um dos
seus romances): " Envio junto um artigo que gostará de ler. Penso que têem sido publicados vários. E o
livro continua na lista dos best-sellers." No final em post-scriptum: " Depois de escrita esta carta, recebo
da Europa América, a notícia de que o Cine-Clube da Beira desejava convidar-me para uma palestra."
Assinada e datada de 8 Julho 1969.
60,00 € 120,00 €
325
NAMORA, Fernando.- 1 Disco.- 33 rotações
Fernando Namora diz Fernando Namora: poesia e prosa de Fernando Namora / Fundo musical José Luis
Tinoco.- Orfeu estéreo. Capa com foto de Eduardo Gag eiro.
15,00 € 30,00 €
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326
NAMORA, Fernando.- A Nave d e Pedra: cadernos d e um escritor.- Amadora: Livrari a
Bertrand, 1975.- 370,(4)p.;21cm.-B
1ª edi ção. JUNTO COM: NAMORA, Fernando.- Casa d a
Malta.- 7ª edição.- (Lisboa): Publicaçõ es Eu ropa-America, 1968.- 228, (4)p.; 21cm.-B
JUNTO
COM: NAMORA, Fernando.- Domingo à tard e : roman ce.- 5ª edição.- (Lisboa): Publicações Eu ropaAmerica, 1965.- 241, (4)p.; 21cm.-B
Todos valorizados com dedicatórias autógrafas do autor.
20,00 € 40,00 €
327
NASCIMENTO, Augusto do.- Desenho : d e h armonia com os p rogram as em vigo r para o
ensino liceal ( 1ª a 5ª classe).- Lisboa: Livraria Popular de Francisco Fran co, 1932.- 3 vols.:il.; 24cm.-E
Ilustrados com estampas em separado po r vezes a co res. Estas ob ras escolares antigas estimadas como
esta são raras e muito apreciad as.Meias-en cad ern ações de tela. Conjunto estimado.
25,00 € 50,00 €
328
NATIVIDADE, M. Vieira.- O Mosteiro de Alcobaça (Notas historicas).- Coimbra: Imprens a
Progresso, 1885.- XII / 198p. il.; 20cm.- B.
Rara monografi a, com interesse histórico e artistico,
com abundantes in formaçõ es para a história local. Insigni ficantes furos d e traça. Alguns ex emplares
apres entam uma fotografia, que este não tem.
15,00 € 30,00 €
329
NEGREIROS, Almada.- Pierrot e Arlequim, personagens de teatro: ensaios de diálogos
seguidos de documentários por … com um autoretrato, dois figurinos, um desenho alusivo e o motivo da
capa.- Lisboa: Portugalia, 1924.- 68, (2)p.: il.; 20cm.- B.
Um dos trabalhos mais apreciados dest e
autor, il. com um autoretrato.
120,00 € 250,00 €
330
NGOMA: Revista Angolense de Literatura.- Nº 1 (Dezembro 1974 ).- Luand a: S.n., 1974.23p.;23cm.-B
Único numero publicado desta revista literaria que ap esar de efémera tev e
significativo p apel no d esenvolvimento da literatura angolan a. Teve colaboração de Arnaldo Santos,
Aristides van-dún em, Domingos va-dúnem, Jo fre Rocha, José Luandino Vieira, Jorge Kamuenho entre
outros. Capas com manchas de água já desvanecid as. Raro.
25,00 € 50,00 €
331
NOVA Collecção Pereira.- Lisboa: Livraria d e António Mari a Pereira, 1896 - 1898.- 23
números em 8 vols; 16cm.- E.
Colecção o rganisad a por António M aria Pereira qu e conta com
alguns clássicos da literatura como: Port-Trascon / A. Daudet; Sapho/ A Daudet; Casa com escriptos/
Carlos Dickens; Peccado Mortal/ And re Theuriet; o Judeu/ Henri Murg er; Dinh eiro Maldito / Leon
Tolstoi; Um coração simples/ Gustave Flaubert; Diário de uma mulher/ Octavio Feuillet; O crime do
Juiz/ Paulo Féval e a Inund ação/ Emilio Zola entre outros. Meias en cadernações de chag rin com
pequenas defi ciênci as nas coi fas. Colecção seguida no nº 1 ao nº 23. não encontramos referencias a mais
volumes publicados. Conservam as capas de brochura. Pouco vulgar. Rubricas nos rostos.
15,00 € 30,00 €
332
NUMISMÁTICA.- 12 opúsculos com os seguintes titulos: Moedas portuguesa de Ou ro
carimbad as ou crav ejadas nas Indi as Occidentaes e no Continente Am ericano / Julio Meili (Lisboa,
1902); Numismatica Nacion al : Li ção in augural do Curso de numismatica da Bibliotheca Nacional d e
Lisboa no anno lectivo d e 1888-1889 / J. Leite de Vascon celo (Lisboa, 1888); Museu Numismático
Português : legislação d e 1924 a 1961 (Lisboa, 1962); Algumas reflexõ es sobre a l egislação monetári a
de Afonso III /Maria José Pimenta Ferro (Lisboa, 1977); Achado de Penamacor / F.G. (Porto, 1955);
Um tostão de D. João IV / João Lopes F. Guedes (Porto, 1954); O Pataco : apontamentos para a sua
história / Manuel R eis de San ches Ferreira (Coimbra, 1911); Subsídios para o estudo e arrumação d as
moedas dos p rimitivos reinados / João Lopes F.Guedes (Porto, 1958); Lisboa na numismática e n a
medalhística / Eduardo Augusto da Silva Nev es (Lisboa, 1942); Um dinheiro de D. Afonso Hen riques /
João Lopes F. Guedes (Porto, 1956); Elencho das Lições de Numismática dadas na Bibliotheca Nacional
de Lisboa de 1888 a 1911 / J. Leite de Vasconcelos (Lisboa, 1889); estatística das Moedas de ouro,
prata, cobre e b ronze qu e se cunharam na cas a da moeda de Lisboa desd e o 1º de Janeiro de 1752 até 31
de Dezembro de 1871 (Lisboa, 1873).Juntam-se 5 listas de Moedas portugu esas para vend a na Cas a
Almeida, Basto e Piombino.
15,00 € 30,00 €
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333
OITO dias no Minho / por G. C.- Lisboa: Typ. da Papelaria Palhares, 1902.- 308p.; 18cm.- E.
Invulgar monografi a c/ interess e region al. Capas cansad as. Com dedicatória do autor para o conselhei ro
João Franco.
15,00 € 30,00 €
334
OLISIPO : Boletim do Grupo "Amigos de Lisboa" / director Gustavo de Matos Sequeira.- Ano
I Nº 1 (Janei ro 1938) a Nº 144 -145 (Biénio 1981-1982).-Lisboa: "Amigos de Lisboa", 144 numeros 27
e 25cm.-E e B + OLISIPO: Boletim do Grupo " Amigos de Lisboa".- 2ª serie Nº 1 (1994) a Nº 14 (
2001).- Lisboa: "Amigos de Lisboa", 1994-2001.- 14 numeros: il.; 24cm.-B
Colecção seguida (
ainda se publica e os ultimos numeros estão para v enda) desta ex celente revista de assuntos
olisiponenses, ilustrada no texto e em separado, que en cerra colaboração dos principais especi alistas na
historiografia de Lisboa. Os primeiros numeros hoje são raros. Numeros 1-20 e 69-131 encadern ados em
7 volumes revestidos por meias-encadern açõ es de p ele com ferros d e Lisboa, os restantes em brochu ra.
100,00 € 200,00 €
335
OLIVEIRA, Carlos.- 5 fotografi as
Cinco fotografias em v arios formatos, do escritor Carlos Oliveira. Uma tirad a por Augusto Cabrita.
15,00 € 30,00 €
336
OOM, Pedro.- Na Exposição d e Cru zeiro Seixas.- S.l.: S.n., 1967.- (2)p.; 25cm.-B
Trata-se de uma raríssima folha volante que pensamos ter sido publicada aquando da primei ra exposição
retrospectiva de Cruzeiro Seixas na Galeria Bucholz, com ap reciaçõ es sobre a obra daqu ele artista, do
maior interesse para a história do Surrealismo em Portugal. Vem datada de 2 /12/ 1967.
40,00 € 80,00 €
337
OPERA (Partituras).- 10 partituras para canto e pi ano: Don Pasquale / Donizetti; Der
Freischutz / Weber; La Traviata / Verdi; Semiramide / Rossini; Rigoletto / Verdi; L'Elisir D'Amore /
Donizetti; Don Giovanni / Mozart; Lohengrin / Richard Wagner; Il Barbiere / Rossini; La Favorita /
Donizetti;
Todas da " the Royal Edition of Operas". Algumas com lombadas imperfeitas e cap as
empoeirad as e com manchas.
30,00 € 60,00 €
338
ORTIGÃO, Ramalho.- 1 Carta autógrafa ( 4p.; 21cm.)
Carta dirigida a seu genro António Ramos: "…. Pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros me foi hontem
prometida para V. uma Commenda de Isabel la Catolica. Preferi uma Commenda porque os habitos não
teem aspecto nenhum. …. A de Isabel, em ouro é muito bonita. V. dirá se quer qu e eu lhe compre aqui
uma. Não se afflija com que lhe ch amem Commendador, qu e ninguém lh'o ch ama. Na Gazeta Offi cial
de Madrid há de vir o decreto, mas ahi ninguem lê a Gazeta, e V. não se vae por a badal ar a notícia po r
Lisbôa… ….Em uma das minhas cartas para o Commercio do Porto teria visto que o governo app rovou
a minha proposta para o inventario dos objectos d'arte que estiveram na exposição. Para esta despes a
que é avultada, se d estinaram alguns contos d e réis, e para dirigir os t rabalhos s e nomeou um a
Comissão, de que eu faço parte.Este resultado é o maior triumpho intellectual que eu podia obter aqui e
de que eu me glorio. Seria uma lição para lá se essa canalh a das secret arias de Lisboa fosse susceptível
de lição."
Assinada e dat ada de 8 de Julho segu rament e de Mad rid. Apres enta m anchas acastanh adas s em
prejudicar a leitura.
80,00 € 160,00 €
339
ORTIGÃO, Ramalho.- 1 Cartão autógrafo
Dirigido a seu gen ro António Ramos: " … Ahi v ae o artigo. Para qu e produsisse effeito, seria preciso
publical-o já em Lisboa, a ser possivel em jornal do governo. Estou lambendo os beiços com as
descomposturas q. prevejo. Correio da Manhã, Tarde, ou Novidades, principalmente este, que é mais
lido, seria o leom para fazer estalar a girandola."
Assinado.
25,00 € 50,00 €
340
ORTIGÃO, Ramalho.- O culto da arte em Portugal: Monumentos architectonicos –
Restauraçõ es, Desacatos…- Lisboa: António Maria Pereira, 1896.- 176p.; 22cm.- E.
1ª edição
deste interessante trab alho que lança o alerta sobre a situação em Portugal e propõe uma refo rma. M/
enc. de pele. Estimado.
30,00 € 60,00 €
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341
ORTIGÃO, Ramalho.- A Fabrica das Caldas da Rainha : artigo-extracto da correspondênci a
do auctor para a "Gazeta de Noticias".-Porto: Typographia Occidental, 1891.- 22p.; 22cm.-B
+ Rei
D. Carlos : O martyrisado.- Lisboa: Typ. " A Editora", 1908.- 20p.: 1 retr.; 26cm.-B
Estes dois
opúsculos do grande escritor são ap reciados, em especial o primeiro com ap reciaçõ es sobre as faianças
de Rafael Bordalo Pinheiro muito raro e procurado.
10,00 € 20,00 €
342
ORTIGÃO, Ramalho.- As Farpas: o país e a sociedade portuguesa.- 2ª edição Lisboa: David
Corazzi, 1887 - 1890.- 12 vols: 21cm.- E + ULTIMAS Farpas.- Lisboa: Aillaud & Bertrand, s.d.- 340p.:
il.; 18cm.- E.
Conjunto estimado desta apreciad a segunda edição, hoje invulgar e procurada,
muito valorizado p elas encad ern açõ es editoriais d e tel a com ferros próp rios policromados. Como
habitualmente com falta do raro 2º volume d a "Campanh a Aleg re" publicado posteriorm ente. Conjunto
estimado.
60,00 € 120,00 €
343
ORTIGÃO, Ramalho ; QUEIRÓS, Eça de.- As Farpas : Chronica Mensal da Politica, das
Letras e dos Costumes.- Lisboa: Typographia Univers al, 1871-1873.- 42 núm eros em 7 vols.;15cm.-E
Trata-se de uma colecção completa da rara 1ª edição de um dos mais famosos titulos da nossa literatura
do seculo XIX, justamente ap reciado pel as contundent es criticas á so ciedad e e politica da época n a
primeira parte em colaboração dos dois auto res e p ela p edagogia e notáveis des criçõ es de arte e
costumes nacion ais na s egunda parte já só de Ram alho.Colecções completas s ão raras e muito di ficeis
de obter. Bonitas meias-encadernaçõ es de ch agrin com rotulos verm elhos e ferros a ou ro nas lombadas.
Corte das folhas a ouro fino. Conjunto muito estimado e atraente.
400,00 € 800,00 €
344
PACHECO, Luís.- 1 Bilhete-postal autógrafo.
Bilhete postal dirigido ao amigo Carlos Barroco: "….Ainda não foi dest a… O meu livro j á está quas e
todo impresso. O editor é m ais doido que eu pensav a. Quando me apanhou aqui d entro d esatou num a
pressa dan ada, tive de rever aqui as provas á lu fa-lu fa.. Capa: Do Vitor Palla, que foi uma desilusão
geral (veremos, depois de feita). Ainda se pensou em virem aqui, tu e o editor, tirarem as fotos com a tua
ideia, que era bem gira, do spray e eu a pintar num muro o título. Saía caríssimo, parece. Assim sai
corcund a…"
Assinado e datado do Hospital Curry Cabral " Dia de Santo António" 1981. Pensamos que o texto se
refere á publicação da segunda séri e dos "Textos de Guerrilha".
60,00 € 120,00 €
345
PACHECO, Luis.- 1 Bilhete postal autógrafo.
Bilhete postal dirigido ao amigo Carlos Barroco: " … Posso arranjar-te livros da Est ampa, c/50% (é o
desconto que me fazem) e sem empate (t eu) de capital imediato. Para já, 100 % de lucro, tudo a entrar.
Arranj ei para a Rata (Jórjinho, ou o Olho Azul) um tacho na Crediverbo. Convém-te? Digo isto porque a
Rata deve estar a prep arar mais um buraco. Estou em casa sábado e domingo, a rever provas."
Assinado e datado de 13 / IV/ 1973.
40,00 € 80,00 €
346
PACHECO, Luis.- 1 Carta autógrafa ( 5p.; 27cm.)
Carta dirigida ao amigo Carlos Barroco sobre a actividade editorial e a propósito da edição do livro
"Pacheco versus Cesariny": " …Mas - e sem perguntar nada, aliás a gajos como o Palma e o José Ramos
que conheço desde 1950 - pareceu-me qu e eles nad a sab em de uma dupla edi ção, a esp ecial (limitada e
cara) e a outra, á b alda. ... As 2ªs provas, que emendei, estão m elhores g ráfi cament e, que as p rimeiras.
Há um texto, pseudo-biografia do Jo ão, que opino, sugiro eliminar. Quem não conheceu o João, fica n a
mesma - e enganado. Quem conheceu, pode recti ficar. Eliminando: poupa-se o trabalho, a asneira e a
despesa. …. A Estampa, por contrato verb al - se n ão o respeitarem , é uma ch atice - tem de me v ender
1.000 do Pacheco versus Cesariny, com 50%. Estão a fugir a isso desde 15 d e Junho, data em que mui
dificultosament e, recebi o 1º exemplar na tipografia. Mas tenho Amigos. O Vinhas etc."
Assinada e datada de 8 / VII /1974.
100,00 € 200,00 €
347
PACHECO, Luis.- 1 Carta autógrafa (2p.; 32cm.)
Carta dirigida ao amigo Carlos Barroco. Em tom con fessional Pacheco além de recordar velhos amigos
e "guerras esp antosas de camarad agem e lou cura d e 67-68. Pessoas, casos, tudo veio á b aila." expõe as
suas ideias para um "Diário Remend ado" " ou Remend ão?" que nunca cheg ará a con cretizar: "...
Método: a) copiar á máquina tudo como está (d evem s er, á mão, perto de 1.000 páginas, se consegui r
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reav er o Livro Negro II, que t em a Teresa Bento); b ) calculado o nº d e pags. limite ideal, distribuir os
assuntos, marcar aquilo que for de d esenvolver ou de atenuar ou cortar mesmo, e as matérias que s e
possam incluir - é todo um p rocesso d e que i rei tomando cons ciênci a e anotando à medida qu e fo r
fazendo a cópi a integral e de que posso já enunciar:" segue-se uma interessante listag em dos títulos de
trabalhos que j á teri a redigido, muitos nunca publicados:" Jornal do Lib ertino, Coisas de Amorudo (?),
Marginais em Mass amá (e outros), Histórias de Ratos, Os Sonhos, As Coisas, Textos urbanos, Outrora
aconteceu-m e (espécie de ret rospectivas pessoais), Os meus processos, Fantasmas em companhia (perfis
de vários fulanos/ as), Viagens muitas viagens, Os Relógios" explicando logo de seguida como pensa
fazê-lo: "... Aliás tudo agora fab ricado para o público. Um pouco como: uma reportagem que mostrasse
o trabalho de bastidores, os ensaios, os problemas do quotidiano…" continua até final a expôr o que
tencionava fazer.
Datada de 12 / I /1975. Lembramos que neste leilão se inclui um "caderno Escolar" com o titulo
" Os Relógios" mas que nunca chegou a ser iniciado. Na pagina inicial dest a carta vinh a ap ensa com
cantos de celo fan e cortados uma fotografi a a cores de Luis Pacheco, que se junta.
150,00 €300,00 €
348
PACHECO, Luis.- Comunidade.- S.l.: (Tip.Correia), (1970).- 25p.; 22cm.-B
Trata-se
da 1ª edição impressa. Ex. da tiragem especial de 300 rubricados pelo autor, como habitualmente sem o
poster de Eduardo Ferreiro. Exemplar valori zado com dedicatóri a do autor.
40,00 € 80,00 €
349
PACHECO, Luis.- A Fôlha 001.- (Lisboa): ed. do autor, (1982).- 7p.: il.; 30cm.-B
Raríssima publicação de Luis Pacheco constituída por quatro folhas em fotocópia qu e ap res entam um
conjunto de recort es de jornal corrigidos por Pacheco alusivos a diversos t emas, com esp ecial en foqu e
na visita do Pap a e a Herb erto Helder e Mário Cesariny. Na p rimeira pagina um autógrafo do autor a
tinta verde, fazendo referênci a a um futuro numero 4 que nunca saíu.
60,00 € 120,00 €
350
PACHECO, Luis (Manuscrito / Autógrafo ).- Núcleo d e Amigos da Contraponto.- (18)p.; 15 x
20cm.-B
Trata-se de um a curiosissima listagem nominal dos amigos da " Contraponto" nos anos
sessenta. Escrita num "Caderno escolar" p autado, apresent a cerca de 266 nomes de personalidad es da
vida cultural portugu esa d a épo ca qu e Pach eco considerav a "amigos" ou "provav eis amigos" da su a
editora.
80,00 € 160,00 €
351
PACHECO, Luis (Manuscrito / Autógrafo ).- Pequeno Léxico de algibeira dos Homens e
Mulheres e Rap arigas da M acieira - Diálogo com a Céu.- (10)p.; 15 x 20cm.-B
Curiosissimo
texto inédito que explica alguma t erminologia que o autor us ava. Escrito num "Caderno Escolar"
pautado.
80,00 € 160,00 €
352
PACHECO, Luis (Manuscritos / Autógrafos ).- " Contraponto" - Dádiv as e distribuição - O
Teodolito.- (1p.); 15 x 20cm.-B
+
"Os Relógios" prosa sem imaginação só lembrança só fastio
incerteza e espanto prosa e mais nada - Sertã, madrugad a de 3/X/62.- (1p.); 15 x 20cm.-B
Trata-se
de dois "Cadernos Es colares" cad a um com a p rimeira p ágina manus crita por Pacheco, tendo no
primeiro anotado as vendas e dádivas do livro "O Teodolito" e no segundo o inicio de um texto que
nunca viri a a ser publicado supostament e por se ter perdido, mas neste caso como se d epreend e dest e
caderno não foi sequer iniciado.
45,00 € 90,00 €
353
PACHECO, Luis.- Menina e madona e mafiosa.- S.l.: S.n. (Contraponto), s.d. (1971).- 6p.;
30cm.-B
Em folhas foto copiadas. Texto de critica a Natália Correia.
15,00 € 30,00 €
354
PACHECO, Luis.- Miguel Torga o caso veterano.- S.l.: S.n., s.d.- (8)p.; 30cm.-B
Tratase de um texto policopiado do original manuscrito do autor, com uma primeira página que reprodu z uma
composição de textos de jornais sobre Torga devidamente sublinhados e destacados por Pach eco. No
fin al explica as razõ es do texto. É raro.
30,00 € 60,00 €
355
PACHECO, Luis.- Textos Locais.- Lisboa: Contraponto (1957?).- 89, (2)p.; 16cm.- B.
1ª
edição, invulgar. No final tem um texto de Serafim Ferreira. Valorizado c/ ded. do autor, e um postal da
contraponto com texto de Pacheco sobre o livro. Capas levemente manusead as. 25,00 € 50,00 €
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356
PADULA, Antonio.- 9 Opusculos com os seguintes títulos: Camoens Petrarchista: studio com
Appendice di Sonetti del Poeta nella traduzione in edita di Tommasco Cannizzaro (Napoli, 1904);
Camoens e i nuovi poeti portoghesi: Conferen za (Napoli, 1896); Camoens: traduzione dal portoghese
del Conte adriano di Valbran ca com proemio del….. (Napoli, 1907); Il 20 maggio 1498: Por mares
nunca antes n avegados (Napoli, 1898); Salomé: tradu zione d al portoghes e di …. Preceduta da not a
illustrativa (Napoili, 1899); Il Re Gal aor: Poema d rammatico di Eug enio de Castro (Acireal e, 1900); Il
S. M. Ord. Gerosolmitano del Santo Sepolcro e la sua rappres entanza di napoli (Napoli, 1898); I Nuovi
Poeti Portoghesi (Napoli, 1896); Donna Amelia D'Orléans: Regina di Portogallo - Note stroiche e
documenti (Napoli, 1901);
Todos com dedicatória do autor para o cons elheiro João Franco.
Empoeirados.
30,00 € 60,00 €
357
PALLA, Victor.- Poemas do Inglês.- (Lisboa): Ler editora, 1985.- 42, (4)f. numerad as pel a
frente.;21cm.-B
Edição de apenas 250 exemplares numerados e rubricados pelo autor, este com o
Nº 70. Mancha na capa.
20,00 € 40,00 €
358
PALLA, Victor; MARTINS, Costa.- Lisboa " cidade triste e alegre".- Lisboa: Ed. dos autores,
s.d. - XI, 148, (22)p.:il.; 29cm.-B
Ex emplar em folhas soltas (tal como n a altura se v enderam
muitos exs.) desta notável monografia-ilustrada da Cidad e de Lisboa e seus habitantes,considerada hoj e
como uma d as mais representativas e importantes obras de fotografi a portugu esas. Para além das du as
centen as de fotografi as que apres enta, este livro traz ainda ex cerptos de poesias de Jorg e de Sena, David
Mourão-Ferreira, José Gomes Ferreira, Alexandre O'Neill e Eugénio d'Andrade entre outros. Trata-se no
fundo de um "poema-Gráfi co" da cidade de Lisboa. Muito invulgar e procurado.
250,00 € 500,00 €
359
PALLAVICINO DE GRIMALDI, Camilo (Marquês d e).- 20 opúsculos com os títulos
seguintes: A Legislação Monetaria em Portugal (Lisboa, 1855); La Legislazione ed Econmia Agrari a
del Portogallo - Esaminate s econdo l e dottrine costituzionali (Torino, 1850); Dei Ministri (Chiavari,
1879); La Libertá dei Riti Nuziali (Chiavari, 1879); Delle Lotterie Pubbliche - Riformatore Degli Studj e
Presid. Della societ á Economica in Chav ari (Firenze, 1841); La Abolizione Delle Dogan e, Degli
Octrois, Del Canone Gabellario - e la sostituzione di uma t assa ponderale alla frontiera (Torino, 1860);
Del Senato Antigo Romano e Dei Senati Moderni (Genova, 1874 ); Teoria sulle Imposte (1865 ); Sulla
Svincolazione Delle En fit eusi - refl essioni (Genova, 1857); Il Senato non la Camera Elettiva - Dev e
Proporre Le Leggi Di Finanza (Chiavari,1879); Sulla Educazione (1847); Discorso… fetto il 19
Dicembre 1844 - Al Comizio Agrario Di Genov a (Genova); Delle Fabb ricerie ( Chiavari, 1880); Sui
Comizi Agrari - Discorso (Genova, 1869); Discorsi.. Dal March.- President e del Comizio Agrario di
Genova (Genov a, 1869-1870); Sulla Educazione - M assime reccolte d a varii auto ri viventi e recittate il
1847 dal March ese… Avv. E Rifo rmatore Degli Studi in Chavari; Temi Legislativi Del Marches e…
(Chiavari, 1878); I Do cks - O Porti Art fatti - Memorie Raccolte in Viaggio dal M arch ese….
(Genova,MDCCXLII); Proposte del march ese… al Consiglio Divisionale di Genova (Genova, 1853);
Patricius Gennensis ut juris utriusque pro-doctor crearetu r has cheses - Publice Disceptand as Proponebat
in Regio genuensi Athenaeo (Genuee, MDCCCXXXIL). O Marquês Camillo Pallavicini de Grimaldi foi
um nobre genovês, que publicou um grande numero d e estudos sobre finan ças, economia e
administração pública, e qu e viveu alguns anos em Portugal, tendo escrito alguns trab alhos sobre a
economia do nosso país como os dois primeiros titulos deste conjunto.
30,00 € 60,00 €
360
PARKER GILLMORE ("Ubique").-Through Gasa Land and the Scene o f the Portugues e
Agression : The Journey of a hunter in search o f Gold and Ivo ry.- London: Harrison and Sons., s.d.
(1890).- XII, 349p.: 1 mapa; 23cm.-E
Esta obra que relata uma jorn ada de caça grossa nas regiõ es
de Manica, Matabel e e Mashona nas m argens do Zamb eze, além do evidente interesse cineg ético, tem
um enorme significado histórico, pois o autor, notável caçador e militar escoçês muito conhecedo r de
Africa tece n esta obra virulent as criticas ao famoso " Mapa Cor de Rosa" que apresentav a os direitos de
Portugal a reclamar a posse de grandes zon as de Afri ca, o que viria no mesmo ano a ser posto em causa
pela Inglat erra no célebre " Ultimatum". Julgamos que esta obra refl ete b em a dimens ão da qu estão n a
opinião publica. Vem adorn ada com um mapa desdobrável da região a co res. Com a bonita
encad ern ação editorial em tela com ferros a ouro na pasta superior. Raro
100,00€ 200,00 €
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361
PASCOAES, Teixeira de.- Afo rismos .- Lisboa: M ário Ces ariny e Cru zeiro Seixas, 1972.(14)f.; 31cm.-B
" Aforismos" seleccionados por Mário Cesariny de Vasconcelos com ilustrações
de Cruzeiro Seixas e João d e Vasconcelos. Edição dos autores com tirag em de apen as 350 ex emplares
numerados. Raros.
65,00 € 130,00 €
362
PASCOAES, Teixeira de.- Jesus e Pan.- Porto: José Figueiras Junior, (1903).- 67, (2)p.; 19cm.B.
1ª edição deste apreciado poema, considerado por muitos como uma das principais obras do
autor. Invulgar. Exemplar valorizado com d edicatóri a autógrafa do poeta para o cons elheiro Jo ão
Franco. Capas ligeiramente empoierad as. Insignificant e mancha margin al.
20,00 € 40,00 €
363
PASCOAES, Teixeira de.- Terra Prohibida.- Coimbra: Fran ça Amado, 1900.- 134, (4)p.;
27cm.- B.
1º edição, hoje rara e procurada. Valorizado com dedicatória do poeta para o conselhei ro
João Franco. Capas c/ imperfei ções nas margens e a superior com pequeno defeito.
15,00 € 30,00 €
364
PATRIA Portugueza : Livro destinado p ara premio aos alumnos disctinctos nas Es colas d e
Instrucção Primaria / organisado por Jo ão da Câm ara, Maximiliano de Azevedo e Raul Brand ão.Lisboa: Ferrei ra & Oliveira, 1906.- 445, IIIp.:il.; 21cm.-E
Interessante colect ânea de textos
históricos com interess e ped agógico e cultural para os jov ens portugues es da época, il. com figuras no
texto. Exemplar muito valorizado com uma dedicatória de dois dos organizadores para o Conselheiro
João Franco e por conservar muito estimada a encadern ação editorial com ferros próprios.
20,00 € 40,00 €
365
PEDICINI, Gerardo.- Pesci / Mariano Mastrolonardo.- S.l.: Etra/Arte edizioni, 1985.- (8)f. não
numeradas: il.; 26cm.-B
Livro artístico de autor com tiragem de ap enas 40 exemplares (est e nº
36). É constituído por 8 folhas de papel en corpado, com um texto do poeta e crítico de arte Gerardo
Pedicini sobre a ob ra de Mariano Mastrolonardo e 3 s erigrafias originais dest e importante artista
italiano. Tudo dentro de port-folio próprio. De evidente raridad e e signi ficado artístico. .( Reprodução a
cores)
75,00 € 150,00 €
366
PEDICINI, Gerardo.- Secreta Sibyllae .- S.l.: Etra / Arte, 1983.-(4)p.: 5 est.; 30cm.-B
Livro artístico de autor com tiragem d e apen as 32 exemplares ( este nº 32). É constituído por uma folh a
de texto (impresso) do poeta e critico d e arte Gerardo Pedicini dedicada a Carmine Puca, uma técnica
mista de Luigi Auriemma, um gouach e de Pepp e Fiorito, um desenho agu arel ado de Gaet ano
Lomonaco, uma t écnica mista d e Antonio M anzoni e um a técnica mista de Antonello Scotti. Termina
com uma folha d e cólo fon manus crita justi ficando a tirag em. Tudo dentro de cap as próprias. De
evidente rarid ade e signifi cado artístico.( Reprodução a cores)
100,00 € 200,00 €
367
PEREIRA, A.E. Victoria.- A Raça Equin a em Portugal e Catalogo dos Ferros ou Marcas dos
creadores portugu ezes e hespanho es, localidade onde os cav alos fo ram creados e s angue predominante.Lisboa: Typ. de Eduardo Roza, 1887.- 160p.: il.; 24cm.-B
Trata-s e da mais antiga publicação
portuguesa com ferros de criadores portugueses e espanhóis de cav alos. Acresce o interesse de indicar as
linhagens predominantes em cad a coud elaria, tudo dividido por regiões. É obra rara e muito procurada.
Este exemplar vem com uma dedicatória do autor p ara o Conselheiro Jo ão Franco e está por abrir m as
apres enta no terço in ferior da capa e duas folhas seguinte um pedaço ratado. No resto está perfeito.
30,00 € 60,00 €
368
PEREIRA, A. X. da Silva.- O Jornalismo Portuguez: resenha chronologica de todos os
periodicos portuguezes impressos e publicados no reino e no estrang eiro, desde o m eiado do século
XVII até à morte do saudoso Rei Senho r D. Luiz I.- Lisboa: Typ. Soares, 1895.- IV, 236p.; 24cm.- E.
Trata-se ainda hoje do mais completo repositório de inform açõ es bibliográficas sobre os periódico
portugueses, sempre de útil consulta. Edição de apenas 250 exs. raros e muio procurados. C/ dedicatória
para o conselheiro João Franco. Capas empoeiradas e mancha margin al nas primeiras folh as.
40,00 € 80,00 €
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369
PERFIS Contemporâneos : Revista quinzen al .- Edição especi al de trinta exemplares :
homenagem aos exp edicionários d'Africa 1894 -1895 / a Empresa Jaym e Victor, Ernesto Bartholomeu,
Lorjó Tavares.- Lisboa: Perfis Contemp+orâneos, 1896.-(20)p.:il.; 30cm.-E
Trata-se de um a
interessante publicação da revista "Perfis Contemporâneos" dedi cada aos heróis d'Africa com as
biografias dessa revista dedicad as ao Coronel Rodrgues Galhardo e ao Major Mousinho de Albuquerqu e
enriquecid as com um quadro desdobrável com uma listagem dos participantes das expediçõ es a
Moçambique e um suplemento dedicado ás Colónias portuguezas.Exemplar nº 5 com dedicatóri a para o
Conselheiro João Franco. Est á revestido po r uma bonita encadern ação editorial em tela com ferros
próprios a ouro.
20,00 € 40,00 €
370
PERNES, Visconde de.- (M anuscritos).- Espólio do Viscond e de Pern es constituído por mais
de 500 documentos entre cartas, circulares, convites, oficios, factu ras, orçam entos etc. Cerca de 2/3 são
de amigos ou instituições militares estrangeiras, coincidentes com a estadi a daqu ele o fici al em Paris
como adido militar da nossa embaixada em França. Muitos documentos dizem respeito a compras feitas
pelo nosso exército a fab ricant es internacionais de materi al de guerra.
150,00 € 300,00 €
371
PERROUX, Louis.-La Serrurerie d'Art : Compositions sur les Styles Renaissance, Louis XIV,
Louis XV & Louis XVI (XVIe., XVIIe., et XVIIIe. Siécles).- Dourd an: Librairie spéciale d'Architecture
Émile Thezard, s.d.(1890?).- (2)p.: 50 est.; 42cm.-E
Trata-se da rara e apreciad a edição original
deste notável estudo sobre ferrag ens e trabalhos em ferro que em 50 estampas de grande fo rmato
apres enta um grande num ero de exemplos de estilos desde o Seculo XVI até ao século XVIII, do maior
interesse técni co e artístico. As estampas estão carcelad as para melhor utilização. Meia-en cad ern ação d e
pele, da época.
65,00 € 130,00 €
372
PESSANHA, José Benedicto d'Almeida.- Noticia historica dos Almirantes Pessanhas e a sua
descend ência d ada no anno d e 1900.- Lisboa: Imprensa de Lib anio da Silva, 1900.- 45p.: 3 f. desd.;
35cm.- B.
Rara 1ª edi ção d este trabalho g enealógico, de esmerado apu ro gráfico com p ágina d e
rosto adornada com o Brasão dos Pessanhas impresso a cores. Exemplar enriqu ecido com uma
dedicatória do autor para conselheiro João Franco. Capas empoeiradas.
25,00 € 50,00 €
373
(PESSOA, Fernando trad.)- Qu aker Oats.- (Madrid): (Vi cente Rico), s.d.-32p.:il.; 18cm.-B
Trata-se do famoso opúsculo/prop agand a dos flo cos de avei a " Qu aker Oats" cuja tradu ção é at ribuída
geralmente a Fernando Pessoa. Tem diversas receitas e vem com o texto composto a duas colunas e
adornado com figuras. Capas a cores. É raro e muito procurado. Estimado.
30,00 € 70,00 €
374
PINTO, Silva.- Santos Portuguezes.- Lisboa: Livr. A. M. Pereira, 1895.- (6), XVIII, (2), 268,
(4)p.; 18cm.- B.
Interessante e invulgar h agiológio tradicion al. Capa ilustrad a a cores. Com
dedicatória para o conselheiro João Franco. Últimas folhas c/ trabalho de traça. Muito apreciado e
invulgar.
10,00 € 20,00 €
375
PINTURA.- 9 catálogos com os seguintes títulos: Ao numero e a Almada Negreiros / exposição
de Lima de Freitas- Junta de Turismo da Costa do Sol ( 1977); Luis Dourdil : Pintura / Galeria Diário de
Notícias (Lisboa, 1982); Ilia Glazunov / Fundação Calouste Gulbenkian (Lisboa, 1984); Manuel
Felguerez / Fundação Calouste Gulbenkian (Lisboa, 1981); Man : memórias do quotidiano-1974-1981 /
Junta de Turismo da Costa do Sol (1981); Lis'79 : Exposição Internacional de Desenho Portug al /
Secretaria d e Estado da Cultura (1979); Exposição colectiva pintura / Galeria Valbom (Lisboa,
2000);Francisco Simões-Paris 1990 / Magellan Galerie (Paris, 1990); Lima de Freitas / Galeria Tempo Grupo Alvarez (Lisboa, 1980).
Todos muito ilustrados por vezes a co res. O penúltimo tem um texto
de David Mourão -Ferreira e o ultimo um de Natália Correia. Junta-se ainda um desdob rável de um a
exposição colectiva na Galeria São Bento (1998) com autógrafos de Lima de Freitas e Eurico.
25,00 € 50,00 €
376
PINTURA.- 8 catálogos com os seguintes títulos: Cesariny / Almadarte Galeria (Costa de
Caparica, 1991); Eurico Gonçalves : como a água para a co rrent e do Rio / Galeria São Mamede (Lisboa,
2000); Bonifácio Lázaro Lo zano / Casa d e Bocag e (Setúbal, 1991); Nikias Skapinakis :Breve antologia
1950-60-70-80-90 / ces ar Galeria ( Lisboa, 1998); Bonifácio Lázaro Lozano / Galeria de Arte Sabine
52

(Estoril, 1993); Gracinda Cand eias : "Memórias do Longe-Transparências" / Verney Galeri a (Oeiras,
1997); José Rodrigues / Galerias Yela (Lisboa, 1999); Primeira exposição do Surrealismo ou Não /
Galeria São Mamed e (Lisboa, 1994). Muito ilustrados por vezes a co res. Alguns com autógrafos dos
artistas.
20,00 € 40,00 €
377
POESIA.- 12 obras com os títulos seguintes: A caixinha das cem con chas / Eugenio de C astro
(1923); Interlunio / Eugenio de Castro ( 1911); Poesias recitadas no Sarau Litterario e Musical realisado
em ben eficio dos Albergu es No cturnos …. Em 10 de Março d e 1884 / David Corazzi (Lisbo a, 1884);
Mil Trovas populares portuguezas / colleccion adas e prefaci adas por Agostinho de Campos e Alberto
d'Oliveira ( Lisboa, 1903); Folhas ao vento / João Osorio (Lisboa, 1903); A Duqueza de Bragan ça / José
Carlos de Gouvêa (Lisboa, 1898); Zara - Edição poliglota / Antero de Quental ( Lisboa, 1894); Sonetos /
Maria d e Carv alho Lisboa, 1916); Salomé / Eug énio de Castro (Coimbra, 1934); Tobias: versão do
conto biblico / Antonio Vianna (Lisboa,1901); Eros : poema-Symbolo em duas jornadas / J.M.
green fi eld de Mello ( Lisboa, 1895); Sul / Martinho de Brederode (Lisboa, 1905). Alguns com
dedicatória para o Conselheiro João Franco.
20,00 € 40,00 €
378
POESIA Experimental : Suplemento especial do " Jornal do Fundão" / organizado por António
Aragão e E. M. de Melo e Castro ( 24 / Jan eiro / 1965 ).- S.l.: Jornal do Fundão, 1965.- 4p.; 49cm.-B
Trata-se do raríssimo suplemento do "Jornal do Fundão" inteiramente dedi cado á po esia exp ermental e
organizado por Antonio Arag ão e E.M. de Melo e Castro. Nele s e traçam os principios d a poesi a
experimental po rtuguesa d a qual os dois org anizado res fo ram os os prin cipais cori feus e se ap res entam
textos inéditos de out ros cultores dess a corrente po ética. Assim torn a-s e hoje uma not ável p eça d e
colecção do m aior interesse p ara a história da noss a poesia. En cerra excelente colabo ração d e António
Ramos Rosa, Herberto Held er, José Blanc de Portugal, José Alberto Marques, Salette Tavares, António
Barahona, Maria Albert a Menéres e dos organizadores. Dobrado.
100,00 € 200,00 €
379
POESIA 61 / Casimiro d e Brito, Fiama Hasse Pais Brand ão, Gastão Cruz, Lui za Neto Jo rge,
Maria Teres a Horta.- Faro: (Tip. de Cácima), 1961.- 5 opúsculos; 22cm.-B
Colecção complet a
desta importante publicação colectiva d e po esia, bem representativa d a nov a poesi a dos anos 60. É
composta por opúsculos separados com os seguintes titulos: Canto Adolescente / Casimiro de Brito;
Morfismos / Fiama Hasse Pais Brandão; A morte percutiva / Gastão Cruz ; Quarta Dimensão / Luiza
Neto Jorge; Tatuagem / Maria Teresa Horta. Todos dentro de port-folio próprio ilustrado com linóleo de
Manuel Baptista. Raro.
80,00 € 160,00 €
380
POILLERAT, Gilbert.- Ferronneri e d'aujourd'hui.- Paris: Éditions d'Art Ch arles Mo reau, s.d.(6)p.: 48 est.; 33cm.-E
Trabalhos d e ferragens artísticas, pelos grandes m estres frances es d a
época. Estampas em cartolina, carcelad as para melhor manuseam ento. Meia-encadern ação de pele.
20,00 € 40,00 €
381
POLICIA.- REGULAMENTO dos Corpos d e Policia Civil aprovado por Decreto d e 21 d e
Dezembro de 1876.- Lisboa: Imprensa Nacional, 1877.- 33p.; 22cm.-C + REGULAMENTO Geral de
Policia para o transito no Continente do Reino e nas Ilh as Adjacentes entrada d e viandantes e sua saíd a
para o estrang eiro.- Lisboa: Imprensa Nacional, 1865.-32p.; 24cm.-B
O primeiro titulo é o famoso
regulamento de Antonio Rodrigues Sampaio e vem com cartonagem da época. 10,00 € 20,00 €
382
PORRAS, Manuel.- Anatomia Galenico-Mod erna compuest a por… d edicad a al apostol de l as
Indias San Francisco d e Xavier.- Madrid: En la Imprent a de Musica por Bernardo Peralta, 1716.-(64),
614p.: 20 est.; 20cm.-E
Trata-s e de um ex emplar de trabalho desta rara e important e obra d e
medicina esp anhola, dedicad a a S. Francisco de Xavier, hoje notável exemplo do renascer d a medicin a
na Peninsula Ib érica no Século XVIII, que v em adorn ada com gravuras de anatomia fin amente abert as
em cobre. A este exemplar falta o retrato e o frontispicio com a imagem d e S. Francisco d e Xavier no
leito de morte e a ultima folh a. Apresent a também uma manch a acastanhad a na marg em superior d e
muitas folhas. Encadern ação da época, inteira de pele, com defeitos.
40,00 € 80,00 €
383
PORTUCALE : Revista ilustrada de cultura literaria scienti fica e artistica / directores : Augusto
Martins, Claudio Basto e Ved ro Vitorino.- Porto: Empres a Industrial Grafica do Porto, 1928-1945.53

XVIII volumes: il.; 25cm.-E e B
Primeira série completa desta importante revista de cultura qu e
arquivou documentos inéditos e artigos rel evantes da noss a literatura, tendo ainda vers ado assuntos tão
díspares como a etnografi a, a filoso fia e a pintura. Os p rimeiros11 volumes estão en cadernados em
meias-en cadernações d e tela d a épo ca os rest antes em b rochura. Junta-se ainda : 2ª s erie 11 num eros e
os 2 numeros da 3ª série que são raros.
75,00 € 150,00 €
384
PORTUGAL Maravilhoso / direcção literári a de João de Barros e Artística de Machado da luz.Lisboa: Edições Universo, Lda., 1952.- 4 vol.: il.; 26cm.- E.
Relato apaixonante dos factos mais
relevant es acontecidos ao longo de toda a existência de Portugal como Nação. Impressão cuidad a em
excel ente papel. Muito ilustrado no texto e em separado a cores. Os volumes intitulam-se: I Portugal na
História; II Terras e monumentos de Portugal; III Portugal em Acção; IV Portugal de Além-M ar.
Excelentes en cad ernações editoriais, inteiras de pele com ferros próprios mas lombadas e pastas.
75,00 € 150,00 €
385
POSTAIS.- Album com 480 postais ilustrados estrangeiros e portugues es. Album levemente
cansado com cap as empoeirad as.
150,00 € 300,00 €
386

POSTAIS.-Album com 558 postais ilustrados estrangeiros e portugueses
150,00 € 300,00 €

387
POSTAIS.- Album com 316 postais, todos com retratos de artistas po rtugueses d e teatro e
revista. Conjunto muito interessante.Pastas e lombada um pouco cansadas.
150,00 € 300,00 €
388
POSTAIS.- 48 postais
Conjunto de 48 postais ilustrados com retratos d e artistas d e teatro, portugueses e estrangeiros. De
salientar que 11 apresent am as assinaturas autógrafas dos próprios.
25,00 € 50,00 €
389
QUEIRÓS, Eça de.- A correspond encia d e Fradique Mend es: (memorias e notas).- Porto:
Livraria Chard ron, 1900.- (4),244p.;19cm.-B
1ª edição. Exemplares em brochu ra como este s ão
raros e muito procurados. Carimbo no anterrosto.
50,00 € 100,00 €
390
QUEIRÓS, Eça de.- O Crime do Padre Amaro.- Edição definitiva.- Lisboa: Typ. Castro Irmão,
1876.- VI, 362p.; 18cm.-E
Trata-s e d a raríssima 1ª edição em livro deste notável roman ce,
publicado depois da polémica surgida após o aparecimento em folhetins na "Revista Occidental". Foi
completamente revista e modi ficad a p elo autor e é hoje a obra mais ap reciada e p rocurada d e Eça.
Exemplar revestido por meia-en cadernação de t ela, modesta, completo mas um pouco manuseado, com
diversos cadernos e folhas quas e soltos. Algumas folhas com o corte imperfeito. Alguns picos de
humidade devido á qualidade do pap el. Pagina de rosto com restauro e carcela junto ao festo e duas
pequenas manch as de tinta (uma atinge também o corte das folhas seguintes). Marg ens das folh as
levemente aparad as. Raríssimo e mesmo assim valioso.
350,00 € 700,00 €
391
QUEIRÓS, Eça de.- A ilustre Casa de Ramires.- Porto: Livraria Chardron, 1900.- (4),
543p.;19cm.-E
1ª edição deste ap reci ado rom ance que foi publicado incompleto na "Revista
Moderna" editada po r Eça em Paris. Este ex emplar contém um retrato de Eça que n ão faz parte d a
edição. Meia-encadern ação de pele, levement e cans ada. Rubrica no rosto. Como habitualmente
levemente aparado. Rara.
130,00 € 250,00 €
392
QUEIRÓS, Eça de.- Os M aias : episódios da vida romantica.- Porto: Livr. Intern acional d e
Ernesto Chardron, 1888.- 2 vols.; 19cm.-E
1ª edição de um dos mais importantes roman ces d e
Eça, sempre muito apreciado e procu rado.Encadern açõ es antigas inteiras de tela. Assinatura nas paginas
de rosto. Como habitualmente levemente aparado.
300,00 € 600,00 €
393
QUEIRÓS, Eça de.- Os Maias: episódios da vida romantica / illustrações de Alberto de Souza.Porto: Livraria Chardon, 1927-28.- 2 vol.: il.; 24cm.- E.
Apreciada edição, ilustrada figuras no
texto e com estampas em separado,algumas a cores. Encs. do editor. Leves pico de húmidade.
15,00 € 30,00 €
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394
QUEIRÓS, Eça.- O Mandarim / illustrações de Rachel Roque Gamei ro.- Porto: Livr. Chardron,
1927.- (4), XI123p.: il.; 24cm.- B.
Apreciada edi ção ilustrada com estampas em separado. Enc.
edit. Estimado.
15,00 € 30,00 €
395
QUEIRÓS, Eça de.- O Primo Bazilio.- Porto: Livraria Internacional de Ern esto Chardron,
1878.- 636p.; 18cm.-E
1ª edição. É considerado por alguns autores como o melhor roman ce d e
Eça. Exemplar completo mas um pou co manus eado, com alguns cadernos e folhas quase soltas. Corte
imperfeito. Meia-encadernação, da época em pele, modesta. Valioso .
180,00 € 350,00 €
396
QUEIRÓS, Eça de.- O Primo Bazilio: Episódio doméstico / illustrações de Alb erto Sousa.Porto: Livraria Chardon, 1927.- 463, (2)p.: il.;24cm.- E.
Apreciada edição ilustrad a no texto e
em separado a cores. Enc. do editor. Estimado.
15,00 € 30,00 €
397
QUEIRÓS, Eça de.- A Reliquia.- Porto: Typ. de A. J. da Silva Teixeira, 1887.- (18), 441p.;
20cm.-E
1ª edição deste ap reci adíssimo romance de Eça, hoje rara e muito p rocurada.Meiaencad ern ação de p ele. Insigni ficant es picos de humidade marginais e como habitualmente ligeirament e
aparado. Estimado.
150,00 €300,00 €
398
(QUEIRÓS, Eça de).- REVISTA Moderna : Publicação quinzenal ilustrad a / director M.
Botelho .- Anno I Nº 1 ( 15 d e Maio d e 1897) a Ano III
Nº 30 (Abril de 1899).- Paris: 1897-1899.- 29 numeros
em 2 vols.: il.; 32 e 36cm.-E
Pensamos tratar-se
de tudo quanto se publicou desta importante e raríssima
revista literaria luso brasileira publicada em Paris,
concebid a literariam ente por Eça d e Queirós e editad a
pelo filho do Conde do Pinhal, Martinho Carlos Arruda
Botelho. De esmerado apu ro gráfi co, pro fusament e
ilustrada no texto e em separado, é bom exemplo do
estilo "Arte Nova" na imprens a da épo ca. Para al ém da
excel ente colaboração literaria é hoj e uma not ável p eça
de colecção qu eirosiana p rocuradíssima pois nela o
insigne escritor publicou a "Ilustre Casa de Ramires" e
três contos; " A Perfeição" , "José Matias" e "O Suav e
Milagre" e crónicas de ab ertura em quase todos os
primeiros numeros. Conjuntos completos com os ultimos
numeros (25 -30) são raríssimos pois esses núm eros s ão
de maior formato e os primeiros 24 numeros tinham
paginação seguida. Os
exemplares da B.N.e da
Biblioteca da Universidade
de Coimbra estão sem os
ultimos numeros. A este exemplar falta o nº 27, mas mesmo assim é
muito significativo pois tem os 28, 29 e 30 que qu ase todos os outros
exemplares das bibliotecas públicas não possu em. Meias-en cad ernações
da época em pele.Todos os numeros conservam as resp ectivas cap as de
brochura (excepto 2-8).
750,00 €1.500,00 €
399
QUEIRÓS, Eça d e).- TAGARRO (1901-1931 ).- Técnica mista
( 15 x 8,5cm.)
Original do des enho d a capa do livro de J aime Cortesão " A questão
Social e Eça de Querós" publicado pela Seara Nov a em 1949 que
representa um perfil de Eça de Queirós. Peça de colecção queirosian a.
40,00 € 80,00 €
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400
QUEIRÓS, José.- Olarias do Monte Sinay / ilustrações de Alberto Sousa.- Lisboa: Typ. Castro
& Irmão, 1913.- (4), IX, 119, (2)p.: il.; 23cm.- B.
Ap reci ado estudo d e José Queirós Adorn ado
com diversas figuras intercal adas no texto e nove estampas em separado.
15,00 € 30,00 €
401
RALLEVA, D. Remigio.- Dos Nabos e Tomates e algumas considerações acerca do Pepino.S.l.: S.n., 1913.- 48p.:il.; 19cm.-B
Trata-se de uma curiosissima publicação poética de índole
chistosa e brej eira publicada sob pseudónimo e atribuída a Artur Alberto de Av elar. Pensamos trat ar-s e
da segunda edição já enriqu ecida com a inclusão de versos sobre a primeira. Vem impressa em papel
couché e ado rnada com figuras no texto e uma possível caricatura do autor. Parece ser rara.
15,00 € 30,00 €
402
RECORD (THE) number o f a Reco rd Reign : Her maj esty's glorious jubilee 1897 / published
by the proprietors o f The Illustrated London News.- London: Illustrated London News, 1897.- pag. não
numerada: il.; 41cm.-E
Numero especial publicado pelo famoso jornal " The Illustrated London
News" para comemorar o jubileu da Rainha Vitória. De grande apuro gráfi co vem ilustrado com muitas
estampas em cromolitografia e as paginas de texto estão adornad as com tarjas deco rativas a ouro.
Encadernação editorial.
15,00 € 30,00 €
403
REDOL, Alves.- Avieiros : roman ce.- Nova v ersão, com p refácio do autor.- (Lisboa):
Publicações Europa-Ameri ca, 1968.- 326, (6)p.; 21cm.-B
Trata-se da 5ª edição revista e prefaciad a
pelo autor. Exemplar valorizado com dedicatória autóg rafa.
15,00 € 30,00 €
404
REGIMENTO interno da Camara dos Senhores Deputados d e 25 de Fevereiro d e 1896.Lisboa:Imprensa Nacional, 1896.- 112p.; 10cm.-E + CODICE Civile del Regno d'Italia : com note,
richiami ed indice al fab etico-analitico.- Quinta edizione.- Milano: stab. Tip. F. Manini, 1882.- 767p.;
11cm.-B + CODICE di Procedura Civile del Regno d'Italia : com note, richiami ed indice alfabetico analitico.- Quinta edizione.-Milano: Stab.Tip. F. Manini, 1882.- 432p.; 11cm.-B + CODICE di
Procedura Penal e d el Regno d'It alia : com note, ri chiami ed indice al fabetico-analitico.- Milano: Stab.
Tip. F. Manini, 1882.- 440p.;11cm.-B
+ CODICE Penale del Regno d'Italia : com note, richiami
ed indice al fabetico-analitico.- Milano: Stab. Tip. F. Manini, 1882.- 304p.; 11cm.-B
Ediçõespequ eno fo rmato. Capas empoeiradas.
15,00 € 30,00 €
405
RÉGIO, José.- 1 Carta autógrafa .-( 2p.; 22cm.)
Carta dirigida ao Dr. Luis Francisco Reb elo, depois de ter recebido para ap reciação uma peça d e teat ro
do então jovem dramaturgo: " Não é muito o que t enho ou quero dizer-lhe, e po r uma razão simples: a
sua peça é mais uma exp eriên cia, uma tent ativa, do que própriam ente uma peça fatalmente nas cida d a
vontade involuntaria e pro funda dum ser. Não ignoro quanto essas experi ências estão n a linha do dia de
certo teatro e autores modernos. Sobretudo, não quero ignorar quanto podem ser fecundas para a
fecund a liberdad e do teatro. Eis o aspecto pelo qual, principalmente, aplaudo a sua peça." e termina
incentivando, " Pois para diante, que o nosso teatro bem precisa de gente nova!"
Assinada e datada de Portalegre 19 / 1 / 1948.
100,00 € 200,00 €
406
RÈGIO, José.- 1 Disco.- 33 rotações.
José Régio : poesias / ditas por José C. Ary dos Santos.- Roda : Poesia. Capa com foto de Eduardo
Gageiro.
20,00 € 40,00 €
407
RÊGIO, José.- Mas Deus é Grande: Líricas de …- Lisboa: "Inquérito", 1945.- 110, (3)p.;
19cm.- B.
1º edição. Capas com leves picos de acidez.
10,00 € 20,00 €
408
REGIONALISMO.- 12 opúsculos com os titulos seguintes: Uma certidão d e Fern ão Lop es
passada ao Mosteiro d e Roriz em 1451 / Antonio Gomes da Roch a Madahil (Guimarães, 1939); Ourém
da Vila Velha à Vila Nov a / António Rodrigues Baptista (1975); A Cruz d e Villa Viços a monographi a
historica / Rodrigo Vicente d'Almeida (Lisboa, 1908); O Convento dos Capuchos da Costa da Caparica ;
Penafiel : A cidade o Concelho / José Julio da Mota Barbosa (1942);Aspectos populares do culto de
Nossa Senhora do Cabo / Joaquim Fontes (Lisboa, 1952); Archeologia do Distrito de Castello Bran co /
Tavares Proen ça (Lei ria, 1910); Termas do Carv alhal : Castro d'Aire Portug al (1929); Con celho d e
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Chaves : relatório apresentado ao Sr. Conselhei ro Gov ernado r Civil de Villa Real precedido d'uma
introducção / João Lopes Carneiro de Moura; Velhedos Leceiros I / Jorge Bento (Matosinhos, 1986);
Apontamentos para um Diccionario Chorográfi co de Timor : memoria / Raphael d as Dores (Lisboa,
1903); Representação das Fabricas de destillação da Ilha de S. Miguel á Camara dos Senhores
Deputados : pareceres (Lisboa, 1893).
20,00 € 40,00 €
409
REGIONALISMO.- 11 publicações com os títulos seguintes: A Questão do Douro: Esboço d e
projecto para a sua resolução / Frei Thomaz (Porto, 1906); A Covilhã no Trabalho: « O bem supremo e a
cousa mais importante do mundo é a cultura» (Frederico Schlegel) / Tenete Elias da Costa (Covilhã,
1928); Questão do traçado d e Alpedrinha ao Fundão / Caminho de Ferro da Beira Baixa (Lisboa, 1886);
Questão Duriense: I Marca Regional / Commissão executiva dos lavradores do conselho da Regoa
(Porto, 1906); Relatorios e Contas 1907 - 1908: da Presidência de honra de Sua M agestad e a Rainha D.
Amélia / Liga Promotora dos Melhoramentos d e Cintra (Lisboa, 1909); Remedio contra a Usura:
Conselhos aos habitantes de Mogadouro para que fund em uma Caixa Economica / Folhetos para o Povo
nº3 (Lisboa, 1901); Revista das Beiras: aveiro, Castelo Branco, Coímbra, Guarda, Viseu (Lisboa, 1923);
O Nacionalismo: Conferencia no congresso de Vianna do Castello, em 2,3 e 4 de Agosto de 1905 /
Jacinto Candido (Viann a, 1906); Monumento da Carid ade Vi annense ou A Offi cina d e S. José de
Vianna do Castelo na sua geren cia de 1909 (Lisboa, 1909); A Administração das Receitas do Municipio
de Pombal: Na Gerencia do Ex-Presidente Bacharel Joaquim Ignacio Cardoso Pimentel (Coimbra,
1905); A Administração das Receitas do Muni cipio de Pombal: Na Gerencia do Ex-Presidente Bacarel
Joaquim Ignacio Cardoso Pimentel - (Continuação) II ( Coimbra, 1905); Quase todos com dedicatórias
para o conselheiro João Franco.
20,00 € 40,00 €
410
REGIONALISMO.- 15 opúsculos com os titulos seguintes: Monografia da Vila de Almeirim /
José Verm elho (Almeirim, 1935); Recl amação do supprimido Concelho d'Alcoch ete (Lisboa, 1897);
Uma excu rsão á Serra da Arrabida: Noticia historica... (Lisboa, 1903); Florilégio de Leiria /Americo
Cortez Pinto (Leiria, 1949); Carrazeda de Anciaes: notas monográfi cas / Cândida Florinda Ferreira
(Lisboa, 1933); Memória histórica e descritiva da Igrej a Matriz de Vila Verde de Ficalho / Francisco
Valente Mach ado (Lisboa,1978); Romanceiro tradicion al do Distrito de Faro (Madrid, 1988); Estudos
Regionais: Subsidios para a historia da antiga terra do Prestimo e terras que foram do seu termo / Jo ão
Domingues Arêd e (Cucujães, 1925); Espinhal, Vila da Beira : Impressões e Memórias ( 1952); A Cru z
de Villa Viçosa : Monographia Historica / Rodrigo Vicente d'Almeid a (Lisboa, 1908); Ciladas -São
Romão : Apontamentos históricos / Henrique da Silva Louro (Évora, 1967); Beja e as suas forti ficaçõ es
/ Carlos Canelas (1967);Guia do Forasteiro do Concelho de Santiago do Cacém (1956); A Santa Casa da
Misericórdia do Fundão/ Al fredo da Cunha (Porto, 1925); As inscrições do Castelo de Palmela / J.
Cordeiro de Sousa (Lisboa, 1937).
15,00 € 30,00 €
411
REGISTO Parlamentar .- 1ª Anno Nº 1 (Lisboa 31 Janeiro d e 1893) a 3º Anno Nº 14 (Lisboa,
31 Dezembro d e 1895).- Lisboa: (Al fredo Ansur), 1893-1895.- 14 numeros em 1 vol (256p.); 12cm.-E
Colecção seguida (com falta ap enas dos ultimos nrs. 15 e 16 que devem ser raríssimos) desta
curiosissima revista periódica editada po r Al fredo Ansur com interess antes com entarios á actividad e
parlamentar d a época.Em p equeno form ato, vem revestida por encadernação d a época inteira d e
percalina. Alguns riscos a lápis. Rara.
20,00 € 40,00 €
412
REIMPRESSOS cinco textos colectivos de surrealista em português de que são autores / Mario
Cesariny; Antonio Maria Lisboa; Mario Henrique Leiri a; Pedro Oom; Cruzeiro Seixas.- Lisboa: S. n.
(Typ. Mário Contreiras), 1970.- (18)p.: il.; 33cm.- B.
Raríssima publicação limitada a 250
exemplares númerados com a reimpressão de textos surrealistas, promovida por Cruzeiro Seixas, Mário
Cesariny e Mário Henrique Leiri a. Contém no port-folio próprio, colada um "hors-texte" dos promotores
intitulado "Para bem esclarecer as gentes qu e continuam à espera" , com a emend a proposta po r
Cruzeiro Seixas e nele feita á mão da palavra "vapo r2 para palavra "pavo r". Peça de colecção.
90,00 € 180,00 €
413
RELATORIO e propostas de Lei referentes ás Provincias Ultramarin as e ao Districto autónomo
de Timor apres entados n a Câmara dos Senhores Deput ados da Nação Portugu eza na sessão l egislativa
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de 1905 pelo Ministro e secretario de Estado dos Negocios da Marinha e Ultramar / Manoel Antonio
Moreira Junior.- Lisboa: Imprensa Nacional, 1905.- 2 vols.; 30cm.-B
Muito informativo.
Primeira parte: Relatorio, Segunda Parte : propostas de lei. Com dedicatória para o Conselheiro João
Franco. Leves vestigios de lepismatídeo nas capas e lombadas.
15,00 € 30,00 €
414
REMEDIOS, Mendes dos.- História da Literatura Portuguêsa: desde as origens até a
actualidad e.- Quinta edição .- Lisboa; Porto; Coimbra; Rio de Janeiro: Lumen, 1921.- 691, (2)p.;
24cm.- E. Trabalho Justamente apreciado, sempre de útil consulta. Meia-encadern ação de pele.
10,00 € 20,00 €
415
RETRATOS DOS REIS DE PORTUGAL.- 16 gravuras ( 23 x 18cm.)
Colecção d e g ravuras finam ente abert as a t alhe dô ce em cob re, com retratos dos Reis de Portugal
constituída por duas (D. João I e D. João V) g rav adas po r Deb rie e as rest antes da séri e dos "Reis d e
Portugal gravadas por Petrus Perret ( Ern esto Soares-Hist. da Grav. Em Portugal II, 1474). São todas de
bonito efeito estético e algumas t êm escrito o cognome do rei a tinta. Três apres entam man chas d e
humidade marginais.
75,00 € 150,00 €
416
RETRATOS DOS REIS DE PORTUGAL.- 20 Gravuras(16 x 10,5cm.)
Conjunto de 20 Gravu ras fin amente abertas em chap a em talhe dô ce po r António José Quinto, notável
artista da céleb re Oficina Calcográfica do Arco do C ego. Fazem p arte d e uma s érie d e 27 d estinadas a
ilustrar a edição de 1806 dos " Di alogos" de Pedro de M ariz mas qu e na época t ambém se vendi am em
separado, para emoldurar, hoje muito raras e apreciadas.São todas de grande qualidad e técnica e artística
e de bonito efeito est ético. Duas apresentam imperfeiçõ es nas marg ens, sem afectar o caland rado d a
impressão.
100,00 € 200,00 €
417
REVISTA de Guimarães: numero especial- Francisco Martins Sarm ento.- Porto: Typ. de
Antonio José da Silva Teixeira, 1900.- (8), 105, (1)p.: il.; 32cm.- B.
Neste número de homenagem a
Martins Sarmento colaboraram: José Sampaio, Domingos Leite de Castro, Rocha Peixoto, Teófilo
Braga, Conde d' Arnoso, Raul Brandão, Sousa Viterbo, J. Leite de Vasconcelos e outros. Muito ilustrado
com estampas impressaa em sep arado. Com um retrato do hom enageado. Capas de brochu ra originais
um pouco empoeiradas.
15,00 € 30,00 €
418
REVISTA Ilustrada : Publicação quinzen al / propriet arios Mari ano Lev el & Antonio Mari a
Pereira.- Ano I Nº 1 (15 Abril 1890) a Ano III Nº 60 (1892).- Lisboa: Antonio Maria Perei ra, 18901892.- 3 vols.: il.; 41cm.-E
Colecção completa desta importante revista literária e in form ativa da
sociedade portugu esa da épo ca. Em grande fo rmato, vem profus amente ilustrada e tem colabo ração dos
melhores es critores d a épo ca.Conjunto estimado e bastante valorizado por conserv ar em bom estado as
bonitas encadern açõ es editoriais com ferros próprios. Muito invulgar.
90,00 € 180,00 €
419
REVISTA de Portugal / director Eça d e Qu eiroz.- Vol. I a IV (1889 a 1892).- Porto: Lugan &
Genelioux, 1889-1892.- 4 vols.; 23cm.- E.
Colecção completa desta valiosa publicação literári a
dirigida por Eça de Qu eiróz, que en cerra col aboração d e figura prestigiadas das nossas letras, Antero d e
Quental, Ramalho Ortigão, Fialho de Almeida, Leite de Vasconcellos, Teófilo Braga e Oliveira Martins
entre outros. Conjunto com a "variante de reimpressão de diversas páginas"Mei as encad ern ações de pel e
(levemente cansad as na charn eiras) cons erva as capas.
200,00 € 400,00 €
420
REVISTAS literárias (números soltos): ALTURA: cadernos de poesia, nº1 (1945 ).; SÍNTESE:
cadernos ibéri cos de cultura in formação e crítica, nº 2.; NOTÍCIAS DE BLOQUEIO: fascículos d e
poesia, nº 8 (1961).; SALÉM: revista poesia - dedicada a Sophia de Melo Breyner, nº 2 (1987).;
COIMBRA 60: antologia literária, nº 2 (1960).; COIOTE.- capítulo 4.;
15,00 € 30,00 €
421
REVISTAS Literárias (números Soltos): CONFRONTO: antologia de escritores modernos,
vols 1 e 2 (1946); LITORAL: revista mensal de cultura, nº1 (1944); FOLHAS DE POESIA, nºs1 e 2
(1957); QVATRO VENTOS: revista lusíada de literatura e arte, tomo II - nºs 4 a 6 (Out.de 1954 a Mar.
de 1955); NOVA RENASCENÇA: revista trimestral de cultura, nº 1 - vol. I (1980) e nº 2 - vol. I (1981):
CULTURA PORTUGUESA: revista bimestral da Secretari a d e Estado da Cultura, nº 1 (1981) e 2
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(1982); RAIZ E UTOPIA, nºs 5/6 e 7/8; PENÍNSULA: cadernos culturais, nº 2 (1969); CRVZADA
NOVA: revista nacionalista de arte & dovtrina, nº 1(1928); SÍLEX: revista de letras e artes, nº 4 (1980)
e 6 (1981);
20,00 € 40,00 €
422
REVISTAS Literárias (números soltos): CONTRAPONTO: cadernos de crítica e arte, (1950).;
DIONYSOS: Revista mensal de philosophia, sciencia e arte, nºs 2, 3 e 4 (1912).; SÍLEX: revista de
letras e artes, nº 3.; ÁRVORE: folhas de poesia, 2º fascículo - Inv erno (1951-52 ).; AVENTURA: revista
de cultura, nº 4 (1943).; A SERPENTE: fascículos de poesia, nº 3 (1951);A RAJADA: revista de critica,
arte e letras, nº1 (1912).
20,00 € 40,00 €
423
REVISTAS Literárias (núm eros soltos): MENSAGEM: mani festo duma geração, nº 5 (1940).;
BOHEMIA NOVA: Revista de Literatura e Sciencia, nº 1 (1889); O LIMIAR DA VIDA: Publicação
mensal de literatura, sciênci as e sport, nº 2 (1919).; ÁRVORE: boletim cultural / cooperativa árvore, nºs
1(1975) e 4 (1976).; A NOSSA REVISTA: mensário fundado por alunosd a Faculdad e de Letras do
Pôrto, nºs 6,7(1921) e 8 (1922).; COMBATE, nºs 4 e 6 (1962).
15,00 € 30,00 €
424
REVISTAS Literárias (núm eros soltos): PRESENÇA: revista de arte e crítica, nº 2 (1940).;
GRAAL: poesia, teatro, fi cção, ensaio, crítica, nºs 1 e 2 (1956).; CONTRAVENTO: letras e artes, nºs 1
(1968) e 3 (1970).; CRITÉRIO: revista mensal de cultura, nºs 5 e 6 (1976).; TERRA LUSA: revista de
arqueologia artistica e etnografi a, nº 2 e 3 (1952).; ARTES PLASTICAS: análise crítica - ensaio e
ensaio, nºs 7/8 (1977).
20,00 € 40,00 €
425
REVISTAS Literárias (núm eros soltos): VÉRTICE: revista de cultura e arte, nºs 1 (1942) e
201(1960).; ÁGORA: revista de cultura universitária, nºs 1 (1935) e 3 (1936).; AMOR E LIBERDADE:
revista quinzenal de ciência, sociolojia, literatura e arte, nºs 1 e 3 (1904).; CLARIDADE: revista de
literatura, nº I (1929).; A ARESTA: revista de artes e letras, nºs 0 (1980), 7 e 8 (1984).; FENDA:
magazine frenética, nºs 1 e 2 (1979).;
15,00 € 30,00 €
426
RIBEIRO, Aquilino.- Príncipes de Portugal suas grandezas e misérias.- Lisboa: Livros do
Brasil, s.d (1952).- 228, (4)p.; 20cm.-B
1ª edição ilustrada por Cândido da Costa Pinto. Rubrica no
anterrosto. Obra muito apreciad a.
15,00 € 30,00 €
427
RODRIGUES, José Maria.- Camões e a Infanta D. Maria.- Coimbra: Imprensa daUniversidade,
1910.- 271p.; 25cm.- B.
Sobre a influ ência qu e teria a In fanta D. Maria n a pessoa d e Camões e n a
sua obra poética. . C/ decicatória do autor para o conselheiro João Franco.
15,00 € 30,00 €
428
B.

RODRIGUES, Urbano Tavares.- Poesia da Noite.- Lisboa: Cromotipo, 1970.- 64, (3)p.; 19cm.Edição original. Livro de poemas deste apreciado autor. Estimado.
10,00 € 20,00 €

429
RODRIGUES, Urbano Tavares.- Um a ped rada no charco : nov elas / capa de António Vaz
Pereira.- Lisbo a: Livrari a Bertrand, 1957.- 239, (6)p.;19cm.-B
1ª edição muito valorizada com
uma dedicatória do autor.
15,00 € 30,00 €
430
ROMA GALANTE (Opereta) - (Teat ro de S. Luis, 1924).- 4 Fotografi as/cart az (29 x
39cm.)Conjunto de 4 fotografias/cartaz da operet a " Roma Galante" de Jean Gilbert, pela Companhia
Portuguesa de Operetas de Arm ando de Vascon celos. Desempenh avam os principais papéis Au zenda d e
Oliveira, Fernando Pereira, Vas co Santan a, Maria Alvarez e So fia Santos. Trabalho do atelier
"Fotografia Brasil". Alguns buracos de alfinetes.
40,00 € 80,00 €
431
ROOSEVELT, Theodore.- African Game trails: Na account o f the afri can wanderings o f n a
american hunter-natu ralist.- New York : Charl es Scribn er's sons, 1921.- XV, 529p.: il.; 25cm.-E
Cuidada edição deste cl ássico da bibliografia de caça grossa afri can a. Vem ilustrada com diversas
estampas em s eparado. Encad ern ação editorial em tela. Exemplar valorizado com bonito ex-libris
temático.
40,00 € 80,00 €
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432
ROSA, Antonio Ramos.- Declives / desenhos d e Cruzeiro Seixas.- (Lisboa): Contexto, 1980.102, (2)p.; 22cm.-(Col. Cábulas de Navegação ).- B
Edição luxuosa adornada com 3 des enhos
de Cruzeiro Seixas. Exemplar valorizado com dedicató ria do artista.
25,00 € 50,00 €
433
ROYÈRE, Jean.- Cheminées et Coins de Feu.- Paris: Èditions d'Art Charles Moreau, s.d.-(6),
48 est.; 33cm.-E
Clássico sobre cheminés. Apresent a nas estamp as varios ex emplos. Meiaencad ern ação de pele.
15,00 € 30,00 €
434
RUBEN A.- A Torre d a Barbela: romance.- Lisboa: Livraria Portug al, 1964.- (4), 270, (1)p.;
22cm.- B.
1ª edição. Obra considerad a por muitos como a mais importante livro do autor.
Valorizado com dedicatória do autor.
35,00 € 70,00 €
435
RUBEN A.- Um Ad eus aos Deus es: Gréci a.- Lisboa: Livr. Portugal, 1963.- 181p.; 20cm.- B.
1ª edição. Rubrica no anterosto.
15,00 € 30,00 €
436
SABUGOSA, Conde de.- O Paço de Sintra: apontamentos históricos e archeológico / desenhos
de sua Mag estade a Rainha a Senhora Don a Amélia; col aboaração artística de E. Casanov a e R. Lino.Imprensa Nacional, 1903.- (4), XII,274p.: il., 2 plantas, 5 est. Color.; 34cm.- B.
Obra notável não
só do ponto de vista histórico como artístico. Está ado rnada com um conjunto de p recios as ilustraçõ es
intercalad as no t exto e em sep arado, sendo d e dest acar uma de g rand es dimensões, impress a a cores e
que reproduz "o tecto d a Sala dos Brasõ es no Paço d e Sintra". Exemplar d a rara triag em esp ecial,
impressa em pap el mais encorp ado e muito valorizado com uma dedi catória autógrafa d a Rainha D.
Amélia para o conselheiro João Franco. Estimado e valioso.
250,00 € 500,00 €
437
SADE, Marquês de.- A filoso fia na alcov a / prefácios de David Mourão-Ferreira e Luis
Pacheco.-Lisboa: "Afrodite", 1966.- 215.: il.; 18cm.- B.
Tradução portuguesa dest e
clássico francês dos livros eróticos p ela primei ra p ela primeira vez editado em Portugal e qu e levaria a
julgamento as pessoas que colaboraram na sua edição e a posterior cond enação. O livro considerado"
pornográfi co" teve um a edição de sóment e 2000 exemplares. Está ado rnado com 10 estampas impres as
em separado, em papel couch é. Tem colado na folha de guarda um aviso aos livreiros aconselhando-lh es
o maior cuidado na venda do livro e interditando-ao menores. Edição cuidada. Exemplar valorizado com
dedicatória do editor.
30,00 € 60,00 €
438
SAFARI: Revista mensal de Caça e Pes ca / di recto r Dr. Ed érito Segundo Lop es.- Ano I Nº 1
(Setembro 1964) a Ano II Nrs 4-5 (Set embro/Outubro 1965).- Louren ço Marques: S.N., 1964-1965.- 5
numeros em 4 vols.: il.; 19cm.-B
Tudo quanto s e publicou desta interess ante, mas efémera
revista cineg ética publicada em Moçambique e dedi cada em esp ecial á caça g rossa. Conjuntos
completos como este são muito raros.
35,00 € 70,00 €
439
SALAZAR (FOTOGRAFIAS).- 40 Anos de Salazar ao Serviço d a Nação.- Album ( 30 x
40cm.-)
Trata-se de um luxuoso album oblongo com este título gravado a ouro na pasta sup erior constituído por
folh as de cartolina neg ra ond e estão coladas 573 fotografias d e p equeno formato (9 x 12 cm.) qu e
documentam 40 anos do governo do estadista atrav és de imag ens obtidas em cerimónias públicas e
algumas particulares. Pela uniformidade das fotografias e respectiva qu alidade, suspeitamos que as fotos
devem ter sido tiradas por um ( ou mais?) dos fotógrafos o fici ais de São B ento e o album composto a
pedido de algum importante dignitário d a época. Todas têm numeração m anuscrita a tinta na marg em
inferior, mas desconhecemos se corresponderia a qualquer listagem com a identifi cação ou se apen as
indicariam a sequênci a de colagem no album, que tem evidente significado cronológico. Assim,
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pensamos que se trat a de uma notáv el recolha iconográfica provav elmente única e segu ramente com
muitas fotografias inéditas, adquirindo desta fo rma um maior significado biográfi co e histórico.
Encadernação inteira de chag rin com seixas decorad as a ouro e titulo na pasta superior.
1.000,00 €
2.000,00 €

440
SALAZAR.- 60 opúsculos da s érie " O Pens amento de Sal azar" publicada p elo S.N.I. Alguns
em Françês, Inglês e Espanhol e repetidos.Dentro de caixa em pano com rótulo na lombada.
15,00 € 30,00 €
441
SAMPAIO, Alberto.- As "Villas" do norte de Portug al : estudo sobre as origens e o
estabelecimento da prop riedad e.- Porto: Imprens a Moderna, 1903.- 172p.; 29cm.-B
Rara
separata da revista " Portugalia". Estudo importante e justam ente apreciado com interesse histórico.
15,00 € 30,00 €
442
SANTO ANGELO, Fr. Estêvão de / trad.- J ardim Carm elitano, Historia ch ronologica, e
Geografica : Noticias Sagradas,Domesticas, e Estranh as d e v arios sucessos d a Religião C armelitana /
composto na lingua italiana pelo R.P. Fr. Egidio Leoindelicato ; novament e cultivado, traduzido, e
addicinado no idioma Lusitano pelo M.R. P.M. Fr. Estevam de S. Angelo.- Lisboa Occidental: Na Regia
Officina Sylviana, 1741.- 2 vols.; 30cm.-E
Tal como Inocêncio refere (IX, 191) esta ob ra em 2
volumes divide-se em 4 partes cada uma com pagina d e rosto próp ria embora a p aginação em cad a
volume seja seguida. Os rostos dos volumes (1º e 3ªpartes) vem impressos a negro e verm elho e
adornados por vinh etas gravadas em chap a com as armas dos carm elitas. Trata-se de uma crónica geral
da fund ação da ordem com referências aos santos que nela flores ceram que vêm intercalad as com
poesias encomiasticas de varios poet as portugueses da época e que con ferem a esta ob ra um adicional e
importante interesse literario. Este exemplar vem revestido por encad ernações inteiras de pel e, da época.
O segundo volume apresenta manchas margin ais nas ultimas folhas e tem falta das 2 ultimas folhas
do índice. Obra muito invulgar.
65,00 € 130,00 €
443
SANTOS, Henrique Mat eus dos.- O Ban co emissor e suas relações com o estado e com a
economia nacion al.- Lisboa: Edição do Banco de Portugal, 1901.- (6), XVI, (4), 218p.; 24cm.- B.
Estudo economico com interesse para a relação ent re instituições com dedicatória do autor para o
conselheiro João Franco.
15,00 € 30,00 €
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444
SANTOS, Iberino dos.- Album de Caricaturas por… - (Lisboa): S.N. (Tip. Silvas), 1932.105p.:il.; 30cm.-B
Este album é constituído por 105 caricaturas de p ersonag ens conh ecidas d a
época feitas por Ib erino dos Santos. Parece faltar duas folhas iniciais. De particular interesse muitas das
caricaturas estarem enriquecidas com assinaturas autógrafas d as pessoas retratad as assim exemplar
único.
35,00 € 70,00 €
445
SANTOS, José Carlos Ary dos.- Resumo.- (Lisboa): Ed. do autor (ditr. Livr. Quadrante),
1972.- 73, (4)p.; 19cm.-B
1ª edi ção muito invulgar. Ex. valorizado com dedicatória do autor.
20,00 € 40,00 €
446
SANTOS, José Carlos Ary dos.- Tempo da Lend a das Amendoei ras: Rimance da Prin cesa do
país dos gelos qve em terras da moirama svspirav a contando em lovvor da fantasia dvm povo qve nasce
vive e morre entre o cév e a ágv a / para o I Festival do Algarve em MCMLXIV.- (Lisboa): ed. do autor,
19644.- (28)p.; 25cm.- B.
1º edição da terceira obra poética publicad a por este apreciado autor. Foi
apres entada no 1º Festival do Algarve em 1964 daí também ter muito interesse regional. Rara.
30,00 € 60,00 €
447
SANTOS, Reinaldo dos.- Oito séculos de Arte Portuguesa: história e espírito.- Lisboa:
Empresa Nacional de Publicidade, (1970 data do 3º vol.).- 3 vols.: il.; 31cm.- E.
Magnifico trab alho
de grand e qualidade g ráfi ca, pro fus amente ilustrado com estampas a n egro e a co res. Do melhor que s e
produziu entre nós sobre arte. Encadern açõ es do editor com ferros a s eco e a ou ro nas lombadas e
pastas. Encadern ação levemente cans ada.
150,00 € 300,00 €
448
SÃO TOMÉ E PRINCIPE (Acções).- 18 Títulos de Acções da Empreza Agrícola do Principe
Conjunto constituído por 11 Titulos de uma acção ao portador, 3 titulos de cinco acçõ es ao portado r e 4
titulos de dez acções ao portado r. De bonito grafismo. Defeitos varios e alguns restauros grosseiros.
15,00 € 30,00 €
449
SARAIVA, Domingos (1908-1994).- 1 Desenho (19x25cm.)
Desenho a tinta da chin a sobre papel . De cariz humorístico, provav elmente para uma ilustração do
Jornal " O Seculo Ilustrado" ?. Leve mancha já desvanecida.
40,00 € 80,00 €
450
SARAMAGO, José.- A Bagagem do
Viajante.- (Lisboa): Editorial Futura, 1973.201, (6)p.; 21cm.-B
1ª edição de um dos
mais antigos livros de Saramago. Rubrica na
guarda. Lev e man cha n a lombada. Muito
invulgar.
35,00 € 70,00 €
451
SARAMAGO, José.- Deste Mundo e
do Outro.- Lisboa: Arcádi a, 1971.- 213, (9)p.;
18cm.- B.
1ª edição de um dos primeiros
livros deste escritor. Hoje invulgar e procurado.
40,00 € 80,00 €

20cm.- E.

452
SARAMAGO, José.- Manual de
Pintura e caligrafia: ens aio de romance.Lisboa: Moraes editores, 1976.- 348, (2)p.;
1ª edição. Título muito invulgar e muito apreciado.
40,00 € 80,00 €

453
SARAMAGO, José.- Os Mais velhos .- (S.l.: S.n., 2009).- (1)f.; 30cm.-B
Folha volante
com a poesia intitulada "Os Mais velhos" destinada ao autor e ao grupo " M ais Saramago" com tirag em
de apen as 35 exemplares ( este nº 31 ) assinados e datados p elo es critor no Natal de 2009. Peça d e
colecção.
40,00 € 80,00 €
454
SARAMAGO, José.- Memorial do Convento: roman ce.- Lisboa: Editorial Caminho, 1982.(10), 357, (1)p.; 21cm.- B.
1ª edição. Um dos mais apreciados titulos de Saramago. Valori zad a
com rubrica do autor. Mancha no corte das folhas.
25,00 € 50,00 €
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455
SARAMAGO, José.- A Noite.- Lisboa: Editorial Caminho, 1979.- 115, (4 )p.; 19cm.- (Col. O
Campo da Palavra).- B.
1º edição desta p eça d e teatro inspirada no que aconteceu ou pod eria ter
acontecido na noite de 24 para 25 de Abril 1974.
35,00 € 70,00 €
456
SAUDADES de Lisboa: d e Eça d e Queiro z a Miguel Torga / selecção de t extos e p refácio d e
David Mourão -Ferreira, d esenhos d e Bernardo Marqu es.- Lisboa: Estúdios Cor, 1967.- (6), 226, (4)p.:
il.; 26cm.- (Colecção Ronda).- E.
1º edição de esmerado ap rumo gráfi co. Tiragem numerada.
Antologia de textos sobre Lisboa d e : Eça d e Queiro z, Gomes Leal, Cesário Verd e, António Nobre,
Fernando Pessoa, Almada Negreiros, António Boto, José Régio, Branquinho da Fonseca e Miguel Torga
entre outros. Il. em separado c/ belos desenhos de Bernardo Marqu es. Enc. edit. Estimado
25,00 € 50,00 €
457
SENA DA SILVA, António ( 19262001).- 1 Desenho (34 x 25cm.)
Desenho surrealista a tinta da china sobre pap el
com o titulo manuscrito " Da jan ela hipocod ríaca
se abre um reg resso abstracto" e uma d edicatóri a
" No dia 10 de Setembro, com um abraço um a
lembrança do amigo Tónio para o Luis
Francisco". Asssinado e datado de Setemb ro
1944. Leves v estígios de lepismatídeo num a
margem.
80,00 € 160,00 €

458
SENA DA SILVA, António (1926-2001).- 1
Desenho (20 x 15cm.)
Desenho a tinta da china sobre pap el intitulado "
Poéme où il y a une femme assise" . Assinado e datado
de 1944.
50,00 € 100,00 €
459
SENA DA SILVA, António (1926-2001).- 1
Desenho (14 x 21cm.)
Desenho aguarelado sobre papel, intitulado " Arco-Iris" .
Assinado e datado de 1944. (Reprodução a Cores)

65,00 € 130,00 €

460
SETE (OS) Pecados mortais : Soberba, Av areza, Luxúria, Inv eja, Gula, Ira e Preguiça; contos
de Armindo Rodrigues, Urbano Tavares Rodrigues, Fern anda Botelho, Luis Forjaz Trigueiros, Jorge
Reis, Isabel da Nobrega e M aria Judite de Carvalho / illustrações de Nikias Skapinakis.-Lisboa:
Minotauro, s.d.- (6), 101, (2)p.: il.; 24cm.-B
Ilustrações em papel couch é.
15,00 € 30,00 €
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461
SHARPE, Philip B.- The Rifle in America / with an introduction by Julian S. Hatcher.- Second
edition, completely revised and greatly enlarg ed.- New York: Funk & Wagnalls, XIV, 782p.:il.;27cm.-E
É ainda hoj e uma d as obras de referênci a sobre as espingard as american as, muito info rmativa e
ilustrada. O texto vem composto a duas colunas.Encadernação editorial com ferros próprios.
50,00 € 100,00 €
462
SHOOTING by Moor, field and Shore : A practical guide to modern methods / by Eric Parker,
Leslie Sprak e, Major Portal, Major Pollard, J.C.M. Nichols, Richard Clapham…-London: Seeley,
Service & Co., s.d.- 380p.:il.; 22cm.-(The Lonsdale Library o f Sports, Games & Pastimes).-E
Trata-se do volume dedi cado ao tiro desta famosa colecção d e livros dedicados aos d esportos. Com
colaboração de varios especialistas nos temas. Ilustrado em separado. Encadernação editorial.Rubrica no
anterrosto.
40,00 € 80,00 €
463
SIEGES Contemporains.- Paris: Editions Charles Moreau, s.d.- (2)p.: 32 est.; 45cm.-C
Trata-se de uma invulgar publicação sobre cad eiras modern as de autor, constituída por 32 estampas com
fotografias de modelos de varios designers da épo ca de que d estacamos, J. Adnet, Eugéne Printz, Eileen
Gray, J.Leleu, Djo. Bourgeois, Desny e Robert Block entre outros. As estampas estão dentro de portfolio próprio. Capa superior muito empoeirada.
35,00 € 70,00 €
464
SILEX : Revista de Letras e Artes / director Artur Lucen a.- Nº 1 ( Março 1980) a Nº 7
(Novembro, 1982).- (Lisboa): (Tecniset), 1980-1982.- 7 numeros: il.; 24cm.-B
Conjunto seguido
e repres entativo (só se publicou mais um número o 8 ) d esta revista literaria que en cerra ex celent e
colaboração. O conselho d e leitura era constituído por Alex andre O'Neill, António Ramos Rosa e Jo ão
Rui de Sousa.
20,00 € 40,00 €
465
SILVA, A. A. Baldaque da.- Estudo Historico Hydrográfico sobre a Barra e o Porto de Lisboa.Tomo I.- Lisboa: Imprensa Nacional, 1893.- XLVI, 133, (1 )p.; 24cm.- B.
Foi publicado um
segundo volume. Constituido por estampas em grande formato e muito mais raro.Pouco vulgar.
10,00 € 20,00 €
466
SILVA, Agostinho da.- Correspondência 18 documentos ( 3 cartas autógrafas + 2 cartões
autógrafos ) Interessante conjunto de co rrespondênci a dirigida a Herminio Monteiro. As cartas
autógrafas tratam d e assuntos editoriais. Os restantes do cumentos s ão ci rculares in fo rmativas em
foto cópia qu e o g rande pens ador enviava aos s eus amigos. Algumas com os títulos: Carta Varia, Um a
folhinha d e quando em quando, É a hora. São fundamentais p ara s e compreend er o pens amento e a
acção cultural de Agostinho da Silva. Na Carta Vária I de 1986 justi fica estas circul ares: " Chegado aos
80, que faço hoje mesmo, pareceu -me interess ante, pelo menos para mim dizer alguma coisa aos
amigos. …. Resolvi, realmente, viver pobre, o que signifi ca não ter coisas, não ter gente ( tentar ser
gente já não dá pouco que fazer) e não me ter a mim próprio, numa espécie de "voto de obediência", que
não é a um Superior, mas ao que a vida da parte dos outros, e "outro" pode ser gente ou bicho, planta ou
pedra ou contemplado astro, me venha a exigir." Todos conservam os respectivos envelopes.
120,00 € 250,00 €
467
SILVA, Henriqu e Corrêa da.- A Qu estão do Porto da Beira.- Lisboa: Tip. da Emprêsa do
Anuário Comercial, 1927.- 238.; 24cm.- B.
O autor, Ex- Ministro das Colónias explica como foi
possível, através de subterfúgios que comp anhias inglesas construissem e explorassem o porto da Beira.
Com dedicatória do autor para o conselheiro João Franco.
15,00 € 30,00 €
468
SILVA, João Augusto.- Contribuição para o estudo bioecológico da Palan ca Real (Hippotragus
niger variani).- Lisboa: Junt a de Investigações do Ultram ar, 1972.- 116p.: (81)f. e fotos, (2 ) map as
desd.; 28c.-E
Desenvolvido estudo biológico e venatório da famosa Palanca Real, espéci e
endémica d e Angola e ap reciadíssima como tro féu de caça grossa. Vem ilustrado com muitas estampas.
Exemplar rev estido por encad ernação inteira d e linho com titulo a ouro na lombada, conserva as cap as e
está valorizado com bonito ex-libris temático.
30,00 € 60,00 €
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469
SOBRE Sade diga-se que: .- S.L.: S.n., s.d.- (1f.); 31cm.
Rara folha volant e com um mani festo contra o julgamento do editor e dos intervenient es na edição d a
tradução portugu esa da "Filosofia n a Alcova" de Sad e. Contém diversas citações de autores estrang eiros
louvando a ob ra em qu estão. Vem subscrita no final por António José Forte, Bruno d a Ponte, Ern esto
Sampaio, Manuel de Castro, Ricarte-Dácio e Virgílio Marinho.
30,00 € 60,00 €
470
SOCIÉTÉ des Hautes Fourn eaux & Fonderies d e Sermaize-sur-Saulx (Marn e) ;Fonderies á
Osne-le-Val (Hte. Marne ) / L. Denonvilliers & Fils : Fontes de Fer de toutes espéces. Paris: Imprimerie
de Migeon, s.d. (1890?).- (2)p; 40cm.-E Desenvolvido cat álogo dos produtos comercializados por est a
importante fundição fran cesa d e finais do seculo XIX. É constituído por 131 de 538 que figuram toda a
espécie de ferragens que fabricavam na época. De salientar que nem todos os catálogos que eram
enviados a p edido tinham o mesmo numero d e gravu ras. Com evidente interesse t écnico e artístico.
Meia-en cad ernação de tela, levemente cansada. Carimbo de posse no rosto.
40,00 € 80,00 €
471
SOUSA, Alberto de.- O traje popular em Portugal nos séculos XVI e XVII.- Lisboa: 1925.XVI, 80p.: il.; 34cm.- B.
Primeira parte deste trab alho de grande interesse histórico e artístico,
sempre muito procu rado. Este volume, porque teve um a edição meno r é cad a dia mais raro. De
esmerado apu ro gráfi co, esta obra esta pro fusam ente ilustrada no texto e em separado, por vezes a co res.
Em fascí culos como publicado.
40,00 € 80,00 €
472
SUITE (20e et 21e) des Nouvelles interessantes d e Portugal: Au sujet de l'attentat commis le 3
Septembre 1758 sur la Personne sacrée de Sa Magesté Trés-Fidéle le Roi de Portugal ; extrait de
plusieurs lettres.- (S.l.) S.n., 1760.- 31, 56p.; 18cm.-C
Noticias de Portugal publicadas em França
sobre o atentado a D. João V e expulsão dos jesuítas do nosso país. Cartonagem da época, modesta.
20,00 € 40,00 €
473
SURREALISMO da exposição (1949) à posição (agora) / Suplemento de "Republica" Artes e
Letras .- (Lisboa): Jornal Republica, 1972.- XIp.: il.; 42cm.-B
Trata-se de um raro suplemento
do Jornal "Republica" Artes e Letras com uma retrospectiva do surrealismo português. Além de um a
importante entrevista a Mário Ces ariny,Mário Henrique Leiri a e Cruzeiro Seixas a qu e assistiu Álvaro
Guerra, inclui ainda textos de António Maria Lisboa e outros surrealistas portugueses. A folha central é
constituída por poster com fragmentos do texto " Afix ação proibida" a ladear uma g rand e fotografia d e
Mário Cesariny, Mário Henrique Leiri a, António Maria Lisboa e Cruzeiro Seixas num telhado do Bairro
Alto, tirada em 1949. Dobrada.
35,00 € 70,00 €
474
TAIT, William C.- The Birds of Portugal.- (London): H.F. & G. Witherby, 1924.- XII,
260p.:il.; 1 mapa; 23cm.-E
Trata-se do mais apreciado livro sobre os pássaros de Portugal,
ilustrado com divers as estamp as em sep arado e um m apa d esdobráv el estampado a cores. Por ter sido
editado em Inglaterra é dificil de encontrar e muito procurado. Encadernação editorial. Estimado.
60,00 € 120,00 €
475
TAVARES, Francisco.- Observações, e Reflexõ es sobre o uso proveitoso, e saudavel da Quin a
na Gota por… - Lisboa: Na Regia Officin a Typografica, 1802.- 141p.; 17cm.-E
Esta ob ra d e
medicina e farmacologia que hoje é rara, apresenta o texto em português e a tradu ção em latim face a
face, e pela sua importância clinica na época foi posteriorm ente tradu zida para inglês e fran çês e editad a
no estrangeiro. O autor foi um notável médi co conimbricens e pro fessor da universidade e médi co de D.
Maria I. Este exemplar, está revestido por uma bonita encadern açãod a época inteira de chagrin vermelho
com umas pequenas armas reais a ouro ao centro de cad a pasta e corte das folhas a ouro fino.
Imperfeições n as coi fas e falta de uma folha de guarda. Charn eira interna um pouco abert a. Estimado(
Reprodução a co res)
120,00 € 250,00 €
476
TAVARES, José de Sousa.- O azeite: Epoca mais convenientep ara colher as azeitonas.
Conservação dos fru ctos. In fluênci a do caroço e d a amendo a na qu alidade do azeite. Sua clari fi cação e
refinação… - Lisboa: Typ. J. da Costa Braga, 1901.- 174p.; 22cm.- B.
Importante monografia sobre
o azeite. Com dedicatória para o conselheiro João Franco. Capas empoeirad as e com margens.
15,00 € 30,00 €
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477
TELLES, Lygia Fagundes.- Antes do Baile Verde.- (Lisboa): Livros do Brasil, s.d. (1970?).229, (2)p.; 21cm.- (Col. Livros do Brasil).- B.
1º edição portuguesa. Esta história de C arnav al
brasileiro, valeu á autora o Grande Prémio Intern acional Feminino para Estrangeiros em Língua
Frances a, em Cannes. Valorizado com dedicatória. da autora.
15,00 € 30,00 €
478
TELLES, Lygia Fagundes.- Histórias do desencontro.- Rio de Jan eiro: Livraria José Olympio,
1958.- (12), 193p.; 23cm.- B. Valorizado com uma dedicatória da autora.
15,00 € 30,00 €
479
TERRA Portuguesa : revista ilustrada d e arqueologia artística e etnográfi ca / director literario
Vergilio Correia; director artístico Alberto de Sousa.- Ano I Nº 1 a Ano V n º 41 (fev. 1916- Julho
1925).- Lisboa: Sebastião Pessanha, 1916 -1927.- 3 vols. e 12 numeros: il.;31cm.-E e
Colecção
apenas com falta do ultimo numero publicado anos mais tarde e hoje muito raro, esta invulgar e
importante revista de grande interesse artístico e etnográfico, contando ainda com numerosos artigos de
índole histórica. Apresenta valiosa do cumentação quase tod a inédita de reconhecidos especialistas da
época d e que d estacamos: D. José Pessanha, Júlio Dantas, José Queirós, Alfredo Guimarães, Luis Keil,
Vieira Natividade e Agui ar-Barrei ros entre outros. Edição adornad a com figu ras no texto e em separado.
Três volumes com as encadern açõ es editoriais própri as em pano (uma com man chas de humidad e, mas
miolo bom).
70,00 € 150,00 €
480
TOMASINI, Luis Ascênsio (1832-1902).- 1 Desenho a lápis ( 12 x 20cm.)
Fim de tarde fluvial com barcos á vela. Assinado e datado de 1862.
150,00 €300,00 €

481
TOMASINI, Luis Ascênsio (1832-1902).- 1 Desenho a lápis ( 12 x 20cm.)
Marinha com barco á vela em mar en capel ado. Assinado e datado de 1868.
150,00 €300,00 €
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482
TOMASINI, Luis Ascênsio (1832-1902).- 1 Desenho a lápis ( 12 x 19cm.) Paisagem fluvial
com barcos e casario ao fundo. Assinado e datado de 1868.
.150,00 €
300,00 €

483
TOMASINI, Luis Ascênsio (1832-1902).- 1 Desenho a lápis ( 13 x 21cm.)
Paisagem fluvial com barco á vela. Assinado e datado 1862? 1868?
€

150,00 € 300,00

484
SYMPATHIAS (AS) ou Arte de Conhecer pel as feiçõ es do Rosto as conveniencias no Amor e
na amizad e / por Mme. G*** ; traduzido em Portuguez por ***.- Lisboa: Na Imprensa Nacion al, 1841.88, (8)p.: 32 est.; 13cm.-E
Esta obra muito curiosa, que p ensamos bas eada nas de Lav ater,
muito em voga na épo ca em França é d e particul ar interesse pois vem ilustrad a com 32 litografi as
cuidadosamente agu areladas á mão que rep resent am igual numero de feições de homens e mulheres, que
devem ter sido desenh adas e estampad as por João Macphail um dos nossos mais famosos ilustradores e
editor apesar de só a primeira exibir essa autori a. Exemplares como este com as gravuras devem ser
raros pois as referências bibliográfi cas que en contrámos não as mencionam. Duas com manch a
marginal. Exemplar estimado revestido por m eia-encad ern ação de pele d a época. Obra rara e d e
interesse artístico.
75,00 € 150,00 €
485
TRAITÉ de Serru reri e et Construction en Fer / p ar un Comité d'Ingénieu rs, Constructeurs,
Architéct es, Pro fesseu rs de Trait et de Dessin d e Serrurerie… avec le con cours d e MM. Agnel,
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Barberot, Coularou, Delalo e, Ducastel, Gaveau, Grou, Le Maire, L. Leperche, Mazerolle, Michellin,
Millez Serraire fréres…- Dou rdam: Ch. Juliot, s.d.. 2 vols.: il.; 23 e 42cm.-E
JUNTO COM:
SUPPLÉMENT au Traité de Serrurerie et Construction en Fer ….- Dourdan:Ch. Juliot, s.d.- 2 Vols.: il.;
23 e 42 cm.-E
Conjunto completo da rara edição original d esta ob ra clássica de arquitectura
sobre construçõ es em ferro e trab alhos de ferrag ens. É composta por dois volumes de texto em formato
menor e dois volumes de Atlas respectivamente com 112 e 68 estampas em grande formato, que
apres entam valiosos estudos técnicos com descrições de pormenores importantes de todo o tipo de
construções e acessórios de constru ção em ferro como
portas, varandas, persian as estu fas, portões etc.
Algumas são impressas a cores e têm muito interesse
artístico e arquitectónico. Exemplares completos como
este são hoje muito raros pois faltam quase sempre
estampas. Os volumes de texto estão revestidos por
encad ern ações em linson e os atlas em pano com
titulos nas pastas.
150,00 € 300,00 €
486
TRAULITÂNIA
(A)
(Op eret a/Revista,
1919).- 6 Fotografias/cartaz (38 x 22cm.)
Conjunto de 6 Fotografias/cartaz da Op ereta " Revista
a propósito" d e Ernesto Rodrigues, Félix B ermudes e
João Bastos, c/musica de Filipe Duart e. Todas
representam as " Girls" bem ao estilo "Arte Nova".
Trabalho do atelier de "A.A.Serra Ribeiro".
70,00 € 150,00 €
487
TRAULITÂNIA
(A)
(Op eret a/Revista,
1919).- 6 Fotografias/cartaz (28 x 38 cm.)
Conjunto de 6 Fotografi as/Cartaz da Op eret a" Revista
a propósito" d e Ernesto Rodrigues, Félix B ermudes e
João Bastos c/musica d e Filipe Duarte. Qu atro
representam " Figurões/Boys" e du as"Girls". Todas
são trabalho do atelier de " A.A. Serra Ribeiro" de
Lisboa.
70,00 € 150,00 €
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488
VALENÇA, Francisco de Paula (1882-1963).- 1 Desenho (16x14cm.)
Desenho a tinta da china sobre papel, provav elmente destinado a uma ilustração do jornal " O Mundo".
Caricatura de Candido Barreto?
Assinado. C/instruções a lápis para a tipografi a.
50,00 € 100,00 €

489
VALENÇA, Francisco de Paula (1882-1963).- 1 Desenho ( 17x13cm.)
Desenho a tinta da china sobre papel prov avelmente d estinado a uma ilustração do jornal " O Mundo".
Caricatura de um senhor Candelas?
Assinado. C/instrucções a lápis para a tipografia.
65,00 € 150,00 €
490
VASCONCELOS, Carolina Michaellis de.- Poesias de Francisco d e Sá de Mirand a.- edição
feita sobre cinco manuscriptos inéditos e todas as edições impressas, acompanhada de um estudo sobre o
poeta, variantes, notas, glossario e um retrato por Carolina Michaellis de Vas concellos.- Halle: M ax
Niemeyer, 1885.- CXXXVI, 949, (2); 1 retr. 23cm.-E
Trata-se d a mais comp etente edição p ara
estudiosos da obra de Sá d e Mirand a. A biografia d a grand e pro fessora é notáv el, bem como as
abundantes not as de roda-pé. De esmerado apuro gráfico. Meia-en cadernação d e p ele lev. cansad a n as
charn eiras.
80,00 € 160,00 €
491
VASCONCELOS, Mário Cesariny de.- 2 Bilhetes postais autógrafos
Dois bilhetes postais autógrafos dirigidos a Dª Mercedes Vas concelos (mãe do poet a) ambos de Mad rid
: " Entretanto, esta imagem de El Cordobés, que é também um toureiro maluco, à Manu el dos Santos, e
que torna Mad rid ainda m ais louca do qu e já era. " noutro: Mais um grande abraço de M adrid. No
terraço do Pepe Arand a faço a minha época balnear! Sol a jorros, duche frio, ares estupendos, e g rand e
introdução de orchat a refrescante."
Assinados.
40,00 € 80,00 €
492
VASCONCELOS, Mário Cesariny de.- 2 Bilhetes postais autógrafos
Dois bilhetes postais autógrafos dirigidos a Dª Mercedes Vascon celos (mãe do po eta). Um d e Mirand a
del Ebro ( 25/8/1987) e outro de Paris (14 /4/ 1964). Ambos assinados "Mário". 20,00 € 40,00 €
69

493
VASCONCELOS, Mário Cesariny de.- A Cidade Qu eimada : poem a de Mário Cesariny d e
Vasconcelos, com um frontispício do autor e três d esenhos hors -texte d e Artur Cruzei ro Seixas.(Lisboa): Editora Ulisseia, 1965.- (40)p.: 1 est.; 33cm.-(col. Poesia e Ensaio).-B
Rara edição d e
luxo da "Cidade Queimada" editad a como volume especi al da colecção "Poesia e Ens aio". É constituída
por dez folios com paginação não numerada, intercal ada com colag ens extraíd as de títulos de jornais
fran ceses d a época. Aliás esta ob ra apresenta uma segund a parte " Diario d e Composição" onde s e
explicam os métodos de composição do poema. Vem ilustrada com uma est ampa (de 3 ) de Cruzei ro
Seixas impressa em s eparado em pap el cou ché. A edi ção foi d e ap enas 300 exemplares. Exemplar
valorizado com expressiva dedicatóri a de Mário Cesariny.
50,00 € 100,00 €
494
VASCONCELOS, Mário Cesariny de.- Cru zeiro Seixas po r…- Lisboa: Editora Lux, (1967 ).(40)p.:il.; 19cm.-( Escritores e Artistas de Hoje).- B
Monografia sobre a obra de Cruzeiro Seixas,
ilustrada no texto e em sep arado. Exemplar muito valorizado com expressiva d edicató ria do artista.
20,00 € 40,00 €
495
VASCONCELOS, Mário Cesariny de.- 19 projectos de prémio Aldonso Ortigão seguidos de
poemas de Londres.- Lisboa: Livraria Quadrante, 1971.- 84, (4)p.; 19cm.-(col. Poesia).-E
1ª edição.
Este exemplar é notáv el e úni co pois tem a cap a superior pintada a acrílico pelo autor com uma bonita
composição abstracta assinad a pelo artista que também apôs uma dedicatória autógrafa no
anterrosto.Vem reproduzid a na capa deste catálogo. Tinta levemente estalad a na dobra da capa. Peça d e
colecção de evidente rarid ade e significado artístico.
1.500,00 € 3.000,00 €
496
(VASCONCELOS, Mário Cesariny de).- Leitor adiado que procri as.- S.l.: s.n., s.d.- (2)p.;
21cm.-B
Trata-se de uma rara folha volante d e Mário Cesariny, destinada a ser distribuída
aquando do lançamento da edição de uma obra publicada pela editora Assírio & Alvim, mas que nunca
chegou ao público. Vem impressa em papel côr de rosa.
15,00 € 30,00 €
497
VASCONCELOS, Mário Cesariny de.- Louvor e simplificação de Álvaro de Campos.- Lisboa:
Imprensa Libânio da Silva, 1953.- (8)p.; 25cm.- B.
1ª ediçãp. Exemplar de una tiragem limitada
assinada pelo o autor. "Cesariny tenta estend er pontos de ligação entre Fern ando Pessoa e Álvaro d e
Campos numa espécie d e homen agem póstuma onde reconstroi algumas obs essões d e Álvaro d e
Campos". Segundo Ramos Rosa "nesta obra conjuga-se o realismo comum e o surrealismo
convencion al".
80,00 € 160,00 €
498
VASCONCELOS, Viriato de Oliveira.- (Manuscrito).- Á saudosa memoria do Illmº e Exmº
Snr. Conselheiro Carlos Lobo d'Avila Ministro dos N. Estrangeiros.- 7 f. não numerad as.-21cm.-B
+
1 Carta autógrafa dirigida ao Conselheiro Jo ão Franco a o ferecer esta composição poética panegíri ca. O
manuscrito apresenta um a folha d e rosto com o titulo enquadrado por um d esenho com motivos
vegetalistas. Junta-se o discurso parlamentar de João Franco sobre o mesmo tema.
15,00 € 30,00 €
499
VARIA.- 8 ob ras com os seguintes títulos: Prosas Barbaras / Eça de Quei rós (Lisboa, 1917 );
Rio Turvo : contos / Branquinho da Fonseca (Lisboa, 1945); Antologia do humor n egro / Fern ando
Ribeiro de Melo ( Lisboa, 1973); Verão no aquario / Lygia Fagundes Telles (1969); Fluxus / Fluxus
international & Co., ( 1979); Animais nossos amigos / Versos de Afonso Lop es Vi eira; Ilustraçõ es d e
Maria de Lourd es (Lisboa, 1931);Harmonias Sociaes : o problema humano e a futu ra org anisação so cial
/ Manoel d'Arriaga (Coimbra, 1907); E se for rapariga cham a-se Custódia / Luis de Sttau Monteiro (
Lisboa, 1966).
15,00 € 30,00 €
500
VARIA.- 8 obras com os seguintes títulos: Um livro dedicado à safira, aquilo sou eu : autoretratos de artistas contemporâneos / Assírio e Alvim ( Lisboa, 2008); Claridad dada por el tiempo /
Mário Hen rique Leiria (Cuen ca, 1996); Do céu, porm enor / Carlos M. Couto.S.C. ( Lisboa, 1984); La
"Comes" et la consci ence d e l'écrivain / J. Paço d'Arcos (Paris, 1966); As sublimes súplicas / Bernardo
Frey Pinto de Almeida ( Lisboa, 1988); A dolorosa razão duma atitude / J. Paço d'Arcos (Lisboa, 1965);
Aqua vertebra: poesi a / Stella d e Brito ( Lisboa, 1977);Os p assos em volta / Herberto Helder (Lisboa,
1970).
Alguns com dedicatória.
15,00 € 30,00 €
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501
VÁRIA (10 volumes): CAMARGO, Joracy.- O Burro: peça em três atos.- Rio (1945);
CASTRO, Teatro de Fernand a de.- A Ped ra no Lago: peça em 4 actos.- Lisboa (1943 ); ROQUETE, V.
Chagas e LIMA, Alvaro.- Razão mais fo rte: peça em 3 actos.- Lisboa (1914); MARQUES, Gentil.Viagem d' aventura (p ellegrinazione): poemas.- Lisboa (1954); FERNANDES, Millôr.- Computa,
Computador, Computa.- Rio de Janeiro/ Brasil (1972); CHIANCA, Ruy.- D. Franscisco Manuel (dram a
historico em 4 actos, em verso).- Lisboa (1914); EVANGELISTA, Deolindo.- Fusão de linguas e o
amor na guerra: comédia em três actos.- Leiria (1921); ROCHA, Nuno.- Memórias de um ano de
revolução: itinerário de um jorn alista em luta por um jornal.- Lisboa (1975); INVASÃO e o cupação d e
GOA: comentários da imprensa mundial.- Lisboa (1962); SERRÃO, Joaquim Veríssimo.- História de
Portugal: Vol. IV - Governo dos Reis Espanhóis (1580-1640 ).- Lisboa (1990).
Bem en cadernados.
15,00 € 30,00 €
502
VÁRIA (10 volumes): BEVER, AD. Van.- Mémoires secretes de Bach aumont (1762-1771).Paris; LAGRÉZE, Gustavo Bascle de.- Scien cia moral e Codigo do Jury.- Porto (1880 );
SHAKESPEARE, William.- O Maercador de Veneza (tradu ção por Bulhão Pato).- Lisboa (1881 );
SHAKESPEARE, William.- Hamlet: tragedia em cin co actos (tradução de Bulhão Pato).- Lisbo a
(1879); LAMY, Michel.- Os Templários: esses grandes senhores d e mantos brancos - os seus costumes,
os seus ritos, os seus seg redos.- Lisboa; VICENTE, Gil.- Amadís de Gaula: Tragicomedi a es crita p elo
autor em castelh ano, rep resent ada a el-Rei D. João III em 1533, e agora paraphrasticamente passad a a
portuguez po r Julio de Castilho.- Coimbra (1910 ); ILUSÃO E PRÁTICA TEATRAL.- Fundação
Calouste Gulbenkian.- Lisboa (1977); LUÍS DE CAMÕES, MOMENTOS LITERÁRIOS.- Sociedade
de Língua Portugu esa.- Lisboa; UM CAPITULO DO CÊRCO DE PARIS por m. Bertrelot (Acad emia
das Sciênci as de Lisboa).- Lisboa (1918); D'OLIVEIRA, Alice.- História Maravilhosa d a Rainh a
Astrid.- Lisboa (1943). Bem encadernados.
15,00 € 30,00 €
503
VÁRIA (10 volumes): GAIO, Manuel da Silva.- Dom João: Poema.- Porto (1924); SILVA,
Fernando Emygdio da.- Fóra de Portas.- Coimbra (1922); FRANCO, Chagas/ OLAVO, Americo.Dentro da Vida (contos).- Lisboa (1909); MENDONÇA, H. Lopes de.- A Morta: drama em 5 actos.Lisboa (1922); CAMARGO, Joracy.- Maria Cachuch a: com édia em 3 atos.- Rio (1945); COELHO, J.
M. LATINO.- Arte e e Natureza (com prefácio de Hen rique Lop es d e Mendon ça).- Lisboa (1923 );
IBAÑEZ, V. Blasco.- A Cathed ral: tradu ção d e Vasco Valdez.- Lisboa (1926 ); NAMORA, Fern ando.Minas de São Francisco: Romamce.- Coimbra (1946); SOARES, Torquato de Sousa.- Mãe = Pátria.São Paulo (1958); REBOUX, Paul.- Missel d'amitié.- Paris (1900).
Bem encadernados.
15,00 € 30,00 €
504
VÁRIA (10 volumes): MONTEIRO, Campos.-Camilo Alcoforado (roman ce).- Porto (1987).GABUS, Jean.- Os Esquimós: nas margens da Baí a de Hudson (tradu ção portugu esa d e Carlos Valle).Porto (1943); POESIAS Inéditas de D. Thomás de Noronha.- Coimbra (1899); AMARAL, Ferreira do.A Mentira da Flandres e… o Mêdo!.- Lisboa (1922); TELES, Leonor.- O Grão Doutor e o Santo
Condestabre.- Lisboa (1956); RIBEIRO, Manuel.- O Deserto.- Lisboa,(1970); CHORÃO, João Bigotte.Camilo a obra e o homem.- Lisboa (1979); RELACAM d e Hvm Prodigioso Milagre: que o glorioso S.
Francisco Xaui er Apostolo do Oriete ob rou na Cidade de Napoles no anno d e 1634 pelo Padre M arcelo
Francisco Mastrilli - Biblioteca Nacional.- Lisboa (1989); COSTA, Joaquim.- Rosal em Flor.- Porto
(1913); EXPOSIÇÕES Henriquina.- Lisboa (1960).
Bem encadern ados.
15,00 € 30,00 €
505
VARIA.- 10 obras com os titulos seguintes: Manu al Parlament ar p ara uso dos Senhores
Deputados da Nação Portugueza / José Marcellino de Almeida Bessa (Lisboa, 1901); As creanças notas
dum pae / Bernardino M achado (Coimbra, 1904); Questões de Actualidad e / Silvestre de Moraes
(Coimbra, 1917); Portugal e Brazil / Mariano Pina (Lisboa, 1896); A medicina s cienti fica / Elias da
Costa (Covilhã, 1928); O Universo e a Vida s egundo a Philosophia da Sciencia / Silvestre de Moraes
(Coimbra, 1921); Companhias de Colonização / Arthur d e Moraes Carvalho (Coimbra, 1903); Camillo
homenageado : O escriptor d a Graça e da Belleza (Fam alicão, 1921); Elementos de Chimica Modern a /
Antonio Xavier Correia Barreto (Lisbo a, 1889); A v erdad eira situação Militar de Portugal / Luis Pinto
de Mesquita Carv alho (Porto, 1888). Alguns com dedi catória p ara o Conselheiro Jo ão Fran co, sendo
muito extensa a do segundo titulo.
15,00 € 30,00 €
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506
VARIA.- 12 obras com os titulos seguintes: Jornada de Antonio Albuquerque Coelho / João
Vellez Guerrei ro (Lisboa, 1905); Imposto do Sal : Carta de Lei de 6 de Junho de 1884 e Regulamento de
4 de Agosto de 1884 (Lisboa, 1884); No rastro das Águias de bordo do "Bagé" Aspectos jornalisticos da
Viagem Gloriosa! / Paulo Freire (M ario), (Santo Thirso, 1924); Visões do Quixote no Centenario
Cervantino de 1905 / Joaquim de Araújo (Genova, 1909); Eleonora Pimentel :Il Trionfo de la Virtú
(1889); Portugal Moribundo / Al fredo Mesquita (Lisboa, 1892);Solemne commemorazione di S.M.
Don Carlo I / Societa Luigi Camoens (1908); Atti de l a Societá Luigi Camoens (Napoli, 1905);
Anniversario do p assamento de Luis de C amões no anno de 1892 / Socied ade Nacion al Camonean a
(Porto, 1892); Carlos Lobo d'Avila : Discu rso parl amentar / João Franco (Lisboa, 1896); Album
ilustrado de O Perfume (Lisboa, 1898); Storia dei Portoghesi (I) / Gaetano Carlo Mezzacapo (Napoli,
1908).
Muitos com dedicatória para o Conselheiro Jo ão Franco. O ultimo titulo é
raro e importante.
20,00 € 40,00 €
507
VARIA.- 12 obras com os seguintes títulos: Poetas portuenses : Antologia e notas / João Paulo
Freire (M ario), (Porto,1925); Um governo em Africa : Inh amban e 1905-1906 / Th. De Almeida Garrett
(Lisboa, 1907);Cartas d e Camillo Castello Branco / Prefacio e notas d e Silva Pinto (Lisboa, 1895);
Apontamentos para a historia diplomatica contemporan ea : II- A Eman cipação do Brazil / Antonio
Vianna ( Lisboa, 1922); Compendio de Geografia Geral / Pe. José Alves Mattoso (Coimbra, 1897); Vida
ephemera : contos / Paulo Osorio ( Porto, 1911); Questões Economicas Nacionaes / Arthur Guimarães
(Lisboa, 1904); Afo rismos de Gu erra ( um exercito novo)/ Xavier Machado ( Lisboa, 1900); Os Raios
de Becqu erel / Alexand re Alberto d e Sousa Pinto ( 1902 ); Aveiro berço d a Liberdade : O Coron el
Jeronymo de Moraes Sarmento / Marques Gomes (Porto, 1900);O Movimento Monarchico : O 28 de
Janeiro e o 5 d'Outubro / Alvaro Pinheiro Chagas (Porto, 1913); D. João I / Damião Peres ( Lisboa,
1917).
Alguns com dedicatória para o Conselheiro João Franco.
20,00 € 40,00 €
508
VARIA.- 11 ob ras com os titulos seguintes: A p eça de Diu / David Lop es (Lisboa, 1892); O
Novo regimen tributario do Álcool em Italia (Lisboa, 1889); O Thesouro do Rei Fern ando: Historia
anecdotica de um tratado inedito / Luciano Cordei ro (Lisboa, 1895); Vida do Abb a Dani el do Mosteiro
de Scet é / Est eves Pereira (Lisboa, 1897); Ly ricas de Luis de Camões / José Benoliel (Lisboa, 1898 );
Collecção de Decretos promulgados pelo Ministerio dos Negocios da Marinha e Ultram ar….(Lisboa,
1893); Visitas á Exposição de 1865 / Frad esso da Silveira (Lisboa, 1866); Estudos Agricolas : Artigos
publicados na Gazet a dos Lavradores / Visconde de Carnide (Lisboa, 1888); Pauta Geral das Alfandeg as
do Continente de Portugal e Ilhas Adjacentes (Lisboa, 1885); R elatorio do Ministro e Secretario d e
Estado dos Nego cios da Fazenda apresentado á Camara dos Senho res Deputados d a Nação Portugueza
na Sessão Extrao rdinaria de 1834 (Lisboa, 1834); Field's sel ect views o f London comprising thirty
beauti full steel engravings of the Principal Buildings in the Metropolis (London, 1851).
20,00 € 40,00 €
509
VERBO : Enciclopédia Luso-Brasileira de Cultura.- Lisboa: Editorial Verbo, 1963-1976.- 18
vols.: il.; 25cm.-E
Trata-se d e uma d as nossas m elhores enciclop édias, pro fusam ente ilustrad a
com muitas figuras a co res. É de particul ar interesse e utilidade os verbetes estarem assinados pelos
responsáveis e conterem quase sempre no final uma resumida bibliografi a especializad a. Os verbetes d e
genealogia e heraldica assinados pelo Gabin ete Português de Heraldica do Visconde de Vila Nova de
Gaia constituem um notável acervo in formativo sobre esses domínios. Conjunto revestido pelas úteis (
estragam-s e menos que as de p ele) encadern açõ es editoriais em percalina com ferros p róprios.Muito
estimado.
80,00 € 160,00 €
510
VERDADE (A): Seman ario Anti-Politico / editor responsável, António Viana.- I Anno Nº 1
(Sabado 17 d e Outubro d e 1903) a I Anno Nº 3 (Sabbado 31 d e Outubro de 1903 ).- Coimbra:
Typographia Democratica, 1903.- 3 numeros : il.; 50cm.-B
Pensamos tratar-se de tudo quanto foi
publicado deste irreverente s emanario estudantil coimbrão d e critica academica e politica com
acentu ado pendor an arquista. Deve ser raríssimo pois a B.N. e a Biblioteca Nacional do Porto só
possuem o primeiro número e a B. Geral de Coimbra não refere. Com dobras. 75,00 € 150,00 €
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511
VERDE, Cesário.- O Livro de Ces ário Verde / com um prefácio de Vitorino Nemésio ;
desenhosde Bern ardo Marques.- Lisboa: Estúdios Cor, 1964.- 202, (2)p.: il.; 25cm.-E
Trata-se da
mais interessante edi ção deste qu erido livro de poesia, muito valorizad a pelos desenhos de Bernardo
Marques. Edição numerad a hoje invulgar e apreci ada.
20,00 € 40,00 €
512
VERWÉE, H.- L'Ordre d e Notre-Dame d e la Conception de Villa Viços a : Ab rég é de son
Histoire.- Bruxelles : V. Verteneuil & L.Desmet, 1907.- 10p.: 1 est.; 37cm.-B
Al ém de um
historial e da transcrição da l egislação que instituíu esta Ordem Honori fica, rep roduz a co res num a
estampa, as respectivas insignias.
15,00 € 30,00 €
513
VIANA, António M anuel Couto.- Desesperadam ente Vigilante: com um estudo d e Tomaz d e
Figueiredo.- Lisboa: Verbo, 1968.- (6), 79, (5)p.; 22cm.- E.
1ª edição. O estudo de Tomaz de
Figueiredo estende-se por dez páginas . Valorizado com rubrica do poeta.
15,00 € 30,00 €
514
VIANA, António Manuel Couto.- Relatório Secreto.- Lisboa: Verbo, 1963.- 60, (4)p.; 22cm.-C
1ª edição de esmerado apuro g ráfi co, muito valorizada com dedicató ria do poeta. Carton agem editorial.
15,00 € 30,00 €
515
VICENTE, Gil.- Auto da Festa: obra desconh ecida com uma explicação previ a pelo Conde d e
Sabugosa.- Lisboa: Imprensa Nacional, 1906.- (4), 129, (18)p.; 25cm.- B.
Da tiragem especial
de 50 ex. em papel encorp ado. Com fac-simile do Auto da Festa, em ap êndice. Com dedicatóri a do
Conde do Sabugosa, ao conselheiro João Franco.
15,00 € 30,00 €
516
VIEIRA, Fernando.- 1 Disco.- 45 rotações.
Fernando Vieira : poesia .- Philips (poesia Portuguesa).- Capa com fotografia de Nuno Calvet.
15,00 € 30,00 €
517
VIEIRA, João.- As imagens da escrita.- (Lisboa): Museu Nacional de Arte Antiga, 1988.47p.:il.; 30cm.-B
Ilustrado a cores.Valorizado com dedicatória do artista.
15,00 € 30,00 €
518
VIGNERON, Lucien.- A trav ers l'Espagne et le Portugal (notes et impressions).- Paris:
Delhomme et Briguet, (1882).- (4)p.291p.; 18cm.-E
Esta ob ra do Abade Vigneron que visitou
Portugal em finais do século XIX é muito in form ativa sobre o p aís e a soci edade da época. Meiaencad ern ação de pergaminho. Estimado. Muito invulgar.
25,00 € 50,00 €
519
VILA MAYOR, Visconde de.- Douro Ilustrado.- Caderno de apresentação.- 4p.: 1 est. Trata-se
do caderno d e apresentação da obra "O Douro Ilustrado" que além de d escrever a obra a s er editad a
oferecia um a gravura do livro, tirada em sep arado, neste caso a nº 1 com a paisag em de Barca d'Alva.
Numa das paginas vem um grafico para preen chimento dos possíveis subscritores da obra. Lev e acid ez.
15,00 € 30,00 €
520
VILHENA, D. Thomaz D'Almeida M anoel d e.- História d a Instituição da Sant a Ordem d a
Cavalaria e das Ord ens Militares em Portugal.- Primeira parte.- Coimbra: Imprens a da Universidade,
1920.- (6), 516p.; 25cm.- B.
C/ interesse para o estudo da fo rmação das Ordens Militares. Dest e
importante trab alho publicado em s eparata do "Instituto" tiraram-se ap enas 50 ex emplares. Valorizado
com dedicatória do autor para o conselheiro José Fran co. Capas levemente cansadas com as marg ens
imperfeitas.
40,00 € 80,00 €
521
VITERBO, F. M. de Sousa.- A Armaria em Portugal (Séries I e II).- Lisboa: Academia d as
Sciencias de Lisboa, 1907-1908.- 2 vols em 1.; 30cm.- E.
Excelente trabalho sobre fab ricant es de
armas bran cas qu e exerceram a pro fissão em Portugal. A segunda séri e trata dos abri cantes d e armas d e
arremesso e de fogo, bésteiros, viroteiros, arcabu zeiros e espingard eiros. Boa meia-encard enação d e
chagrim. Estimado.
40,00 € 80,00 €
522
VIZETELLY, Ernest Al fred.- In Seven Lands : Germ any, Austria , Hungary, Bohemia, Spain,
Portugal, Italy.- London: Chatto & Windus, 1916.- XII, (2), 393, (4)p.: il.; 23cm.-E
Edição
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original deste livro de viagens que tem um importantíssimo capítulo sobre o Vinho do Porto e Portugal.
Vem adornado com estampas em separado. Encadernação editorial.
40,00 € 80,00 €
523
WORTH, Claud.- Yacht Cruising.- Third edition.- London: J.D. Potter, 1926.-VIII, 460p.:il.;
25cm.-E
Classico sobre a navegação á vela, ilustrado com figuras no texto e uma est ampa inicial
desdobráv el. Encadern ação editorial em tela. Rubricas no rosto.
40,00 € 80,00 €
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We will execute bids from abroad at no extra charge. All bids received by telephone must be
confirmed by letter, fax or e.mail.
Over the hammer price a premium of 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 and they are put on sale by half that value (we only accept bids superior to this
value).
Our descriptions are made according to the International Standard Bibliographic Description
for monograph publications and serials with minor adaptations. The books are listed
alphabeticaly under the author’s name or title. The language of the title corresponds to the
language of the text. Unless otherwise indicated the edition should be “first and only”. Place,
Publisher and date of publication are allways mentioned according to the publisher’s imprint
or as stated elsewhere. S.l. means no place, s.n. means no name and s.d. means no date.
Colation of pages and plates is given unless the book is in several volumes. At the end, the
letters B., C. and E. mean respectively unbound, boards and bound.
For a better comprehension of our description we include the following short vocabulary of
the most common terms:
acidez – browned
aparado – trimmed
assinatura – signature
anterrosto – half title
atraente – attractive
brochura – wrapper
cabeça – top edge
caderno – gathering
cansado – worn
carimbo – stamp
carneira – leather
cartonagem – boards
da época – comtemporary
danificado – damaged
dedicatória – dedication
desconjuntado
–
disjointed

desvanecido – vanished
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
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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
solto – loose
tela – buckram
traça – worm
valioso-valuab

CONDIÇÕES DO LEILÃO
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17

- O facto de um cliente iniciar a sua licitação implica o conhecimento e a aceitação das
presentes condições.
- Os lotes serão vendidos pela maior oferta, no estado em que se encontram no momento
da arrematação
- Se no decurso da disputa se verificar que subsistem dúvidas, o leiloeiro terá inteira
liberdade de as resolver ou de colocar o lote novamente em praça; neste último caso
serão apenas admitidos lances dos clientes entre os quais se gerou a dúvida.
- O leiloeiro aceita pedidos de clientes que não possam estar presentes no decorrer do
leilão, devendo estes indicar inequivocamente a oferta máxima para cada lote e serem
pelo menos um lance superior á base de licitação; até à oferta máxima é garantida a
arrematação do lote, quando tal se verificar, pelo lance imediatamente superior ao
último lance da praça e de acordo com a habitual escala de lances.
- O leiloeiro reserva-se o direito de recusar qualquer lance.
- O leiloeiro poderá retirar ou dividir ou qualquer lote bem como juntar dois ou mais
lotes.
- O vendedor poderá estabelecer, de acordo com o leiloeiro, um valor de reserva para
um determinado lote, podendo o segundo licitar em nome desse primeiro até ao limite.
- No acto de arrematação o comprador deverá, quando solicitado, indicar o seu nome e
morada.
- Ao comprador poderá ser exigido o pagamento integral ou parcial dos lotes logo após
a sua arrematação ou em qualquer momento, quer estes sejam ou não retirados no
decorrer do leilão.
- Todos os lotes devem ser retirados e integralmente pagos no decorrer dos 3 dias úteis
subsequentes ao último dia do leilão; caso tal não se verifique poderá ser cobrada uma
taxa de armazenamento.
- As reclamações devidamente fundamentadas só serão aceites quando efectuadas no
prazo de 48 horas depois dos lotes terem sido retirados e apenas se se verificar que o
lote não corresponde à descrição que dele foi feita no catálogo, no que se refere à parte
objectiva da mesma. Não se aceitam reclamações por lotes retirados fora do prazo
estipulado na alínea anterior.
- As apreciações subjectivas incluídas no catálogo, quanto ao valor dos lotes, seu
significado, importância e outros aspectos, nunca poderão ser aceites como fundamento
para uma reclamação e não envolvem qualquer responsabilidade para o leiloeiro.
- Em determinados lotes (atados, publicações periódicas, etc.) cuja descrição minuciosa
se torne impraticável, não se aceitam reclamações.
- No caso de alguma destas condições não ser aceite por um cliente comprador, o
leiloeiro reserva-se o direito de colocar novamente em praça o lote ou lotes, neste ou
num próximo leilão.
- Sobre o valor de arrematação dos lotes incide a percentagem de 10% (comissão do
leiloeiro).
- Sobre a comissão de 10% referida no anterior incide a taxa de 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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