1.
ACORDOS e Vereações da Câmara de Braga no Senhorio de D. Frei Bartolomeu dos Mártires
1º Acordos de 14- VIII a 30 - XII - 1566 (Nºs 1-52) 2º Acordos de 2 - I- 1567 a 2- I- 1568 (Nºs 53205).- Porto: Arquivo Histórico Dominicano Português, 1979.- 118p.:il.; 30cm.-( Bartholomaeana
Monumenta ; X).-B
Transcreve importante documentação inédita. (17)
22,00 €
2.
ACTAS do I Encontro sobre história dominicana.- Porto: (Arquivo Dominicano Português),
1979.- 394p.:il.;30cm.-B
Colaboraram neste volume: M. Lopes de Almeida, A. Banha de
Andrade, A. Pinto de Castro, Eugénio de Castro, J. Sebastião da Silva Dias, J. Pinharanda Gomes, J.
Borges de Macedo e A. Manuel Gonçalves. C/estampas em separado.(16)
28,00 €
3.
AD Virum clarissimum Albertum Mazzolenum Abbatem Casinensem et Pontidensis Monasterii priorem majorem De Tarsensi Hercule in Viridi Jaspide isculpto Epistola Casti Innocentis Ansaldi
ordinis praedicatorum.-S.l.: S.n., s.d.- XXVIII p.: 1 est.; 24cm.-C
Este curioso opusculo setecentista de interesse arqueológico parece ser raro e interessante. Trata-se de uma carta do Pe. Dominicano Ansaldi a Alberto Mazzolenni abade de Casino sobre uma pedra esculpida que representa um
Hercules de Tarso. Esta pedra em jaspe verde foi descoberta em 1740 entre Forli e Bertinoro. A gravura finamente aberta em chapa reproduz a pedra. C/evidente interesse para a história da glíptica.
Cartonagem em papel marmoreado. Carimbo.(479)
48,00 €
4.
ADELINE, Jules.- Lexique des Termes d'Art.- Nouvelle édition.- Paris: Societé Française d'éditions d'Art, s.d.- 419p.: il.; 22cm.-(Bibl. de l'Enseignement des Beaux-Arts).-E
Este útil
dicionário de termos de arte franceses, está impresso a duas colunas e vem il. c/figuras no texto. Enc.
edit.(404)
22,00 €
5.
ADHÉMAR, J.- Traité de la Coupe des Pierres.- Septiéme édition.- Paris: Armand Colin, s.d.VII, 540p.;22cm.-E
Como habitualmente trata-se do vol. de texto (sem o atlas) deste importante tratado prático da lapidação de pedras preciosas. M/enc. de pele, da época, c/parte superior da
charneira aberta. C/picos de acidez. (225)
34,00 €
6.
ÁLBUM do Zé Povinho.- Porto: Pap. E Tip. Academica, 1908.- 74 f. il.; 23cm.-E
Interessante obra profusamente ilustrada no texto e em separado por vezes a cores impressa em papel
couché. Colaboração literaria e artística de notáveis escritores e artistas portugueses numa bela alegoria ao "Zé Povinho" criado por Bordalo. C/a encadernação editorial c/ferros próprios, lev. cansada.
Ex. c/ded. do organizador ao poeta portuense Oliveira Passos. Rubrica no rosto. Estimado e
raro.(321)
48,00 €
7.
ALBUM dos Navios da Marinha Mercante Portuguesa / publicado pela Junta Nacional da
Marinha Mercante.-(Lisboa) : Junta Nacional da Marinha Mercante, 1958.- pag.não numerada: il.; 22
x 32cm.-B
Este interessante album oblongo figura e descreve c/todas as características técnicas
os navios de passageiros e carga que estavam inscritos na frota da nossa marinha mercante da época.
Desconhecemos se faltará uma p. de rosto? (429)
68,00 €
8.
ALBUQUERQUE, Afonso de.- Comentarios do grande Afonso de Albuquerque capitão geral
que foi das Índias Orientais em tempo do muito poderoso Rey D. Manuel o primeiro deste nome.- 4ª
edição conforme a segunda / prefaciada e revista por António Baião.- Coimbra: Imprensa da Universidade, 1922-1923.- 4 vols. em 2; 21cm.-B
Apreciada edição deste clássico indispensável para
o estudo da presença de Portugal na Índia no século XVI. (363)
44,00 €
9.
ALBUQUERQUE, Luis da Silva Mouzinho de.- Ideas sobre o estabelecimento da Instrucção
Publica dedicadas á Nação Portugueza e offerecidas a seus representantes por…-Paris: Impresso por
A. Bobée, 1823.- 46p.; 22cm.-B. Interessante obra sobre politica educativa, bem avançada para a
época, na qual o autor defende a criação de uma rede paroquial de escolas primárias e escolas secundarias concelhias. É muito invulgar pois foi publicada no estrangeiro.(34)
36,00 €
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10. ALGOUD, Henri.- Grammaire des Arts de la Soie.- Paris: Éditions Albert Morancé, 1912.168, (2)p.: il.; 27cm.-B
Monografia sobre a sêda, il. no texto. C/interesse histórico e técnico.(
209)
22,00 €
11. ALMEIDA, Antonio Lopes da Costa.- Roteiro Geral dos Mares, Costas, Ilhas e Baixos reconhecidos no Globo : extrahido das descripções, e diarios dos mais celebres e acreditados navegadores
e habeis astronomos e hydrografos - Parte quarta que comprehende a Costa d'Africa de Cabo Espartel até Cabo de Boa Esperança, com a Ilhas adjacentes / por ordem da Academia Real das Sciencias
de Lisboa.- Lisboa: Na Typografia da Academia, 1845.- (4), 448, (4), 17p.; 21cm.-E
Trata-se
da quarta parte desta notável obra que descreve em pormenor as costas e ilhas (incluindo a Madeira,
Cabo Verde e São Tomé) da costa ocidental de Africa. No final vem uma "Taboa Cosmografica das
Costas, Mares e Ilhas descriptas", c/paginação propria. M/enc. de pele, da época, sem guardas.Mesmo volumes soltos como este são muito invulgares e procurados.(396)
88,00 €
12. ALMEIDA, Ferreira d'.- Dicionario excêntrico.- Lisboa: Livraria Clássica, 1939.- (6), 278p.;
18cm.-E
Muito curioso. Contém 2.500 citações e frases de 610 autores universais. Enc. edit.
Assinatura.(421
15,00
13. ALMEIDA, João de.- Roteiro dos Monumentos Militares Portugueses- Vol. III (Distritos de
Aveiro, Coimbra, Leiria e Santarém).- Lisboa: Ed. do autor, 1946.- (4), 342, (2)p.: il.; 25cm.-B
Trata-se do 2ºvol. desta obra em 3 mas completo em si. Muito il. no texto e em separado, c/estampas
impressas em papel couché e enriquecido c/vários mapas desdobráveis. Edição de autor numerada e
de tiragem limitada.(301)
42,00 €
14. ALMEIDA, Mario de.- A Cidade-formiga.- Lisboa: Empreza Luzitania Editora, 1918.- (10),
302p.; 24cm.-E Curiosas crónicas sobre Lisboa c/evidente interesse olisiponense. Boa m/enc. de pele,
da época. Estimado.(290)
30,00 €
15. ALVES, Pe. Augusto Durão.- Tôrres Novas ontem e hoje (Monografia).- Braga: Tip. das Missões Franciscanas, 1942.- 84p.:il.;23cm.-B
Il. no texto.(113)
12,00 €
16. AMARAL, Ferreira do.- A Defeza Nacional - Volume I.- Lisboa: Typographia " A Editora",
1907.-291p.:21cm.-E
Único volume publicado. Boa enc. da época inteira de chagrin. Estimado.(119)
42,00 €
17. AMARAL, João.- Roteiro Ilustrado da Cidade de Lamego.- Lamego: Tip. Moderna, 1961.91p.:il.; 22cm.-B (116)
10,00 €
18. ANAIS do Simpósio comemorativo do Bicentenario da Restauração do Rio Grande (17761976) / Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.- Rio de Janeiro: Instituto de Geografia e História
Militar do Brasil, 1979.- 4 vols.:il.;23cm.-B C/importantes comunicações históricas sobre o Brasil
Colonial. De interesse o 4º vol. integralmente preenchido com " A Dominação Espanhola no Rio
Grande do Sul (1763-1777) pelo Coronel Jonatas da Costa Rego Monteiro. (463)
82,00 €
19. ANDRADE, Arsénio Sampaio de.- Dicionário histórico e biográfico de artistas e técnicos portugueses (Sec. XIV-XX).- Lisboa: S.n., 1959.- 276, (2)p.: il.; 26cm.-B
Útil repositório sobre a
vida e actividade, tanto em Portugal como no Estrangeiro, de Pintores, Escultores, Ceramistas, Gravadores, Cinzeladores, Arquitectos, Caricaturistas, Criticos de Arte, Engenheiros, Musicos, Compositores etc. Trabalho adornado c/um retrato do autor e diversas estampas em separado. (266) 48,00 €
20. ANDRESEN, Sophia de Mello Breyner.- No tempo dividido.- Lisboa: Guimarães, 1954.- 69p.;
22cm.-(Col. Poesia e Verdade).-E
1ª edição, c/tiragem limitada, toda rubricada pela autora.
M/enc. de tela, c/capas. Sem guardas.(275)
68,00 €

2

21. ANECDOTES du Ministere de Sébastien-Joseph Carvalho, Comte d'Oyeras, Marquis de Pombal, sous le Regne de Joseph I, Roi de Portugal.- Nouvelle édition, revue et verifiée sur les Décrets
émanés du Trône, sur d'autres Pieces justificatives & sur le témoignage des Auteurs impartiaux.- A
Varsovie: Chez Janosrovicki, 1784.- XXXI, 432p.; 21cm.-E
Este título do maior interesse
pombalino é considerado por Bernardes Branco (I, 26) muito raro, pois o bibliógrafo nunca vira
algum exemplar. Parece tratar-se de uma das mais interessantes obras estrangeiras sobre o Marquês de
Pombal, atribuída geralmente a Cormatin. Teve várias edições estrangeiras das quais esta é a mais
apreciada e uma tradução portuguesa. M/enc. de pele, da época, modesta. Estimado. Inocêncio VII,
2134; Duarte Sousa II, 265. (315)
320,00 €
22. ANIMATÒGRAFO /director António Lopes Ribeiro.- Ano I nº 1 ( 1 de Abril 1933) a Ano I nº
14 (10 de Julho 1933).- Lisboa: Soc. Editorial ABC, 1933.- 14 numeros em 1 vol.: il.; 32cm.-E
Colecção completa desta efémera e importante revista de cinema dirigida por António Lopes Ribeiro.
De esmerado apuro gráfico vem profusamente ilustrada no texto. Fundamental para a história do
cinema. Enc. inteira de percalina c/as capas dos fascículos. Estimada.(82)
120,00 €
23. ANNUAIRE Internationale du Vin / publié sous la direction de M. Léon Douarche .- édition
1938.- Paris: Librairie Félix Alcan, 1938.- 733, (2)p.; 19cm.-(Office International du Vin).-E
C/um capitulo sobre os vinhos portugueses e a respectiva legislação.Enc. editorial.(41)
15,00 €
24. ARAGÃO, A.C. Teixeira de.- Descrição Geral e Histórica das Moedas cunhadas em nome dos
Reis, Regentes e Governadores de Portugal.- segunda edição.- Porto: Livraria Fernando Machado,
(1964).- 3 vols.: il.; 30cm.-E
Este é sem dúvida um dos mais vastos e conceituados trabalhos
sobre numismática portuguesa, ainda hoje de consulta obrigatória. Cuidada reedição, c/grandes margens, e muito ilustrada.Encs editoriais em pano c/ferros próprios.(268)
100,00 €
25. ARAGÃO, A.C. Teixeira de.- Diabruras santidades e prophecias.- Lisboa: Typ. da Academia
das Sciencias de Lisboa, 1894.- (6), XII, 150, (2)p.; 25cm.-B
Edição original desta curiosissima
colectânea de contos fantasticos da nossa história, envolvendo casos insólitos e inexplicáveis, bruxas,
lobisomens etc. Capas (margens imperfeitas. Miolo estimado.(434)
36,00 €
26. ARAGÃO, A.C. Teixeira de.- Vasco da Gama e a Vidigueira : estudo histórico.- ((Lisboa):
Sociedade de Geographia de Lisboa, 1886.- pp.544-700,(2): il.; 24cm.-E
Trata-se de uma
separata factícia deste importante estudo monografico c/ interesse histórico e regional, il. c/estampas
em separado (algumas desd.) publicado no "Boletim" da Sociedade de Geografia de Lisboa. Boa
m/enc. de pele. (442)
36,00 €
27. ARAÚJO, Norberto de.- Legendas de Lisboa.- (Lisboa): S.P.N., 1943.- 222p.:il.; 25cm.-E
Importante estudo olisiponense il. c/desenhos de Martins Barata. Bonita m/enc. de chagrin c/ferros a
ouro na lombada. Conseva as capas. Estimado.(295)
42,00 €
28. ARMAS e Troféus : revista de história e de arte / proprietário e editor Instituto Português de
Heráldica; comissão redactora, Afonso de Dornellas, Antonio Pedro de São Payo Mello e Castro e
Augusto Cardoso Pinto.- 1932-1934.- Lisboa: Instituto Português de Heraldica, 1932-1934.- 1 198,
(2)p.:il.; 34cm.-E
Trata-se da rara 1ª série desta importante revista especializada em heraldica
e genealogia que teve uma tiragem de apenas 550 exs. Vem profusamente ilustrada e é em grande
formato. A segunda série só começou em 1959 e é em pequeno formato. Bonita m/enc. de pele,
c/casas fechadas na lombada e c/capas.
78,00 €
29. ARRUDA, Virgilio.- Dom Pedro e Dom Miguel : do Brasil ao Ribatejo.- Torres Novas: Junta
Distrital de Santarém, 1972.- (6), XVI, 279, (6)p.: il.; 25cm.-B
Estudo histórico c/interesse
regional. Il c/figuras no texto e em separado.(313)
24,00 €
30.

ARTE e Arqueologia : Revista do Conselho de Arte e Arqueologia da 2ª Circunscrição.- Ano I
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nº 1 a Ano II nº 1 (1930-1933).- Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 1930-1935.- 5
números em 1 vol. : il.; 26cm.-B
Colecção completa desta apreciada publicação de temas artísticos, il. em separado c/estampas impressas em papel couché. Conta c/a colaboração: Teixeira de
Carvalho, Vergilio Correia, A.M. Simões de Castro e A. Nogueira Gonçalves entre outros. Boa
m/enc. de chagrin. Conserva as capas dos fasciculos.Estimado. (366)
62,00 €
31. ASSUMÇÃO, D. Frei José.- Exhortação concionatoria ao Clero por…- Coimbra: Na Real
Imprensa da Universidade, 1831.- 71p.; 24cm.-B
Trata-se de uma das mais apreciadas obras
deste frade miguelista que foi Bispo de Lamego.(48)
15,00 €
32. ATLAS de Fernão Vaz Dourado / direcção de Visconde de Lagoa.- Porto: Livraria Civilização,
1948.- (20) mapas duplos; 52cm.-E
Excelente reproducção a cores do manuscrito seiscentista
guardado na Torre do Tombo. Edição luxuosa, c/estampas de pagina dupla impressas em papel
encorpado. Magnifica encadernação, inteira de pele, c/ferros próprios nas pastas.(234)
320,00 €
33. AVEIRO.- Alvará " Carta, porque V. Magestade há por bem crear em Cidade a Villa de Aveiro
com todos os Privilegios e liberdades, de que gozão as outras cidades deste Reino..-(Lisboa): S.n.,
1759.- 4p.; 30cm.-B
Alvará setecentista.(260)
15,00 €
34. AVIENO.- Ora Marítima (Periplo Massaliota del Siglo VI a. de J.C. ) junto com los demás testimonios anteriores al año 500 a. de J.C. / edicion de A. Schulten.- 2ª edicion.- Barcelona: Libreria
Bosch, 1955.- 200, (2)p. : 1 mapa; 23cm.-( Fontes Hispaniae Antiquae: 1).-E
Trata-se de uma
das mais importantes fontes bibliográficas para o conhecimento da história antiga da Península Ibérica. C/um grande mapa desdobrável. Boa m/enc. de pele, c/capas.(29)
48,00 €
35. AZEVEDO, Francisco Cardoso de.- Novo Diccionario Chorografico de Portugal Continental e
Insular contendo as divisões administrativa, judicial, ecclesiastica e militar actualmente em vigor
com a indicação de todas as cidades, villas, freguezias e seus oragos, a superficie por districtos e concelhos, a população por sexos, dos districtos… e em additamento um mappa das lotações dos beneficios parochiaes do continente do reino e ilhas adjacentes…-Quarta edição.- Porto: Typ. a vapor de
José da Silva Mendonça, 1906.- 1192p.; 23cm.-E
Obra muito informativa e ainda c/utilidade
prática. Texto composto a duas colunas, c/indexação alfabética. Enc. editorial cans. c/charneira aberta.(407)
48,00 €
36. AZEVEDO, Francisco Simas Alves de.- Uma interpretação histórico-cultural do Livro do
Armeiro-Mor: fastos significativos da História da Europa reflectidos num armorial português do sec.
XVI.- Lisboa: Ed. do autor, 1966.- (8), 176, (6)p.: il.; 24cm.-B
C/evidente interesse para o estudo da heraldica portuguesa.Estudo apresentado como dissertação de licenciatura em História á Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Il. em separado. C/ded.(284)
32,00 €
37. AZEVEDO, José Alfredo da Costa.- A Vila Velha (Ronda pelo passado).- Sintra: Publicações
da C.M. de Sintra, 1978.- 124, (2):il.; 27cm.-B
Il. no texto.(220)
15,00 €
38. BANQUETE : Revista Portuguesa de Culinária / directora Maria Emilia Cancella de Abreu .Nº 1 (Março 1960) a Nº 174 (Novembro 1974) .- Lisboa: Instituto de Culinária Cidla, 1960-1974.174 números em 8 vols.: il.; 31cm.-E
Apreciadíssima revista de culinária, muito il. por vezes a
cores. A este conj. faltam apenas os dois ultimos numeros que incluem o índice e são muito raros
pois foram publicados varios anos depois. Encs. inteiras de percalina. Conjunto estimado.(159)
200,00 €
39. BARBOSA, Antonio Soares.- Tratado elementar de Filosofia Moral.- Coimbra: Na Real
Imprensa da Universidade, 1792.- 3 vols em 1 ((4), 212 ; (4), 275 ; (4), 194p.); 18cm.-E
Trata-se de uma das mais importantes obras escritas por este famoso professor de filosofia da Universi-
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dade de Coimbra, natural de Ansião. Segundo o Dr. Cabral Moncada esta obra foi a mais notável que
se publicou em Portugal sobre a Filosofia do Direito em finais do século XVIII. Com evidente interesse para a história do Direito no nosso país. M/enc. de pele, da época, c/charneiras cans. Pag. de
rosto do 1º vol. c/rubrica e reforço no festo. Muito invulgar. Estimada.(124)
88,00 €
40. BARROS, Eugénio Estanislau.- Traçado e Construcção das Naus Portuguesas dos Séculos XVI
e XVII.- Lisboa:Imprensa da Armada, 1933.- 114, (7)p.: il.; 24cm.-B
Interessante estudo histórico-técnico sobre a construcção das Naus, baseado principalmente no manuscrito de Fernando Oliveira e de Manuel Fernandes divulgados por Henrique Lopes de Mendonça. C/os planos de construcção em 18 estampas desdobráveis. Muito apreciado e procurado.(286)
75,00 €
41. BARROS, J.C. Freitas.- Um português no Brasil - Luís de Albuquerque de Mello Pereira e
Cáceres (1739-1797).- Lisboa : S.n., 1948.- IX, 98, (2)p.; 21cm.-B
C/interesse históricobiográfico. Valorizado c/ded. do autor. (49)
20,00 €
42. BASTO, A.J. Pinto.- Cruzador S. Gabriel : viagem de circumnavegação.- Lisboa: Livraria Ferreira, 1912.- 444, (2)p.: il., 3 f. desd.; 22cm.-E
Interessantíssimo relato de viagem marítima
do Cruzador S.Gabriel. O autor, Comandante Pinto Basto notável artista, enriqueceu a descrição
c/desenhos no texto, 2 mapas desdobráveis (um deles de grandes dimensões) e 1 folha desdobrável
c/uma licença escrita em japonês, c/a respectiva tradução no verso. M/enc. de pele, da época, lev.
cans. nas charneiras. Conserva as capas.
68,00 €
43. BASTOS, Francisco Antonio Martins.- Breve resumo dos Privilegios da Nobreza: 1º dos Professores Publicos ; 2º dos Mestres Principaes; 3º dos Ayos dos Mesmos Senhores. Com huma noticia
que tem servido estes cargos , e outras importantes…-Lisboa: Na Imprensa Silviana, 1854.- (6), V,
256p.; 20cm.-E
Obra invulgar e muito curiosa, c/interesse historico. C/os nomes dos nobres e
respectivos aios, aias, amos, amas e mestres entre outros. Inocêncio não refere. M/enc. de pele, da
época, c/defeito na coifa.(375)
60,00 €
44. BASTOS, José Timóteo da Silva.- História da Censura Intelectual em Portugal (ensaio sobre a
compressão do pensamento português).- Coimbra: Imprensa da Universidade, 1926.- (6), XIII, 400,
(2)p.; 21cm.-B
1ª edição deste apreciado estudo. 1º Inquisição ; 2º Real Mesa Censória; 3º Real
Mesa da Comissão sobre a censura dos livros; Regresso á Inquisição (como censura). (343) 30,00 €
45. BAYOT, J.S.- Mer Méditerranée , Côte de Tunis, Íles Maltaises, Sicile, Sardaigne et canaux de
Sardaigne et de Sicile : reproduction d'une partie du Mediterranean Pilot…- Paris: Imprimerie Nationale: 1876.- XI, 241p.; 23cm.-( Depot des Cartes et plans de la Marine nº 563).-E
Roteiro
maritimo do mediterraneo, edição da marinha francesa. C/acrescentos oficiais colados nas folhas de
texto.Enc. editorial, lev. cans.(241)
38,00 €
46. BEÇA, Humberto.- Castelos de Portugal : Os castelos da Beira Historica ; Tese apresentada ao
Congresso Beirão em Viseu.- Porto: Companhia Port. Editora, 1922.- 55p.: il.; 23cm.-B
Apreciadíssimo estudo,il. c/figuras no texto. Capas c/picos de acidez. (263)
18,00 €
47. BEIRÃO, Caetano.- El-Rei Dom Miguel I e a sua descendência: resenha genealógica e biográfica.- Lisboa: Portugalia, 1943.- XV, 239p.: il.; 24cm.-E
Apreciadíssimo estudo históricogenealógico ainda c/interesse biografico. A edição em papel de qualidade vem enriquecida c/diversos
retratos dos descendentes de D. Miguel.. Bonita m/enc. de chagrin c/ferros a ouro na lombada. Conserva as capas. Estimado.(285)
82,00 €
48. BEN ROSH, A.- A Labarêda ( quadros Oryamitas).- Porto: Edição do Instituto Oryamita do
Porto, (1918).- 55p.; 19cm.-B
Raro opúsculo do capitão Barros Basto do Porto onde desenvolve
uma nova forma de religião (Oryam) baseada no montanhismo. É de evidente raridade.(23) 30,00 €
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49. BENARUS, Adolfo.- Os Judeus: Historia estranha deste Povo até aos nossos dias.- Lisboa:
Sociedade Editora de Portugal-Brasil, s.d.- (4), 297p.; 19cm.-B
Obra muito apreciada. DE particular interesse um capitulo sobre os Judeus em Portugal e Espanha. M/enc. de percalina,
c/capas.(42)
26,00 €
50. BENEVIDES, Francisco da Fonseca.- Escola Industrial - Pedro Nunes- em Faro : Museu
Industrial Maritimo - Catalogo illustrado das collecções.- segunda edição.- Lisboa: Imprensa Nacional, 1891.- 111p.:il.; 27cm.-B
É raro e muito apreciado este catálogo do Museu Industrial e Maritimo de Faro, que vem il. c/figuras no texto. C/evidente interesse regional.(53)
30,00 €
51. BENEVIDES, Francisco da Fonseca.- No tempo dos franceses : romance histórico.- Lisboa:
Typ. do Jornal do Commercio, 1895.- 332, (IV)p.: il.;20cm.-E
1ª edição deste apreciado
romance histórico. Vem adornado c/8 estampas impressas em separado. M/enc. de pele, da época. c/a
capa superior.(360)
30,00 €
52. BENSAÚDE, Joaquim.- Regimento do Estrolábio e do Quadrante : Tractado da spera do Mundo / introduction par Joaquim Bensaude.- 2e édition.- Lisbonne: Imprimerie Nationale, 1924.- 35p:
25cm.-B
Trata-se da importante introdução histórico-cientifica, do grande investigador para a
reedição desta famosa obra nautica. C/ded. do autor.(247)
38,00 €
53. BERESFORD, Guilherme Carr.- Instrucções para o Exercício dos Regimentos de Infanteria por
ordem do…-Quinta edição.- Lisboa: Na Impressão Regia, 1819.- 198p.: 6 est.; 15cm.-E
Esta obra
militar que conheceu diversas edições é particularmente apreciada pelas 6 gravuras desdobráveis que
a ilustram, e exemplares completos e estimados como este são hoje procurados.Enc. da época int. de
pele. (144)
140,00 €
54. BERNANOS.- Oeuvres Romanesques suivies de Dialogues des Carmélites / préface par Gaetan
Picon ; texte établi et annoté par Michel Estéve.- Paris: Librairie Gallimard, 1961.- LIV,
1898p.;18cm.-( Bibliothéque de La Pléiade).-E
Da apreciadíssima colecção " Bibliothéque de
La Pléiade" impresso em papel " Bíblia".Enc. do edit. c/sobrecapa e caixa estimado.(470) 48,00 €
55. BERNARD, Claude.- Leçons sur les proprietés des Tissus Vivants / recueillis, rédigées et
publiées par Émile Alglave.- Paris: Germer Bailliére, 1866.- (2), 492p.: il.; 23cm.-( Cours de Physiologie Générale de la Faculté des Sciences de Paris).-E
Edição original desta obra cientifica
importante, que resume as lições proferidas por este notável cientista françês na Sorbonne em 1864.
Contém novas descobertas na fisiologia do sistema cardio vascular e é de primorial importância para
a história da neurofiosiologia. Vem adornada com algumas gravuras intercaladas no texto. M/enc. de
pele, da época.Leves picos de acidez.(134)
72,00 €
56. BESSA-LUIS, Agustina.- As Fúrias : romance.- Lisboa: Guimarães & Cia., 1977.- (4), 175p.;
21cm.-B
1ª edição.Assinatura no rosto.(414)
15,00 €
57. BIBLIOTHECA Historica de Portugal e seus dominios Ultramarinos na qual se contém varias
Historias daquelle e destes Ms. E impressas em prosa e em verso, só e juntas com as de outros estados escritas por authores portuguezes e estrangeiros, com hum resumo das suas vidas e das opiniões
que há sobre o que alguns escreverão… dividida em quatro partes…- Nova edição correcta e aplamente augmentada…- Lisboa: Na Typ. Chalcographica, Typoplastica e Litteraria do Arco do Cego,
1801.- (26), XIII, 408, 100p.; 21cm.-E
Esta obra do maior interesse bibliográfico foi escrita por
José Carlos Pinto de Sousa e nesta segunda edição preferível á primeira por estar muito aumentada.
Acresce o interesse de ter saído dos prelos da Oficina do Arco do Cego. M/enc. de pele, ao gosto
antigo. Ex. c/vestígios de humidade na margem superior das folhas e um pouco aparado. Obra
rara.(347)
88,00 €
58.

BLANC, Luiz.- Historia da Revolução Franceza, ornada de 600 gravuras executadas pelos mais
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distintos artistas, sobre desenhos de H. de la Charlerie / traducção de Maximiano Lemos Junior.Porto: Lemos & Cia., 1889-1891.- 4 vols.: muito il.; 33cm.-E
Edição luxuosa, il. por excelentes figuras esculpidas em madeira, que figuram cenas históricas e retratos de personagens importantes. Texto composto a duas colunas enquadradas por tarja de fantasia. Ex. valorizado pelas bonitas
encs. editoriais c/as pastas superiores policromadas. Lev. cansadas nos cantos. Rubricas nos rostos.(172)
120,00 €
59. BOCAGE, Manuel Maria Barbosa du.- Obras de Bocage.- Porto: Lello & Irmão, 1968.- (4),
2050p.; 20cm.-E Apreciada edição em papel "Bíblia" da obras de Bocage. Enc. editorial inteira de
pele.(390)
32,00 €
60. BOISMONT, Abbé Nicolas Thyrel de.- Oraison Funébre de trés-haute, trés-puissante et trésExcellente Princesse Marie-Thérèse Archiduchesse d'Autriche, Impératrice douairiére Reine de
Hongrie et de Bohéme: prononcée dans la Chapelle du Louvre….- A Paris: Chez Demonville, 1781.64p.; 25cm.-C
Trata-se do sermão panegírico fúnebre da famosa Imperatriz Maria Teresa de
Austria, uma das mais importantes figuras políticas da história da época. O abade de Boismont
demonstrou um talento especial nos seus sermões e foi acolhido pela Academia Francesa em 1755.
Cartonagem em papel marmoreado. Ultima folha c/ restauro.(480)
40,00 €
61. BOLETIM da Agência Geral das Colónias (depois Boletim Geral do Ultramar).- Nº 1 (Julho
1925) a Nº 353-354 (Novembro-Dezembro 1954).- Lisboa: Agência Geral das Colónias, 1925-1954.354 vols. em 90 vols.: il.; 22cm.-E
+
ÍNDICE do Boletim Geral das Colónias Nº 1 a 236 .- 5
vols. em 1.
Trata-se de um conjunto seguido do primeiro número a mais de metade desta
monumental publicação periódica referente ao Ultramar Português publicada durante mais de 44
anos. Encerra preciosa colaboração das mais destacadas figuras portuguesas e estrangeiras da época,
nos campos da história e da ciências.É muito informativa e vem adornada c/muitas estampas. Conjunto encadernado em 90 vols. M/encs de pano (pele do diabo) c/rótulos em percalina. Conserva as
capas. Conjunto estimado. (417)
550,00 €
62. BONANÇA, João.- Encyclopedia de Applicações usuaes.- Lisboa: Typographia Lusitana,
1903.- (4), 920p.: il.; 21cm.-E
Trata-se de um desenvolvido livro de cultura geral, muito
informativo, il. no texto e em separado. Tem capitulos dedicados á astrologia, astronomia, geografia e
estatística, agricultura e história universal, arquitectura literatura e muitos outros assuntos de utilidade. Na época gozou de merecida aceitação popular. M/enc. de pele. (379)
44,00 €
63. BORGES, França.- Bibliografia Estremenha (subsídios).- Caldas da Rainha: Tipografia Caldense, 1941.- 50p.; 23cm.-B
(24)
10,00 €
64. BORGES, José Ferreira.- Opinião Juridica sobre a questão: " Quem deve ser o Regente de Portugal destruida a usurpação do Infante D. Miguel ?".- Londres: Impresso por Bingham, 1832.32p.;23cm.-C
Junto com: CARVALHO, José Liberato Freire de.- Reflexoens sobre um paragrapho do Manifesto do senhor Dom Pedro Duque de Bragança datado a bordo da Fragatta Rainha de
Portugal aos 2 de Fevereiro de 1832 / escriptas por….- Londres: Impresso por Bingham, 1832.- 8p.;
24cm.-C
Estes dois opúsculos liberais publicados no estrangeiro focam o mesmo assunto e
são ambos raros. O segundo apresenta mancha marginal junto ao festo. Cartonagem em papel marmoreado. Ernesto do Canto Nºs 387 e 395.(150)
35,00 €
65. BOSSUET.- Oeuvres choisies de Bossuet.- Paris: Chez Delestre-Boulage, 1821.- 21 vols.: 1
retr.; 22cm.-E Cuidada edição das obras deste clássico françês. O 1º vol. vem adornado c/ um retrato do autor. C/os seguintes sub-titulos: T.I / Oraisons funèbres . T.II e III / Discours sur l'histoire universelle . T.IV e V / Politique tirée de l'écriture sainte . T. VI e VII / Sermons et panégyriques .
T.VIII / Introduction à la philosophie . T. IX / Relations sur le Quiétisme . T. X et XI / Elévations à
Dieu sur tous les mystères . T.XII,XIII e XIV / Méditations sur l'évangile . T. XV / Exposition de la
doctrine de l'église catholique . T. XVI , XVII , XVIII e XIX / Histoire des variations des églises pro-
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testantes . T. XX e XXI / Avertissements aux Protestants sur les ettres du ministre Jurieu . M/encs em
pele, da época. Alguns picos de acidez devido á qualidade do papel. Conjunto atraente.(478)
220,00 €
66. BOTELHO, José Nicolau Raposo.- Diccionario das Moedas, Pesos, Medidas e Informações
Comerciaes de todos os paizes.- Lisboa: Livraria de Antonio Maria Pereira, 1895.- 256p.; 21cm.-E
Interessante colectânea de informações de índole comercial e monetária sobre quase todos os países
do mundo (da época) indexados por ordem alfabética. Enc. editorial inteira de percalina c/ferros próprios, ostenta o ex-libris heraldico dos condes do Bonfim. Estimada. Nestas condições raro.(180)
36,00 €
67. BOXER, C.R.- A great Luso-Brazilian Figure Padre Antonio Vieira , S.J. (1608-1697).- (London): The Hispanic & Luso-Brazilian Councils, 1957.- 32p.: 1 retr.; 22cm.-(Diamante V).-B
C/retrato do Pe.Antonio Vieira.(395)
15,00 €
68. BRAGA, Teófilo.- Contos Phantasticos.- Lisboa: Typ. Universal, 1865.- XI, 215p.; 17cm.-E
Rara 1ª edição desta colectânea de contos, uma das mais apreciadas obras do autor. M/enc. de pele,
da época. Estimado.(373)
42,00 €
69. BRANDÃO, Carvalho ; FERREIRA, Cesar.- Elementos de Arquitectura Naval - 1ª parte O
Navio.-Lisboa: Empreza Tipografica Rosa, 1920.- XII, 214p.: il., 2 est. desd.; 22cm.-B
Ilustrado no texto e c/duas est. desdobraveis. Mancha marginal junto ao festo. Lombada reforçada. (197)
24,00 €
70. BRANDÃO, Fr. Mateus da Assunção.- Memoria sobre o Pentateuco Hebraico impresso em
Lisboa em 1491.- (Lisboa): ( Academia Real das Sciencias), 1827.- pp.141- 150; 32cm.-B
Separata factícia (257)
10,00 €
71. BRANDÃO, Júlio.- O Pintor Roquemont : subsídios para o estudo do artista, vida época e
obras.- Lisboa: Livraria Morais, 1929.- 111p.:il.;24cm.-E
Estudo biográfico, il. c/estampas
em separado, impressas em papel couché. Valorizado c/ded. do autor. Boa e bonita m/enc. de chagrin, c/ferros a ouro na lombada. Conserva a capa. Estimado.(364)
38,00 €
72. BRASIL - OURO.- 6 alvarás setecentistas sobre: "… declarar a disposição dos Capitulos sexto
e decimo da Ley fundamental da cobrança dos Quintos do Ouro de 3 de Dezembro de 1750" ; "…
que em nenhuma das alfandegas, e Casas tributarias destes reinos se dê despacho a fazenda alguma…. sem que primeiro se abrão na presença dos Officiaes todos os fardos, pacas, caixas, barris e
outra qualquer vasilha por minima que seja - 8 de Março de 1555" ; … " ordenar que nos Registos
das Entradas para as Minas, e suas annexas, não possão conservar-se mayores quantidades de ouro
em pó para as módicas permutações dos viandantes.." 19 de Janeiro de 1757" ; …" chegada que seja
qualquer frota a Lisboa serão obrigados os Officiaes da náo de guerra a vir á Casa da Moeda…- 21 de
Novembro de 1757" ; …" ordenar que todo o Official que constar haver constrangido ou sugerido ás
pessoas que se apresentarem nas Casas de Fundição com ouro, para nellas se fundir, que o manifestem em nome diverso…- 9 de Fevereiro 1758" ; …" abolir e extinguir a fórma que até agora se praticava na arrecadação e passagem dos Manifestos do Ouro…- 28 de Julho de 1759". Cartonagem em
papel marmoreado.(64)
38,00 €
73. BULLETIN des Campagnes Scientifiques accomplies sur le Yacht "Amelia" par D. Carlos de
Bragança - Vol. I : Rapport préliminaire sur les Campagnes de 1896 á 1900.- Lisbonne: Imprimerie
Nationale, 1902.- 112p.: 6 est., 1 mapa;27cm.-E
Trata-se do primeiro volume e único publicado dos resultados preliminares das campanhas oceanográficas do Rei D. Carlos. Para além do his-
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torial dos trabalhos desenvolvidos tem uma interessante listagem das espécies recolhidas, ainda hoje
c/interesse bio-geografico. Vem adornado c/diversas estampas em separado das quais 3 figuram os
sucessivos yachts "Amelia" que o Rei utilizou, a partir de magnificos desenhos do próprio. O mapa é
desdobrável e de grandes dimensões. Ex. da rara tiragem de apenas 50 em papel "Whatman". M/enc.
de tela, da época (modesta), conservando as capas. Ex. estimado e por aparar.(239)
100,00 €
74. CADERNOS Vianenses : Notícia do passado e do Presente da região de Viana do Castelo Tomo II.- (Viana do Castelo): Câmara Municipal, 1981.- 239, (4)p.:il.; 23cm.-B
C/evidente interesse regional. Il. no text.(37)
20,00 €
75. CAEIRO, Francisco.- O Arquiduque Alberto de Austria : vice-rei e inquisidor-mór de Portugal
Cardeal legado do Papa governador e depois soberano dos países baixos; história e arte.- Lisboa:
Edição do autor, 1961.- (4), 566, (2)p.: il.; 24cm.-B
Interessante estudo de índole biografica e
histórica, il. c/abundante iconografia do Arquiduque Alberto de Austria. Edição de autor, de esmerado apuro grafico. Fundamental para a historia da ocupação Filipina.(323)
34,00 €
76. CANDIDO, Antonio.- Discurso proferido no Theatro de S. João da Cidade do Porto na noite de
19 de Maio de 1900 : 4º Centenario do Descobrimento do Brazil.- Porto: Typ. do "Commercio do
Commercio", 1900.- (12), 33p.; 31cm.-B
Edição esmerada em papel de qualidade, c/grandes
margens, il. c/um retrato do autor. M/enc. de pele. Rubrica no rosto.(340)
18,00 €
77. CARA Alegre : Revista de Bom Humor / director Nelson de Barros; editor J. Albuquerque de
Matos.- Ano I Nº 1 ( Janeiro 1951) a Ano IV Nº 84 ( Julho 1954).- (Lisboa): S.n.,1951-1954.- 6 vols.:
il.; 24cm.-E Trata-se dos primeiros 85 números ( com falta do 37 ao 48, e 61) desta curiosa revista
humoristica muito ilustrada. As encadernações são editoriais em tela, c/ferros próprios. (403)
88,00 €
78. CARLYLE, Thomas.- The French Revolution : a history.- New York: The Modern Library, s.d.
(1950?).- XXIX, 748p.; 21cm.-(The Modern Library).-E
Enc. edit. Rubrica.(273)
20,00 €
79. CARRAPIÇO, F.J. ; PALHINHA, J. A. ; BRÁZIO, J.- As Muralhas de Portimão : Subsídios
para o estudo da história local.- Portimão: Câmara Municipal, 1974.- 49, (4)p.: il.; 26cm.-B
(13)
10,00 €
80. CARTA 1ª ao Marquez de Palmella D. Pedro de Souza Holstein / pelo advogado da Casa da
Supplicação M.J.G.A.V.- Lisboa: Na Typografia Morandiana, 1829.- 44p.;21cm.-B
O autor
que assina no fim foi Manuel José Gomes Abreu Vidal. Estes opúsculos liberais de polémica são
invulgares. Ernesto do Canto Nº 635.(90)
32,00 €
81. CARVALHAES, Stuart.- Almanaque Ilustrado do Jornal O Seculo 1932.- Com a capa ilustrada
por este artista. (105)
22,00 €
82. CARVALHAES, Stuart.- Almanaque Ilustrado do Jornal O Seculo 1933.- Com a capa ilustrada
por este artista.(103)
22,00 €
83. CARVALHAES, Stuart.- Almanaque Ilustrado do Jornal O Seculo 1936.- Com a capa ilustrada
por este artista. (106)
22,00 €
84. CARVALHAES, Stuart.- Almanaque Ilustrado do Jornal O Seculo 1939.- Com a capa ilustrada
por este artista. (107)
22,00 €
85. CARVALHAES, Stuart.- Almanaque Ilustrado do Jornal o Seculo 1944.- Com a capa ilustrada
por este artista.(104)
22,00 €
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86. CARVALHO, João Jorge de.- Gaticanea, ou cruelissima guerra entre os cães e os gatos, decidida em huma sanguinolenta batalha na grande Praça da Real Villa de Mafra.- Lisboa: Na Officina
Patriacal de Francisco Luiz Ameno, 1781.- XI, 126p.; 17cm.-E
Trata-se da 1ª edição deste
apreciado poema herói-cómico. Exemplar sem as estampas, c/enc. da época em pele sem folhas de
guarda. Insignificantes picos de traça marginais. De interesse ter saído dos prelos da oficina de Francisco Luis Ameno. (120)
32,00 €
87. CARVALHO, Maria Amália Vaz.- Chronicas de Valentina / com uma carta de Ramalho Ortigão.- Lisboa: Tavares Cardoso & Irmão, 1890.- XVIII, 351, (2)p.; 18cm.-E
1ª edição. Apreciada colectânea de apreciações criticas de obras de famosos escritores da época. Enc. da época
inteira de tela c/defeitos na lombada. Conserva a bonita capa superior de brochura. Estimada. ( 437)
38,00 €
88. CARVALHO, Rómulo de.- Relações entre Portugal e a Russia no século XVIII.- Lisboa:
Livraria Sá da Costa, 1979.- VIII, 274p.; 21cm.-(Descobrir Portugal).-B
Este apreciado estudo
historico transcreve importante documentação inédita.(357)
18,00 €
89. CASAS, Augusto.- El Papa Luna.- Barcelona: Luis Miracle, 1944.- 443p.:il.; 23cm.-E
Estudo de índole histórico/biográfica sobre o ultimo Papa de Avinhão, D. Pedro de Luna, espanhol.
Enc. edit.(101)
24,00 €
90. CASTELA, Vitor.- Algarve em Festa : poema.- Faro: Ed. do autor, 1946.- (80)p.; 24cm.-B
C/evidente interesse regional. Pequena mancha no rosto.(118)
18,00 €
91. CASTILHO, Antonio Feliciano de.- Tractado de metrificação portugueza para em pouco tempo
e até sem mestre se aprenderem a fazer versos de todas as medidas e composições…-Lisboa: Imprensa Nacional, 1851.-VIII, 160p.; 16cm.-E
Trata-se da rara 1ª edição desta obra clássica em que
Castilho caracteriza a poesia portuguesa no seu lado histórico e na sua vinculação à sociedade.
M/enc. de pele, da época, c/pequenos defeitos na lombada.(423)
30,00 €
92. CASTRO, Augusto Mendes Simões de.- Guia Histórico do Viajante no Bussaco (com estampas
e um mappa).- Quarta edição.- Coimbra: Imprensa da Universidade, 1908.- XI, 244p.: il.; 20cm.-E
Descrição histórica e literaria do Buçaco, il. c/estampas em separado e um mapa desdobrável. M/enc.
de pele, da época. Uma estampa c/margem imperfeita.(393)
26,00 €
93. CASTRO, D. João de .- Tratado da Sphaera da Geografia - notação famosa - informação sobre
Maluco (inédito) / prefácio e notas por A. Fontoura da Costa.- Lisboa: Agência Geral das Colónias,
1940.- XIV, 128, (4)p.: il.; 23cm.-B
Il. em separado.(317)
22,00 €
94. CATÁLOGO das Medalhas da República : Contribuição aos festejos do 4º Centenario do Rio
de Janeiro / homenagem do Banco Económico da Bahia.- (Rio de Janeiro): Banco Económico da
Bahia), 1965.- 209, (2)p.:il.; 28cm.-( Monografias Numismáticas ; XI).-B
Texto de Kurt Prober. (20)
24,00 €
95. CATÁLOGO dos quadros, objectos de arte, porcelanas e mobiliário que pertenceram aos 1ºs
Condes de Burnay e a cujo leilão se procederá no Palácio da Junqueira em 1934.- (6), 97p.: 93 est.;
23cm.-E
Catálogo de um dos mais importantes leilões de antiguidades realizado em Portugal,
il. c/estampas em separado. Enc. int. de percalina c/capas (a superior c/pequenas manchas marginais).
Estimado e raro. (327)
72,00 €
96. CELLAY, Marie-Anne de.- Crémes, Patisseries : Bonbons et Liqueurs de Ménage.- Paris:
Librairie des Annales Politiques et Littéraires, s.d. (1909).- 223p.: il.; 21cm.-(Collection " Familia").E
Esta obra de pastelaria é interessante e apresenta centenas de receitas. Vem il. c/ 8 estam-
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pas que figuram instrumentos. Enc. editorial em tela c/ferros próprios. Estimada.(207)
42,00 €
97. CERQUEIRA, Ivo de.- Vida social indígena na Colónia de Angola (usos e costumes).- Lisboa:
Agência geral das Colónias, 1947.- 96p. :il.; 23cm.-B
Estudo etnográfico e sociológico il.
c/varias estampas em separado. (320)
20,00 €
98. CEUTA- Boletim Comemorativo do V Centenario da Tomada de Ceuta (21 de Agosto de
1915) / Sociedade de Geographia de Lisboa.- Lisboa: Tipografia Universal, 1915.- 141p.;26cm.-B
Trata-se de um número do Boletim da S.G.L. c/diversos artigos sobre Ceuta. Leves picos de humidade.(51)
15,00 €
99. CHADWICK, John.- The Decipherment of Linear B .- Second edition.- Cambridge: At the
University Press, 164, (2)p.:il.; 22cm.-B
+
CHADWICK, J.; DOW, Sterling.- The Linear
scripts and the tablets as historical documents.- Cambridge: At the University Press, 1971.- 51p.:il.;
23cm.-B
(25)
10,00 €
100. CHAGAS, João.- As minhas razões.- Lisboa: Livraria Central, 1906.- 426p.; 19cm.-B
1ª
edição. C/interesse politico e para a historia social da época . Rubricas no rosto. (271)
18,00 €
101. CHAGAS, Pinheiro.- Migalhas de Historia Portugueza.- Lisboa: Parceria Antonio Maria Pereira, 1900.- 203p.; 19cm.-(col. Antonio Maria Pereira).-E
Episódios da nossa história. Enc. edit.
rubrica.(30)
15,00 €
102. CHAPUIS, A.- Précis de Toxicologie.- Deuxiéme édition, revue et augmentée.- Paris: Librairie
J.B. Bailliére, 1889.- VIII, 770p.:il.; 19cm.-E
Tratado dos venenos. Um ou outro sublinhado
azul. Enc. editorial. Estimado. (199)
30,00 €
103. CHAVE (A) da Sciencia ou os Phenomenos da Natureza explicados pelo Doutor Brewer
ampliada na traducção franceza pelo Abade Moigno / e na portugueza por Mariano Cordeiro Feyo.Lisboa: Livr. Editora de Matos Moreira, 1874.- (6), 639, (4), VIIIp.: il.; 22cm.-E
Interessante
obra de divulgação cientifica, que trata de Mecânica, Astronomia, Acustica, Optica, Magnetismo e
Electricidade, Meteorologia, Quimica e História Natural. Vem muito il. no texto c/figuras explicativas. M/enc. de pele, da época.(358)
32,00 €
104. CHAVES, Luis.- Os Barcos do Tejo : fragatas e varinos.- (Lisboa): Separata da "Revista Municipal", s.d.- 14p.: il.; 29cm.-B
Il. no texto. C/ded. do autor. Leves picos de acidez nas capas.
Procuradíssimo.(237)
30,00 €
105. CHAVES, Pedro.- Rifoneiro Português.- 2ª edição.- Porto: Editorial Domingos Barreira, s.d.452p.; 20cm.-(Col. Folclore e Pedagogia).-B
É uma das mais desenvolvidas recolhas de sentenças e ditados populares. No fundo uma notável recolha de sabedoria popular. Justamente apreciada.Primeiras e ultimas folhas c/acidez marginal.(346)
20,00 €
106. CHÉRON, André.- Les Échecs artistiques : un traité sur le probléme et l'étude.- Paris: Librairie
Payot, 1934.- 70p.:il.; 23cm.-B
Rubricas.(272)
20,00 €
107.
CHRISTIANISME (LE) dévoilé, ou Examen des principes et des effets de la Religion
Chrétienne.- A Londres: S.n., 1767.- XX, 236p.16cm.-E
Pensamos tratar-se da segunda edição
igualmente rara e procurada ( a 1ª é de 1766) desta obra clássica do ateísmo, onde o autor, Paul Henri
Thiry d'Holbach, tece virulentas criticas ao cristianismo, considerando mesmo que esta religião foi
usada pelos soberanos e governantes para garantir a ordem social e perpetuar os regimes na total
ignorância das populações. Pensamos também que o local de impressão pode ser fictício, e tenha sido
impressa em França. M/enc. de pele, da época, c/falta na coifa. Carimbo.(424)
88,00 €
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108. CIDADE, Hernâni.- Os Grandes Portugueses : obra monumental planeada e dirigida por…Lisboa: Arcádia, s.d.- 2 vols.: il.; 31cm.-E
Obra de grande fôlego, c/interesse histórico e biográfico. Encerra colaboração de Jaime Cortesão, Lindley Cintra, António José Saraiva, Reinaldo dos
Santos, Borges de Macedo, José Matoso e outros. De esmerado apuro gráfico vem il. c/estampas em
separado, algumas a cores. Bonitas m/encs de chagrin, c/casas fechadas nas lombadas. Estimados.(174)
180,00 €
109. CLUB (LE) français de la Médaille - Bulletin Nº 34 ( 1972) a Nº 61 (1978).- Paris: Administration des Monnaies et Médailles, 1972-1978.- 21 vols.: il.; 24cm.-B
Conjunto seguido de 21
volumes desta interessante revista francesa sobre moedas e medalhas e artes acessorias em especial
da gravura. Profusamente ilustrada e impressa em papel couché. (238)
60,00 €
110. COLÉGIO DOS NOBRES : FOLHA VOLANTE.- Hão de fazer exame publico de Rhetorica
no Livro intitulado Instituições Oratorias de Quintiliano da edição de Rollin dirigidos por seu mestre
Jose Caetano de Mesquita professor regio de rhetorica e logica do Collegio Real de Nobres O Senhor
D. Henrique de Aguilar e Menezes, o Senhor Bernardo José de Lorena, o Senhor José Lobo de Saldanha, collegiaes no mesmo Real Collegio, em o dia 28 deste mez ás 4 da tarde.- Lisboa: Na Regia
Officina Typografica, 1770.- (4)p.; 40cm.-C
Esta folha volante em grande formato adornada c/as
armas do colégio dos nobres e que servia para anunciar as provas públicas de retórica de três alunos
dessa famosa e efémera instituição de iniciativa pombalina parece ser muito rara. Não vem referida
no catálogo da I.N. e parece não existir na B.N. De particular interesse incluir entre o examinandos
Bernardo José de Lorena, 5º Conde de Sarzedas e supostamente filho de D. José e da Marqueza de
Távora, futuro Governador de São Paulo e Vice-Rei da ìndia. Peça de colecção pombalina. Cartonagem em papel marmoreado.(163)
60,00 €
111. COLLANTES DE TERAN, Francisco.- Inventario de los Papeles del Mayordomazgo del Siglo
XIV / Archivo Municipal de Sevilla.- Sevilla: Archivo Municipal de Sevilla, 1968.- 186p.;25cm.-B
C/evidente utilidade bibliográfica. Muitos documentos têm relação c/Portugal. Edição original. Conserva a
30,00 €
112. COLLECÇÃO da Legislação mais importante sobre Expropriações por utilidade publica e
Contracto-Salamanca.- Coimbra: Imprensa Literaria, 1861.- 69, (2)p.; 21cm.-E
M/enc. de pele
da época. Anotações marginais.(175)
18,00 €
113. COLLECÇÃO de Decretos e Regulamentos publicados durante o Governo da Regencia do
Reino estabelecida na Ilha Terceira.-Lisboa: Na Imprensa Nacional, 1833.- pag. variada; 30cm.-E
Importante colectânea de 65 decretos da maior importância para o estudo da época liberal. Valorizada
c/um índice manuscrito. M/enc. da época em pano c/rotulo na pasta superior.(448)
52,00 €
114. COLLECÇÃO de Noticias para a Historia e Geografia das Nações Ultramarinas que vivem nos
Domínios Portuguezes ou lhes são visinhas / publicada pela Academia Real das Sciencias Tomo I.Lisboa: Na Typografia da mesma Academia, 1812.- VIII, 178, (2), 7, 118, (4)p.; 22cm.-E
Este
primeiro volume contém 4 obras: 1- Breve relação das escrituras dos gentios da India Oriental, e dos
seus costumes 2- Notícia summaria do gentilismo na Asia 3- José de Anchieta Epistola quamplurimarum rerum naturalium, quae S. Vicentii (nunc S-. Pauli) provinciam incolut, sistens descriptionem 4Memorias para a historia da Capitania do Maranhão : Jornada do Maranhão por ordem de S. Magestade feita o anno de 1614. Estas ultimas são as primeiras edições de obras fundamentais para a história do Brasil. M/enc. de pele. Estimado.(89)
78,00 €
115. COLLECÇÃO de Noticias para a História e Geografia das Nações Ultramarinas que vivem nos
Domínios Portuguezes ou lhes são visinhas / publicada pela Academia Real das Sciencias Tomo III.Lisboa: Na Typografia da mesma Academia, 1825.-(8), 436p.; 22cm.-E
Este terceiro volume
contém 2 obras: 1-Noticia do Brazil, descripção verdadeira da Costa daquelle estado que pertence á
coroa do Reino de Portugal, sitio da Bahia de Todos os Santos. 2 Catalogo dos Governadores do Rei-
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no de Angola com huma previa noticia do principio da sua conquista e do que nella obrarão os
governadores dignos de memoria. As primeiras 4 folhas são em fotocópia. O primeiro título que ocupa 342pp. é fundamental para a história do Brasil. M/enc. de pele.(96)
62,00 €
116. COLLECÇÃO de Noticias para a História e Geografia das Nações Ultramarinas, que vivem
nos dominios portuguezes ou lhes são visinhas / publicada pela Academia Real das Sciencias Tomo
V.- Lisboa: Na Typografia da mesma Academia, 1836.- (6), X, 274, 119p.; 22cm.-E
Este quinto volume contém 2 obras: 1- Fatalidade historica da Ilha de Ceilão… escripta pelo Capitão João
Ribeiro; 2- Reflexões criticas sobre o escripto do seculo XIV impresso com o titulo de Noticia do
Brasil no Tomo 3º da Collecção de Not. Ultr. Acompanhadas de interessantes noticias bibliograficas
e importantes investigações historicas por Francisco Adolfo de Varnhagen. C/manchas de humidade
marginais em especial no fim do volume. O segundo titulo é de importância para a historia do Brasil.
M/enc. de pele.(98)
48,00 €
117. COLLECÇÃO dos versos, e descripções dos quadros allegoricos, que em todas as solemnidades publicas desta capital mandou imprimir, e gratuitamente distribuir José Pedro da Silva por occasião das illuminações da sua casa na Praça do Rocio.- Reimpressa á sua custa em beneficio da Casa
Pia.- Lisboa: Na Impressão Regia, 1812.- VI, 201p.; 15cm.-B
O autor desta colectânea de poesias foi dono do célebre botequim do Rossio, mais conhecido por Loja das Parras. Obra do maior
interesse olisiponense, não só pelas descrições dos festejos, mas sobretudo porque muitas das poesias
aqui presentes nunca mais foram publicadas. É rara. Em brochura da época em papel marmoreado.(436)
75,00 €
118. COMPANHIA Nacional de Navegação: N/T " Principe Perfeito" ; características técnicas da
Instalação propulsora.- S.l.: Direcção Tecnica, 1961.- 112, (6)p.: 14 des.; 16cm.-C
Livro técnico para uso a bordo do navio c/instrucções e desdobráveis c/ circuitos de água, eléctricos de vapor
etc. Em policopiado. Peça de colecção estimado.(204)
12,00 €
119. CONGRESSO Colonial Nacional de 6 a 10 de Maio de 1924 : Téses e Actas das Sessões /
Sociedade de Geografia de Lisboa.- Lisboa: Sociedade de Geografia de Lisboa, 1924.- pag. variada;
21cm.-B
(464)
28,00 €
120. CONGRESSO Vinícola Nacional em 1900 : Relatorio Geral.- Lisboa: Imprensa Nacional,
1902.- 382p.; 29cm.-B
C/uma listagem dos nomes dos oradores no Congresso.Carimbos nas
capas e lombada c/reforço.(447)
30,00 €
121.
CONGRESSO Vitícola Nacional de 1895 : Relatorio Geral (I-II) / Real Associação Central da Agricultura Portugueza.- Lisboa: Imprensa Nacional, 1896-1897.- 2 vols.: il.; 28cm.-B
Sub-intitulam-se I- Secção Cultura, Secção Oenologica II.- Secção Economico-Vitícola : Memórias,
estudos e propostas de Alexandre de Sousa Figueiredo, Antonio M. Borges de Araújo, Antonio Isidoro de Sousa, E. Veloso de Araújo, Francisco Simões Margiochi, Ignacio do Casal Ribeiro, Jeronymo
de Lima, Paes e Sande e Castro, João Maria de Sousa, João Marques de Carvalho, João da Motta
Prego, Joaquim Dias da Silva, Joaquim Gomes de Sousa Belford, Manuel Bento de Sousa, Manuel
Lourenço Rita, Paulo Choffat, Visconde de Vilar de Allen. Lombadas c/ reforço. (446)
62,00 €
122. CORREIA, Vergilio.- Três Cidades de Marrocos : Azemor, Mazagão, Çafim "Lugares dalém"
.- 2ª edição dirigida por Alice Correia.- Porto: Livraria Simões Lopes, s.d.-54, (2)p.:il.; 19cm.-B
Il. desd.(213)
15,00 €
123. CÔRTE-REAL, João Afonso.- O Bispo-Conde Dom José Manuel de Lemos.- Coimbra: " O
Instituto", 1958.-53p.:il.; 23cm.-C
C/ded. do autor. (229)
10,00 €
124. CORTESÃO, Armando; MOTA, Avelino Teixeira da.- Tabularum geographicarum lusitanorum specimen / ediderunt …- Olisipone: S.n., (Comemorações do V Centenario da morte do Infante
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D. Henrique).- 65, (2)p.: XXXIX f. de il.; 60cm.-E
Luxuosa edição de reproducções de
mapas antigos portugueses existentes em bibliotecas estrangeiras (Paris, Londres, Madrid, Roma e
América) e portuguesas (Torre do Tombo, Academia das Ciências), primorosamente impressos a
cores em papel encorpado. Texto a duas colunas e bilingue ( Português e Inglês). Enc. editorial, dentro de caixa própria (esta c/pequeno defeito).(235)
320,00 €
125. CORTESÃO, Jaime.- O Infante de Sagres : drama épico em IV actos com duas composições
musicais de Óscar da Silva.- Porto " Renascença Portuguesa", 1917.- 112, (8)p.; 25cm.-E
Com
uma nota final do autor e notação musical. Boa m/enc. de pele, c/capas. Estimado.(310)
24,00 €
126. COSTA, A. Fontoura da Costa.- Uma carta náutica portuguesa, anónima de " Circa" 1471: texto em português, françês e inglês, acompanhado de oito cartas e de uma reproducção fac-similada a
cores, em extra-texto.- Lisboa: Agência Geral das Colónias, 1940.- 62, (9)p.: il.; 34cm.-B
C/interesse para a história da náutica e descobrimentos portugueses. C/a reproducção da carta facsimilada de grandes dimensões espelhada em pano cru. Port-folio próprio cansado c/alguns defeitos
nas dobras.(232)
44,00 €
127. COSTA, Augusta Gonçalves.- Folares da Pascoa : poesias para crianças.- Faro: Tipografia
Cácima, 1932.- 66, (2)p.;17cm.-B
Poetisa algarvia.(94)
12,00 €
128. COSTA, D. Antonio da.- A Mulher em Portugal : obra posthuma publicada em benefício de
uma creança.- Lisboa: Typ. da Companhia Nacional Editora, 1892.- 470, (4)p.: 1 retr.; 22cm.-E
Curioso e apreciado estudo histórico, c/abundantes referências biográficas a mulheres de importância
na história de Portugal em especial nas artes e letras, como Josefa d'Obidos, Viscondessa de Balsemão, Marqueza de Alorna, Condessa do Vimieiro, Maria Chiappe Cadet, Antonia Gertrudes Pusich,
Maria José Canuto, Mariana de Andrade, Maria Cecilia Aillaud, Mariana Pimentel Maldonado, Carlota O'Neill e Henriqueta Pereira de Sousa. Bonita m/enc. de chagrin, c/ferros a ouro na lombada.
Conserva as capas. Estimado.(345)
62,00 €
129. COSTA, Júlio Gaspar Ferreira da.- Atlas de Geographia Universal: descritivo e illustrado, contendo mais de 40 mapas geographicos de 160 paginas de texto ilustradas com 300 gravuras.- Lisboa:
Typ. e Lit. Companhia Nacional Editora, 1898.- pag. diversa: 40 mapas; 30cm.-E
Este atlas
geográfico vem profusamente il. c/figuras no texto (que é composto a duas colunas) e 40 mapas de
folha dupla impressos a cores. É de interesse para a história politico-geografica da época. M/enc. de
pele. (5)
44,00 €
130. COSTA, Laurindo.- Estudos sobre ourivesaria : artistas portugueses.- Porto: Costa & Cia.,
1922.- (8), 102p.: il.; 25cm.-B
Estudo técnico sobre ourivesaria portuguesa muito il. no texto
e em separado. C/um retrato do autor. Capa c/restauro. Invulgar.(333)
32,00 €
131. COSTA, Luis Xavier da.- Francisco Vieira Lusitano poeta e abridor de águas-fortes : estudo
critico dos seus versos e das suas obras gravadas.- Segunda edição muito ampliada.- Coimbra:
Imprensa da Universidade, 1929.- VIII, 184p.:il.; 28cm.-E
Edição de esmerado apuro gráfico,
limitada a 510 exs., deste estudo muito apreciado e importante para a historia da Arte em Portugal.
C/diversas il. no texto e em separado. Bonita e boa m/enc. de pele c/ferros a ouro na lombada. Conserva as capas. Estimado.(325)
52,00 €
132. COSTA, Sousa.- Favoritas e favoritos célebres / dir. artística e desenhos de Fernando Carlos.Lisboa: Papelaria Fernandes, 1954.- (12), 632, (8)p.: muito il.; 32cm.-E
Obra muito curiosa,
c/interesse histórico e biografico. Muito il. no texto e em separado a cores. Bonita m/enc. de chagrin
c/ferros a ouro lombada. Estimado.(245)
88,00 €
133. COUTINHO, Francisco de Lemos de Faria Pereira.- Oração gratulatoria recitada pelo senhor
Francisco de Lemos de Faria Pereira Coutinho… na Academia Liturgica a 4 de Novembro de 1760.-
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Coimbra: Na Typografia da Academia Liturgica, 1762.- 32p.; 21cm.-C
Pensamos tratar-se de
uma das poucas (3 ou 4 ?) produções gráficas da Academia Liturgica Pontificia de Coimbra. A pagina de rosto vem adornada c/uma bonita vinheta xilográfica c/as armas dessa Academia. O autor nasceu no Brasil na casa de Marapicu, freguesia de Santo Antonio de Jacatinga, termo do Rio de Janeiro
e veio para Coimbra cursar Direito Canónico e chegou a reitor da Universidade. Esta parece ter sido
a sua única publicação e é rara. Cartonagem em papel marmoreado.(79)
68,00 €
134. COUTO, Carlos.- O Zimbo na Historiografia Angolana.- Luanda: Instituto de Investigação
Científica de Angola, 1973.- 48p.:il.; 24cm.-B As conchas como moeda em Angola.(228)10,00 €
135. CRUZ, Francisco Manso Preto.- Em defesa do ultramar.- Lisboa: S.n., 1961.- 90p.: il.; 22cm.-B
(11)
10,00 €
136. CRYPTINAS : folha avulsa gratuita.-S.l.: S.n., s.d.-16p.; 19cm.-C
Rara edição original destas poesias licenciosas, publicadas anónimamente, mas atribuídas a João de Deus. É considerada por muitos como a obra mais rara deste apreciado poeta. Parece nunca ter tido capas de brochura
e ter sido distribuida apenas em folhas. Cartonagem em percalina c/titulo a ouro na pasta superior.
Estimado. Peça de colecção.(426)
66,00 €
137. CURATIVO da Cholera Morbus: o seguinte he erxtrahido de huma carta datada de Vienna
d'Austria de 9 de Agosto do anno passado, e publicado em hum dos numeros do Courier em 1832.Lisboa: Na Impressão Regia, 1832.- (4)p.; 22cm.-B
Folha volante c/uma receita de tratamento
para a cólera. Em 1832 houve uma terrível epidemia de cólera em Lisboa trazida pelas tropas que
vieram de Ostende. Estima-se que morreram mais de 13.000 pessoas.(219)
15,00 €
138. CURSO Conimbricense I- Pe. Manuel de Góis : Moral a Nicómaco, de Aristóteles / introducção, estabelecimento do texto e tradução de Antonio Alberto de Andrade.- Lisboa: Instituto de Alta
Cultura, 1957.- (6), CXIV, 315, (2)p.; 24cm.-(Instituto de Alta Cultura).-B
Pensamos tratarse do único vol. publicado. Trata-se de uma peça fundamental para o estudo da Filosofia da Peninsula
Hispânica esta " Moral da Nicómano" de Aristóteles explicada pelos Conimbricences. Boa m/enc. de
pele, c/capas. Leves manchas no rosto.(432)
42,00 €
139. DARWIN, Charles.- Origem das Espécies / traducção de Joaquim Dá Mesquita Paúl.- Porto:
Livraria Chardron, de Lello e Irmão, s.d.- XV, 479p.; 20cm.-E
Pensamos tratar-se da rara1ª edição
portuguesa deste clássico. Enc. editorial. Rubrica. Desenho a lápis numa guarda.(419)
60,00 €
140. DARYL, Philippe.- Le Yacht : Histoire de la Navigation Maritime de Plaisance.- Paris:
Ancienne Maison Quantin, s.d. (1890).- 366p.: il.; 29cm.-E
Obra profusamente ilustrada
no texto e em separado, c/o historial dos barcos de recreio e informações históricas sobre a construção de barcos, sociedades náuticas, a taça américa etc. O autor de verdadeiro nome Pascal Grousset,
foi distinto jornalista e homem politico françês. Esta obra vem revestida por uma bonita enc. editorial
em tela c/a pasta superior policromada c/ barcos á vela e bandeirolas das sociedades nauticas, de
bonito efeito estético e que muito a valorizam. Corte das folhas dourado. Ex. estimado. c/a pasta
superior muito levemente empoeirada e ocasionais picos de acidez marginais. Nestas condições
raro.(151)
160,00 €
141. DÉBARQUEMENT du Comte de Saldanha dans l'Ile Terceira empêchê par la Marine Anglaise
/ traduit du portugais.- Paris: Chez Madame Goullet, 1829.- 30p.; 23cm.-C
Estes opúsculos
das quezílias dos liberais no estrangeiro são raros. Segundo Ernesto do Canto Nº 688 este publicado
anónimo tem substanciais diferenças do publicado em português por Rodrigo Pinto Pizarro. Cartonagem em papel marmoreado.(33)
28,00 €
142. DECIO, Torquato.- Enciclopédia Indispensável ás Artes, Sciencias, Industrias, Agricultura e
economia doméstica : fórmulas, processos e receitas de utilidade geral.- Porto: Typ. Universal de
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Nogueira & Caceres, 1882.- 320, XXIIIp.; 24cm.-E
Esta obra muito curiosa descreve centenas de fórmulas e métodos de preparação de substancias antigas já caídas em desuso e tem por isso
interesse histórico e técnico. Tem também muitas receitas antigas de culinaria. É invulgar e apreciada. M/enc. de pele, da época. Insignificantes defeitos nas coifas. Carimbo.(377)
38,00 €
143. DE-MAURI.- L'Amatore di Oggetti d'Arte e di Curiositá.- 2ª edizione, aumentata e correta,
com numerose incisioni nel testo e fuori testo.- Milano: Ulrico Hoepli, 1907.- XV, 720p.:il.; 15cm.-E
Apreciada obra sobre antiguidades em geral, muito il. e muito explicativa. Enc. edit. (460) 22,00 €
144. DESCRIPTION des opérations faites en Angleterre pour détérminer les positions respectives
des Observatoires de Greenwich et de Paris ; contenant les détails les plus circonstanciés sur les instruments qu'on a employés. Les méthodes de travail qu'on a suivies, les résultats des observations et
des mesures, etc…/ traduite de l'Anglais par R. Prony.- A Paris: Chez Firmin Didot, 1791.- VII,80,
31, 157,(2)p.: il., 16 est.;30cm.-E
Trata-se da tradução para françês das três memórias
cientificas de William Foy sobre as operações do estabelecimento de uma base de operações de triangulações em Honslow-Heath para estabelecer a correcta diferença de longitude entre o Meridiano de
Greenwich e o Meridiano de Paris problema técnico fundamental para a marinha da época. Aquelas
foram publicadas anos antes nas "Philosophical Transactions" e foram traduzidas por um dos mais
famosos engenheiros franceses do período imperial, que em parte acompanhou pessoalmente os trabalhos de Roy. Vêm adornadas por 16 gravuras desdobráveis, finamente abertas em chapa, que representam teodolitos e outros instrumentos usados no trabalhos, mapas e outras plantas. Enc. da época
int. de pele, um pouco cansada c/cantos e coifas esfoladas. (154)
320,00 €
145. DEUS, Fr. Jacinto de.- Braquilogia de Principes.- Nova edição com um estudo de Hipólito
Raposo.- (Lisboa): Edições Gama, 1946.- XVII, 246,(2)p.;20cm.-B
Reedição desta obra seiscentista rara, muito curiosa, c/um interessante conjunto de aforismos e sentenças adequadas ao comportamento de um rei.(222)
15,00 €
146. DEUS, João de.- A Maior Dor Humana : Coroa de Saudades offerecida a Theofilo Braga e a
sua esposa para a sepultura de seus filhos.- Porto: Anselmo de Morais, 1889.- 172p.; 25cm.-E
Obra de reduzida tiragem que conta c/a colaboração literaria de: Camilo, Bulhão Pato, Gomes Leal,
H. Lopes de Mendonça, Guerra Junqueiro, Candido Figueiredo e outros. Texto enquadrado por filete
a cores. M/enc. de tela, da época. Conserva a capa superior. Estimado.(371)
32,00 €
147. DIANA : Revista de Caça, Hipismo e Pesca / director editor João Maria Bravo; Director Técnico Manuel do Amaral ; proprietário Mário de Almeida.- Ano I Nº 1 a Nº 256 (Novembro-Dezembro
1948 a Novembro- Janeiro 1974-75).- (Lisboa): (Diversas tipografias), 1948-1975.- 256 números :
il.; 28cm.-B
Colecção completa da rara 1ª série desta apreciada revista cinegética, sem dúvida
a mais importante publicada entre nós sobre este tema. Profusamente ilustrada, contém excelente
colaboração da qual destacamos: João Maria Bravo, Jorge Brum do Canto, Manuel do Amaral, F.
Sommer d'Andrade, Delfim Maya, M. Ferreira Lima, Antonio Maria Bravo, Nuno Sepúlveda Veloso.
É hoje uma preciosa fonte de informações técnicas, científicas e desportivas sempre de agradável leitura. Conjunto em fascículos tal como foi publicado.(369)
1.500,00 €
148. DIÁRIO de Luanda / director Guilherme Ribeiro Pereira : Número extraordinário dedicado ao
Tricentenário da Restauração de Angola (1648-1948).- Luanda: Soc. Colonial de Tipografia, 1948.pag. não numerada: muito il.; 35cm.-B
Este numero especial, vem muito il. c/fotografias. O
texto vem enquadrado por uma cercadura tipografica impressa a cor. É muito informativo e tem contribuições de figuras gradas da época. (445)
36,00 €
149. DIAS, João José Alves.- A Beira Interior em 1496 (Sociedade, Administração e Demografia).Ponta Delgada: Universidade dos Açores, 1982.- 95-193pp.:il.; 23cm.-B
C/ded. do autor.(227)
10,00 €
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150. DICIONÁRIO de Jogos / publicado sob a direcção de René Alleau ; tradução de Antonio
Lopes Ribeiro.- Porto: Editorial Inova, 1973.- (16), 518, (12)p.: il.; 29cm.-E
Obra interessante, profusamente il. No texto e em separado em que é feita a historiografia dos jogos conhecidos de A
a Z. Texto composto a duas colunas e muito informativo. Enc. editorial c/sobrecapa.(348) 42,00 €
151. DIXON, Thomas.- A dreamer in Portugal : The story of Bernarr Macfadden's Mission to Continental Europe.- New York: Covici Friede publishers, 1934.- 259p.; 22cm.-E
Curioso historial da tentativa levada a cabo em Portugal por este famoso nutricionista americano que defendia
melhor saúde c/dieta e cultura física, de estabelecer uma colónia de jovens para seguir os seus métodos. Teve o apoio da comunidade politica da época, e aqui apresentam-se os primeiros resultados,
apartentemente encorajadores. C/ficha individual de saúde e retrato de todos os jovens que entraram
nesse grupo. Rubrica na p. de rosto.Enc.
42,00 €
152. DOCUMENTOS para a História da Cidade de Lisboa : Cabido da Sé, Sumários de Lousada,
Apontamentos dos Brandões, Livro dos bens próprios dos Reis e Rainhas.- Lisboa: C.M.L., 1954.VIII, 407p.; 28cm.-E
Importante miscelânea de documentos antigos sobre Lisboa, guardados
na Torre do Tombo e na Biblioteca Nacional de Lisboa. Boa m/enc. de pele, c/capas. Estimado.(430)
48,00 €
153. DOM Miguel e a sua realeza: artigos publicados no Jornal Politico " A Nação", refutando o que
contra a legitimidade do Senhor Dom Miguel escrevera o Sr. Conselheiro Thomaz Ribeiro.- Lisboa:
Typ. Rua do Bemformoso, s.d.- 158p.; 24cm.-E
Esta compilação dos artigos publicados no
Jornal " A Nação" sobre a polémica da legitimidade de D. Miguel ao trono português, foi publicada
anónima, mas o autor dos artigos foi o famoso polemista legitimísta D. Jorge Eugénio Lócio e Seibliz. Texto composto a duas colunas. Enc. int. de percalina, c/capa superior. Rara.(415)
48,00 €
154. DOMINGUEZ BORDONA, J.- Exposición de Códices Miniados Españoles / Sociedad Española de Amigos del Arte.- Madrid: (Sociedad española de Amigos del Arte), 1929.- 257, (4)p.: 85
est.; 32cm.-E
Excelente catálogo de uma expressiva exposição de códices iluminados espanhóis,
muito enriquecido por uma desenvolvida introdução histórica e cuidadas descrições dos espécimes
exibidos. Muito il. no texto e em separado, por vezes a cores. Edição de apenas 1.200 exs. numerados
(este 547) impressos em papel de superior qualidade. Encadernação editorial.(262)
120,00 €
155. DORNELAS, Afonso de.- Santissima Virgem d'Africa : padroeira de Ceuta.- Lisboa: Tip. Casa
Portuguesa, 1923.- 53p.:il.; 32cm.-B
Tiragem de apenas 150 exs.(161)
18,00 €
156. DOSTOIEVSKI.- L'Idiot : Les Carnets de l'Idiot, humiliés et offensés / traductions et notes par
A. Mousset, Boris de Schloezer et S. Luneau ; introduction par Pierre Pascal.- Paris: Librairie Gallimard, 1957.- XX, (4), 1364p.; 18cm.-( Bibliothéque de La Pléiade).-E
Da apreciadíssima colecção
" Bibliothéque de La Pléiade". Impresso em papel " Bíblia". Enc. edit. Estimado.(472)
44,00 €
157. DUMAS (Filho), Alexandre.- A Dama das Camelias / traducção de Antonio Bandeira.- Lisboa:
Santos & Vieira, s.d.-390p.: il.; 28cm.-E
Trata-se da mais bonita edição em português deste
clássico O texto vem enquadrado por cercaduras de fantasia impressas em cores suaves, aqui e além
adornadas com vinhetas abertas em madeira. Bonita m/enc. de pele c/ elaborados ferros a ouro na
lombada. (139)
42,00 €
158. ELEMENTOS para a História Bancária de Portugal (1797-1820).- Lisboa: Instituto de Alta
Cultura, 1963.- 75p.; 24cm.-B
(230)
10,00 €
159. ELUCIDARIO Nobiliarchico : revista de História e de Arte / editor-director Affonso de Dornellas.- Ano I nº 1 a Ano II , nº 12 (Jan. 1928 a Dez. 1929).- Lisboa: Afonso de Dornellas, 1928-29.24 números: il.; 32cm.-B
Tudo quanto se publicou desta magnifica publicação seriada que
forma dois volumes, impressa em papel couché, repleta de estampas que reproduzem monumentos,
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documentos antigos, pedras de armas, bandeiras, tapeçarias, pinturas etc. Contém importantes estudos sobre heraldica, biografia, iconografia e bibliografia, historia e arte etc., assinados por Afonso de
Dornelas, Conde de São Payo, Armando de Matos, Ernesto Soares, Damião Peres e outros. C/tiragem
de apenas 500 exs. Em fasciculos tal como foi publicada. (233)
280,00 €
160. ENCICLOPÉDIA pela Imagem : A Inquisição.- Porto: Livraria Lello, s.d.- 64p.:il.; 25cm.-B
Carimbo.(354)
10,00 €
161. ENCICLOPÉDIA pela Imagem : Caravelas, Naus e Galés de Portugal.- Porto: Livraria Lello,
s.d.- 64p.: il.; 25cm.-B
Carimbo. (353)
10,00 €
162. ENCICLOPÉDIA pela Imagem : Castelos Portuguezes.- Porto: Livraria Lello, s.d.- 64p.: il.;
25cm.-B
Carimbo.(355)
10,00 €
163. ENCICLOPÉDIA pela imagem : Historia do Trajo em Portugal.- Porto: Livr. Chardron, s.d.64p.:il.; 25cm.-B
Carimbo.(349)
10,00 €
164. ENCICLOPÉDIA pela Imagem : Palacios e Solares Portuguezes.- Porto: Livraria Lello, s.d.64p.: il.; 24cm.-B
Carimbo.(352)
10,00 €
165. ENCICLOPÉDIA pela Imagem: O Exército Português.- Porto: Livraria Lello, s.d.- 64p.: il.;
25cm.-B
Carimbo.(351)
10,00 €
166. ENCICLOPÉDIA pela Imagem: O Marquês de Pombal.- Porto: Livraria Lello., s.d.-64p.: il.;
25cm.-B
Carimbo.(350)
10,00 €
167. ENCYCLOPÉDIE de La Pléiade : Histoire des Religions / publié sous la direction d'HenriCharles Puech.- Paris: Librairie Gallimard, 1970-1972.- 2 vols.; 18cm.-( Bibliothéque de La Pléiade).-E
Da apreciadíssima colecção "Bibliothéque de La Pléiade", impressos em papel "
Bíblia". C/os sub-títulos: I- Les Religions antiques- La formation des Religions Universelles et les
Religions de salut en Inde et en Extrême-Orient II- La fomation des religions Universelles et des religions de salut dans le Monde Méditerranéen et le proche-orient, les religions constituées en Occident
et leurs contre-courants. Encs. edits. Estimados. (475)
75,00 €
168. ENCYCLOPÉDIE de La Pléiade : Jeux et Sports / volume publié sous la direction de Roger
Caillois.- Paris: Librairie Gallimard, 1967.- XVI, 1826p.: il.; 18cm.-( Bibliothéque de La Pléiade).-E
Da apreciadíssima " Bibliothéque de La Pléiade". Impresso em papel " Bíblia". Enc. edit. Estimado.(473)
48,00 €
169. ENGLISH and American Yachts : Illustrating and describing the most famous yachts now sailing in English and Americam waters ; with a treatise upon Yachts and Yachting by Edward Burgess /
illustrated with fifty beautiful photogravure engravings.- London: Chapman and Hall, 1890.- 14, (2),
(50), (2)p.: 50 est.;28 x 35 cm.-E
Luxuoso album oblongo c/informações sobre os principais
barcos á vela ingleses e americanos daépoca. Todos têm uma magnífica ilustração em fototipia de
qualidade e uma folha de texto c/todas as características técnicas e outras pertinentes informações.
Encadernação editorial em tela, c/charneiras fracas mas sólida. Como habitualmente com acentuados
picos de acidez nas folhas devido á qualidade do papel.(208)
120,00 €
170. ERASTO ou o amigo da mocidade: nas quaes á mocidade de ambos os sexos se dão sufficientes noções sobre a maior parte dos conhecimentos humanos; obra interessante para os pais e mãis de
familias, e geralmente para todas as pessoas encarregadas da educação da mocidade.- Segunda edição, de novo traduzida, e conforme a quinta e ultima de Paris.- Coimbra: Na Imprensa da Universidade, 1822.- 275, (2)p.; 16cm.-E
Curioso tratado de educação da mocidade, que abrange quase
todos os conhecimentos da época. É traduzido da obra de Jean Jacques Fillassier. Enc. da época intei-
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ra de pele. Primeiras e ultimas folhas c/mancha nun canto. Rubrica.(127)

30,00 €

171. ERICEIRA, Conde da.- História de Portugal Restaurado.- Nova edição anotada e prefaciada
por António Álvaro Dória.- Porto: Livraria Civilização, 1945-1946.- 4 vols.; 22cm.-(Serie Regia).-E
Edição cuidada e apreciada deste clássico da nossa literatura histórica. Bonitas m/encs de pele,
c/ferros a ouro nas lombadas. Conserva as capas. Conjunto estimado e atraente.(342)
100,00 €
172. ERVIDEIRA, Artur.- Os meus podengos: a origem do podengo, as características do podengo,
caracteres étnicos da raça podengo, como obtive os meus podengos, das exposições, classificações
obtidas nas Exposições de 1943 a 1949.- Lisboa: Ed. do autor, 1951.- 45p. : 9 f. de est.; 23cm.-B
Este raro opúsculo é uma das poucas monografias técnicas publicada sobre a nossa raça podenga.
Contém importantes informações genealógicas e vem il. c/fotografias de varios exemplares. Peça
importante na nossa bibliografia cinófila. C/ded. do autor. (6)
48,00 €
173. ESCOLA prática de Infantaria.- 10 manuais de instrucção de armamento c/os seguintes títulos:
Pistola metralhadora FBP 9mm m/963 ; Lança granadas-foguete (M 20 B1) 8,9cm M/52 ; Metralhadora ligeira Dreyse 7,9mm M/938 ; Lança Granadas-Foguete (M9 A1) 6cm M/55 ; Espingarda Mauser 7,9mm M/937 ; Espingarda automática 7,6 m/61; G-3 ; Pistola-Metralhadora 9mm m/961 ; Pistola metralhadora Vigneron 9mm m/961 ; Espingarda automática FN 7,62mm m/961 ; Pistola Walther
9mm m/961. Todos em policopiado c/capas impressas a cores. Il. no texto. Conjunto invulgar.(243)4
2,00€
174. ESCRAVOS.- 6 Alvarás setecentistas sobre: " … para que se não levem negros dos pórtos do
mar para terras que não sejão dos Dominios Portuguezes- 14 de Outubro de 1751" ; " Ley em que se
accrescentam as penas impostas contra os mulatos, e pretos escravos do Brasil, que uzarem de armas
prohibidas- 24 de Janeiro 1756" ; ..que seja livre, e franco, o Commercio de Angola e dos Portos e
Sertoens adjacentes- 27 Janeiro de 1758" ; …" estabelecer nova forma para a arrecadação dos Direitos dos Escravos, e Marfim que sahirem do Reino de Angola, e Pórtos da sua dependencia..-28 de
Janeiro de 1758" ; …" hum arbitramento para o sustento dos Escravos prezos… determinando as
porções que os Carcereiros deverão dar a cada hum dos sobreditos prezos…-7 de Outubro de 1758" ;
"…. Alçada huma causa, em que foi julgada por livre huma mulher que o pertendia ser… daqui em
deante sempre que se proferir alguma sentença a favor da liberdade de alguma pessoa…-31 de Março
de 1759". 20p.; 30cm.-C
Cartonagem em papel marmoreado.(62)
38,00 €
175. ESTATUTOS da Aula do Commercio ordenados por El Rey nosso senhor, no capitulo dezaseis
dos Estatutos da Junta do Commercio destes Reinos, e seus dominios, e Alvará de sua confirmação.Lisboa: Na Officina de Antonio Rodrigues Galhardo, 1777.- (2), 9p.; 30cm.-C
Importante alvará pombalino. Foi a primeira escola técnica criada em Portugal, e segundo alguns autores terá mesmo
sido a primeira da Europa. A página de rosto vem adornada c/uma bonita vinheta xilográfica c/as
armas reais. Cartonagem em papel marmoreado.(59)
62,00 €
176. ESTATUTOS da Junta do Commercio ordenados por El Rey nosso senhor no seu Real Decreto
de 30 de Setembro de 1755.- Lisboa: Na Officina de Miguel Rodrigues, 1756.- (2), 26, (30)p.; 30cm.C
Importante alvará pombalino, c/interesse histórico. A pagina de rosto vem adornada c/uma
bonita xilogravura c/as armas reais. No mesmo volume junta-se outros alvarás referentes á Junta do
Comercio. Cartogem em papel marmoreado.(60)
64,00 €
177. ESTATUTOS dos Mercadores de retalho.- Lisboa: Na Officina de Miguel Rodrigues, 1757.14, (16)p.; 30cm.-C
Importante peça pombalina, c/evidente interesse olisiponense. A pagina
de rosto vem adornada c/uma bonita xilogravura c/as armas reais. Contém ainda em apêndice uma
interessante " Pauta dos géneros pertencentes a cada huma das classes dos mercadores". Cartonagem
em papel marmoreado. Duas folhas fora da sequência.(58)
56,00 €
178. ESTUDANTES de Braga (Arquidiocese), em Salamanca, no episcopado de D. Frei Bartolomeu
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dos Mártires 1559-1582.- Porto: Arquivo Histórico Dominicano Português, 1977.- 96p.; 30cm.-( Bartholomeana Monumenta-VIII).-B
(18)
22,00 €
179. EXPOSIÇÃO de Tapetes de Arraiolos / promovida pela Revista "Terra Portuguesa" de acordo
c/a associação dos Aqueólogos Portugueses.- Lisboa: Imprensa Libano da Silva, 1917.- 50p.: il.;
22cm.-B
C/interesse histórico-artístico e etnografico.(399)
15,00 €
180. EXPOSIÇÃO do Mundo Português : Secção Colonial.- Lisboa: Neogravura, 1940.- (8), 299,
XCVIp.: il.; 23cm.-E
Catálogo da secção colonial da famosa Exposição do Mundo Português.
C/interessantes informações e ilustrações (algumas a cores) das antigas colónias. Colaboraram: J.
Mimoso Moreira, José Salvação Barreto, Vasco Palmeiro, Gonçalo Melo Breyner entre outros.(282)
25,00 €
181. FAIANÇAS da antiga fábrica de Viana : colecção Dr. Alfredo Queirós.-Lisboa: Direcção Geral
da Fazenda Publica, 1954.- (4), 103p.:il.; 23cm.-B
Catálogo descritivo desta notável colecção,
il. c/estampas em separado. Muito útil e procuradíssimo.(309)
40,00 €
182. FALCÃO, Nuno de Palhares Marinho.- O Visconde de Santarém e a sua obra histórico (estudo).- Lisboa: Ed.do actual Visconde de Santarém, 1950.- 162p.;27cm.-B
Trabalho de natureza
biográfica, c/interesse histórico-bibliográfico. Edição fora do mercado. C/ded. do Visconde de Santarém. (365)
28,00 €
183. FEREEIRA, Raul Cesar.- Elementos de Arquitectura Naval (O Navio de Comércio): Nomenclatura, Tipos de navios Desenho do navio, Resistência do casco, Sociedades de classificação,
Arqueação dos navios, Bordo livre / com um prefacio do Almirante Vicente Almeida d'Eça.- 2ª edição.- Lisboa: Papelaria Fernandes, 1929.- 134, (2)p.:il.; 24cm.-B
C/ utilidade e muito informativo. Rubrica do autor. Capas lev.
28,00 €
184. FERNANDES, Manuel Bernardo Lopes.- Memoria das Moedas correntes em Portugal desde o
tempo dos Romanos até o anno de 1856 por….- Lisboa: Na Typographia da Academia, 1856-1857.2 vols.: il.; 27cm.-E
Importante e muito apreciado estudo numismático, il. c/centenas de figuras
no texto que reproduzem anverso e reverso de muitas moedas portuguesas antigas. M/encs. em pele
da época (insignificante dano numa coifa). Ex. estimado e atraente em dois vols. (265)
130,00 €
185. FERRÃO, Antonio.- A 1ª Invasão Francesa ( a invasão de Junot vista através dos documentos
da IntendênciaGeral da Polícia 1807-1808) : Estudo politico e social.- Coimbra: Imprensa da Universidade, 1923.- XV, CCCXVI, 478p.;25cm.-E
Importante estudo histórico. Transcreve muita
documentação inédita. Sempre invulgar e muito procurado. M/enc. de pele, c/capas.(54)
88,00 €
186. FERRAZ, Guilherme Ivens.- Manual de Pilotagem : Navegação practica de cabotagem e longo
curso. Hydrographia.-Lisboa: Bibliotheca de Instrucção Profissional, s.d.-(12), 344p.: il.,10 est.;
20cm.-( Bibliotheca de Instrucção Profissional).-E
É um dos titulos mais apreciados desta útil
colecção. Vem adornado c/muitas figuras no texto e 10 estampas em separado sendo algumas a cores.
Enc. inteira de percalina. Anterrosto cansado. Estimado.(129)
38,00 €
187. FERREIRA, Francisco de Salles.- Ouro no Golungo Alto ( com uma carta topographica) :
memoria historica.-Lisboa: Typ. de A. da Costa Braga, 1896.- 27p.; 23cm.-B
Interessantes
considerações sobre minas de ouro em Angola. Mancha de água antiga já desvanecida. Ded. no rosto.
Sem a carta.(194)
10,00 €
188. FERREIRA, G.L. Santos.- Armorial Portuguez : Tiragem especial de 100 exemplares / prefaciada por Affonso de Dornellas.- Lisboa: Pap. e Tip. Casa Portuguesa, 1925.- 3 vols. em 1: il.;32cm.E
Exemplar da rara e apreciada tiragem especial desta obra de grande fôlego, hoje indispensável para estudos heraldicos e genealogicos. A 2ª parte tem 112 paginas de estampas que figuram
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1477 brasões, constituindo assim uma notável iconografia sobre o tema. Esta tiragem de maior formato, tem margens muito grandes. Exemplar revestido por bonita m/enc. de pele, da época, c/casas
fechadas na lombada. Estimado. (170)
340,00 €
189. FERREIRA, J.A. Pinto.- Visitas de saúde às embarcações entradas na barra do Douro nos
sécuklos XVI e XVII.- Porto: Câmara Municipal do Porto, 1977.- (10), 415p.; 24cm.-( Documentos e
memorias para a história do Porto XLI).-B
Estas "Visitas de Saude" são hoje ricos repositórios
de dados e elementos para avaliação não só das situações epidemiológicas mas também quanto à
natureza das cargas, á sua proveniencia e seu volume, qualidade etc. (255)
30,00 €
190. FERREIRA, José Gomes.- A Boca Enorme : crónicas.- Lisboa: Edição de Fomento de Publicações, s.d.- 46p.; 15cm.-( Mosaico, pequena antologia de obras-primas).-B
(422)
10,00 €
191. FERREIRA, P. Júlio Albino.- Método de Inglês com a transcrição fonética da Associação
Fonética Internacional.- 16ª edição.- Lisboa: Livraria J. Rodrigues, 1934.- 316, (4)p.:il.; 21cm.-E
Estas obras escolares em bom estado como esta, são hoje procuradas e invulgares. (109)
20,00 €
192. FERREIRA, Raul Cesar.- Estaleiros e Arsenais de Construcção Naval : Carreiras de construcção, Lançamento do navio, Docas sêcas, Docas fluctuantes, Planos inclinados, Grades de marés, Dar
de carena, Os arsenais e estaleiros / com um prefácio de Abel Fontoura da Costa.- Lisboa: Papelaria e
Livraria Fernandes, 1930.- 93p.: il.; 24cm.-E
Il. no texto. Rosto c/rubrica e rubrica do autor
no verso. Enc. int. de pano.(336)
22,00 €
193. FERREIRA, Raúl César.- Os preços dos navios : preço de custo dos navios de comercio, preço
de custo dos navios de guerra, a avaliação dos navios de comércio… / com um prefácio do comandante Fernando Augusto Pereira da Silva.- Lisboa: Imprensa da Armada, 1930.- 153, (2)p.; 24cm.-B
C/rubrica do autor. (184)
20,00 €
194. FERREIRA, Vergílio.- Mãe Genoveva : contos.- (Lisboa): Edições de Fomento de Publicações,
s.d.- 47p.: 16cm.-(Col. Mosaico).-B Capa inferior c/leves imperfeições.Procurado.(392) 12,00 €
195. FERROS, Amarras e Cabos indispensáveis às Embarcações : Decreto Nº 14.214, de 24 de
Janeiro de 1927, aprovando o regulamento dos ferros, amarras e cabos indispensáveis às embarcações, publicado no Diário do Governo nº 193, 1ª série, de 2 de Setembro de 1927 / Ministério da
Marinha.- Lisboa: Imprensa Nacional, (1928).- 33p. : il.;23cm.-C
Vem il. c/duas estampas que
representam roldanas. Cartonagem editorial.(192)
18,00 €
196. FIGUEIREDO, Augusto de.- Construcções Rurais : Habitações, estábulos, oficinas e arrecadações agrícolas (incluindo materiais e sua preparação).- Porto: Livraria Chardron, 1905.- XVI, 297,
(4)p.:il.; 23cm.-B
Il. no texto. Ultimas folhas c/defeito num canto.(27)
18,00 €
197. FIGUEIREDO, Pe. Antonio Pereira de.- Elogio Funebre do Senhor D. Thomaz de Lima, XV.
Visconde de Villa-Nova de Cerveira por…-Lisboa: Na Regia Officina Typografica, 1781.- 11p.;
21cm.-B
C/interesse historico-biografica. (217)
20,00 €
198. FONSECA, Quirino da.- A caravela portuguesa e a prioridade técnica das navegações henriquinas.- Coimbra: Imprensa da Universidade, 1934.- 700p.: il.; 22cm.-E
Edição original, hoje
invulgar deste importante estudo histórico-técnico sobre a caravela portuguesa, muito il. c/estampas
impressas em papel couché. De particular interesse uma listagem de nomes de caravelas e um útil
glossário de termos técnicos nauticos. Enc. da época, int. de tela. Conserva as capas.(387) 62,00 €
199. FONSECA, Tomás da.- A Mulher : Chave do Céu ou Porta do Inferno ? .- edição destinada ao
Brasil.- Lisboa:244p.; 19cm.-B
Edição original desta obra muito interessante e de perturbante
leitura, sobre a influência da mulher na religião católica, repleta de referências históricas. Muito
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polémica na época, não teve distribuição em Portugal. Leves picos de acidez na capa. Muito procurada.(376)
38,00 €
200. FONSECA, Tomás da.- Livro de bom humor para alívio dos tristes : desenhos de Octávio Sérgio.- Porto: S.n.,1961.- 246, (2)p.; 20cm.-B
Invulgar titulo deste apreciado autor.(244) 20,00 €
201. FONSECA,Tomás da.- A pedir chuva : palestra aos lavradores da sua aldeia por ocasião de
preces ad petendam pluviam.- Lisboa: Livraria Renascença, 1955.- (6), 126, (2)p.; 17cm.-(Biblioteca
de Fomento Rural).-B
Muito curioso e apreciado. Valorizado c/ded. do autor. (372)
22,00 €
202. FOULCHÉ-DELBOSC, R.- Bibliographie des voyages en Espagne et en Portugal / Introdrucción de Ramón Alba.- (Madrid): Julio Ollero, 1991.- IX, 349p.; 21cm.-B
Cuidada reedição desta notável bibliografia de obras estrangeiras sobre viagens a Portugal e Espanha. Obra de referência
sobre o assunto.(240)
32,00 €
203. FRANCO, José Pedro da Silva.- Gratulatorio metrico nos reverentes cultos que á Virgem Santissima Senhora da Piedade da Villa de Santarém lhe tributaram os Nacionais da mesma Villa no dia
dous de Setembro do presente anno: com uma sumptuosa Festividade, e Procissão solemne…. Offerecido á illustre, Sabia e Douta Academia Scalabitana, tanto pelo seu nome conhecida, como pelas
suas obras famigerada…- Lisboa: Na Of. dos Herd. De Antonio Pedrozo Galram, 1753.- 7p.; 20cm.C
É uma das mais raras relações setecentistas com interesse para Santarém.Cartonagem em
papel marmoreado.(85)
64,00 €
204. FRANKLIN, Francisco Nunes.- Memoria breve de D. Jorge da Costa, Cardial de Lisboa, do
Titulo de São Marcellino e de S. Pedro, ou como outros chamavão o Cardial de Portugal, e vulgarmente o Cardial de Alpedrinha, produzindo-se hum dos raros Documentos originaes do mesmo Cardial de muita erudição e Sentenças.-(Lisboa): (Academia Real das Sciencias), 1827.- pp.223-234;
30cm.-B
Separata factícia.
15,00 €
205. GALERIA Walt Disney - 50 anos felizes / caderneta para cromos.- (S.l.: S.n. Liber),
s.d.(1976).- (28)p.: il.; 33cm.-B
Trata-se de uma colecção de 210 cromos a cores que reproduzem personagens do universo de Walt Disney. Foi publicada anteriormente no Brasil em 1972. Estimada. (253)
25,00 €
206. GALVÃO, Henrique.- Huíla : (Relatório de Governo).- (Vila Nova de Famalicão): Ed. do
autor, 1929.- VIII, 309p.; 21cm.-B
Muito desenvolvida e informativa monografia regional.
Dos raros primeiros trabalhos deste apreciado autor. Valorizado c/ded. do autor. Ultimas folhas lev.
empoeiradas.(291)
32,00 €
207. GAMA, José Correia da.- Plano de defensa para hum navio mercante artilhado, ao qual se ajunta hum breve discurso sobre sua armação, e hum simples regimento de signaes para o combate de
duas, ou mais embarcações, quando mutuamente pertendem defender-se de hum Corsario; e terminado com a copia do Officio do Commandante do navio mercante Princeza do Brazil em que descreve
circunstanciadamente o combate que tivera.- Lisboa: Na Impressão Regia, 1819.- 62, (2)p.; 20cm.-B
Para além do interesse técnico para a história da marinharia portuguesa acresce o interesse da descrição de um assalto de piratas tema muito invulgar e sempre procurado.(36)
70,00 €
208. GAMA, Miguel Marcellino Veloso e.- Oração que no dia da posse do Illmº e Exmº Senhor
Joaquim de Mello e Povoas do Conselho de sua Magestade, Brigadeiro da Cavalleria dos seus Reais
Exercitos, Governador, e Capitão General do Estado do Maranhão / recitou… - Lisboa: Na Regia
Officina Typographica, 1775.- 23p.; 20cm.-C
O autor foi juiz desembargador e Ouvidor e
Intendente Geral do Estado do Maranhão. Rosto adornado c/as armas reais. Cartonagem em papel
marmoreado.(80)
40,00 €
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209. GARCIA de Orta : Revista da Junta das Missões Geográficas e de Investigações do Ultramar Número especial.- LisBoa: Ministério do Ultramar, 1956.- 336p.: il.; 26cm.-B
Trata-se do
número especial comemorativo do IV Centenário da Introdução da tipografia na Índia, repleto de
artigos c/interesse histórico/artístico sobre Goa assinados por: Orlando Ribeiro, Raquel Soeiro de Brito, C. R. Boxer, Visconde de Lagoa, Mario T. Chicó, Carlos Azevedo e Georg Schurramer entre
outros. Muito il. c/estampas em separado.(4)
22,00 €
210. GARCIA FRANCO, Salvador.- Historia del Arte y Ciencia de Navegar : desenvolvimento histórico de " Los quatro términos" de la navegación.- Madrid: Instituto Histórico de Marina, 1947.- 2
vols.:il.; 25cm.-B
Importante estudo histórico sobre a arte e ciencia da navegação. Il. c/muitas
figuras que representam instrumentos de navegação c/notas explicativas sobre o funcionamento.
(264)
48,00 €
211. GARCIA FRANCO, Salvador.- Instrumentos nauticos en el Museo Naval.- Madrid: Instituto
Historico de Marina, 1959.- 276p.:il.; 24cm.-B
Edição original deste importante estudo sobre
instrumentos náuticos antigos. Il. no texto. (178)
58,00 €
212. GARENC, Pierre.- L'Industrie du Meuble en France.- Paris: Presses Universitaires de France,
1958.- XII, 580p.:il.; 23cm.-B
Desenvolvido estudo histórico-técnico sobre a industria do
mobiliário em França. Muito informativo, e c/útil bibliografia sobre o assunto.(319)
22,00 €
213. GARRIDO, Antonio.- Coisas bonitas antigas em Casas Portuguesas - Volume I - Casa da
Espertina, Coimbra -Portugal.- Coimbra: Edição do Autor, 1961.- (6), 126, (6)p.:il.; 31cm.-E
Esta interessante obra artística descreve em pormenor o opulento recheio da casa do autor, rico em
peças de arte portuguesa. Ediçãoesmerada, profusamente il. no texto e em separado. Enc. editorial.(248)
46,00 €
214. GAXOTTE, Pierre.- A Revolução Francesa / tradução portuguesa da 150ª edição francesa pelo
Professor Eduardo Pinheiro.- Porto: Livraria Tavares Martins, 1945.- 358,(2)p.: il.; 24cm.-E
Bonita m/enc. de chagrin c/casas fechadas. Conserva as capas. (135)
32,00 €
215. GAZETA Literaria : Revista mensal / órgão e propriedade da Associação dos Jornalistas e
Homens de Letras do Porto ; director e editor Mário do Amaral.- Ano I Nº 1 (Setembro 1952) a Ano
XII Nº 12 ( Dezembro 1964).-Porto: Empr. Ind. Gráfica do Porto, 1952- 1964.- 112 números em 2
vols.: il.; 29 e 37 cm.-E
Colecção completa de tudo quanto se publicou desta importante revista
literaria portuense, que encerra excelente colaboração dos mais notáveis literatos da época. Profusamente ilustrada no texto e muito informativa sobre a vida literaria e cultural de então, é constituída
por três séries em formatos diferentes: a 1ª por 76 números que formam 6 volumes cada um
c/paginação seguida e respectivos índices(8, 236 / 6, 168 /8, 247 / 6, 207 / 6, 207 / 5, 139 ) a 2ª por 24
números e a 3ª por 12 números estas duas em formato maior tipo jornal. Não encontrámos referências
a colecções completas á venda nos ultimos anos. Boas m/encs de pele. Conjunto muito estimado.(71)
450,00 €
216. GENERALIDADES sobre Angola : Para o 1º Cruzeiro de férias às Colónias Portuguesas.(Luanda ?): S.n., 1935.- 88p.: 13 mapas desd.; 35cm.- B
Trata-se de uma interessante descrição de Angola, muito informativa c/referências á fauna e flora, produções mineiras etc. Vem adornada por 13 mapas e gráficos, desd. por vezes impressos a cores.Dentro de port-folio próprio. Invulgar.
(444)
38,00 €
217. GIRÃO, A. de Amorim.- Geografia de Portugal .- 2ª edição (acrescida do estudo das Ilhas
Adjacentes).- Porto:Portucalense editora, 1949-1951.- 510p.: il.; 30cm.-E
Obra muito il. no
texto e em separado por vezes a cores. M/enc. de pele, lev. cans. Margens de algumas estampas
c/acidez.(443)
70,00 €
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218. GODARD, Abbé Léon.- L'Espagne : moeurs et paysages, histoire et monuments .- Deuxiéme
édition, orné de quatre gravures d'aprés M. Gustave Doré.- Tours: Alfred Mame et Fils, 1865.- (2),
348p.: 4 est.; 23cm.-E
O autor descreve a arte e os costumes dos espanhóis acentuando o caracter
religioso da sociedade da época. Vem adornado por 4 bonitas gravuras abertas em madeira segundo
desenhos de Gustavo Doré. M/enc. de pele da época, cansada na lombada, mas sólida rubrica no rosto.(123)
58,00 €
219. GODINHO, Maria Ana de Carvalho.- O aproveitamento da fruta em conservas, compotas e
outros doces.- S.l.: Ministério da Economia, Direcção Geral dos Serviços Agrícolas, 1942.- 102p.: il.;
20cm.-B
C/úteis receitas de doces e compotas. Rubrica no rosto. (193)
15,00 €
220. GÓIS, Damião de.- Crónica do Felicissimo Rei D. Manuel composta por… - Nova edição, conforme a primeira, anotada e prefaciada dirigida por Joaquim Martins Teixeira de Carvalho e David
Lopes.- Coimbra: Imprensa da Universidade, 1926.- 4 vols. em 2 vols.; 29cm.-( Scriptores Rerum
Lusitanarum).-E
Trata-se da mais apreciada edição moderna deste clássico. Para além das
apreciadas notas vem enriquecida c/um extenso prefácio de David Lopes. Bonitas, m/encs de pele
c/casas fechadas nas lombadas. Consevam as capas. Estimados.(137)
100,00 €
221. GÓIS, Damião de.- Opúsculos históricos : tradução do original latino / pelo Prof. Dias de Carvalho / prefácio de Câmara Reis.- Porto: Livraria Civilização, 1945.- 272, (6)p.: il.; 23cm.(Biblioteca Historica).-E
Edição cuidada e apreciada. Bonita m/enc. de pele c/ferros a ouro na
lombada c/capas. (281)
30,00 €
222. GOLDONI.- Théatre / préface de Paul Renucci ; textes traduits et annotés par Michel Arnaud ;
notices par Anna Fontes.-Paris: Librairie Gallimard, 1972.- XLV, 1535, (2)p.; 18cm.-(Bibliothéque
de La Pléiade).-E
Da apreciadíssima colecção " Bibliothéque de La Pléiade". Impresso em papel "
Bíblia". Enc. edit. c/sobrecapa e caixa. Estimado. (474)
46,00 €
223. GOMES, J. A. Marques.- A Vista Alegre : apontamentos para a sua historia.- Porto: Typ.
Commercio e Industria, 1883.- 45p.; 22cm.-B
Trata-se da primeira edição muito rara desta
monografia.(50)
28,00 €
224. GRAÇA Morais.- A Idade de Ouro.- (Lisboa): Galeria Zen, 1991.- (24)p.:il.; 15cm.-B
Opúsculo de apresentação da Exposição " Idade de Ouro" um conjunto de retratos de meninas figurantes projectadas a partir de fortíssimos tons de azul e laranja. Texto de Silvia Chicó. Valorizado
c/ded. da artista.(418)
15,00 €
225. GRAINHA, Manuel Borges.- Os Jesuitas e as Congregações Religiosas em Portugal nos ultimos trinta annos : a proposito do caso das Trinas.- Porto: Typ. da Empreza Litteraria e Typographica,
1891.- 374,l Iip.; 19cm.-E
Este curioso libelo anti-jesuíta motivado por um caso de envenenamento no Convento das Trinas, contém algumas informações c/interesse histórico sobre o assunto.
Enc. int. de tela.(391)
32,00 €
226. GRAMOZA, José Pedro Ferrás.- Sucessos de Portugal : memórias históricas e políticas e civis
em que se descrevem os mais importantes sucessos ocorridos em Portugal desde 1742 até ao anno de
1804 / extrahida fielmente do original do autor por Francisco Maria dos Santos.- Lisboa: Typ. do
Diario da Manhã, 1882.- 2 vols. em 1; 23cm.-E
Obra muito invulgar e apreciada c/evidente
interesse Pombalino. Vem adornada c/um retato do Marquês. Enc. da época, modesta c/as capas de
brochura espelhadas nas pastas, e lev. vestigios de lepismatídeo. Miolo como habitualmente c/acidez
devido á qualidade do papel, mas muito bom.(45)
48,00 €
227. GUEDES, Pe. Baltasar.- Breve relação da fundação do Colegio dos Meninos Órfãos de N. Sª
da Graça sito forada porta do Olival desta cidade do Porto …/ intr. de A. de Magalhães Basto.- Porto:
Camara Municipal, 1951.- (6), XVI, 385p.: il.; 26cm.-B
Estudo c/interesse para a historia
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local. Il. em separado.(267)

28,00 €

228. GUÉRIN, Alphonse.- Éléments de Chirurgie Opératoire ou Traité Pratique des Opérations /
avec 285 figures intercalés dans le texte desssinées par Léveillé et Vien, gravées par Badoureau.Paris: Chez Chamerot, 1855.-VII, 611p.:il.; 18cm.-E
Pensamos tratar-se da 1ª edição deste
apreciado livro de cirurgia que gozou de muitas edições posteriores, adornado c/muitas figuras no
texto. M/enc. de pele, da época, c/charneira parcialmente aberta, Algumas folhas c/acidez.(458)
38,00 €
229. GUIA de Portugal Artístico / coordenado por Robélia de Sousa Lobo Ramalho ; direcção edição e propriedade de M. Costa Ramalho (I-XIV).- Lisboa: Tipografias diversas, 1933-1952.- 14
vols.: il.; 25cm.-B
Colecção completa deste interessante e útil guia artístico sempre muito
apreciado, profusamente il. no texto e em separado, impresso em papel couché. Juntamos um número
especial c/o "Roteiro de Coimbra".(2)
88,00 €
230. GUIAS "Panorama" : ( Nº 1 a nº 8).- Lisboa: Neogravura, s.d. (1950 ?).- 8 números num vol.:
il.; 23cm.-E junto com: "PANORAMA" Moçambique- Monografias Turisticas do Ultrmar Nº 1.Lisboa: Neogravura, s.d. (1950?).- (34)p.:il.; 23cm.-E
Pensamos tratar-se de tudo quanto foi
publicado destes curiosos guias turísticos profusamente ilustrados e c/texto explicativo. C/os subtitulos: 1- Alcobaça; 2- Fatima; 3- Porto; 4- Lisboa; 5- Madeira ; 6- Coimbra; 7- Setúbal; 8- Açores.
Enc. int. de percalina. Estimado.(87)
46,00 €
231. GUILLEN, Julio F.- Historia de las Condecoraciones Marineras : Cruces, Medallas y Escudos
de distinción.- Madrid: Instituto Historico de Marina, 1958.- (8), 292p.:il.; 24cm.-B
Edição
original deste estudo muito invulgar, adornado c/figuras no texto e estampas em separado e mapas.
Estimado.(176)
60,00 €
232. GUIMARÃES, Antonio.- A ultima Duqueza de Palmella.- Lisboa: Ed. do autor, 1912.- (6),
22p.: 1 retr.;22cm.-B
Capas c/picos de humidade.(111)
10,00 €
233. GUIZOT.- Historia d'Inglaterra contada aos meus netos / recolhida por sua filha Madame de
Witt ; traducção de Maximiano Lemos Junior.- Porto: Lemos & Cia., 1887.- 4 vols.: il.; 28cm.-E
Edição muito cuidada, adornada com muitas figuras abertas em madeira, intercaladas no texto. São
apreciados e procurados os ex. como este que conservam em bom estado as encadernações editoriais
c/pastas policromadas de bonito efeito estético. Rostos c/rubricas e carimbos.Conjunto estimado.(140)
100,00 €
234. GUNTHER, John.- Inside Africa .- London: Hamish Hamilton, 1955.- XI, 960p.: il.; 22cm.-E
Desenvolvido estudo histórico/social sobre Africa c/capítulos sobre as ex colónias portuguesas. Enc.
edit. c/sobrecapa.(131)
20,00 €
235. HAUY, Abbé.- Exposition raisonnée de la Théorie de l'Électricité et du Magnetisme, d'aprés
les principes de M. Aepinus…-A Paris: Chez la Veuve Desaint, 1787.- XXVII, (4), 238p.: 3 est.;
22cm.-E
Exemplar de trabalho da rara edição original desta obra científica pioneira no magnetismo. O autor é considerado o pai da mineralogia moderna e nesta obra faz uma interpretação de um
trabalho publicado anteriormente por Aepinus. M/enc. de pele, recente ao gosto antigo. As folhas
apresentam manchas de água, antigas e já desvanecidas, e pequenos trabalhos de traça junto ao festo
sem afectar o texto. Falta a 4º estampa e a 1ª tem falta de um canto.(408)
48,00 €
236. HERCHEN, Artur.- Dom Miguel Infante: versão portuguesa de D. João de Almeida (Lavradio)
/ prefácio de João do Ameal.- Lisboa: Edições Gama, 1946.- 421p.; 21cm.-B
Exaustivo estudo
histórico-biográfico sobre a infância de D. Miguel. Leves picos de acidez nas capas. (280) 24,00 €
237. HERCULANO, Alexandre.- Historia da origem e Estabelecimento da Inquisição em Portugal.-
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Quinta edição.- Lisboa: Tavares Cardoso & Irmão, 1896-97.- 3 vols.; 18cm.-E
Estudo justamente apreciado. Um dos titulos mais procurados deste autor. Conjunto estimado revestido pelas
encs. editoriais em tela c/ferros próprios. (388)
46,00 €
238.
HISTOIRE de La Marine / texte de Geoges Toudouze, Ch. De la Ronciére, Joannés Tramond, Cdt Rondeleux, Charles Dollfus, Raymond Lestonnat ; Éditée par l'Illustration sous la direction de Albert Sebille et René Lefébure.- Paris: L'Illustration, 1939.- XI, 605, (6)p.:il.; 38cm.-E
Obra monumental profusamente il. no texto e em separado a cores. Muito informativa e c/a qualidade
grafica e dimensões da famosa revista "l'Illustration". C/referências ao navegadores portugueses.
M/enc. de tela.(428)
78,00 €
239. HISTÓRIA (A) mais linda do mundo : um filme da história de Portugal / realização e direcção
Prof. A. Vasconcelos ; illustrações Joaquim Mirão ; legendas dos professores Adelino Augusto
Sequeira, Joaquim Evangelista, Anibal Martins, Maria Gualter Vasconcelos, Maria Isabel Vasconcelos .- Nº 1 a Nº 35.- Lisboa: Edições Allos, 1953.- 34 números: il.; 12 x17cm.-B
Mesmo c/a
falta do nº 3 é um conjunto muito significativo desta curiosissima publicação infantil, que pensamos
ter sido a única tentativa feita em Portugal de um filme em papel transparente c/impressão a cores,
distribuido em segmentos c/cada entrega de texto que seria depois colado sequencialmente e poderia
ser visto projectado por um aparelho, provavelmente de simples construção. Desconhecemos se terão
sido distribuídos tais aparelhos como é referido no 1º número.Este conjunto é muito significativo pois
conserva c/cada nº o respectivo segmento de "filme" para posterior projecção, que geralmente falta.
C/evidente interesse para a história do cinema e das artes gráficas em Portugal. Peça de colecção.(270)
100,00 €
240. HISTORIAL da Medalha Comemorativa Religiosa / apontamento e selecção de textos por
Artur Santa Barbara e Francisco Pereira de Oliveira que escreveu um estudo sobre Medalhística de
Fátima.- Fátima: Ediçãodo Santuário de Fátima, 1975.- 233, (2)p.:il.; 22cm.-B
Estudo profusamente il. por vezes a cores. Trata-se de um ex. da tiragem especial de apenas 500 numerados e
rubricados pelos autores.(198)
32,00 €
241. HOMENAGEM a Campos Monteiro : Miscelanea de Estudos em honra do escriptor e do Cidadão (1876-1933) / organisada pelo Dr. Carlos de Passos.- Porto: Livraria Tavares Martins, 1943.- (6),
395p.: il.; 25cm.-B
Trata-se de um "In memoriam" que vem adornado c/um retrato de Campos Monteiro e encerra boa colaboração.(88)
32,00 €
242. HOPE, Th.- Histoire de L'Architecture / traduite de l'anglais par A. Baron.- Bruxelles: Meline,
Cans et Cie., 1839.- 2 vols. ( (2), 503p.: 97 est.); 23cm.-E
Trata-se da excelente tradução
francesa desta obra publicada poucos anos antes em Inglaterra por um filho do autor. É obra de grande merecimento técnico e histórico e gozou na época de justa popularidade. Presta particular atenção
aos estuilos Gótico e Românico, e parece ter tido confirmada influência nos arquitectos alemães e
belgas da época. O volume de atlas é constituído por 97 gravuras em aço c/motivos arquitectònicos,
monumentos, pormenores técnicos etc. M/encs.de pele, da época lev. cansadas uma charneira um
pouco aberta. Um ou outro pico de acidez e leve manuseamento. Exemplares completos c/todas as
estampas como este são raros.(149)
88,00 €
243. IDÉA de hum elogio historico de Maria Theresa Archiduqueza de Austria, Imperatriz Viuva,
Rainha Apostolica da Hungria e de Bohemia, Princeza Soberana dos Paizes Baixos / escrita em francez por M.M ***.- Lisboa: Na Officina de Francisco Luiz Ameno, 1781.- 34p.; 21cm.-C
Estes
panegíricos setecentistas são invulgares e apreciados. Acresce o interesse de ter saído dos prelo da
oficina de Francisco Luis Ameno. Rosto c/pingos de tinta junto ao festo. Cartonagem em papel marmoreado. (78)
32,00 €
244. IN MEMORIAM : Fialho de Almeida / organizado por Antonio Barradas e Alberto Saavedra.Porto: Tip. Da Renascença Portuguesa, (1923).- 300p.: il.; 23cm.-B
C/varios retratos do autor.
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Inclui colaboração de: Antonio Sardinha, Eugenio de Castro, Guerra Junqueiro, e Mendes dos Remédios entre outros. Invulgar e apreciado.(311)
24,00 €
245. INSTRUCÇÕES para os professores de Grammatica Latina, Grega, Hebraica e de Rhetorica,
ordenadas, e mandadas publicar por El Rey nosso senhor para uso das Escolas novamente fundadas
nestes Reinos e seus Dominios.- Lisboa: Na Officina de Miguel Rodrigues, 1759.- 10, (2)p.; 30cm.-C
Importante alvará pombalino. A pagina de rosto vem adornada c/uma bonita vinheta xilográfica c/as
armas reais. Cartonagem em papel marmoreado.( 63)
38,00 €
246. IRVING, Washington.- The Hudson Legends : Rip van Winkle , Sleepy hollow / from the
Sketch-Book ; illustrated with original designs by eminent artists.- New York: G.P. Putnam, 1867.32p.: il.; 24cm.-E junto com: IRVING, Washington.- Legend of Sleepy Hollow from "The SketchBook" of…/ illustrated with original designs by Huntington, Kensett, Darley, Hoppin, Leutze, Richards, Wm. Hart, Oertell, F.A. Chapman.-New York: G.P.Putnam, 1867.- 50p.:il.; 24cm.-E
Excelente edição ilustrada de um dos primeiros exemplos de ficção norte americana, e também das
mais conhecidas e apreciadas histórias de fantasmas para crianças. Magnífica enc. editorial, inteira de
chagrin c/ferros próprios a seco e a ouro. Pequenas manchas na margem inferior das guardas. Corte
das folhas dourado.(26)
70,00 €
247. JORGE, Ricardo.- Caldas dos Gerez - Guia Thermal.- Porto: Typ. da Casa Editora Alcino Aranha, 1891.- (4),VIII, 272p.: il.; 16cm.-E
Apreciadíssimo titulo da nossa literatura de termalismo. Ainda c/evidente interesse regional. Enc. editorial em tela. Este ex. conserva o mapa desdobrável, que falta quase sempre. Rubrica no rosto. Estimado e raro.(381)
46,00 €
248. JUNQUEIRO, Guerra.- Patria.- S.l.: S.n., 1896.- 187, XXV, (2)p.; 22cm.-E
1ª edição deste apreciadíssimo poema satírico-filosófico de grande actualidade no seu tempo. Segundo o próprio
autor, este poema era um dos seus melhores trabalhos poéticos, tratando-se de uma visão do momento histórico português de então " sub especie aeternitatis", divida daquele, à sua Pátria. Cartonagem
da época (modesta) c/as capas espelhadas nas pastas. Muito invulgar.(31)
36,00 €
249. KAMMERER, Albert.- La Mer Rouge, l'Abyssinie et l'Arabie aux XVI et XVII siécles et la
Cartographie des Portulans du Monde Oriental : Premiére partie- XVI Siécle- Abyssins et Portugais
devant l'Islam.- Le Caire: Soc. Royale de Geographie de l'Egypte, 1949.- pp.263-619p.: il.; 35cm.-E
Trata-se da segunda metade da primeira parte do terceiro volume desta notável obra histórica publicada ao longo de muitos anos pelo autor com a ajuda económica do Rei Faruk no primeiro volume.
De esmerado apuro gráfico vem adornada por estampas e mapas em separado.É também de grande
interesse para a história da cartografia. A sequência aqui presente não tem rosto e tem como título:
"Premiére Partie - XVI e siécle (suite): Abyssins et Portugais devant l'Islam - La premiére mission
des jésuites avec une carte générale de géographie moderne et un index alphabétique". Apresenta as
estampas de LXXXV a CLXXXV, que além de constituírem preciosa iconografia sobre tema
incluem diversos mapas desdobráveis a cores. Excelente m/enc. de pergaminho c/rotulos em pele na
lombada.
260,00 €
250. KING, John W.- Pilote de la Manche : côtes sud et sud-ouest d'Angleterre du Cap Trevose au
north foreland, instructions compilés d'aprés divers levers hydrographiques de l'Amirauté… / traduit
de l'Anglais et mis au courant des travaux et des documents les plus recents par M. Sallot des Noyers…- Paris: Challamel ainé, 1869.- XV, 445p.: il.; 24cm.-E
Roteiro das costas do Canal da
Mancha, il. c/estampas em separado que representam as linhas de costa, rochedos farois etc. como
eram na época. Enc. edit. (c/prquenas imperfeições). C/actualizações coladas. (400)
68,00 €
251. KOWALCZYK, Georg.- Hierros Artísticos : Resumen del Arte de la forja desde la Edad Media
hasta fines del siglo XVIII , explicado en 320 laminas / seleccionadas por…; com una introducción
por Otto Hover.- Barcelona: Gustavo Gili, 1927.- XLVIIp.: 320p.; 32cm.-(Biblioteca de Artes Industriales).-E
Primeira edição desta notável obra sobre ferros forjados antigos. As centenas de
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estampas figuram, grades, portas, tocheiros, chaves, castiçais, aldrabas e puxadores de portas, fechaduras. C/evidente interesse para antiquarios, decoradores etc. Enc. edit. int. de tela.( 156)
100,00 €
252. KRUGER, Fritz.- El hogar y el Mobiliario Popular de Ilha Terceira.- Angra do Heroismo:
Tipografia Andrade, 1957.- 61p.: 26 p. de est.; 23cm.-( Observaciones sobre un legado etnográfico
del Dr. Luis da Silva Ribeiro).-B
Rara separata do XIV vol. do " Boletim do Instituto Historico
da Ilha Terceira". C/evidente interesse etnográfico e para o estudo do mobiliário português.(196)
28,00 €
253. LA FONTAINE.- Fables Choisies de La Fontaine, précédés de sa vie et de celle d'Ésope.Nouvelle édition, a laquelle on a ajouté diverses poésies du même auteur et des notes explicatives.Bruxelles: Meline, Cans et Cie., 1838.- 2 vols.:il.; 22cm.-E
Edição muito cuidada, adornada por
interessantes estampas esculpidas em madeira, alusivas aos temas das fábulas. M/encs de pele, da
época.(221)
42,00 €
254. LAMAS, Artur.- A Rua da Junqueira : cartas compiladas e anotadas pelo autor de algumas
delas.- Lisboa: Tipografia do Comércio, 1922.- 44p. : il.; 24cm.-B
C/interesse histórico e olisiponense. Impressão cuidada em bom papel. (21)
15,00 €
255. LANGHANS, F. L. de Almeida.- Heraldica : Ciência de Temas Vivos.- Lisboa: F.N.A.T.,
1966.- 2 vols.:il.; 25cm.-B
Luxuosa edição. Do colofon: " Esta obra, ilustrada, com cerca de
quinhentas gravuras no texto, dezasete extra-textos em tetracromia e q2uarenta gravuras a negro, foi
impressa em papel offset de fabrico nacional e couché inglês". O 2º volume contem o importante
estudo " Heraldica das Armas Nacionais de Portugal". Os desenhos e iluminuras são de João Paulo de
Abreu de Lima. (326)
50,00 €
256. LAPA, Albino.- Livro dos Reis e Presidentes da Republica / colaboração do Instituto Grafológico Português.- Lisboa: Gráfica Ulissiponense, 1954.- 142, (4)p.: il.; 25cm.- B
Apresenta o
autor neste trabalho fac-similes das assinaturas dos Reis e Presidentes da Republica Portuguesa,
seguidas de estudo grafológico da respectiva escrita e informações histórico-biograficas de cada um.
Muito procurado.(292)
44,00 €
257. LAPA, Albino.- Voluntários Reais do Comércio de Lisboa.- Lisboa: Editorial Império Limitada, 1936.- (12), 121, (4)p.: il.; 24cm.-B
História desta importante milícia que se organizou nos
principios do século XIX, após a invasões napoleónicas. C/evidente interesse olisiponense. Il. em
separado. C/listas nominais dos oficiais participantes.(314)
18,00 €
258. LAVRADOR, José.- A Velha espanha Goda : Lendas da sua história.- Lisboa: Portugália,
1946.- 226p.; 20cm.-E
Estudo de grande interesse histórico pois abrange um período pouco
divulgado. Bonita m/enc. de chagrin, c/ferros a ouro na lombada. Conserva as capas.(362) 36,00 €
259. LE MAOUT, Emanuel; DECAISNE, J.- Flore élémentaire des Jardins et des Champs accompagnée de clefs analytiques conduisant promptement a la détermination des familles et des genres et
d'un vocabulaire des termes techniques.- Paris: Librairie Agricole de la Maison Rustique, s.d.-936p.;
20cm.-E
Flora de França ainda c/utilidade para a determinação das espécies. Enc. edit. rubrica e
carimbo no rosto.(466)
22,00 €
260. LEAL, Gomes.- Kruger e a Hollanda.- Porto: Livr. Moreira, 1901.- 23p.; 23cm.-B
Estes
versos de critica política de Gomes Leal são hoje raros e apreciados. Capas lev. empoeiradas. (8)
28,00 €
261. LEÇA, Armando.- Da Música Portuguesa.- 2ª edição.- Porto: Livraria Educação Nacional,
1942.- 127p.; 23cm.-B
Preferível á primeira por vir aumentada.(22)
20,00 €
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262. LEITÃO, Humberto.- Dicionário da Linguagem da Marinha Antiga e Actual / com a colaboração de J. Vicente Lopes.- Lisboa: Centro de Estudos Históricoa Ultramarinos, 1963.- XX,431, (2)p.;
25cm.-B
Trata-se da 1ª edição desta obra de evidente utilidade técnica e histórica. Texto composto a duas colunas. Justamente apreciado e procurado.(412)
30,00 €
263. LEITÃO, Luis Agusto.- Curso Elementar de Construcções elaborado segundo o programa da
Escola Central da Arma de Engenharia.- Lisboa: Imprensa Nacional, 1896.- XXXI, 480p.: il.; 22cm.E
Muito interessante manual de cvontrução, il. no texto c/centenas de figuras elucidativas dos
numerosos materiais, ferramentas e técnicas. M/enc. de pele. Invulgar. Rubrica.(279)
38,00 €
264. LEOTE, F.C. de Melo.- A Revolução de Cinco de Dezembro.- Silves: Tip. Artistica do Algarve, 1918.- 15p.; 17cm.-B
Poesias politicas de poeta algarvio.(95)
12,00 €
265. LEVILLIER, Roberto.- La fama de Américo Vespucio en su V Centenario (1454-1954) : sus
cartas y viajes, según Magnaghi.- Madrid: Publicaciones de la Real Sociedad Geográfica, 1954.92p.; 23cm.-E
Enc. int. de percalina c/titulo a ouro na pasta superior. (99)
24,00 €
266. LIMA, Casimiro José de.- Catálogo dos Ponções Matrizes e Cunhos de Moeda existentes na
Casa da Moeda / organisado pelo gravador…; por ordem do Director José de Saldanha Oliveira e
Sousa.- Lisboa: Casa da Moeda, 1873.- 26p.; 27cm.-B
Muito invulgar.(307)
15,00 €
267. LIMA, Mesquitela.- O dilúvio africano.- Luanda: I.I.C.A., 1972.- 67, (2)p.:il.; 24cm.-B
C/interesse etnografico.(9)
10,00 €
268. LISBOA no Passado e no Presente / direcção de Jorge Segurado; prefácio do General França
Borges.- Lisboa: Edições Excelsior, 1971.- 16 fasc.: muito il.; 34cm.-B
Tudo quanto se publicou desta obra profusamente ilustrada no texto e em separado c/vistas de Lisboa tiradas pelos melhores fotógrafos da época. Também a colaboração literaria é excelente c/artigos de Aires de Carvalho,
Raul Lino e Armando de Lucena. Os ultimos 4 fascículos constituem o inicio de um projectado
segundo volume que nunca se completou, e são muito raros em especial o 16º. Em fasciculos tal
como foi publicado.(231)
60,00 €
269. LISTA de Faróis : Bóias luminosas, radiofaróis, sinais de nevoeiro, sinais horários, de mau
tempo e estações de socorros a náufragos, existentes na costa de Portugal, nos arquipélagos dos Açores, Madeira e Ultramar / publicada pela Direcção de Faróis ( correcções até 1 de Janeiro de 1960).(Lisboa): Direcção de Faróis, 1960.- 370, (2)p.: il.; 25cm.-B
Muito informativo, c/il. dos
faróis e mapas de localização. Invulgar assim estimado.(206)
38,00 €
270. LIVRO DAS ARMADAS : Memória das Armadas que de Portugal passaram há Índia…/ introducção por Luis de Albuquerque.- Lisboa: Academia das Ciências, 1979.- 25p.: 77 est. fac-simile;
42cm.-E
Magnífica edição de tiragem limitada, numerada e rubricada. Cuidada reproducção
fac-similada do manuscrito pertencente à Academia das Ciências, deste códice c/importância histórica e interesse iconografico, fielmente reproduzido a cores. Muito enriquecida c/a excelente introdução e a leitura actualizada. Enc. editorial, c/caixa própria. (167)
80,00 €
271. LIVROS de Linhagens : Livro Velho I e II.- Lisboa: Edições Biblion, 1937.- 2 vols.; 22cm.-B
Esmerada edição promovida por Antonio Machado de Faria, c/tiragem limitada a 750 exs.(413)
22,00 €
272. LLANOS, Adolfo.- Tauromaquia Femenina : Arte de lidiar á los hombres, para uso de las
mujeres diestras y siniestras por…- Madrid: Est. Tip. de Ricardo Fé, 1885.- 237, (2)p.: 7 est.; 20cm.E
Edição original desta curiosissima obra de sátira social adornada c/ 7 estampas. Enc. int. de
percalina, c/capas (a posterior vem il. c/uma fotografia de época, que tem um pequeno defeito).Carimbos no anterrosto.(84)
68,00 €
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273. LOMBARDINO, Dr. A.N.- Leitura do caracter humano : estudo cientifico-psychologico do
caracter humano baseado nos estudos feitos pelos medicos criminalistas Lavater, Lombroso, e
Vaught pelo qual se pode conhecer com a maior facilidade as tendencias de toda a humanidade pelas
linhas do nariz, olhos, orelhas, boca e bossas cranianas.- Segunda edição.- Lisboa: Livraria Popular
de Francisco Franco, s.d.- 176p.: il.; 20cm.-B
Obra muito curiosa, il. no texto. Invulgar.(40)
15,00 €
274. LOPES, Fernão.- Chronica de El-Rei D. Fernando .- Lisboa: Bibliotheca de Clássicos Portuguezes, 1895-96.- 3 vols:. em 1;19cm.-(Bibliotheca de Classicos Portuguezes).-E
Junto com:
LOPES, Fernão.- Chronica de El-Rei D. Pedro I.- Lisboa: Bibliotheca de Classicos Portuguezes,
1895.- 175, Ivp.; 19cm.-( Bibliotheca de Classicos Portuguezes).-E
Apreciada edição de
esmerado apuro gráfico. M/enc. de pele, da época. Estimado.(146)
48,00 €
275. LOURO, Pe. Henrique da Silva.- A Paróquia de S. Pedro da Cidade de Évora.- (Évora): Gráfica Eborense, 1967.- 31p.:il.; 24cm.-B
C/ded. do autor. (216)
10,00 €
276. LUCIO, João.- Dom Vasco : monologo .- Coimbra: Typ. de Lima & Irmão, 1902.- 14p.;18cm.B
É um dos mais raros titulos deste apreciado poeta algarvio. Carimbos.(92)
42,00 €
277. LURINE, Luis ; BROT, Afonso.- Mysterios dos Conventos / traducção de F. F. da Silva Vieira.- Lisboa: typographia do Futuro, 1863.- 2 vols. em 1; 20cm.-E
Episódios históricos passados
nos conventos. M/enc. de pele, da época. Invulgar e apreciado.(185)
42,00 €
278. LUSITANIA: Revista de estudos portugueses / directora Carolina Michaelis de Vasconcelos;
secretários da Redacção Afonso Lopes Vieira, Reynaldo dos Santos.- Vol. I Fasc. 1 a Vol. IV fasc. 10
(Janeiro 1924 a Outubro 1927).- Lisboa: Câmara Reis, 1924-1927.- 10 numeros : il.; 25cm.-B
Colecção completa desta muito interessante revista de arte, filosofia, literatura, viagens etc. em que
colaboraram os principais especialistas e criticos da época como: Afonso Lopes Vieira, Agostinho de
Campos, Antonio Sardinha, António Sérgio, José Leite de Vasconcelos e Reinaldo dos Santos entre
outros. De esmerado apuro gráfico.(301)
150,00 €
279. MACEDO, José Agostinho de.- A Besta esfolada.- Nº 1 ( 7 de Julho 1828) a Nº 26 (15 de
Setembro 1829) e A Besta esfolada : pario a besta (numero inedito, que seu Auctor não chegou a
concluir (1831).- Lisboa: Na Impressão Regia; Typ. à Praça Sta. Thereza, 1828 -1831.- 27 números
em 1 volume; 21cm.-E
Colecção completa deste célebre peródico político e satírico que divulgava c/virulência as ideias anti-constitucionais do Pe. Agostinho de Macedo. O ultimo numero ( a
besta pario- não numerado) que falta em quase todas as colecções é raríssimo. Enc. int. de percalina.
Estimado.(93)
100,00 €
280. MACEDO, Luis de.- A Rua das Pedras Negras : miscelanea.- Lisboa: S.n., (U.P. Oficinas Graficas), 1931.- (4),136, (2)p; 25cm.-B
Importante estudo olisiponense, pouco vulgar. Il.
c/estampas em separado. Rubricasafada na guarda.(289)
20,00 €
281. MACEDO, Luis Pastor de.- Tempos que passaram : um artista, uma rua e uma freguesia de
Lisboa.- Lisboa: S.n., 1940.- 283, (2)p.: 1 mapa; 22cm.-B
C/evidente interesse olisiponense.
Il. c/um mapa desdobrável da Freguesia da Sé.(361)
20,00 €
282. MACHADO, Achiles.- Elementos de Química (III-IV-V Classes).- Lisboa: Imprensa Nacional,
1932.-VII, 384p.:il.; 22cm.-E
Estas obras escolares em bom estado como esta, são hoje invulgares e procuradas. (110)
28,00 €
283. MACHADO, Virgilio.- O Doutor Bernardino Gomes (1768-1823): a sua vida e a sua obra.Lisboa: Portugalia, 1925.- (4), 134p.: il.; 26cm.-B
Estudo histórico-biografico sobre este grande médico e humanista português, adornada c/estampas em separado. Bonita m/enc. de chagrin,
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c/capas. Estimado.(297)

42,00 €

284. MADRAZO, Don Pedro de.- Catálogo descriptivo é historico del Museo del Prado de Madrid,
seguido de una sinópsis de las varias escuelas á que pertenencen sus cuadros, y los autores de estos, y
de una noticia historica sobre las colecciones de pinturas de los palacios reales de España y sobre la
formacion y progresos de este estabelecimiento- Parte primera: escuelas italianas y Españolas.Madrid: Imprenta y estereotipia de M. Rivadeneyra, 1872.- LXIV, 713, (2)p.;19cm.-C
Catálogo c/primorosas descrições e muito informativo. Edição apreciada. Cartonagem editorial lev. cansada. Rubrica no rosto. (188)
44,00 €
285. MAGALHÃES, J.A. de.- Reflexoens sobre a sentença proferida na Cidade do Porto contra o
Marquez de Palmella e outros.- Paris: Papinot Livreiro, 1829.- (4), 58, 24p.; 22cm.-B
Trata-se
de um importante opúsculo liberal impresso no estrangeiro sobre as sentenças proferidas pela alçada
Miguelista na Cidade do Porto. Acresce a curiosidade de ter no final uma listagem das obras á venda
na Livraria Papinot.Raro ( 452)
32,00 €
286. MAHAN, Alexandre.- Marie-Louise : la Némésis de Napoléon / traduction française du Colonel G. Cros.- Paris: Payot, 1933.- 303p.:il.; 23cm.-(Bibliothéque historique).-E
Bonita m/enc.
de chagrin c/casas fechadas. Com capas.(133)
35,00 €
287. MANEJO com a Espingarda 6,5mmm/1904.- Lisboa: Imprensa Nacional, 1907.- 30p.: 3 est.;
17cm.-B
É invulgar e procurado este manual de funcionamento da famosa espingarda " Mauser-Vergueiro". Rubrica na capa.(455)
12,00 €
288. MANUAL de Dança e do Cotillon : metodo facil para aprender a Dançar sem auxilio de professor.- 9ª edição correcta e extraordinariamente aumentada contendo a teoria clara e fácil de todas as
danças… e uma desenvolvida descrição de todas as marcas antigas e modernas do Cotillon com e
sem acessorios.-Lisboa: Arnaldo Bordalo, 1916.- (4), 150p.; 19cm.-B
O grande numero de
edições atesta o sucesso deste manual. As capas são estampadas a cores. Ex. estimado. Raro neste
estado.(380)
15,00 €
289. MANUEL, Caetano da Câmara.- Atravez a Cidade de Evora ou apontamentos sobre a Cidade
de Evora e seus monumentos.- 4ª edição.- Évora: Minerva Comercial, s.d.- 124p.: il.; 16cm.-B
Capas decoradas ao estilo "Arte Nova". Estimado.(46)
15,00 €
290. MARDEL, Luis.- Polvoras Explosivos Modernos e suas applicações (I-II).- Lisboa: Imprensa
Nacional, 1893-1896.- 2 vols.: il.; 33cm.-B
Desenvolvido estudo histórico-técnico, il. em separado por 85 estampas impressas a cores que figuram armas antigas e outros objectos de fabrico.. Com
os sub-títulos: I- Polvoras II- Explosivos modernos e suas applicações. Lombadas reforçadas e 1º
vol. sem a capa inferior.
130,00 €
291. MARQUES, João Martins da Silva.- Arquivo Nacional da Tôrre do Tombo (Ensaio de um
Manual de Heurística e Arquivologia) I- Index Indicum.- Lisboa: S.N., 1935.- 128, (2)p.; 26cm.-B
Trata-se do único vol. publicado desta obra de referência de grande utilidade para investigadores,
hoje rara porque teve uma edição de apenas 300 exs. todos separatas da "Revista Ethnos".(367)
32,00 €
292. MARTIN MAQUEDA, Antonio.- Sabe ver uma corrida de touros ? / revisto o português pelo
Dr. Magalhães Basto.- Porto: Porto Editora, 1956.- (6), 338, (2)p.: il.; 19cm.-B
Uma das obras
mais informativas e interessantes sobre o tema. Il. no texto c/desenhos explicativos. Invulgar e apreciado.(179)
28,00 €
293.
MARTINENQ, Benjamin.- Aide-Mémoire du constructeur de Navires de machines &
chaudiéres marines , du mécanicien, du navigateur, de l'Armateur : Instructions et renseignements
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théoriques et pratiques a l'usage de la Marine de Guerre, de Commerce et de Plaisance.- 2e édition,
revue et augmentée.- Paris: E. Bernard & Cie., 1901.- 2 vols.:il.; 19cm.-(Bibliothéque Technique).-E
Obra técnica il. no texto. Encs. editoriais c/ferros próprios, estimadas.(202)
48,00 €
294. MARTINEZ FERRANDO, J. Ernesto.- Tragedia del Insigne Condestable Don Pedro de Portugal.- Madrid: C.S.I.C., 1942.- 364, (2)p.: il.; 25cm.-E
Importante estudo histórico-biográfico
sobre a mal conhecida figura do Condestável D. Pedro de Portugal. Bonita m/enc. de chagrin, c/ferros
a ouro na lombada. Conserva as capas.Invulgar e apreciado.(288)
68,00 €
295. MARTINS, Mário.- Peregrinações e livros de milagres na nossa Idade Média.- 2ª edição.- Lisboa: edições " Brotéria", 1957.- 208, (4)p.; 23cm.-B
Curioso estudo histórico c/interesse
literario e bibliográfico. Foi primitivamente publicado na "Revista Portuguesa de História". Muito
apreciado e procurado. C/ded. do autor. Alguns cantos dobrados e picos de acidez nas capas.(298)
30,00 €
296. MARTINS, Rocha.- Lisboa de ontem e de hoje : 1ª parte- As colinas da Cidade.- Lisboa: Empr.
Nacional de Publicidade, 1945.- (6), 270p.: il.; 26cm.-E
Interessante estudo histórico olisiponense, repleto de curiosas informações para o estudo da vida alfacinha. Edição cuidada, adornada
c/vinhetas decorativas. Única parte publicada. Bonita m/enc. de chagrin, c/ferros a ouro na lombada.
Conserva as capas. Estimado.(308)
58,00 €
297. MASCARENHAS, D. Jerónimo de.- História de la Ciudad de Ceuta : sus sucessos militares, y
politicos; memorias de sus Santos y prelados y elogios de sus capitanes generales / publicada por
ordem da Academia das Sciencias de Lisboa e sob a direcção de Afonso de Dornelas.- Lisboa: Academia das Sciências de Lisboa, 1918.- XXIII, 306, (2)p.; 33cm.-B
Obra da mais relevante
importância para o conhecimento da ocupação portuguesa no Norte de África e em particular desta
praça forte. Edição cuidada em papel de linho c/margens largas e texto de impressão muito nítida.
Pouco vulgar. Lombada reforçada. Estimado.(171)
100,00 €
298. MASSANO, Mantas.- As minhas aventuras no fundo do mar.- Lisboa: escola Tipográfica das
Oficinas de S. José, 1947.- (16), 158, (2)p.; 23cm.-B
Pensamos tratar-se da primeira ficção portuguesa passada no fundo do mar. Curioso.(52)
20,00 €
299. MATA, José Nunes da.- Descripção, rectificação e uso dos Instrumentos de Navegação sob a
forma de interrogatorios accommodados aos exames dos Aspirantes de Marinha e dos pilotos mercantes.- Lisboa: Typographia da Viuva Sousa Neves, 1887.- VIII, 157p.: 1 est.; 23cm.-B
Texto
muito explicativo sobreo funcionamento dos principais instrumentos náuticos. São raros os exs.
como este c/a gravura da rosa dos ventos. Lombada reforçada.(191)
24,00 €
300. MATOS, Armando de.- O Barco Rabelo.- Porto: Junta de Provincia do Douro Litoral, 1940.98p.: il.; 25cm.-(Comissão Provincial de Etnografia e História do Douro Litoral).-E
Estudo do
maior interesse etnografico, muito il. no texto e em separado. Pouco vulgar. Bonita m/enc. de chagrin
c/ferros a ouro na lombada e conserva as capas. Estimado e muito procurado.(283)
75,00 €
301. MATOS, Armando de.- Pedras-de-Armas de Portugal- Porto: Fernando Machado, s.d.- 563,
(4)p.: il.; 28cm.-E
Conjunto de estudos muito interessantes para a heraldica portuguesa, e derradeira obra de Armando de Matos, tendo sido já concluída por Eugénio de Freitas e Vaz-Osório da
Nóbrega. Excelente m/enc. de chagrin c/ferros a ouro na lombada. Conserva as capas. Estimado.(300)
150,00 €
302. MATOS, Artur Teodoro de.- Transportes e Comunicações em Portugal, Açores e Madeira
(1750-1850).- Ponta Delgada: Universidade dos Açores, 1980.- 2 vols.: il.; 26cm.-B
Desenvolvido estudo histórico, il. c/estampas em separado em papel couché. Um volume é constituído por 21
mapas desdobráveis dentro de portfolio próprio. C/ded. do autor.(242)
36,00 €
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303. MATOS, Gastão de Melo de.- Notícia do Têrço da Armada Real (1618-107).- Lisboa: Imprensa da Armada, 1932.- (4), 196, (4)p. ; 26cm.-B
Subsídios para a história dos Corpos de Infantaria da Marinha de Portugal. Muito informativo e de evidente interesse histórico. Bonita m/enc. de
chagrin, c/ferros a ouro na lombada. Conserva as capas. Estimado.(293)
48,00 €
304. MATOSO, Fr. José.- Castelos de Portugal : a memória de pedra = Portuguese Castles :
Memory in stone.- (Lisboa): C.T.T. , 1988.- 96p.: il.; 25cm.-E
Um dos mais procurados titulos das apreciadas edições dos " Correios", profusamente il. a cores e c(as colecções de selos incluidas. Enc. edit.(332)
68,00 €
305. MAUBLANC, A.- Les Champignons comestibles et vénéneux / 224 planches coloriées d'aprés
les aquarelles de mlle J. Boully et de M. Porchet.- Toisiéme édition-Nouveau tirage.- Paris: Paul
Lechevalier, 1946.- 2 vols.: il.; 17cm.-( Encyclopédie Pratique du Naturaliste).-E
Ainda da
maior utilidade para a identificação prática dos cogumelos. C/estampas a cores. Encs. editoriais.(128)
34,00 €
306. MELO, Adelino Antonio das Neves e.- Historia da Ceramica em Coimbra / apontamentos
por… com uma biografia do autor por J. Leite de Vasconcellos.- 2ª edição.- Lisboa: Portugalia, s.d.XV, 37p.; 29cm.-E
Importante estudo histórico-técnico c/interesse regional. Tiragem de apenas
110 exs. numerados. Enc. int. depercalina.(433)
36,00 €
307. MELO, C. Pinto da Cruz e ; FERNANDES, E. Mac-Bride.- Curso de Chimica Mineral da
Escola Polytechnica/ apontamentos segundo as lições e o programma do Professor Conselheiro
Achilles Machado.- Lisboa: Imprensa Lucas, s.d. (1907).-VI, (2), 372, (2)p.: il.; 19cm.-E
M/
enc. de tela, modesta. C/anotações marginais a lápis.(44)
15,00 €
308. MEMORIA da Comissão dos Arquivos da Gran-Bretanha dirigida aos Cartorarios, Bibliothecarios e Antiquarios de Portugal, pelo que respeita aos trabalhos, e exames da mesma Comissão- 1834.Lisboa: Imprensa Nacional, 1835.- 25p.;21cm.-E
Recomendações de uma Comissão encarregada de procurar antigos documentos c/interesse para a história de Inglaterra. Tem uma listagem dos
documentos também c/interesse para a história de Portugal. Rosto c/mancha e carimbo. Cartonagem
em papel marmoreado.(431)
36,00 €
309.
MENDONÇA, H. Lopes de.- Os Orphãos de Calecut : romance Histórico-Marítimo.- Lisboa: Typographia do" Commercio de Portugal", 1894.- (2), 310, (2)p.:il.; 22cm.-E
1ª edição
deste apreciado romance histórico il. c/4 estampas em separado. Bonita m/enc. de chagrin c/ferros a
ouro na lombada. Conserva as capas. Estimado.(304)
34,00 €
310. MERCURIO Brittanico, ou Noticias Historicas, e Criticas sobre os negocios actuaes / por J.
Mallet du Pan / traduzido em Portuguez.- Vol.I Nº 1 (Agosto e Setembro 1798) a Vol. IV Nº 3
(Janeiro, 1800).- Londres: S.n., 1798-1800.- 32 números em 4 pastas /cada vol. c/paginação seguida
I- (6), 580, (2)p. II- 524p.III- 524p. IV- 496p.); 22cm.-B
Trata-se da colecção completa deste
notável periódico politico editado e publicado por J. Mallet du Pan, traduzido por hum português
emigrado em Londres. Mallet du Pan tem um lugar na história do jornalismo por ser considerado um
pioneiro do jornalismo politico. Combateu a Revolução Francesa, e este "Mercurio Britânico" já editado na Suiça é hoje uma das mais interessantes fontes de informações sobre a politica da época entre
a França e a Suiça. Para nós é de particular significado a influência que exerceu nas mentalidades da
época, e na divulgação de novas ideias politicas. Conjunto em cadernos cosidos tal como foi publicado, dentro de pastas cartonadas da época c/fitilhos. De evidente raridade.(394)
450,00 €
311. MILHEIRO, Maria Manuela de Campos.- Monsanto : História e Arqueologia.- S.l.: Rios &
Irmão, 1972.-178p.: il.; 24cm.-B
Esta monografia regional, foi apresentada como dissertação
de licenciatura a Faculdade de Letras do Porto.(406)
16,00 €
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312. MISSÃO Hidrográfica da Costa de Portugal : Relastório dos trabalhos executados durante a
campanha do Aviso " 5 de Outubro", em 1913 do Rio Minho a Espinho.- Lisboa: Imprensa Nacional,
1915.- 191, 13p.: 1 mapa , 8 desd. 24cm.-B
Com 1 mapa desdobrável e 8 graficos. Lombada
reforçada. Carimbos. O mapa falta quase sempre. (201)
38,00 €
313. MORATO, Francisco Manuel Trigoso d'Aragão.- Memoria sobre a Lei das Sesmarias.- (Lisboa): (Academia Real das Sciencias), 1827.- pp.223-234; 30cm.-B Separata factícia. (69) 10,00 €
314. MORISON, Samuel Eliot.- El Almirante de la Mar Océano : vida de Cristóbal Colón / prólogo
por Hector R. Ratto.- Buenos Aires: Libreria Hachette, 1945.- XXVIII, 855p.:il.; 23cm.-(Nueva
Coleccion Clio).-E
Desenvolvido estudo histórico/biográfico, il. no texto e em separado. Enc.
edit.(121)
36,00 €
315. MOURA, Fr. José de Santo Antonio.- Memoria apologetica sobre o verdadeiro sentido da inscripção que se acha na peça chamada de Dio.- (Lisboa): (Academia Real das Sciencias), 1827.- 8p.;
32cm.-B
Separata factícia.(261)
10,00 €
316. MOURÃO-FERREIRA, David.- Sonetos do Cativo / com ilustrações de Noronha da Costa.Lisboa : Arcádia, 1974.- (6), 63, (4)p.: il.; 26cm.-E
Ex. nº 430 de uma tiragem de apenas 500
em papel especial. Ilustrado em separado c/estampas a cores de quadros de Noronha da Costa. Edição
integral dos sonetos publicados pelo autor. Enc. editorial. (277)
38,00 €
317. MOVIMENTO : Cinema,. Arte, Elegancias / director Armando Vieira Pinto.- Nº 1 ( 15 de
Junho 1935) a Nº 27 ( 30 de Setembro 1934).- Porto: Litografia Nacional; Tip. Costa Carregal, 19331934.- 27 números num vol.: il.; 31cm.-E
Colecção completa desta importante revista portuense
de cinema fundada por Armando Vieira Pinto, que depressa tomou posição de relêvo na imprensa
cinematográfica portuguesa. De esmerado apuro gráfico vem profusamente ilustrada. Encadernação
inteira de percalina. Todos os números conservam as capas de brochura. Os três últimos números de
formato menor são muito raros e faltam quase sempre. Fundamental para a história do cinema em
Portugal.(81)
180,00 €
318. MUSEO de Naipes Heraclio Fournier S.A.- Vitoria: Heraclio Fournier, 1972.- 162, (2)p.:il.;
24cm.-B
Trata-se de da melhor colecção de cartas de jogar do mundo. Assim este catálogo é
hoje uma das melhores iconografias sobre o tema e muito procurado.(153)
34,00 €
319. MUSEU Machado de Castro : Secção de Ceramica I- Faiança Portuguesa - Catálogo-Guia.Coimbra: Coimbra Editora, 1947.- 165p.: XXVII est.; 23cm.-B
C/evidente utilidade técnica.
Il. em separado.(335)
18,00 €
320. MUSICA - ALVARÁ " … estabelece em beneficio do adiantamento da Arte da Musica, necessaria para o Culto Divino, que nenhuma pessoa possa executar a referida Arte sem ser Professor della, e Irmão da Confraria de Santa Cecilia".- Lisboa: Na Officina de Antonio Rodrigues Galhardo,
1760.- 2p.; 30cm.-B
(67)
12,00 €
321. NARBONA, Vicente.- Los Grandes Marinos Españoles.- Madrid: Editora Nacional, 1954.135, (2)p.: il.; 22cm.-B
Interessantes dados histórico-biográficos sobre Cristóvão Colombo,
João Sebastião Elcano e Juan de La Cosa. (337)
16,00 €
322. NASCIMENTO, Luis Gonzaga do.- As escolas de pesca e a sua importância na formação cultural do pescador.- Setúbal: S.n., 1942.- 51p.; 23cm.-B
Rara separata do semanário de Setúbal "
A Indústria". Valorizado c/ded. do autor. (190)
15,00 €
323. NEMÉSIO,Vitorino.-Quatro prisões debaixo de armas : contos.- Lisboa: Edição de Fomento de
Publicações, s.d.- 47p.; 17cm.-(Mosaico , pequena antologia de obras primas).-B
Dois contos
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extraidos de "O Mistério do Paço de Milhafre".(420)

10,00 €

324. NEPTUNO.- Nº 7 (1 1941) a Nº 33 (5-1943).- (Londres): S.n., 1941-1942.- 18 números em 2
vols.: il.; 26 e24cm.-E
Colecção c/os nºrs. 7, 8, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26,
27, 29, 30, 33. desta revista de propaganda inglesa durante a 2ª guerra mundial. Profusamente ilustrada. A B.N. só possui dois numeros. Desconhecemos se foram publicados mais. Encs. inteiras de percalina.( 148)
48,00 €
325. NOBRE, Antero.- Cartas de Portugal para o Algarve.- (Vila Real de Santo Antonio): (Tipografia Socorro), 1951.- 88, (2)p.: 1 retr.; 22cm.-B
C/ded. do autor. Invulgar.(12)
22,00 €
326. NOBRE, F. Ribeiro.- Lições de Física : Curso geral dos Liceus (III, IV e V Classes) e Escolas
normais, Institutos Industriais e Comerciais etc..- Décima sexta edição…- Porto: Livraria Lelo,
1932.- IX, 464p.:il.; 23cm.-E
Estas obras escolares, em bom estado como esta são hoje procuradas e invulgares.(108)
22,00 €
327. NOMENCLATURA do Material 7,5c T.R.m./904 e 7,5 T.R. m/9o6 : Seus principaes dados
numericos, montagem e desmontagem, funcionamento , exame, limpeza, inspecção e conservação.Lisboa: Imprensa Nacional, 1910.- 130p.; 17cm.-B
(456)
12,00 €
328. NORIE, J.W.- A New and Complete Epitome of practical Navigation containing all necessary
instruction for keeping a ship's reckoning at Sea. With the most approved methods of ascertaining the
latitude, by Meridian, Single or Double altitudes and the Longitude, by Lunar observations, or timekeepers; including a Journal of a Voyage from London to Madeira and every other particular requisite to form The Complete Navigator… to which is added a new and correct set of Tables…- Ninth
(Stereotype) edition considerably augmented and improoved.- London: Printed for the author, 1828.XII, 348, XL, 275p.: IX est.; 21cm.-E Clássico inglês de marinharia. Vem ilustrado c/bonitas gravuras abertas em chapa que figuram instrumentos nauticos. É ainda de interesse a descrição da viagem
entre Londres e a Ilha da Madeira. M/enc. de pele ao gosto antigo. Estimado. Muito invulgar neste
estado.(441)
150,00 €
329. NOUVEAU (LE) Merdiana ou Manuel Scatologique par une Société de Gens sans gêne.- A
Paris: et en tous lieux, 1870.- VII, 160, (2), (6)p.;20cm.-E
Esta obra de índole escatológica,
mas muito curiosa, vem ilustrada c/um frontispicio alegórico finamente aberto em chapa por Blondeau, e diversas figuras esculpidas em madeira intercaladas no texto. Os textos embora não assinados
são de Rabelais, Grosley e Lefévre todos da "Academia de Troyes" e ainda de J. Swift. A este ex. falta uma folha da justificação da tiragem a seguir á p.de rosto. M/enc. de pele, da época. Estimado.(152)
88,00 €
330. NOVA palestra, em que as Senhoras da Moda entretem as tardes do Sermão.- Lisboa: Na Officina de Domingos Gonsalves, 1786.- 16p.; 21cm.-C
Estes opusculos setecentistas de Teatro
de Cordel são hoje raros e apreciados. Mancha antiga de água, já desvanecida, num canto das folhas.
Cartonagem em percalina. (72)
38,00 €
331. NOVO Entremez da Corriola.- Lisboa: Na Officina de Manuel Coelho Amado, 1776.- 16p.;
20cm.-C
Estes opúsculos setecentistas de teatro de cordel hoje são raros e apreciados. Cartonagem em papel marmoreado.(73)
38,00 €
332. NOVO mestre periodiqueiro, ou dialogo de hum sebastianista, hum doutor, e hum ermitão,
sobre o modo de ganhar dinheiro no tempo presente.- Lisboa:Na Imprensa Nacional, 1821.-38p.;
22cm.-C
Segundo Inocêncio o autor deste opúsculo polémico foi Fr. José Machado que nele
atacava as ideias de liberdade da época. Ele defendia os estabelecimentos antigos, as ordens religiosas e mesmo a Inquisição ! Publicaram-se diversos opúsculos na sequência deste que é cronológicamente o primeiro. Cartonagem em papel marmoreado. Raro.(435)
30,00 €
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333. NOZOLINO, Paulo.- Para Sempre : fotografias de…- Lisboa: Of. Graficas Manuel A. Pacheco,
1982.- (6), X,(4)p. :il.; 17cm.-B
Trata-se do primeiro livro publicado por este famoso fotógrafo
português. Apresenta 10 fotografias e no final uma poesia de Giuseppe Gioachino Belli (1791-1864)
" La Vitta dell'Omo" em italiano e em português traduzida por Alexandre O'Neill. Hoje é muito raro
especialmente estimado como este. Peça de colecção.(401)
75,00 €
334. OLIVEIRA, Luis A. de.- Frei Luiz de Souza e a Ceramica Portugueza : Estudo de critica.- Porto: Officinas de O Commercio do Porto, 1920.- 28p.; 21cm.-B
Estudo apresentado ao Instituto Historico do Minho.(195)
15,00 €
335. OLIVEIRA, Alice d'.- História Maravilhosa da Rainha Astrid.- 2ª edição.- Lisboa: Parceria
A.M. Pereira, 1943.- 98p.:il.; 25cm.-E
M/enc. de pele. (14)
15,00 €
336. OLIVEIRA, António Correia d'.- " Estas mal notadas regras…" : homenagem de Antonoo Corrêa d'Oliveira á altissima Senhora, Dona Maria Amalia Vaz de Carvalho…- S.l. (Viana): Ed. do autor
(quinta de Belinho), 1918.- 28, (2)p.; 15cm.-B
Rara edição de autor, destinada á festa de consagração das Bodas de Ouro Literarias da grande escritora portuguesa. Impresso em papel acastanhado mais encorpado. Rosto c/ falta num canto. Peça de colecção.(439)
18,00 €
337. OLIVEIRA, Guedes de.- Tauromaquia Alegre / desenhos de Manoel Monterroso.- Porto:
Livraria Chardron, 1912.-(6), 239p: il.; 20cm.-B
Conjunto de interessantes criticas tauromáquicas feitas c/muita ligeireza e graça, acompanhadas por desenhos hilariantes por Manuel Monterroso. Rubricas no rosto. Muito invulgar e apreciado.(276)
48,00 €
338. OLIVEIRA, João Braz d'.- Narrativas Navaes.- Segunda Edição.- Lisboa: Portugal-Brasil, s.d.410p.; 22cm.-E
Colectânea de episódios navaes muito apreciada. M/enc. de chagrin, c/ferros a
ouro na lombada. Conserva as capas.(368)
32,00 €
339. OLIVEIRA, João Braz de.- Modelos de Navios existentes na Escola Naval que pertenceram ao
Museu de Marinha : apontamentos para um catálogo por…/ traducção franceza de José Aigusto
Celestino Soares.- Lisboa: Imprensa Nacional, 1896.- (54)p.: 27 est.; 31cm.-B
Primeira edição
deste importante catálogo il. c/estampas em separado, impressas em papel couché. (157)
25,00 €
340. ONZE sentenças da Inquisição, sete em Diocesanos de D. Frei Bartolomeu dos Mártires.- Porto: Arquivo Histórico Dominicano Português, 1979.- 26p.; 30cm.-(Cartório Dominicano Português).B
(15)
10,00 €
341. ORACULO da Bruxa / Buena-dicha : O passado, o presente e o futuro revelado pelas mãos.Lisboa: Livraria Económica de Frederico Napoleão de Victoria, s.d.- 31, (2)p.:il.; 20cm.-B
Opúsculo popular Raro estimado como este.(187)
15,00 €
342. ORIGINE et priviléges de la Manufacture Royale de Porcelaine de Vincennes et de Sévres.Réedités d'aprés les Arrêts du Conseil d'Etat du 19 Août 1753 du 16 Mai 1784 suivis de 345 Marques
et Monogrammes avec leurs couleurs / pré face, introduction et notes par Ris-Paquot.- Amiens : Chez
l'auteur, 1878.-XV, 80p.:il.; 19cm.-B
Precioso historial das famosas porcelanas de Sévres,
enriquecido c/reproduções a cores das marcas dos principais fabricantes. C/o ex-libris da Biblioteca "
Avila Perez". Raro.(203)
58,00 €
343. PADILHA, Pedro Norberto d'Aucourt e.- Memorias Historicas Geograficas e Politicas observadas de Pariz a Lisboa e offerecidas ao Serenissimo Senhor Infante D. Antonio.- Lisboa: Na Officina de Ignacio Rodrigues, 1746.- (38), 323, (6)p.: 1 retr.; 19cm.-E
Segundo Inocêncio (VI, 436)
este autor foi o primeiro a descrever a jornada de Paris a Lisboa, dando curiosas informações historicas e politicas do que ia observando. A p. de rosto vem impressa a negro e vermelho e o texto está
adornado c/vinhetas iniciais e de remate abertas em chapa. Este exemplar conserva a bonita gravura
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c/o retrato do Infante D. Antonio, finamente aberta a talhe-dôce em chapa por "Olivarius Cor". Esta
está colada no verso do rosto. Enc. da época int. de pele, um pouco esfolada nas coifas e nervos.
Como habitualmente com leve acidez devido á qualidade do papel. Rubrica coeva riscada, no rosto.(226)
360,00 €
344. PAES, Simão Ferreira.- As famozas Armadas Portuguesas 1496-1650.- Rio de Janeiro: Ministerio da Marinha, 1937.- XXVII, 261p.:il.; 31cm.-E
Excelente edição deste precioso manuscrito guardado na Biblioteca do Rio de Janeiro, do maior interesse para o estudo da carreira da índia,
trabalho de Didio Iratym Affonso da Costa. Para além de uma introdução histórica esta edição reproduz o manuscrito e faz a respectiva leitura na pagina em face por isso 228 pgs. do livro correpondem
ao dobro. Bonita m/enc. de pele c/casas fechadas na lombada e c/capas de brochura. Estimado e invulgar.(164)
150,00 €
345. PATEE, Richard.- Portugal and the Portuguese World.- Milwaukee: The Bruce Publishing
Company, 1957.- VI, 350p.: 1 mapa; 22cm.-E
Edição original deste livro escrito por um
importante lusófilo. Enc. edit. c/sobrecapa.(132)
30,00 €
346. PEREIRA, Henrique António.- Temas Africanos / com um poema inédito de Mário Mota.Lisboa: Ed. do autor, s.d.- 158, (2)p.: il.; 23cm.-B
Temas patrióticos, c/interesse para a história
do antigo ultramar. C/extensa ded. do autor.(10)
18,00 €
347. PEREIRA, J.M. Sousa.- A Cozinha Vegetariana : colecção de receitas.- Lisboa: Casa do Livro,
s.d.- 172p.; 20cm.-E
Curioso receituário de comida vegetariana de conhecido autor culinário português. Não referidoem "Livros Port. de Cozinha". M/enc. de tela, modesta. Rubrica.(411) 20,00 €
348. PEREIRA, João José.- Historia da Vida, Conquistas e Religião de Mafoma, e do Governo
Civil e Militar do Imperio Ottomano; dos empregos, e funções religiosas, e de algumas particularidades curiosas do mesmo Imperio da Turquia.- Lisboa: Na Officina de Simão Thaddeo Ferreira, 1791.VII, 380p.; 15cm.-E
Rara primeira edição desta obra que é muito informativa sobre os costumes islâmicos da época sobretudo dos Turcos. M/enc. de pele. Rubrica no rosto e falta da ultima
folha do índice. (383)
40,00 €
349. PEREIRA, José Maria Dantas.- Memoria sobre o resumo da Geographia politica de Portugal,
escrito por Mr. Bory de Saint-Vincent / composta e apresentada por…- (Lisboa): ( Academia Real
das Sciencias), 1827.- pp. 251-273; 30cm.-B
Separata factícia. (65)
12,00 €
350. PERES, Damião.- História dos Descobrimentos Portugueses.- Porto: Portucalense editora,
1943.- (4), 515p.:122f. de est.; 25cm.-E
Importante contributo para a história das descobertas portuguesas. Muito il. no texto e em separado. Bonita e boa m/enc. de chagrin c/casas fechadas a
ouro na lombada. Estimado.(341)
68,00 €
351. PERSECUTION (THE) of the Catholic church in the Third Reich / facts and documents ; translated from the German.- London: Burns Oates, 1940.- 565p.; 22cm.-E
Enc. edit. (43) 15,00 €
352. PETIÇÃO de recurso do procurador da coroa a S. Magestade Fidelissima sobre a clandestina
introducção do Breve " Apostolicum pascendi & c.".- Lisboa: Na Officina de Antonio Rodrigues
Galhardo, 1786.- 33p.; 30cm.-C
junto com: DIPLOMA de S. Magestade Fidelissima, em que
confirma com a soberana attestação do seu proprio facto, da sua certa Sciencia, e da sua Real Palavra
a legalidade, e identidade das cinco profissoens do quarto voto, dos Regulares da Companhia denominada de JESUS, nellas declarados.- Lisboa: Na Officina de Antonio Rodrigues Galhardo, 1765.(8)p.; 30cm.-C
Dois importantes alvarás pombalinos contra os Jesuítas. Ambos vêm c/as paginas de rosto adornadas c/as armas reais. Cartonagem em papel marmoreado.(70)
44,00 €
353. PETTORELLI, Arturo.- Il Bronzo e il Rame nell'arte decorativa italiana : Duecentoventicinque
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tavole (400 soggetti) riproduzioni in parte inedite di opere dal periodo etrusco all'epoca moderna /
testo esplicativo, studio sulla tecnica fusoria e saggio bibliografico di…- Milano : Ulrico Hoepli,
1926.- 314p.: il.; 32cm.-(Collezione Artistica Hoepli).-E
Desenvolvido estudo históricoartístico sobre os bronzes antigos, que abarca também os objectos de mobiliário e decoração.
C/centenas de estampas constitui uma preciosa e útil iconografia sobre o tema. Enc. editorial. Estimado.(160)
52,00 €
354. PIETTE, Louis.- Manuel du Directeur, du Contre-Maitre et des Chefs d'Ateliers de papeterie,
contenant la Description de Moyens Pratiques pour convertir le Chiffon et diverses plantes en Papier
avec un appendice sur les succédanés.- Paris: Au Bureau du Journal des fabricants de papier, 1861.IX, (8), 342p.; 22cm.-E
Tratado da fabricação de papel c/muitas receitas técnicas da época. Tem
4 exemplos de papeis c/marcas de água. M/enc. de pele. (223)
56,00 €
355. PIMENTEL, Alberto.- Poemas Herói-Cómicos Portugueses: (Verbetes e Apostilas).- Porto:
Renascença Portuguesa, 1922.- 173p.; 19cm.-B
Bibliografia temática do maior interesse e utilidade.
30,00 €
356. PIMENTEL, Luis Serrão.- Prática da Arte de Navegar / pref. por A. Fontoura da Costa.Segunda edição.- Lisboa: Agência Geral do Ultramar, 1960.- XI, 194p.: il.; 23cm.-B
Excelente reproducção deste importante manuscrito seiscentista, enriquecida c/15 estampas coloridas.
Clássico de marinharia. (416)
20,00 €
357. PINA, Luis de.- O Castelo de Guimarães.- Gaia: Edições Pátria, 1933.- (8), 88, (2)p.: il.;
25cm.-(Col. Estudos Nacionais).-B
De reconhecido interesse histórico.Pequeno pingo de tinta na capa.(287)
18,00 €
358. PINA, Ruy de.- Chronica d'El-Rei D. Duarte .- Lisboa: Bibliotheca de Classicos Portuguezes,
1901.- 152, IVp.; 19cm.- (Bibliotheca de Classicos Portuguezes).-E
Junto com: PINA, Ruy de.Chronica de El-Rei D. Afonso V.- Lisboa: Bibliotheca de Classicos Portuguezes, 1901-1902.- 3 vols.
em 1; 19cm.-( Bibliotheca de Classicos Portuguezes).-E
Apreciada edição. De esmerado apuro
grafico. M/enc. de pele, da época.
48,00 €
359. PINHO, João Frederico Teixeira de.- Memórias e datas para a história da Vila de Ovar / pref.,
revisão e notas de Mons. Miguel de Oliveira.- Ovar: Câmara Municipal de Ovar, 1959.- 309p.: 1
retr.; 19cm.-B
Cuidada edição de um manuscrito inédito c/a maior importância para a história
da Cidade e da Região.(38)
20,00 €
360. PIZARRO, Rodrigo Pinto.- Commento do Coronel Pizarro á Analyse feita pelo Doutor Joaquim-Antonio de Magalhaens, e pelo Coronel Francisco da Gama Lobo, ás observações do Conde de
Saldanha sobre a portaria posthuma da Junta do Porto.- (Paris): Imprimerie de J. Tastu, 1830.- 8p.;
22cm.-C
Estes opúsculos sobre as quezílias dos liberais no estrangeiro são raros. Ernesto do
Canto Nº 501. Cartonagem em papel marmoreado.(35)
22,00 €
361. PLANO do Collegio, que neste Outubro de 1818 se vai estabelecer na Cidade do Porto Rua da
Cancella Velha,junto do largo do Larajal, Casas Nº 3, debaixo da direcção de José Rodrigo Passos,
professor regio de grammatica e lingua latina na mesma cidade.- Lisboa: Na Impressão Regia, 1818.8p.; 22cm.-B
Interessante exposição sobre o funcionamento deste colégio portuense. Em folio
dobrado como era distribuída.(218)
18,00 €
362. POHL, Frederick J.- Americo Vespucio piloto mayor / nota preliminar y supervisión por el
Capitán de Fragata Hector R. Ratto.- Buenos Aires: Libreria Hachette, 1944.- 307p.; 24cm.-E
C/interesse histórico/biográfico. Enc. edit.lev. picos de humidade.(100)
24,00 €
363. PORTUGAL na Grande Guerra : subsídios para a história da participação de Portugal na Guer-
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ra de 1914-18 / publicados sob a direcção do General Ferreira Martins.- Lisboa: Editorial Ática,
1938.- 2 vols. em 1: il.; 31cm.-E
Obra monumental, muito ilustrada que teve como colaboradores oficiais ex-combatentes o que garante a seriedade. Impressão cuidada em bom papel. Bonita
m/enc. de chagrin c/ferros a ouro na lombada. Estimada.(256)
120,00 €
364. PORTUGALIAE monumenta cartographica / por Armando Cortesão e Avelino Teixeira da
Mota : reproducção fac-similada da edição de 1960.- Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda,
1987.- 5 vols. + Agenda de actualização- Index + portfólio c/cartas: il.; 37cm.-(Comemorações do V
Centenario da morte do Infante D. Henrique).-E
Excelente reedição fac-similada (em menor formato), de grande craveira gráfica, il. em separado c/estampas representando os mais significativos
trabalhos de cartografia e iluminura portuguesa do século XVI e principios do XVII. Inclui ainda
figuras no texto. Port-folio de grandes dimensões c/reproducções de cartas, algumas a cores. Encs.
editoriais c/ferros próprios. Texto em português e inglês. Estimado.(236)
260,00 €
365. PRADAL, P.- Nouveau Manuel complet du Parfumeur ou Traité pratique et simplifié de la Parfumerie contenant des notions sur les matiéres premiéres et les formules sles plus nouvelles, pour la
fabrication des Pommades, des Huiles, des Poudres, des Cosmétiques, des Pâtes, des Fards, des Dentifrices, des Eaux aromatiques, des Essences, des Infusions…. Etc. d'aprés les meilleures méthodes
usitées en France, en Angleterre et en Amérique… par .- Nouvelle édition, revue corrigée et augmentée par M. F. Malepeyre.- Paris: Librairie Encyclopédique de Roret, 1873.- IV, 448p.; 15cm.-(
Manuels-Roret).- E
Inesgotável fonte de receitas antigas de produtos de uso corrente c/fins
estéticos e medicinais. M/enc. de pele, da época.
48,00 €
366. PRESÁGIOS e Enguiços / adaptação de Serafim de Seabra.- Lisboa: S.n., 1941.- 90p.; 20cm.B
Muito curioso. Assinatura no rosto.(299)
15,00 €
367. PRESCOTT, William.- History of the Conquest of Mexico and History of the Conquest of Peru.- New York:The Modern Library, s.d.- XXXVI, 1288p.; 21cm.-(The Modern Library).-E
Clássico. Enc. edit. em tela. Rubrica.(402)
22,00 €
368. PRIMEIROS (OS) cem anos da Escola Naval - 23-IV-1845 a 23-IV-1945.- Lisboa: Ministério
da Marinha, 1945.- 487, (2)p.:il.; 24cm.-B
Monografia muito informativa.(91)
28,00 €
369. PULIDO RUBIO, Jose.- El Piloto Mayor de la Casa de la Contratacion de Sevilla : pilotos
mayores, catedraticos de cosmografia y cosmografos.- Sevilla: Escuela de Estudios HispanoAmericanos de Sevilla, 1950.-VIII, 983p.; 22cm.-B Edição original deste desenvolvido estudo histórico sobre as actividades dos cosmógrafos e pilotos da "Casa da Contratação" de Sevilha,
c/evidente interesse para a história da náutica. Enc. int. de percalina, c/a capa superior.(182) 68,00 €
370. QUENTAL, Fr. André da Ponte do.- Copia da carta ao senhor Joze de Parada e Silva.- Bruges:
Na Typographia de Feliz de Pachtere, 1830.- 12p.;22cm.-C
Estes opúsculos das quezílias liberais no estrangeiro são raros.Ern. do Canto Nº 13. Cartonagem em papel marmoreado.(32) 22,00 €
371. QUESTÃO Portugueza / traduzida de um jornal inglez por um verdadeiro patriota.- Lisboa: Na
Typografia de Desiderio Marques Leão, 1827.-81p.; 22cm.-C
Este opúsculo liberal invulgar e
apreciado parece ter sido traduzido pelo próprio editor, Desiderio Marques Leão. Cartonagem em
papel marmoreado.(425)
36,00 €
372. RATOS (OS) da Alfandega de Pantana : poema burlesco em 8 cantos, dedicado a todas as
Alfandegas do Universo / por J.M. P.- Porto: Typografia da Revista, 1849.- 126, (2)p., 18cm.-B
1ª e única edição.Segundo Alberto Pimentel (Poemas herói cómicos portugueses, 146) o autor foi
Camilo Aureliano da Silva e Sousa, Procurador Régio da Relação do Porto. " O assunto do poema
são as irregularidades que, segundo corria, inquinavam a administração da alfândega do Porto" o que
aliás se confirmou. Capas c/leves manchas. (457)
38,00 €
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373. RAU, Virginia.- D. Catarina de Bragança : Rainha de Inglaterra.- Coimbra: Tip. da Coimbra
Editora, 1941.- (4), 352, (2)p.: il.; 26cm.-B
Apreciadíssimo estudo histórico c/interesse biográfico. Bonita m/enc. de pele, c/ferros a ouro na lombada. C/capas. Leve acidez marginal nas primeiras e ultimas folhas.
54,00 €
374. RAU, Virginia.- Subsídios para o estudo das Feiras Medievais Portuguesas.- Lisboa: Bertrand
& Irmãos, 1943.-180p.; 25cm.-B
Importante estudo histórico apresentado como dissertação de
licenciatura á Faculdadede Letras de Lisboa. (338)
38,00 €
375. REBELO, Pe. Amador.- Relação da Vida d'ElRey D. Sebastião / leitura, introdução e notas de
Francisco de Sales de Mascarenhas Loureiro.- Lisboa: S.n., 1977.- 81, (2)p.; 24cm.-B
Separata
da "Revista da Faculdade de Letras de Lisboa". C/ded. de Francisco Loureiro.(214)
12,00 €
376. REDOL, Alves.- A França: da resistência à renascença.- Lisboa: Inquérito, s.d.- (12), 575p.: il.;
27cm.-E Impressões do autor aquando da sua viagem a França. Edição de excelente aparato gráfico
il. no texto e emseparado, por vezes a cores. M/enc. de pele. Sem capas. Estimado.(334)
38,00 €
377. REDOL, Alves.- Anúncio : novela.- Lisboa: Inquérito, 1945.- 302p.; 19cm.-B
Capa c/il. de Manuel Ribeiro. Assinatura no rosto.(409)

1ª edição.
10,00 €

378. REDOL, Alves.- Barranco de cegos.- Lisboa: Portugália, 1961.- 401, (6)p.; 19cm.-B
1ª
edição. Capa de João da Camara Leme. Assinatura no rosto.(386)
15,00 €
379. REDOL, Alves.- Forja: tragédia.- Lisboa: S.n., 1948.- 210p.; 20cm.-B
invulgar. Assinatura no rosto. Estimado.(374)

1ª edição, muito
15,00 €

380. REDOL, Alves.- Nasci com o passaporte de turista : contos.- (Lisboa): Livr. Portugália, 1940.127p.; 19cm.-B
1ª edição do terceiro livro do autor hoje muito invulgar. Assinatura no rosto.
Estimado.(382)
15,00 €
381. REDOL, Alves.- Olhos de água / ilustrações de Lima de Freitas.- Lisboa: Centro Bibliográfico.
(1954).- (6), 342, (2)p.; 19cm.-B
1ª edição. Assinatura no rosto.(389)
15,00 €
382. REDOL, Alves.- Uma fenda na muralha : romance.- Lisboa: Portugalia Editora, (1959).- 307,
(4)p.: il.; 20cm.-B
1ª edição desta crónica romanceada dos pescadores da Nazaré. Capas por
Octávio Clérigo. Assinatura no rosto.(384)
15,00 €
383. REDOL, Alves.- Vindima de Sangue : romance.- Vila Franca de Xira: Ed. do autor, s.d.- 386,
(2)p.; 19cm.-(Ciclo Port-Wine; 3º Vol.).-B
1ª edição. Terceiro e ultimo volume do "Ciclo PortWine", por sinal o mais raro. Rubrica no rosto.(370)
15,00 €
384. REGIMENTO do Terreiro da Cidade de Lisboa no Anno de 1777.- Lisboa: Na Regia Officina
Typografica, 1777.- 41p.; 31cm.-C
Importante alvará pombalino, do maior interesse olisiponense. Pag. de rosto adornada por uma xilogravura c/as armas reais. Cartonagem em papel marmoreado.(162)
62,00 €
385. REGISTER of Yachts 1973 / Lloyds register of Shipping .- 86 th edition.- London: Lloyds,
1973.- XXXII. 1498p.; 19 x 23cm.-E
+ 2 suplementos
Registo mundial de barcos de
recreio, c/informações dos proprietários, construtores e outras de caracter técnico. Os suplementos
estão dentro de bolsa própria na pasta inferior. Enc. edit. em tela.(450)
36,00 €
386. REGULAMENTO de Tiro para as Armas Portateis.- Lisboa: Imprensa Nacional, 1892-1895.- 2
vols.: il., 11 est.; 17cm.-B
Muito explicativo do funcionamento das armas de fogo. Vem il.
c/11 estampas desdobráveis que figuram os mecanismos das armas. C/ os subtítulos: 1ª e 2ª partesInstrucção sobre o Armamento, Munições, Carreiras e Campos de Tiro e material ; 3ª e 4ª partes -
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Instrucção theorica elementar de tiro e instrucção pratica de tiro. Lombadas reforçadas e rubricas nas
capas. É raro.( 453)
44,00 €
387. REGULAMENTO para o serviço de Remonta Geral do Exercito - Anexos : I- Instrucções para
as reuniões da Comissão Técnica de Remonta; II- Regulamento interno da Coudelaria de Alter ; IIIRegulamento do depósito de Remonta e Garanhões em Mafra; IV- Regulamento das Exposições de
Solípedes; V- Cedência de solípedes que excedam od effectivos do Exército e sua apresentação, nos
termos da lei de recrutamento; VI- Cedência temporária ou definitiva das éguas em estado de prenhez
ou apoldradas; VII- Regulamento de concursos hipicos Militares; VIII- Regulamento geral de corridas.- Lisboa: Imprensa Nacional, 1920.- 199p.; 24cm.-E
Contém todos estes regulamentos do
maior interesse histórico para a hipologia em Portugal. Enc. int. de percalina. C/capas c/restauros.
(137)
38,00 €
388. RELATÓRIO sobre a sublevação do Xeque de Sangage / Governo do Distrito de Moçambique.- Lourenço Marques: Imprensa Nacional, 1915.- 42, (2)p.; 24cm.-B
Carimbos.(215) 12,00 €
389. RENARD, Jules.- Journal (1887-1910) / texte établi par Léon Guichard et Gilbert Sigaux ;
préface, chronologie et index par Gilbert Sigaux.- Paris: Librairie Gallimard, 1960.- LIX, 1412, (4)p.;
18cm.-(Bibliothéque de La Pléiade).-E
Da apreciadíssima colecção "Bibliothéque de La
Pléiade", impresso em papel "Bíblia". Enc. edit, c/sobrecapa e caixa. Estimado.(471)
46,00 €
390. RESENDE, Garcia de.- Chronica de El-Rei D. João II : contendo a interessantíssima Miscellanea conforme a edição de 1622.- Lisboa: Bibliotheca de Classicos Portuguezes, 1902.- 3 vols. em 1;
19cm.-(Bibliotheca de Clássicos Portuguezes).-E
Apreciada edição, de esmerado apuro gráfico. M/enc. de pele, da época. Estimada. (145)
48,00 €
391. RESPOSTA ao malicioso folheto intitulado: refutação ás excomunhões de Clemente XII. E
Benedicto XIV sobre os Pedreiro Livres. Em que se mostra a falsidade dos argumentos, de que o
author da Refutação se sérvio para mostrar serem nullas as excomunhões, e em que se prova com
toda a evidencia o quanto ellas são validas, e justas.- Lisboa: Na Impressão de J.B. Morando, 1822.46p.; 15cm.-C
Este opúsculo anti-maçonico parece ser de Daniel Rodrigues da Costa. Tem
duas folhas c/restauro outra c/falta de um canto c/pequeno dano na mancha. Cartonagem em papel
marmoreado. Raro.(461)
18,00 €
392. REVISTA de Aventuras : Proezas de Raffles o gatuno amador / Livraria Barateira.- Nº 1 a Nº
12.- Lisboa: Livraria Barateira, s.d.- 12 números em 1 vol.; 27cm.-E
Colecção completa desta
curiosa revista que em cada número apresentava uma história policial diferente protagonizada por
Raffles a personagem criada por E.W. Hornung. C/os seguintes títulos: 1-Roubo n'um museu; 2- O
cometa mysterioso; 3- O chaile da India; 4- O mutilador de crianças; 5- O paladino da moralidade; 6A trombeta de alarme; 7- O falso ladrão; 8- Vingança involuntaria ; 9- O assalto no comboio; 10- O
retrato da princeza ; 11- O presidente do banco ; 12-O collar de diamantes. Encadernação inteira de
percalina. Conserva todas as capas da frente que são ilustradas. C/evidente interesse para a história do
romance policial em Portugal.(83)
68,00 €
393. RIBEIRO, Emanuel.- Anatomia da Cerâmica Portuguesa.- Coimbra: Imprensa da Universidade, 1927.- 53p.: il.; 23cm.-(Subsidios para a história da Arte Portuguesa).-B
Estudo artístico
justamente apreciado. Il. c/figuras no texto. Picos de acidez nas capas.(316)
28,00 €
394. RIBEIRO, Emanuel.- O Doce nunca amargou…: alguns motivos ornamentais de doçaria portuguesa.- (Porto):Tipografia Sequeira, 1923.- 51p.: il.; 23cm.-B
Rara 1ª edição deste apreciado
titulo da nossa bibliografia gastronómica, il. c/diversas reproduções de ornamentos recortados em
papel para decorar bolos e varias receitas de doçaria regional portuguesa. Capas c/leve acidez. Muito
invulgar.(329)
32,00 €
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395. RIBEIRO, Fernando d'Aquino.- A luta do Commercio das Pedras Preciosas.- Rio de Janeiro: A.
Coelho Branco Fº, 1938.- 91, (10)p.; 20cm.-B
(211)
15,00 €
396. RIBEIRO, Patrocínio.- A Nacionalidade portuguesa de Cristóvão Colombo - The Portuguese
Nationality of Christopher Columbus ; solução do debatidíssimo problema da sua verdadeira naturalidade, pela decifração definitiva da firma hieroglifica….- Lisboa: Livraria Renascença, 1927.- 187,
(4)p.: il.; 23cm.-E
Estudo polémico hoje novamente c/grande actualidade. Vem il. no texto e
em separado c/ varias estampas e mapas. Edição bilingue. Bonita m/enc. de pele c/ferros a ouro na
lombada.Conserva as capas. Estimado.(318)
44,00 €
397. RIS-PAQUOT.- Dictionnaire Encyclopédique des Marques et Monogrammes, chiffres, lettres
initiales, signes figuratifs etc. contenant 12.156 marques, concernant les aquafortistes, architectes,
armuriers, bibliophiles, céramistes, ciseleurs….-Paris: Libr. Renouard, s.d.- 2 vols.: il.; 27cm.-E
Trata-se ainda hoje do mais completo repositório de marcas de antiguidades em geral, indispensável a
antiquários e colecionadores, muito procurado e sempre invulgar.C/um retrato do autor em água-forte
que quase sempre falta. M/encs. de pele, da época, lev. cans. nas charneiras.(251)
100,00 €
398. ROBERT, Karl.- Traité Pratique de l'Enluminure : Des Livres d'Heures, Canons d'Autel, Images et Gravures selon la méthode des Anciens d'aprés les documents du moine Théophile et selon les
procédés modernes d'aprés les meilleures Artistes Peintres Imagiers et Enlumineurs.- Troisiéme édition.- Paris: Henri Laurens, 1898.- 159p.:il.;25cm.-E
Este tratado da iluminura divulga as
técnicas antigas não só do desenho e colorido, mas sobretudo do fabrico das cores e pigmentos e em
especial do ouro. É do maior interesse técnico. Vem il. no texto. Enc. int. de tela. (210)
42,00 €
399. ROBINSON. M.S.- The Macpherson collection of maritime prints and drawings in the National
Maritime Museum Greewich.- London: Halton & Company, 1950.- VIII, 264p.:il.; 28cm.-E
Excelente catalogo ilustrado das notáveis colecções deste famoso museu marítimo. Está dividido em
4 partes: Histórica, os barcos, aprestos dos barcos , viagens atlas e desportos maritimos. Muito ilustrado no texto e em separado a cores. Enc. editorial. Estimado.(138)
72,00 €
400. ROBLES, Gregorio de.- America a fines del Siglo XVII : Noticia de los lugares de contrabando
/ presentacion de Demetrio Ramos Perez; introducción de Victor Tau Anzoategui.- Valladolid: Universidad de Valladolid, 1980.- 102p.:il.; 24cm.-( III Centenario de la promulgacion de la Recopilacion de Leyes de las Indias).-B
(397)
15,00 €
401. RODRIGUES, Adriano Vasco.- Monografia artística da Cidade da Guarda.- Guarda:
S.n.,1958.- (8), 162, (4)p.:il.; 24cm.-B
Monografia regional il. c/90 fotografias de Antonio Correia.(296)
15,00 €
402. RODRIGUES, Alfredo Duarte.- O Marquês de Pombal e os seus biógrafos : razão de ser de
uma revisão à sua história.- Lisboa: S.n., 1947.- (4), 356p.; 23cm.-B
Estudo biográfico,
c/interesse histórico.(274)
15,00 €
403. ROGER-MILÉS, L.- Architecture, Décoration et Ameublement pendant le Dix-Huitiéme siécle
- Régence - Louis XV , symétrie et asymétrie, proportions légéres et courbes capricieuses…- Paris:
Édouard Rouveyre, s.d. (1900 ?).- 58, (2)p.: 200 est.; 29cm.-( Anthologie des Arts Décoratifs).-E
Obra clássica sobre decoração de interiores, adornada c/centenas de estampas que figuram peças de
mobiliario e de decoração francesas do século XVIII. Enc. editorial. Ex. c/ex-libris da Biblioteca
Avila-Perez. (166)
58,00 €
404. ROSADO, Damasceno.- Tratado de Equitação Racional segundo o systema " Baucher" resumido e compilado pelo capitão de Cavallaria… dedicado em geral a todos os individuos que possuem
cavallos e particularmente aos Officiaes do Exercito.- Lisboa: Typographia Lisbonense, 1880.XXVI, 101p.: 13 est.; 23cm.-E
Importante tratado de equitação baseado no sistema "Bau-
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cher". Vem adornado por 13 gravuras no final. M/enc. de pele, c/capas (a superior espelhada). Ultima
gravura c/leve humidade junto ao festo. Raro. (142)
92,00 €
405. ROSÁRIO, Fr. Antonio do.- Para a história do Tomismo em Portugal : Escola Tomista de
Fátima, 1952-1967, Três poemas do Neo-Tomismo.- Porto: Arquivo Histórico Dominicano Português, 1980.- 58p.; 30cm.-(De studiis monumenta; IV).-B
(19)
12,00 €
406. ROSELEUR, Alfred.- Manipulations hydroplastiques : Guide pratique du Doreur, de l'Argenteur et du Galvanoplaste avec plus de 200 figures dans le texte..- Troisiéme édition, entiérement
refondue…- Paris: Chez M. de Plazanet, 1873.- 520p.: il.; 21cm.-E
Obra técnica il. no texto e
em separado c/duas estampas desdobráveis. M/enc. de pele. Picos de acidez. Carimbo e rubrica.(122)
34,00 €
407. ROUTIER de la Côte Nord d'Espagne / traduit de l'édition de 1860-61 et complété jusqu'en
1873 par A. Le Gras .- Paris: Imprimerie Nationales, 1873.- XIV, 342p.: 24 est.;24cm.- /Dépôt des
Cartes et plans de la Marine nº 378).-E
Este roteiro da costa norte de Espanha publicado pela
Marinha Francesa é muito informativo e vem adornado por 24 gravuras que representam as linhas de
costa da época, para mais facil identificação. Parece ser raro. Enc. editorial. Carimbo no rosto.(205)
150,00 €
408. ROUVEYRE, Édouard.- Analyse et compréhension des Oeuvres et Objects d'Art présentées
distinctement et clairement a l'esprit des Amateurs, antquaires et officiers ministériels.- Paris: Eugéne
Rey, 1924-26.- 3 vols.: il.; 25cm.-B
Esta obra de índole artística e histórica é fundamental para
o conhecimento da evolução dos estilos artísticos no mobiliário e na decoração e nos objectos de arte
através dos tempos, sendo por isso da maior utilidade para antiquarios e colecionadores. Vem il.
c/centenas de figuras no texto, e contém preciosas informações técnicas sobre localização de punções
e marcas, receita de restauro e métodos de análise para falsificações. (331)
88,00 €
409. RUBEN A.- A Torre da Barbela : romance.- Lisboa: Livraria Portugal, 1964.- (4), 270, (2)p.;
22cm.-B
1ª edição. Um dos mais apreciados titulos deste autor. Assinatura no rosto.(378)
20,00 €
410. SÁ, Manuel José Maria da Costa e.- Memoria da Serra que serve de limite ao Brazil, pelo lado
das Guianas, e do rio Branco que della vem ao Rio Negro.- (Lisboa): (Academia Real das Sciencias),
1827.- pp. 233-250; 30cm.-B
Separata factícia. (66)
15,00 €
411. SAAVEDRA MÉNDEZ, Jorge.- Conservacion y Restauracion de Antiguedades y Objectos de
Arte.- Buenos Aires: Ediciones Centurión, s.d.- 380p.: il.; 28cm.-E
Este desenvolvido tratado
de restauro de antiguidades, tem interessantes capitulos sobre encadernação, pintura, cerâmica, escultura, vidro etc. Muito il.no texto e em separado, acompanhado de muitas receitas de produtos próprios para restauro. Enc. editorial.(339)
44,00 €
412. SABÓIA, Luis Amadeu de; CAGNI, H.;CAVALLI MOLINELLI, A.- La "Estrella Polar" en el
Mar Ártico 1899-1900 / traduccion del Dr. Enrique Tedeschi.- Barcelona: Casa Editorial Maucci,
1903.- 2vols.(1º XV,421 ; 2º 311p.);: il.; 26cm.-B
Trata-se de um dos clássicos de exploração
do árctico.Este famoso intrépido explorador italiano alcançou nesta viagem a latitude mais setentrional alcançada até então, delimitou a terra de Francisco José e demonstrou a inexistência da Terra
de Petermann e da Ilha do Rei Oscar. Edição cuidada e muito ilustrada no texto e em separado c/2
estampas e 3 mapas todos desdobráveis. Primeiras 4 folhas do 1º vol. c/mancha de água antiga já
desvanecida na margem inferior. (97)
88,00 €
413. SÁEZ GONZÁLEZ, Manuela.-La coleccion de plateria Fernandez de la Mora y Mon en el
Museo de Pontevedra.- Pontevedra: S.n. (Museo de Pontevedra), 1995.- 646p.:il.; 24cm.-B
Catálogo muito ilustrado desta notável colecção de pratas antigas. Cada peça vem descrita e c/a res-
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pectiva marca figurada. (189)

36,00 €

414. SAINTE-BEUVE.- Port-Royal (I-III) / texte présenté et annoté par Maxime Leroy.- Paris:
Librairie Gallimard, 1953-1955.- 3 vols.; 18cm.-(Bibliothéque de La Pléiade).-E
Da apreciadíssima colecção " Bibliothéque de La Pléiade", impressos em papel "Biblia". Encs. edits.
c/sobrecapas e caixas. Estimados.(477)
110,00 €
415. SAINT-PIERRE, Bernardin de.- Paul et Virginie : La Chaumiére Indienne / notice par Anatole
France ; illustrations de Paul Leroy, gravés par Romagnol.- Paris: Alphonse Lemerre, 1900.-LXVII,
427, (2)p.:il.; 30cm.-E
Luxuosa edição, muito ilustrada no texto e em separado por gravuras
esculpidas em madeira.Ex. de uma tiragem especial de apenas 300 em papel "velin du Marais",
numerada e rubricada. Excelente m/enc. de marroquim, c/casa fechadas na lombada.(141) 75,00 €
416. SALVERTE, Conte François de.- Les Ébénistes du XVIIIe siécle : leurs oeuvres et leurs marques ; ouvrage contenant un millier de Notices présentées dans l'ordre alphabétique avec de nombreuses planches hors-texte.- Nouvelle édition, revue augmentée et enrichie de 400 reproductions
d'estampilles.- Paris: Librairie Nationale d'Art et d'Histoire, 1927.- XXI, 374, (2)p.: 66 est.;33cm.-E
Preciosa obra de referência sobre o mobiliário françês do século XVIII, c/mais de um milhar de noticias histórico-biograficas sobre os principais marceneiro franceses da época, enriquecidas c/a reproducção de muitas etiquetas e asinaturas no texto. De evidente utilidade para antiquarios e colecionadores. Excelente enc. int. de pele. (165)
130,00 €
417. SAMPAIO, Albino Forjaz de, dir. lit.- Historia da Literatura Portuguesa Ilustrada.- Lisboa e
Porto: Aillaud & Betrand e Livr. Fernando Machado, 1929-1942.- 4 vols.: il.; 31cm.-E
Obra
de grande valor, única no género publicada até hoje em Portugal. Edição luxuosa, impressa em papel
couché e profusamente ilustrada no texto e em separado. Conjuntos completos são raros pois o 4º
volume publicado anos depois teve menor tiragem. Bonitas m/encs de chagrin, da época, c/casas
fechadas nas lombadas. Conjunto estimado e atraente. (173)
380,00 €
418. SANCHES DE BAENA, Visconde de.- Discurso proferido pelo Visconde de Sanches de Baena, Vice Presidente da Real Sociedade Central de Agricultura Portugueza no dia 10 de Outubro de
1879 por occasião da abertura do Congresso Pomologico na Cidade do Porto / publicado em quasi
todos os jornaes de extenso curso e agora offerecido ao Exmo. Sr. A. Batalha Reis.- Lisboa: Mattos
Moreira, 1881.- 13p.; 17cm.-B
(86)
10,00 €
419. SANTOS, Antonio Ribeiro dos.- Do conhecimento que era possível ter da existência da América, pela tradição dos Antigos, e por motivos filosóficos.- (Lisboa): (Academia Real das Sciencias),
1817.- pp. 101-135; 33cm.-B
Separata factícia. (258)
10,00 €
420. SANTOS, José Carlos Ary dos.- A liturgia do sangue.- Lisboa: Bertrand (Irmãos), (1963).- (8),
101p.; 30cm.-B
1ª edição do primeiro livro publicado por este apreciado poeta. Ex. muito valorizado c/ded. do autor.Mancha na capa inferior.Raro.(115)
68,00 €
421. SANTOS, José Carlos Ary dos.- Tempo da Lenda das Amendoeiras : Rimance da Princesa do
país dos gelos que em terras da moirama suspirava contado em louvor da fantasia dum povo que nasce vive e morre entre o céu e a água / para o I Festival do Algarve em MCMLXIV.- (Lisboa): ed. do
autor, 1964.- (28)p.; 25cm.-B
1ª edição da terceira obra poética publicada por este apreciado
autor. Foi apresentada no 1º Festival do Algarve em 1964 daí também ter muito interesse regional.
Muito rara.( 114)
52,00 €
422. SANTOS, Reinaldo dos.- As tapeçarias da tomada de Arzila / desenhos de Jorge Cid.- Lisboa:
Biblioteca Nacional, 1925.- IX, 77, (2)p.: 10 est.; 34cm.-B
As Tapeçarias de Arzila são de
grande importância para o estudo da indumentária e armaria quinhentistas. Estudo muito apreciado,
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il. c/figuras no texto e em separado. Invulgar.(169)

38,00 €

423. SANTOS, Reynaldo dos.- Alvaro Pires d'Évora : pintor quatrocentista em Italia.- Lisboa:
Imprensa Libanio da Silva, 1922.- (6), 65, (2)p.: il.; 27cm.-B
Importante estudo de natureza biográfica, il. no texto e em separadon c/4 estampas impressas em papel couché. (249)
34,00 €
424. SCHAUMBOURG LIPPE, Conde Reinante de.-Regulamento para o exercicio, e disciplina dos
Regimentos de Cavallaria dos Exércitos de sua Magestade…-Lisboa: Na Regia Officina Typographica, 1789.- (4), 236p.: 3 est. ; 18cm.-E
Junto com: SCHAUMBOURG LIPPE, Conde Reinante
de.- Instrucções gerais relativas a varias partes essenciaes do Serviço Diario para o Exercito…Lisboa: Na Officina de João Antonio da Silva, 1791.- 53p.; 18cm.-E
Junto com: SCHAUMBOURG LIPPE, Conde Reinante de.- Memoria sobre os Exercicios de Meditação Militar para se
remeter aos Senhores Generaes e Governadores de Provincias afim de se distribuir…- Lisboa: Na
Officina de João Antonio da Silva, 1791.- 31p.; 18cm.-E
Trata-se de um dos nossos clássicos
militares. Lippe foi o grande reconstrutor e reorganizador do Exército Português, e as suas obras são
modelares em aspectos técnicos, sendo hoje do maior interesse para a história militar do nosso
país.Exemplares completos como este, c/as três obras juntas e as três estampas desdobráveis que lhe
competem, são raros e muito procurados. Enc. da época inteira de pele.(143)
140,00 €
425. SECO, Antonio Luis de Sousa Henriques.- Novos Elogios Historicos dos Reis de Portugal ou
principios de historia Portugueza para uso das escholas.- Coimbra: Impr. da Universidade, 1856.188p.; 23cm.-B
Muito curioso, c/interesse biografico e histórico. Dobras nos cantos. Muito
invulgar.(7)
34,00 €
426. SEMPRE FIXE : Semanário humoristico / director e editor Pedro Bordalo.- Lisboa: Renascença Gráfica, 1926- 1934.- Ano I - 51 nºrs - completo ; Ano II - 46 nºrs (falta 75, 76,79, 80, 81, 82, 83,
100) ; Ano III- 38 nºrs (falta 108, 111, 112, 113, 122, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 134) ; Ano
IV- 44 nºrs. ( falta 166,176, 177,201, 202, 203, 205, 206, 208, 209, 210) ; Ano V- 18 nrºs (muitas
faltas); Ano VI- 36 nºrs ( falta 262, 263, 265, 289, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310,
311, 312). Interessante conjunto de numeros deste notável periódico humorístico que se publicou por
muitos anos e onde se podem encontrar magnificos desenhos humorísticos sobre a vida social e politica da época. Encerra excelente colaboração dos mais famosos artistas da nossa ilustração gráfica
como, Valença, Stuart Carvalhais, Almada Negreiros, Amarelhe, Botelho, Jorge Barradas, Leal da
Câmara, Bernardo Marques e Roberto Nobre. O primeiro vol. Que está completo e é bastante raro
está revestido por uma enc. int. de percalina. Os restantes numeros estão soltos. Óptimo inicio de
colecção! (481)
260,00 €
427. SENTENÇA da Alçada, que El Rey nosso senhor mandou conhecer da Rebellião succedida na
Cidade do Portoem 1757 e da qual …. Nomeou presidente João Pacheco Pereira de Vasconcellos….
E escrivam Jozé Mascarenhas Pacheco Pereira Coelho de Mello…- Lisboa: Na Officina de Antonio
Rodrigues Galhardo, 1786.- (4), 24p.; 30cm.-C
Trata-se do famoso levantamento popular no
Porto que originou graves motins contra as autoridades. Estiveram envolvidas segundo esta sentença
478 pessoas tendo 21 sido condenadas á morte. Pagina de rosto adornada c/uma bonita xilogravura
c/as armas reais.Cartonagem em papel marmoreado. Pequeno restauro marginal.(57)
58,00 €
428. SENTENÇA proferida na Caza da Supplicação contra os réos Miguel André Hanau, aliás
Barão d'Hanau; D. Luiz d'Haulac, aliás chevalier d'Haulac, e Elias Mayer.- Lisboa: Na Officina de
Antonio Rodrigues Galhardo, 1770.- (8)p.; 30cm.-C
Curioso crime de associação crimnosa
para abuso de confiança e burla em meados do séculço XVIII. Pagina de rosto adornada c/uma xilogravura de fantasia. Cartonagem em papel marmoreado.(61)
40,00 €
429. SENTENÇAS proferidas na Caza da Supplicação contra os réos O Bacharel Jozé Joaquim
Damazo Xavier de Oliveira, Feliciano Jozé Couceiro, Mattheus Ignacio da Cunha e Almeida,
Jeronymo Nunes da Costa, Francisco Xavier da Silva, Luiz Gonsalves e Antonio Baptista.- Lisboa:
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Na Officina de Antonio Rodrigues Galhardo, 1769.- pp.53-66; 30cm.-C
Os réos apropriaramse indevidamente de impostos (Decimas) na Freguesia de Santa Isabel, num bem urdido esquema
que lhes permitiu provocar avultados prejuízos ao erário público. Criminosos confessos, dois deles
foram condenados á morte. Rosto adonado por uma vinheta xilografica de fantasia. Cartonagem em
papel marmoreado.(56)
40,00 €
430. SEPULVEDA, Cristóvão Aires de Magalhães.- Historia Organica e politica do Exército Português.-Lisboa: Impr. Nacional, 1896-1908.- 4 vols.: il.; 25cm.-B
Conjunto dos primeiros quatro volumes desta obrade referência, que constituem a parte histórica propriamente dita, pois os restantes constituem a "Provas" e encerram vasta transcrição de documentos. Estes volumes em si formam uma obra completa sobre o nosso exército c/figuras no texto e estampas em separado por vezes
a cores.Conservam as bonitas capas de brochura estampadas a cores. (324)
100,00 €
431. SEQUEIRA, Eduardo.- As Abelhas : tratado de apicultura mobilista.- 3ª edição refundida e
augmentada.- Porto: Companhia Portugueza Editora, 1916.- (8), 296p.: il.; 24cm.-E
Importante
estudo de apicultura, c/uma interessante listagem de remédios caseiros produzidos c/mel, suas receitas e principais aplicações. M/enc. de pele, c/capas.(398)
22,00 €
432. SERRANO, Maria Alice Pereira de Lima.- A Ordem mIlitar Portuguesa da Torre e Espada :
subsídios para a sua história / com a colaboração de Segismundo do Carmo da Câmara Saldanha.(Lisboa): (Papelaria fernandes), 1966.- 411p.; 25cm.-B
Estudo muito completo c/abundantes
informações históricas e biograficas. Invulgar e procurado.(250)
34,00 €
433. SÉVIGNÉ, Madame de.- Correspondance (I-II) / texte établi, présenté et annoté par Roger
Duchêne.- Paris: Librairie Gallimard, 1972-1974.- 2 vols.; 18cm.-(Bibliothéque de La Pléiade).-E
Publicou-se outro volume. Da apreciadíssima colecção " Bibliothéque de La Pléiade", impressos em
papel "Bíblia". Encs. edits. Estimados.(476)
75,00 €
434. SILVA, A. Vieira da.- O Castelo de São Jorge em Lisboa: estudo histórico-descritivo.- 2ª edição.-Lisboa: Tip. da Empresa Nacional de Publicidade, 1937.- 180p.:il.; 22cm.-B
Apreciado
estudo histórico. Il. em separado. Um clássico olisiponense! (438)
20,00 €
435. SILVA, A.A.Baldaque da.- Estudo Historico hydrographico sobre a Barra e o Porto de Lisboa Tomo II - Atlas.- Lisboa: Imprensa Nacional, 1893.- (6)p.: 24 fol. de est.; 52cm.-E
Trata-se do
raríssimo segundo volume e atlas desta obra técnica e histórica sobre a evolução do Porto de Lisboa
ao longo da história. Este volume de grandes dimensões vem ilustrado com 31 mapas dos quais 4 são
desdobráveis. Enc. inteira de percalina c/titulo a ouro na pasta superior. Conserva as capas. Ex. estimado.(427)
180,00 €
436.
SILVA, F. Augusto da; MENEZES, C. Azevedo.- Elucidario Madeirense.- Segunda edição, notavelmente acrescentada.- Funchal: Junta Geral do Distrito Autónomo, 1940-46.- 3 vols. em 1;
27cm.-E
Valiosa monografia regional, preciosa fonte de informações de índole etnográfica,
biográfica, corográfica e histórica. Esta segunda edição é muito mais completa que a primeira. Boa
m/ encadernação de pele, c/capas. Estimado.(302)
48,00 €
437. SILVA, F. Gomes da.- Mysterios da Inquisição / illustrado a cores por Manuel de Macedo e
Roque Gameiro.- Lisboa: Comp. Nacional Editora, 1900-1904.- 3 vols.: il.; 27cm.-E
Trata-se
de uma obra histórica, muito apreciada pelas descrições das torturas e métodos utilizados pela Inquisição, consubstanciadas por bonitas cromolitografias que reproduzem aguarelas de Macedo e Roque
Gameiro alusivas ao tema. M/encs. de pele. a do 1º vol. c/reforço nas margens das pastas. Invulgar e
sempre apreciado.(356)
100,00 €
438. SILVA, Francisco Liberato Telles de Castro da.- Duas palavras sobre Pavimentos.- Lisboa:
Typ. da Companhia Nacional editora, 1896.- 272p.: il.; 21cm.-E
Curiosa obra técnica, muito
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invulgar. Pensamos tratar-se de uma das poucas obras sobre o assunto, c/um historial sobre o tema e
explicações do diversos materiais empregues no passado.M/enc. de pele, c/defeitos nas coifas e
extremos da lombada. Rosto c/ded. do autor. (468)
30,00 €
439. SILVA, J. Possidónio da.- Resumo Elementar de Archeologia Christã.- Lisboa: Lallemant Fréres, 1887.- 418p.; 19cm.-E
Obra técnica, muito informativa, ainda hoje te utilidade prática. Tem
no final uma listagem dos subscritores. M/enc. de tela, da época. Rosto c/acidez. Invulgar e apreciada.(405)
36,00 €
440. SILVA, João Augusto.- Africa : da vida e do amor na selva.- (Lisboa): Edições Momento,
1936.- (8), 181, (4)p.: il.; 21cm.-B
Histórias das gentes e dos bichos de áfrica. C/interesse etnográfico e cinegético. Il. c/estampas em separado e um retrato do autor. Leves picos de acidez. Invulgar.(28)
22,00 €
441. SILVA, José Aires da.- História da Covilhã : 1870-1970 Centenario de cidade.- Covilhã: Ed.
do autor, 1970.- 142, (2)p.:il.; 21cm.-B
Il.no texto.(39)
10,00 €
442. SILVA, Luciano Pereira da.- Obras completas de…./ edição preparada pela Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra.- Lisboa: Agência Geral das Colónias, 1943.- 3 vols.: il.; 22cm.-E
Colectânea dos importantes estudos geográficos e cientificos de Luciano Pereira da Silva, insigne
investigadordevotado ao esclarecimento da epopeia náutica portuguesa, em especial à análise dos instrumentos e preceitos náuticos empregados na época dos descobrimentos. Esmerada edição
c/abundantes ilustrações. Bonitas e boas, m/encs. de chagrin c/casas fechadas a ouro nas lombadas.
Conserva as capas. Conjunto estimado e atraente. (344)
100,00 €
443. SILVA, Nicolau Luis da.- Comedia Nova intitulada os Maridos Peraltas e as Mulheres Sagazes
/ composta por… e representada no Theatro da rua dos Condes.- Lisboa: Na Typografia Morazziana,
1788.- 39p.;21cm.-C
Estes opúsculos setecentistas de Teatro de cordel são hoje raros e apreciados. Nicolau Luis foi um dos nossos mais fecundos escritores dramáticos do século XVIII a quem
são atribuidas centenas de peças anonimas, e esta é a única que vem assinada com o seu nome. Cartonagem em papel marmoreado.(74)
44,00 €
444. SILVEIRA, Silvestre Silverio da.- Comedia Nova intitulada : A Fortuna não he como se pinta.Lisboa: Na Officina de Francisco Borges de Sousa, 1764.- 24p.; 21cm.-C
Estes opúsculos
setecentistas de Teatro de Cordel são hoje raros e apreciados. Cartonagem em papel marmoreado.(75)
38,00 €
445. SIMÕES JUNIOR, António.- Poemas juvenis (dispersos e inéditos).- Olhão : Edição do autor,
1947.- 33, (2)p.; 21cm.-B
Poesias de autor algarvio.(112)
12,00 €
446. SIMÕES, J.M. dos Santos.- Azulejaria em Portugal no século XVIII.- Lisboa: Fundação
Calouste Gulbenkian, 1979.- XIV, 535p.: il., LXIV est.; 30cm.-(Corpus da azulejaria portuguesa).-E
Obra luxuosa il. em separado c/estampas impressas em papel couché, por vezes a cores. Enc. edit.
c/sobrecapa.(254)
100,00 €
447. SIMÕES, J.M. dos Santos.- Azulejaria Portuguesa no Brasil (1500-1822).- Lisboa: Fundação
Calouste Gulbenkian, 1965.- XII, 459p.:il., LXVII est.; 30cm.-(Corpus da azulejaria portuguesa).-E
Monumental estudo sobre a azulejaria portuguesa e sua divulgação e uso no Brasil. Obra de esmerado apuro gráfico, il. em separado c/67 estampas impressas em papel couché por vezes a cores.Enc.
editorial c/sobrecapa. Estimado.(252)
130,00 €
448. SIMÕES, J.M. dos Santos.- Os azulejos do Paço de Vila Viçosa.- S.l.: Fundação da Casa de
Bragança, 1945.- 93p.: (10) est.; 29cm.-B
Excelente estudo artístico, il. c/estampas em separado, por vezes desdobráveis impressas em papel couché. C/ded. no anterrosto.(246)
68,00 €
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449. SIMÕES, José Maria de Oliveira.- Curso Elementar sobre Substancias explosivas.- Lisboa:
Typographia do Arsenal do Exercito, 1904-1911.- 2 vols.: il.; 23cm.-B
Tratado muito desenvolvido, ainda hoje c/interesse técnico e prático. Está dividido em dois vols.: I- Materias primas e
polvoras II- Explosivos propriamente ditos. São invulgares os dois vols. juntos pois o 2º vol publicou-se anos mais tarde. Capa superior do 2º vol. c/falta de papel. Estimados.(410)
56,00 €
450. SORIANO, Simão José da Luz.- Revelações da Minha Vida e memórias de alguns factos e
homens meus contemporâneos.- Porto: A. Leite Guimarães, 1891.- (6), 584p. : il.; 30cm.-E
Cuidada reedição destas apreciadas memõrias biográficas de Luz Soriano c/grande interesse para a
historia de Portugal no segundo quartel do século XIX. Vem il. c/uma estampa c/ fac-simile de uma
carta e um retrato do autor. Enc. int. de percalina. (454)
58,00 €
451. SOTTOMAIOR, Luis Antonio de Leiro Seixas.- Tratado Instructivo da mais util cultura, fabrica, effeitos, e Commercio dos Linhos…- Lisboa: Na Impressão Regia, 1804.- (8), 59p.; 21cm.-C
Pensamos tratar-se da primeira monografia dedicada ao linho, hoje c/imenso interesse histórico, técnico e etnográfico.É rara. Cartonagem em papel marmoreado.(77)
68,00 €
452. SOUSA, Alfredo d'Almeida Ferreira de.- Breves considerações sobre o melhoramento das
Raças Cavallares em Portugal.- Lisboa: Typografia de Eduardo Rosa, 1907.- 99p.: 1 desd.; 22cm.-B
Estudo muito interessante, apresentado como Dissertação inaugural no Instituto de Agronomia e
Veterinária. Tem um desdobrável c/os principais garanhões de raças estrangeiras e respectivos donos.
C/ded. do autor. Primeiras e ultimas folhas c/manchas de água já desvanecidas. É raro e importante.(200)
36,00 €
453. SOUSA, Fr. Luis de.- Vida de D. Frei Bertolameu dos Martyres da Ordem dos pregadores,
Arcebispo & Senhor de Braga, Primás das Espanhas : repartida em seis livros com a solemnidade de
sua tresladação / por Fr. Luis Cacegas.- Lisboa: Typographia Rollandiana, 1818.- 2 vols.; 15cm.-E
Cuidada edição em pequeno formato, saída dos famosos prelos da Oficina Rollandiana. Esta obra é
considerada um clássico da língua portuguesa. Encs. da época, ints. de pele. Uma ou outra folha
c/picos de acidez devido á qualidade do papel. Estimados.(440)
60,00 €
454. SOUSA, J.M. Cordeiro de.- Algumas siglas e abreviaturas usadas nas inscrições portuguesas
desde o fim do século XII até o principio do século XIX.- Lisboa: Tipografia do Comercio, 1926.22p.; 24cm.-B
Indispensável para estudos epigráficos.(183)
15,00 €
455. SOUSA, Manuel Caetano de.- Quem canta …- Faro: Edição da Livraria Palma e Fazenda,
1923.- 23cm.-B C/evidente interesse algavio. Invulgar.(47)
15,00 €
456. SOUTHEY, Robert.- Robert Southey : Journals of a Residence in Portugal 1800-1801 and a
visit to France 1838 ; supplemented by extracts from his correspondence / edited by Adolfo Cabral.Westport: Greenwood Press, 1960.- XXIII, 285p.:il.; 22cm.-E
(451)
28,00 €
457. SPIEGAZIONE di alcuni Monumenti degli antichi Pelasgi transportata dal francese com alcune
osservazioni sopra i medesimi.- Pesaro: Nella Stamperia di Niccolo Gavelli, 1735.- (4), 77, (2)p.: 1
est.;26cm.-C
Trata-se de um curioso trabalho arqueológico setecentista, que apresenta a tradução
italiana pelo Abade Olivieri Giordani, de uma carta do historiador françês Louis Bourguet a Scipione
Maffei, sobre uma possível explicação linguística das célebres "tabuas eugubinas", vestígios epigráficos da lingua das tribos pelasgas, que habitavam a antiga Etruria. Vem adornado por uma estampa
desdobrável que as reproduz. A p. de rosto vem impressa a negro e vermelho. Ultimas folhas
c/mancha antiga de água muito desvanecida. A estampa tem corte a meio c/pequena falta de papel
que afecta levemente as figuras. Cartonagem em papel marmoreado. Obra rara.(469)
78,00 €
458. STRANGE, Thomas Arthur.- An historical guide to French Interiors, Furniture, Decoration,
Woodwork & Allied Arts during the last half of the Seveteenth Century, the whole of the Eighteenth
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Century and the earlier part of the Nineteenth by…- London: Mccorquodale & Co., s.d. (1929 ?).(4), 400p.: muito il.; 30cm.-E
Primeira edição desta obra profusamente ilustrada sobre decoração de interiores, c/ênfase no mobiliário e trabalhos de carpintaria e tectos. C/evidente interesse técnico e histórico. Enc. edit. c/ lombada em pele, lev. esfolada. (158)
54,00 €
459. TAVARES, João Peres de Macedo de Sousa.- Oitavas á exaltação ao throno da fidelissima e
augusta magestade da Rainha nossa senhora , dedicadas ao fidelissimo senhor rey D. Pedro III…Lisboa: Na Officina de Antonio Rodrigues Galhardo, 1777.- 26p.; 22cm.-C
Estes opúsculos
setecentistas de poesias panegíricas são hoje invulgares e apreciados. Cartonagem em papel marmoreado.(76)
32,00 €
460. TAVARES, Pedro.- Reminiscencias do Algarve : O doido de Cacella ; o Engeitado.- Lisboa:
Livraria Editora Tavares Cardoso & Irmão, 1899.- 350p.; 19cm.-E
Importante romance histórico algarvio, de grande interesse regional. É muito invulgar. M/enc. de pele. Rubrica.(467) 38,00 €
461. TÁVORA, D. Luis Gonzaga de Lencastre (Marquês de Abrantes e Fontes).- O Estudo da Sigilografia Medieval Portuguesa : I- Panorama dos estudos sigilográficos no nosso País e normas para a
sua sistematização II- Esboço de um Corpus Esfragístico Medieval Português.- Lisboa: Ministério da
Educação, 1983.- (6), 353, (2)p.: il.; 24cm.-B
Trata-se do estudo mais completo que se fez
entre nós sobre este tema.(294)
22,00 €
462. TEIXEIRA, Pe. Manuel.- Macau e a sua Diocese III : As Ordens e Congregações Religiosas
em Macau.- Macau : Tipografia Soi Sang, 1956-1961.- 820p.; 26cm.-B
Muito desenvolvido e
informativo. Estes primeiros volumes são muito dificeis de obter. (3)
42,00 €
463. TEJIDOS Artísticos : Colección de obras maestras del arte textil desde la antiguedad hasta
principios del siglo XIX / com una introducción por… Ernst Flemming.- Barcelona: Gustavo Gili,
1928.- XXXVIIIp.: 320 est.; 32cm.-( Biblioteca de Artes Industriales).-E
Primeira edição desta
obra muito desenvolvida e ilustrada sobre tecidos antigos, tema invulgar e4 apreciado. Rubrica no
rosto. Enc. editorial em tela.(155)
75,00 €
464. TERRAS do Mondego : Revista trimestral de História, Tradições, Arte e Arqueologia, Etnografia e Regionalismo / director António Gomes da Rocha Madaíl.- Nº 1 (Outubro a Dezembro 1948) a
Nº 4 ( Julho a Setembro 1949).- Coimbra: Coimbra Editora, 1948.- 4 números (324p.:il.); 26cm.-B
Tudo quanto foi publicado desta invulgar e apreciada revista de caracter regional, il. no texto e
c/interesse artístico e etnográfico. Importante colaboração de António Rocha Madahil, Eugénio de
Lemos, João Gavicho, A.J. Vasconcelos de Carvalho, Belisário Pimenta, Sousa Costa, Vitor Guerra e
Mário Ramos entre outros.(1)
88,00 €
465. TESOUROS da Literatura Popular Portuguesa : antologia organizada por António Manuel
Couto Viana; ilustrações de Júlio Gil.- Lisboa: Editorial Verbo, 1985.- (4), 385, (6)p.: il.; 29cm.-E
Selecção de quadras, romances, teatro e contos tradicionais portugueses, c/ilustrações de Julio Gil,
muitas a cores. Enc. editorial.(330)
32,00 €
466. TESOUROS da Poesia Portuguesa / selecção, prefácio e notas de Antonio Manuel Couto Viana; ilustrações de Lima de Freitas .-Segunda edição.-(Lisboa): Verbo, 1984.- (4), 393, (6)p.: il.;
29cm.-E
Esta criteriosa selecção de poemas representativos dos principais poetas portugueses,
vem acompanhada de biografias para cada um, e de bonitos desenhos de Lima de Freitas para esta
edição, muitos estampados a cores. Obra luxuosa de evidente interesse literario e artistico. Enc. edit.
(328)
35,00 €
467. TOUSSAINT DE SENS, Mr.- Nouveau Manuel complet d'Architecture ou Traité de l'Art de
Batir comprenant les principes généraux de cet art, la géométrie appliquèe, l'analyse des matériaux
emploiés dans la construction, les lois des batiments, les prix courants des travaux etc… - Nouvelle
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édition revue, corrigée et augmentée.- Paris: Librairie Encyclopédique de Roret, 1857.- 2 vols. em 1 (
296 ; (4),322p.): 12 gravuras em 10 desd.; 15cm.-( Manuels-Roret).-E
Apreciado titulo desta
notável colecção hoje muito procurada. O texto é muito informativo, e vem adornado com 12 gravuras em 10, desdobráveis que figuram muitos pormenores técnicos de importância. M/enc. de pele, da
época. (125)
88,00 €
468. TREVELYAN, George M. - History of England .- New and enlarged edition.- London: Longmans,1942.- XXII, 756p.: il.; 22cm.-E
Clássico. Enc. edit. Rubrica. Estimado.(278)
22,00 €
469. UMA entrevista com o Pe. Benevenuto : Nossa Senhora de Lapa (Diocese de Lamego).- Porto:
Typographia Economica, 1920.- 42p.: 1 mapa; 18cm.-B
C/interesse histórico e regional.(212)
12,00 €
470. VANDELLI, Alexandre Antonio.- Experiencias sobre duas differentes cascas do Pará.- (Lisboa): (Academia Real das Sciencias), 1817.- pp.132-142; 32cm.-B
Separata factícia.(259)
10,00 €
471. VASCONCELOS, Carolina Michaelis de.- Notas Vicentinas preliminares duma edição critica
das obras de Gil Vicente - Notas I a V incluindo a introdução à edição fac-similada do Centro de
Estudo Históricos de Madrid.-Lisboa: Edição da Revista " Ocidente", 1949.- (4), 660, (4)p.; 25cm.- E
Apreciada segunda edição deste importante estudo histórico-literario sobre Gil Vicente e a sua obra
focando pontos especiais controversos ou mal esclarecidos e alguns nunca examinados. Bonita e boa
m/enc. de chagrin c/ferros a ouro na lombada. Conserva as capas. Estimado.(322)
60,00 €
472. VASCONCELOS, Frazão de.- As pinturas das Armadas da Índia e outras representações artísticas de navios portugueses do século XVI : subsídios históricos e bibliográficos.- Lisboa: S.n.,
1941.- (6), 40p.: il.; 27cm.-B Importante estudo histórico-artístico, il. no texto e em separado. Tiragem de apenas 200 exs. C/ded. do autor.
20,00 €
473. VASCONCELOS, J. Leite de.- A Figa : Estudo de Etnografia Comparativa, precedido de
algumas palavras a respeito do "Sobrenatural" na Medicina Popular Portuguesa.- Porto: Araújo e
Sobrinho, 1925.- 136p.:il.; 25cm.-E
Apreciadíssimo estudo etnográfico, il. c/reproducções de
curiosissimos amuletos e talismans antigos. Obra rara e muito procurada. Boa m/enc. de pele,
c/capas. Estimada.(312)
88,00 €
474. VASCONCELOS, Joaquim de.- Da Architectura : Conferencia realisada na Exposição districtal de Coimbra por…-Coimbra: Imprensa da Universidade, 1885.- 48p.;24cm.-E
Tiragem de
apenas 200 exs. c/interesse histórico-bibliográfico. Enc. inteira de percalina.(177)
20,00 €
475. VELOSO, Rodrigo.- Aspectos de Lisboa.- Lisboa: Livraria Clássica, 1911.- 217, (2)p.; 19cm.B
É muito curiosa e invulgar esta colectânea de apontamentos de critica social sobre Lisboa e a
sua sociedade no virar do século.Lombada reforçada.(117)
20,00 €
476. VERDADEIROS (OS) Misterios de Lisboa / pelo autor dos Passeios do Diabo.- Lisboa: Na
Imprensa Lusitana,1848.- VIII, 360p.; 16cm.-E
Não encontrámos referências a esta obra curiosa
publicada anónima e de evidente interesse olisiponense. Diz o autor no inicio: " o seguinte livro será
Histórico - logo depois romantico e em ambos os casos util e deleitavel". M/enc. de pele, da época,
c/charneiras abertas. Folhas c/alguns picos de acidez. Deve ser rara.(459)
32,00 €
477. VERTOT, Abbé de.- Révolutions de Portugal.- Nouvelle édition, revue & corrigée.- A Paris:
Chez les Libraires Associés, 1786.- XIV, 396p.; 16cm.-E
Cuidada edição setecentista deste
clássico dos livros estrangeiros sobre Portugal. Enc. da época em papel de fantasia. Estimado.(462)
52,00 €
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478. VIDA Practica : Livro de muitas informações uteis ao homem nos seus diversos misteres e
todos os conhecimentos indispensaveis á boa dona de casa.- Lisboa: Livraria Ferreira, 1882.- (8),
1050p.; 22cm.-E Notável compilação de mais de 3500 receitas (inclui de culinaria) da maior utilidade para o dia-a-dia de uma casa. Também c/modos de proceder em sociedade, jogos, desportos,
escrever cartas, etc.etc. M/enc. de chagrin da época. Muito curioso.(224)
62,00 €
479. VILARINHO DE SÃO ROMÃO, Visconde de.- Portugal Agricola.- Porto: Livraria Internacional de Ernesto Chardron, 1889.- 425, (2)p.: 15 est. , 1 mapa; 22cm.-E
É uma das nossas obras
clássicas de agricultura e das mais dificeis de encontrar. Este ex. vem adornado c/um mapa a cores de
Portugal e 15 estampas em separado c/ 21 figuras nelas representadas, que por vezes são contadas
como estampas. É o mais completo que temos visto. Encadernação da época inteira de pele lev. cans.
Pequenas manchas marginais em algumas das estampas. Rara. (130)
72,00 €
480. VITERBO, F.M. Sousa.- A Gravura em Portugal : breves apontamentos para a sua historia.Lisboa: Real Associação dos Arqueólogos, 1909.- 19p.; 26cm.-B
(306)
10,00 €

SUPLEMENTO

481. NOVA / Magazine de Poesia e Desenhos (I e II) / organizadores António Paulouro, António
Sena, Herberto Helder; editor Herberto Helder.- (Fundão): “ Jornal do Fundão”, 1975-76.- 2 vols.: il.;
23cm.-E
Tudo quanto se publicou desta revista literária e artística c/excelente colaboração, editada pelo poeta Herberto Helder e hoje difícil de obter. O 1º vol. vem il. c/estampas em separado.M/enc. de pele, c/capas. Estimado
130,00 €

482. KINSEY, Rev. W.M.- Portugal illustrated in a series of letters by… : embellished with a map,
plates of coins, vignettes, and various engravings of costumes, landscape scenery, & c.- London:
treutell, Wurtz and Richter, 1828.- XVII, 500, (4)p.: il.; 26cm.-E
Trata-se da rara 1ª edição de
um dos mais apreciados e conhecidos livros estrangeiros sobre Portugal, ilustrado com 31 bonitas
gravuras abertas por buril em chapa de aço, que representam vistas do Porto, Coimbra, Sintra, Ponte
de Lima, Leiria e Batalha. Incluem ainda um mapa de folha dupla e um frontispício gravado igualmente duplo. As ultimas nove gravuras (águas tintas cuidadosamente coloridas á mão) figuram trajes
portugueses da época ( 4 por folha) e são de bonito efeito estético.. Encadernação da época inteira de
pele cansada, c/restauro na lombada e charneiras. Ostenta nas pastas a ouro o superlibros heráldico da
“Society of Writers to Her Magesty’s Signet” da Escócia, que com os seus mais de 500 anos de idade
é uma das mais antigas associações de advogados do mundo. Ultima estampa colorida c/pequena falta de papel na margem exterior sem afectar as figuras. Estimado
850,00 €

483. PANORAMA Photographico de Portugal / publicado sob a direcção de Augusto Mendes
Simões de Castro e collaborado pelos excellentissimos senhores Abílio Augusto da Fonseca Pinto,
Acacio M. Cabral Macedo e Gama, Alfredo Ansur, D. Amelia Janny, Antonio Francisco Barata,
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António José Teixeira, Antonio Maria Seabra d’Albuquerque, Augusto Filippe Simões, Candido de
Figueiredo, Francisco Antonio Rodrigues de Gusmão, Ignacio de Vilhena Barbosa, João de Sousa
Araújo, José Alves de Mariz, José Frederico Laranjo, José Silvestre Ribeiro, José Simões Dias, Luis
Carlos Simões Ferreira, Manuel Antonio da Silva Rocha.- 1ª Série Nº 1 ( 1º Dezembro 1869) a vol. 4º
Nº 12 ( Dezembro 1874).- Coimbra: Typographia do Paiz ; Imprensa da Universidade, 1869-1874.- 4
vols. il. (I- (4), 140p.: 12 fot.; II- (4), 116p.: 12 fot.; III- (4), 96p.; IV- (4), 96p); 24cm.-E Colecção
completa desta notável publicação periódica dedicada ao estudo das artes e dos monumentos, colaborada por alguns dos mais famosos investigadores e arqueólogos da época. Acresce o significativo
interesse de ter sido uma das primeiras a vir ilustrada c/fotografias originais coladas em cartolina.
Assim, é também uma das mais importantes publicações periódicas para a história da fotografia em
Portugal. Bonitas m/encs. da época em chagrin, uma ou outra fotografia quase solta. Valorizada
c/ded. do autor no 1º volume. Rubrica. Conjuntos completos e atraentes como este são muito raros ,
difíceis de encontrar e procurados.
750,00 €

484. MISCELÃNEA- Decretos, Editais, Alvarás.- Interessante conjunto de centenas de impressos
volantes publicados muitos pelos Governadores do Reino e subsequentes governadores entre 1815 e
1819. De paginação variada abrangem quase todos os assuntos mas destacamos: Acordão da Relação
c/as sentenças dos réus dos crimes de Inconfidência em que foi condenado á morte o Coronel Gomes
Freire de Andrade (1817); Proclamação aos habitantes de Pernambuco pelo comandante da fragata
Perola, José Maria Monteiro durante a revolta pernambucana ; Compromisso de um Montepio para
comum beneficio dos professores e mestres (1816); Instruções para os professores das Escolas de
primeiras letras dos Corpos de Linha do Exercito; Alvará a conceder o título de “Principe Real do
Reino Unido de Portugal e do Brasil e Algarves e Duque de Bragança” a D. Pedro (1817).Tudo reunido num volume. M/enc. de pele, da época. Estimado
250,00 €

485. ZÉ (O) : sucessor do Jornal O Xuão / director editor Estêvão de Carvalho ; caricaturista Silva e
Sousa ; administrador Ricardo de Sousa.- Nº 1 (3º Anno- 1 de Novembro 1910) a Nº 221 (7º anno 29
de Junho 1915).- 5 vols.:il.; 37cm.-E
Colecção significativa deste virulento periódico satírico
de critica social e política ferozmente anti-thalassa, ilustrado c/notáveis caricaturas por Silva e Sousa,
e outros artistas da época. Conjuntos seguidos são hoje raros e procurados não só por abranger já os
primeiros anos da implantação da república mas também porque muitos números foram apreendidos
pela policia logo após a publicação e hoje são dificílimos de obter. Publicou-se até ao nº 257 (1916).
Neste conjunto faltam os Nºs 161 e 209. O primeiro volume tem encadernado junto os últimos ( e
mais raros!) 17 números de O XUÃO. M/encs. de tela, da época.
400,00 €

486. MAILLARD, Léon.- Les Menus & Programmes Illustrés : Invitations, billets de faire part, cartes d’adresse, petites estampes du XVIIe siècle jusqu’a nos jours / ouvrage orné de quatre cent soixante reproductions d’aprés les documents originaux des meilleures artistes.- Paris: Librairie Artistique G. Boudet, 1898.- VIII, 402, (2)p.: il.; 33cm.-E
Notável obra sobre artes gráficas que
faz um fascinante percurso sobre as impressões efémeras (menus, convites, programas de teatro, participações etc.) desde o século XVI até ao período “ Arte Nova” do qual é hoje um apreciado exemplo, pois as capas de bochura (que este ex. conserva) foram desenhadas por A. Mucha. Além das 460
reproduções no texto tem ainda 19 extra-textos impressos a cores c/obras de famosos artistas da época como Toulouse-Lautrec, Félicien Rops, Jules Chéret, Gabriel Ibels, A. Robida, Steinlen e Caran
d’Ache. Edição luxuosa c/tiragem limitada a 1050 exs. todos numerados, este o Nº 604 impresso em
papel velino encorpado. Exemplar estimado revestido por magnífica m/enc. de marroquim azul só
aparado á cabeça. Obra rara e valiosa.
780,00€
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487. DEMENGEOT, Charles.- Dictionnaire du Chiffre-Monogramme dans les Styles Moyen-Age et
Renaissance et des Courones Nobiliaires Universelles : Trente-quatre planches gravées au burin
accompagnés d’un texte historique sur les Chiffres-Monogrammes et Couronnes depuis l’Antiquité
jusqu’a nos jours.- A Paris: Chez l’auteur, 1880.- 34 est.; 46cm.-C
Trata-se apenas do Atlas
c/estampas (o mais raro) desta importante obra sobre artes gráficas que faz um historial da evolução
dos monogramas e coroas de timbre através do tempos, c/soberbos exemplos de cada uma nas 34
gravuras finamente aberttas em chapa e impressas em papel encorpado.Dentro de port-folio próprio.
Leves picos de acidez devido á qualidade do papel.
200,00 €

488. FOTOGRAFIAS CHINA / MACAU.- Album de fotografias c/o seguinte título na pasta superior : Photographs. of Cheong Chi Pio, members of family, residence and country house “ Verdant
Villa”, Shangai.- Finais sec. XIX.- Album oblongo.- 32 f. c/fotografias; 26 x 34cm.E
Tratase de um álbum c/ 67 fotografias de Cheog Chi Pio, membros da sua família, residência e casa de
campo a “Verdant Villa”. Este notável comerciante chinês, nasceu em Macau filho de um conhecido
farmacêutico e cedo foi trabalhar para Cantão onde acabou por dirigir uma famosa marcenaria, que
fabricava móveis chineses ao gosto europeu. Bafejado pela sorte, foi contemplado por três vezes com
prémios da loteria chinesa e possuidor assim de uma grande fortuna estabeleceu-se no comercio de
Xangai, onde prosperou, sendo na época um dos comerciantes mais ricos daquela cidade. As suas
ligações a Macau perduraram, e foi agraciado com a Ordem de Mérito Industrial pelo Rei de Portugal, cuja insígnia ostenta orgulhoso em duas fotografias presentes neste álbum. De salientar também
a presença de fotografias da Rainha D. Amelia e de D. Carlos na sala de Cheong Chi Pio. As notáveis
67 fotografias originais, coladas na frente e verso da folhas de cartolina carceladas, apresentam além
dos retratos de Pio, os dos seus nove filhos e filhas, vistas da residência pelo exterior e pelo interior e
outras semelhantes da sua casa de campo a “Verdant Villa”. Esta por vontade de Pio viria a ser transformada em Hospital durante a terrível epidemia de cólera que grassou em Xangai em 1910. As fotografias embora não estejam assinadas evidenciam a grande mestria do fotógrafo e são hoje um precioso documento iconográfico não só sobre a figura desse importante comerciante chinês lusófilo,
mas sobretudo da decoração interior das casas das classes burguesas da época que viviam já ao gosto
europeu. Por tradição oral terá sido oferecido pelo próprio Cheong Chi Pio a um antigo governador
de Macau. Enc. da época c/a lombada e cantos em pele refeitos ao gosto antigo. Peça de colecção
c/evidente interesse para a história da fotografia, da decoração interior e das relações luso-chinesas.
2.000,00 €

489. FROISSART, Jean.- HISTOIRE / ET CHRONIQUE / MEMORABLE DE MÊS- / SIRE
IEHAN FROISSART. / REVEV ET CORRIGE SVS DIVERS / EXEMPLAIRES, ET SUIVANT
LES BONS AV- / teurs, par Denis Sauvage de Fontenailles en Brie, Histo- / riographe du tréschrestien Roi Henry / deuxieme de ce nom.- A Paris: A l’Olivier de Pierre l’Huillier, 1574.- 4 vols. em 1;
35cm.-E
Trata-se da bonita segunda edição quinhentista com as notas de Denis Sauvage
considerado o mais inteligente e esclarecido interprete do grande cronista medieval, que ao enumerar
apenas uma sequência de factos históricos deixou transparecer de forma inegável uma missão épica
da realização humana no seu tempo e é hoje fonte primária da historiografia europeia. Edição de
esmerado apuro gráfico, c/os rostos repetidos em cada volume e adornados com a artística marca do
impressor Pierre l’Huillier que representa uma oliveira c/a divisa “ Oliva fructifera domos dei speravi” em cuidada xilogravura de bonito efeito estético. Com letras capitulares de fantasia a abrir cada
capítulo termina no final “ si fine Maistre Jehan Froissart son quart livre, et ne parle plus avant” .
Exemplar estimado c/algumas manchas ocasionais nas margens, e alguma acidez também ocasional,
revestido por enc. da época, inteira de pele c/florões a ouro ao centro das pastas, e lombada refeita ao
gosto antigo. Obra rara e valiosa.
1.700,00€
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