BOLETIM BIBLIOGRÁFICO 59 [

2018-12-08

]

1 - A BICYCLETA : Revista quinzenal de Velocipedia / Director-Literario Bettencourt
Raposo ; proprietário José Beirão.- 1º Ano Nº 1 (1 de Maio de 1895) - Lisboa:
S.N.,1895.- (2), 12, (2)p.:il.; 28cm.-E.
Estado: Encadernação de percalina, com título a ouro na pasta superior. Pequeno
defeito num canto da bonita capa superior..
Primeiro e único número da segunda revista portuguesa de ciclismo, ilustrada com
fotografias de José d'Orey e Eduardo Minchin dois dos primeiros introdutores desse
desporto no nosso país. Rara.
[ B2699 ]
€52.00

2 - ALBUM DE FOTOGRAFIAS DO JAPÃO.- Sec. XIX (período Meiji).- De tipo
ocidental mas bem ao gosto japonês (27 x 35cm) com 36 fotografias de albumina (13,4
x 9,5cm). - .
Estado: Lombada restaurada. Pequena falha marginal na pasta inferior e alguns picos
de humidade marginais na seda das folhas. Bem conservado.
Este luxuoso album apresenta 9 folhas de grosso cartão revestidas a seda, todas primorosamente aguareladas
com motivos florais em fundo, apresentando quatro fotos em frente e verso seguras aos cantos por linhas. As
guardas das pastas apresentam bonitas pinturas japonesas uma com aves e outra com figuras femininas.
Todas as fotografias são aguareladas à mão como era uso em finais do século XIX. Apresentam-se fotos de
gueixas, samurais, paisagens, palácios, pontes, templos e cenas da vida quotidiana. Estes albuns mais
conhecidos como "Yokohama shashin" são hoje testemunho muito apreciado e valioso da sinergia entre a
nova técnica ocidental da fotografia e a antiga escola japonesa de estampas xilográficas coloridas à mão. As
pastas como de costume são em madeira lacada com subtis motivos pintados em fundo e a superior apresenta
ao centro uma bonita composição artística com um vaso de flores sobre um riquexó, estes esculpidos em
marfim e as flores em madrepérola. Neste bom estado é raro e valioso.
[ L1739 ]
€750.00

3 - ALMA NACIONAL: Revista Republicana / director António José de Almeida .- Nº
1 (10 Fev.1910) a Nº 34 (29 Set.1910) - Lisboa: "A Editora", 1910.- 34 numeros em 1
vol.: il.; 27cm.-E.
Estado: Encadernação inteira de percalina. Conserva todas as capas no final, pois tem
a paginação seguida..
Colecção completa deste importantíssimo panfleto literário periódico, onde António
José d'Almeida exerceu profunda propaganda republicana, contando ainda com a
colaboração de Aquilino Ribeiro, Teófilo Braga, Teixeira de Queirós, Tomás da
Fonseca e Raúl Proença entre outros.
[ B2773 ]
€100.00

4 - ANNUARIO para o Estudo das tradições Populares Portuguezas : revista dirigida
por J. Leite de Vasconcelos - 1º Anno - Porto: Livraria Portuense de Clavel & Cia.,
1882.- 96p.; 21cm.-B.
Estado: Capa com pequena falha num canto..
Único volume publicado. Invulgar
[ B2794 ]

€25.00

5 - BIBLIA (A) SAGRADA contendo o Velho e o Novo Testamento / traduzida em
portuguez segundo a Vulgata latina por António Pereira de Figueiredo - Lisboa:
Typographia Universal, 1866.- (4), 253p.; 23cm.-E.
Estado: Meia-encadernação de pele. Poucas folhas com mancha central acastanhada e
pequenos furos de traça marginais nas ultimas três folhas..
Trata-se da edição "popular" em pequeno formato da tradução da Bíblia do Pe.
Figueiredo. O texto vem composto a duas colunas. Hoje é rara e muito procurada.
[ B2835 ]
€70.00

6 - CAMPANHA (A) contra os Namarraes : Relatorios enviados ao Ministro e
Secretario d'Estado dos Negocios da Marinha e Ultramar pelo Comissario Regio da
Provincia de Moçambique - Lisboa: Imprensa Nacional, 1897.- 176p.: 6 est.; 29cm.-E.
Estado: Meia-encadernação de pele, da época., levemente cansada. Conserva as
capas, a superior espelhada..
Este relatório das campanhas militares para submeter os povos do norte de
Moçambique é muito invulgar pois foi distribuído apenas ás repartições
governamentais e membro do Governo. É composto de duas partes : o "Relatório
acerca das primeiras operações e combate de Mojenga" e o " Relatórios acerca da
acção de Calaputi, escaramuça de Munapo e submissão dos chefes namarraes". Vem ilustrado com os 5
mapas desdobráveis das acções militares e o mapa do "Combate da Mujenga" também desdobrável e
impresso a cores, que falta quase sempre.
[ B2765 ]
€68.00

7 - CARTA dos Privilegios do Contracto Geral do Tabaco, de que são Contractores
Geraes Lino Silveira, e Companhia e Manoel Joaquim Pimenta e Companhia...
- Lisboa: Na Impressão de Galhardo e Irmãos, 1837.- (4)p.; 31cm.-C.
Estado: Cartonagem em papel marmoreado. Folhas com dobras e algumas manchas..
Era através destes documentos que os "estancos" de tabaco estavam autorizados e
vender o produto. Este tem no verso (como lhe compete) uma declaração manuscrita do
Administrador da Comarca de Vila Nova de Famalicão a nomear Januário Jozé Ferreira
Victor dos Reis "Estanqueiro de número" da Freguezia de Vª Nova do Cabesudo (
Cabeçudos). O rosto vem adornado com as armas do "Contracto do Tabaco" e com o
numero e registo manuscrito..De interesse para a história do comércio e monopólio do Tabaco.
[ B2785 ]
€45.00

8 - CINTRA Pinturesca, ou Memoria descritiva da Villa de Cintra, Collares e seus
arredores - Lisboa: Typographia da Sociedade Propagadora dos Conhecimentos úteis,
1838.- 231p.; 26cm.-E.
Estado: Meia-encadernação de pele. Conserva a capa superior, espelhada e c/ defeito.
Primeiras folhas com picos de acidez e uma ou outra mancha antiga..
Publicada anónima esta obra é geralmente atribuída ao Visconde de Jerumenha. É
muito desenvolvida e informativa sobre as diversas localidades da região. Inocêncio
refere que foi publicada com um "Atlas", mas este hoje é muito raro porque foi vendido
em separado, e muitas das estampas emolduradas em decoração. É uma das mais
antigas monografias de Sintra.
[ B2744 ]
€70.00

9 - CRISTÃOS-NOVOS - Carta de Ley... Desterrando os dous absurdos, com que
depois da sua Piissima Lei de vinte cinco de Maio de mil setecentos e setenta e três ,
houve pessoas que quiseram persuadir incursos nas penas de Infamia, e confiscação
dos seus bens os verdadeiros confitentes reconciliados com a Igreja e por ella recebidos
no seu benigno Gremio: He servido declarar, e ordenar que as referidas penas só devem
ter lugar contra os Réos Impenitentes, que forem condemnados á morte, e ao fogo....
Nossa Senhora da Ajuda em 19 de Dezembro de 1774 - (Lisboa): Na Regia Officina
Typographica, 1774.- 7p.; 30cm.-C.
Estado: Cartonagem em papel marmoreado..
Esta Lei clarifica uma anterior onde se tinha abolido as "ominosas" designações de "Christãos-Novos e
Christãos Velhos".
[ B2784 ]
€35.00

10 - CUISINIÉRE (LA) Bourgeoise, suivie de l'office, a l'usage de toux ceux qui se
mêlent de dépenses de Maisons... contenant la maniére de connoitre, dissequer & servir
toutes sortes de viandes... La façon de faire des Menus pour les quatre saisons...Nouvelle édition, augmentée de plusieurs apprêts qui sont marqués par une Étoile
- A Paris: Chez Guillyn, 1775.- XXIV, 528p.;17cm.-E.
Estado: Encadernação da época, inteira de pele com pequenos defeitos. Anterrosto
com rubrica..
Esta obra de gastronomia e culinária setecentista francesa, foi publicada anónima mas é
atribuída a Ménon. Gozou na época de merecida fama e conheceu muitas edições até
ao final do século XIX. Todas as edições ainda do sec. XVIII são invulgares e
apreciadas.
[ B2750 ]
€160.00

11 - DIARIO Ecclesiastico para o Reino de Portugal principalmente para a Cidade de
Lisboa para o anno de 1828 bissexto / ordenado pela Congregação do Oratorio de
Lisboa - Lisboa: Impressão Regia, 1828.- 200p.;10cm.-E.
Estado: PRECIOSO EXEMPLAR REVESTIDO POR UMA ENCADERNAÇÃO DA
ÉPOCA, EM SETIM DECORADA A LANTEJOULAS DOURADAS BEM AO GOSTO DA ÉPOCA. ESTA
VEM PROTEGIDA POR UM "ESTOJO CAIXA" A IMITAR UM LIVRO EM CHAGRIN MUITO
DECORADO COM FERROS A OURO. O INTERIOR ESTÁ FORRADO A PAPEL ESTAMPADO
(DOMINOTÉ). O CORTE DAS FOLHAS É CINZELADO E DOURADO. Tudo muito estimado. Peça de

colecção..
No fundo trata-se de um "Almanaque" religioso repleto de informações úteis, muitas de interesse para
Lisboa. Livros em formato "miniatura" são invulgares.
[ B2826 ]
€300.00

12 - DIONYSOS : Revista mensal de Philosophia, Sciencia e Arte / directores Aarão
de Lacerda e João de Lebre e Lima.- Serie I Nº 1 (1912) a Nº 5 (1912) + Serie II Nº 1
(1913) a Nº 4 (1913) - Coimbra: S.n.,1912-1913.- 292, 128p.:il.; 25cm.-E.
Estado: Tudo encadernado num volume, inteira de percalina. Quase todos os
fascículos conservam as capas, apesar da paginação ser seguida..
Trata-se da 1ª e 2ª séries (as outras só recomeçaram a publicar-se 1925) desta
interessante e importante revista dedicada ás artes, dirigida por Aarão de Lacerda.
Encerra excelente colaboração da qual destacamos os nomes de Afonso Duarte,
António de Monforte, Paulo Merêa, Fidelino de Figueiredo, Silva Gaio e Hipólito
Raposo entre outros. Vem adornada com vários extra-textos. A segunda série é a mais difícil de encontrar e
falta em muitas colecções.
[ B2701 ]
€120.00

13 - DOM MIGUEL II - Lisboa: Typographia (rua do Benformoso), 1869.- 30p.;20cm.E.
Estado: Cartonagem em papel marmoreado. Pequeno recorte com falta de papel no
rosto do primeiro folheto..
JUNTO COM: BRUGES, Theotonio Simão Paim d'Ornellas.- Aqui não: resposta ao
folheto intitulado D. Miguel II .- Angra do Heroismo: Typ. Angrense, 1869.22p.;22cm.-C O primeiro título foi publicado anónimo mas é reconhecida a autoria de
D. Antonio Pereira da Cunha, que nele defende a linhagem alemã da casa real
portuguesa. O segundo é a resposta ao primeiro dada por uma figura grada da politica e
sociedade angrense da época, que refere que pelo menos na Ilha Terceira nunca se
admitirá tal, fazendo lembrar publicamente que D. Miguel reinou em Portugal
continental durante cinco anos, mas na Terceira apenas um mês. Este último opúsculo é muito raro e de
evidente interesse regional. Muito difícil encontrar as duas publicações juntas.
[ B2753 ]
€45.00

14 - EMBLEMAS de Alciati explicados em português : manuscrito do seculo XVIXVII ora trazido a lume por J. Leite de Vasconcelos - Porto: Edição da "Renascença
Portuguesa", 1917.- 109, (2)p.:il.; 20cm.-B.
Estado: Capa e rosto com rubrica..
É um estudo muito apreciado e invulgar.
[ B2795 ]

€40.00

15 - ESCRAVATURA : "Alvará, pelo qual Vossa Alteza Real tendo consideração ao
que lhe apresentou Boaventura José de Mello sobre o estabelecimento de huma Feitoria
de Commercio em Cabo Negro, na Costa de Africa Occidental, e do que sobre este
objecto lhe foi ponderado pelo seu Conselho Ultramarino em Consulta de três de março
do pr-esente anno: Há por bem permitir ao ditto Boaventura José de Mello o
estabelecimento da indicada Feitoria para o Commercio livre de Escravatura, e Cera,
com privilegio exclusivo por tempo de dez anos, debaixo das Condições, e restricções
no mesmo Alvará especificadas......Dado em Lisboa aos dezoito de Agosto de mil
oitocentos e sete. - (Lisboa): Na Impressão Regia, 1807.- (4p.; 30cm.-C.
Estado: Cartonagem em papel marmoreado..
São muito invulgares os Alvarás de Escravatura.
[ B2782 ]

€45.00

16 - EXPOSIÇÃO (1ª e 2ª) de Design Português ( Lisboa, 20 a 29 Março 1971 e
Lisboa 10 a 2 de Março de 1973)- Feira Internacional de Lisboa / Realizada pelo INIIInstituto Nacional de Investigação Industrial e Interforma- equipamentos de Interiores
Lda. - Lisboa: Instituto Internacional de Investigação Industrial, 1971-1973.- 2
vols.:il.; 21cm.-B.
Estado: .
Trata-se dos dois catálogos oficiais das primeiras exposições de design industrial português dinamizadas e
organizadas por Maria Helena Matos, profusamente ilustrados e muito informativos. Além de fotografias e
descrições dos objectos expostos contém ainda biografias dos principais intervenientes e um importante
bosquejo histórico sobre o assunto. São muito invulgares e procurados.
[ B2763 ]
€75.00

17 - FORAL DA CIDADE DO PORTO de 20 de Junho de 1517 - Porto: Na Officina
de António Alvarez Ribeiro, 1788.- 33p.; 35cm.-C.
Estado: Cartonagem em papel marmoreado. Rubrica no rosto e algumas anotações a
tinta da época. Raro..
Trata-se da apreciada edição setecentista do editor Alvarez Ribeiro do Foral do Porto
de 1517, impressa em grande formato. A pagina de rosto vem adornada com as armas
reais.
[ L1737 ]
€130.00

18 - GAZETA DE LISBOA (Nº1) - ( NOTICIAS do Estado do Mundo) Sabado 10 de
Agosto de 1715 a Nº 53 Quinta feyra 31 de Dezembro de 1716) - Lisboa: Manuel Diniz
; Pascoal da Sylva, 1715-1716.- 104, 308p.; 21cm.-E.
Estado: Encadernação da época inteira de pergaminho com titulo manuscrito na
lombada. Insignificante trabalho de traça marginal nas primeiras folhas..
Trata-se do raríssimo primeiro volume da famosa Gazeta de Lisboa considerada hoje
como o primeiro "Jornal" oficial publicado entre nós. O primeiro número apresentou-se
com o título de " Notícias do Estado do Mundo" mas o 2º numero já vem o título de
"Gazeta de Lisboa" e assim se publicou até 1820 (com algumas interrupções). Teve como fundador e

redactor José Freire de Monterroio Mascarenhas.
[ B2798 ]

€200.00

19 - GUERRA DAS LARANJAS - DECRETO: Havendo El-Rei Catholico pelo
manifesto publicado em Madrid aos 27 do Mez de Fevereiro próximo passado
declarado Guerra a esta Coroa....demorei até agora anunciar a sobredita Declaração:
mas constando-me terem entrado as Tropas Hespanholas neste Reino, fazendo uma
Guerra ostensiva.....Ordeno se faça notório a todos os meus Vassalos, para terem os
Violadores da Independente Soberania desta Coroa, e Invasores destes Reinos por
Agressores, e Inimigos declarados, e públicos .... Palacio de Queluz em vinte e quatro
de Maio de mil oitocentos e hum - (Lisboa): Na Regia Officina Typografica, 1801.(4)p.;29cm.-C.
Estado: Cartonagem em papel marmoreado..
Através deste Decreto oficializou-se em Portugal a chamada "Guerra das Laranjas", nome pelo qual ficou
conhecida uma intervenção espanhola e francesa em Portugal, no seguimento da pretensão de Napoleão
Bonaparte para que os portos de Portugal fossem abertos a navios espanhóis e franceses, e que a corte
portuguesa recusou. Foi de curta duração mas custou a Portugal o território de Olivença. Muitos consideramna a verdadeira primeira invasão francesa. Rosto adornado com as armas portuguesas.
[ B2783 ]
€50.00

20 - GUIA de Viajantes, ou Roteiro de Lisboa, para as Cortes, e Cidades principaes da
Europa, Villas, e Lugares mais notáveis de Portugal, e Hespanha; com varias
advertências uteis em a Jornada de Roma... / por Fr. A. de S. C. - Lisboa: Na Impr. de
João Nunes Esteves 1825.- (8), 171p.; 15cm.-E.
Estado: Encadernação inteira de percalina. Todas as folhas estão acastanhadas pela
humidade, embora muito manuseáveis..
Segunda edição de um dos nossos primeiros guias "Turísticos" repleto de informações
curiosas para quem viajava na época. Bom exemplar de trabalho.
[ B2760 ]
€25.00

21 - HORAS DA SEMANA SANTA oferecidas á Senhora D. Maria Joaquina Pacheco
da Cruz (do frontispício gravado) = (do rosto)... dadas no Relogio da Paixão para
despertar a Alma a contemplar os sagrados Mysterios da Paixão, e morte de Jesus
Christo nosso redemptor, que a S. Igreja nos Representa nas Ceremonias, e Officios
desta Semana.- Segunda impressão. - Lisboa: Na Officina de Francisco Luiz Ameno,
1784.- (4), 453, (2)p.: 1 front. 14cm.-E.
Estado: Encadernação da época inteira de pele com defeitos, embora funcional. Miolo
estimado..
Esta obra devocional parece ter passado despercebida a muitos bibliófilos. Em nossa
opinião é um primor de composição tipográfica com o texto em todas as folhas
enquadrado por uma tarja decorativa e vem ainda adornada com 23 grandes vinhetas
finamente abertas em cobre, provavelmente trabalho de Debrie que assinou uma delas. Não temos dúvida em
incluí-la com destaque no escasso número de livros portugueses de "Emblematta" tão apreciados pelos seus
atributos artísticos e simbólicos. Tem ainda um bonito frontispício gravado com o título enquadrado por uma
portada alegórica.
[ L1742 ]
€65.00

22 - HORAS d'ócio : recordações da Ilha de S. Miguel / por um Juiz hypocondriaco
- Lisboa: Typographia de A. da Costa Braga, 1899.- 219, (4)p.; 25cm.-E.
Estado: Meia-encadernação de pele. Conserva as capas de brochura..
Esta obra muito invulgar de cariz memorialista sobre a Ilha de S. Miguel, foi publicada
anónima, mas segundo Albino Lapa (p.102) terá sido escrita por João Rodrigues de
Azevedo. Hoje é reconhecida como uma descrição e critica aos costumes locais da
época.
[ B2771 ]
€65.00

23 - INSTITUIÇÃO da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro
- Lisboa: Na Officina de Miguel Rodrigues, 1756.- 31p.; 29cm.-E.
Estado: Excelente exemplar, muito estimado e muito valorizado com uma magnífica
encadernação inteira de pele ao gosto antigo, provavelmente trabalho de mestre
Império Graça..
Trata-se de um original do alvará setecentista da criação da Companhia Real do Douro,
hoje de grande interesse histórico. Também de evidente interesse pombalino. Rosto
adornado com as armas nacionais.
[ B2770 ]
€100.00

24 - INTEGRALISMO LUSITANO : Estudos Portugueses / director Luís de Almeida
Braga, Hipólito Raposo.- Vol. I Fasc. 1 (Abril 1932) a Vol. II Fasc. 12 (Março 1934)
- Lisboa: Tip. Inglesa, 1932-1934.- 24 numeros; 25cm.-B.
Estado: Em fascículos tal como foi publicada. Algumas margens imperfeitas..
Colecção completa desta revista doutrinária de cariz político, mas que também acolheu
artigos de história e cultura portuguesa. Encerra excelente colaboração de que
destacamos: Afonso Lopes Vieira, José Pequito Rebelo, Hipólito Raposo, António
Correia de Oliveira, Caetano Beirão, Conde de Aurora, João Ameal, Luís Chaves, Raul
Lino e Rolão Preto entre outros.
[ B2828 ]
€85.00

25 - JÉSUITES (LES) marchands, usuriers et usurpateurs / par G**** de N****
volontaire royal en 1815.- - A Paris: Chez les Marchands de Nouveautés, 1824.- (4),
401p.;.
Estado: Meia-encadernação de pele, da época. Carimbos de posse..
Trata-se da segunda edição muito invulgar desta virulenta obra publicada aquando da
extinção da Ordem de Jesus pelo Papa Clemente XIV onde os padres jesuítas são
acusados de comércio na Asia, India, Japão e China e usurpadores da autoridade real
dos Reis de Portugal e Espanha na América do Sul em especial nas famosas "reduções"
de índios guaranis o que teria justificado plenamente a dissolução da ordem. Fazem-se
muitas referências ás colónias portuguesas.
[ B2729 ]
€100.00

26 - LENDA de Nossa Senhora de Nazareth / por J.C. - Lisboa: Typographia
Portugueza, 1870.- 80, (2)p.;17cm.-C.
Estado: Cartonagem em percalina. Conserva as capas. Uma ou outra mancha
marginal nas ultimas folhas..
Este invulgar e apreciado opúsculo sobre a lenda de N. Senhora da Nazaré foi escrito
por José Barreiro Calado.
[ B2739 ]
€35.00

27 - MEMORIAS em defesa da Maçonaria por hum maçon portuguez, fiel ao Rei e á
Pátria - (Lisboa): Na Officina do Rito Escocez, ao Oriente da Irlanda, 1861-1862.- 12
numeros em 1 vol.; 20cm.-E.
Estado: Meia-encadernação de pele, da época..
Colecção completa destes raros opúsculos publicados anónimos, mas que segundo
Inocêncio devem ser atribuídos a António Gregório de Freitas. É obra invulgar e muito
apreciada pois é apologética da Maçonaria.
[ B2821 ]
€100.00

28 - O INSTITUTO : Jornal Scientifico e Litterario - Volume Primeiro - Coimbra:
Imprensa da Universidade, 1853.- 258p.;30cm.-E.
Estado: Encadernação em percalina. Um ou outro restauro marginal..
Trata-se do raríssimo 1º volume desta notável revista científica e literária de Coimbra,
a mais antiga revista publicada sem interrupção em Portugal. É constituído por 24
números e tem paginação seguida. É de maior formato que os números seguintes.
[ B2698 ]
€85.00

29 - PAUTAS das Alfandegas do Continente de Portugal e Ilhas Adjacentes.- Edição
Official aprovada por decreto de 22 de Setembro de 1887 - Lisboa: Imprensa Nacional,
1887.- 110, (2)p.; 21cm.-E.
Estado: EXEMPLAR REVESTIDO POR UMA MAGNÍFICA ENCADERNAÇÃO
INTEIRA DE CHAGRIN COM TÍTULO GRAVADO A OURO NA PASTA SUPERIOR
PERTENÇA DO PRESIDENTE DO CONSELHO ERNESTO HINTZE RIBEIRO.
Seixas com roda a ouro e guardas em papel acetinado..
[ B2834 ]

€50.00

30 - PÉ DE CABRA / Dir. Rui Mendonça.- Nº 1 (30 Agosto 1974) a Nº 15 ( 6
Dezembro 1974) - (Lisboa): Regimprensa, 1974.- 8 numeros: il.; 35cm.-B.
Estado: Tal como foram publicados. Um ou outro empoeirado..
Conjunto de 7 números (1-5, 7,9,15) desta efémera revista humorística pós 25 de Abril.
Muita da colaboração artística e literária é feita sob pseudónimos. Colecções completas
são raras. De particular interesse este conjunto ter presente o Nº 15 e último, o mais
difícil de encontrar.
[ L1738 ]
€50.00

31 - PORTUGAL CONTEMPORANEO : O território. Historia Primitiva. Litoral e
clima.Relações com os Estados Unidos do Brasil. Emigração, navegação e commercio.
Ultimos anos de absolutismo. Invasões francezas. Lutas internas ... Cidades villas e
aldeias mais importantes. As Ilhas adjacentes. Porto Santo, Madeira, Açores. .. / por
Augusto Forjaz (Pereira de Sampaio) com um prologo de José de Souza Monteiro ;
obra ilustrada com 726 gravuras - Rio de Janeiro: Publicação d'O Malho, 1905.- 272,
XXp.:il.; 30cm.-E.
Estado: Excelente encadernação inteira de pele. Conserva as capas e a raríssima folha
de "erratas"..
Esta interessante publicação da revista "O Malho" pretende dar a conhecer Portugal aos Brasileiros e
apresenta neste volume uma notável síntese histórica, social e geográfica do país na época. Vem composta a
duas colunas e muito ilustrada com fotografias intercaladas no texto. É obra invulgar e apreciada.
[ B2777 ]
€100.00

32 - PORTUGAL PITORESCO : Publicação quinzenal.- 1ª série Nº 1 a 2ª Serie Nº 24.
- (Lisboa): (Typ. de Adolpho e Modesto), 1883-1885.- 24 numeros em 1 volume: 24
est.; 37cm.-E.
Estado: Encadernação editorial com um outro pequeno defeito nas charneiras. Como
quase sempre as folhas de texto apresentam acidez (por vezes acentuada) nas margens..
Colecção completa desta interessante e rara publicação artística, constituída por 24
excelentes cromolitografias que reproduzem bonitas aguarelas do famoso pintor
Casanova (professor de pintura de D. Carlos), acompanhadas do respectivo texto
descritivo redigido por Pinheiro Chagas. Nos primeiros números o texto vem
acompanhado das traduções em Inglês e Francês. As estampas de Casanova representam vistas de muitas
terras portuguesas, ou figuram monumentos icónicos da época. São de bonito efeito estético e por isso
conjuntos completos como este são hoje muito difíceis de encontrar e valiosos.
[ L1735 ]
€280.00

33 - RELAÇAM DAS FESTAS QVE A REAL / Villa de Madrid fez à Canonização de
Sancta Isabel / Rainha de Portugal, mulher del Rey / Dom Dinis - Lisboa: S.n. (
Gerardo da Vinha?), 1625.- (8)p.; 27cm.-E.
Estado: Encadernação inteira de chagrin. A relação apresenta uma mancha antiga no
canto superior direito, restauros nas margens da frente e dobras na segunda folha.
Alguns sublinhados coevos..
Esta relação seiscentista raríssima, não vem referida por Inocêncio ou Palau. Só Arouca
(R221), refere um exemplar na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra e outro
leiloado na Biblioteca Azambuja em 1909. É de particular interesse pois não só

testemunha o interesse com que a corte espanhola acompanhou a canonização de uma rainha portuguesa,
mas também descreve em pormenor as festas públicas que se fizeram em Madrid, as corridas de touros, e os
principais intervenientes no cortejo real. Peça de colecção.
[ B2768 ]

€350.00

34 - REPOSITÓRIO LITTERARIO : Publicação Quinzenal / empresários Antonio
Francisco Barata e Francisco Paula e Silva.- Nº 1 (30 Janeiro, 1868) a Nº 6 (30 Março,
1868) - Coimbra: Imprensa Litteraria, 1868.- 6 numeros em 1 vol. (48p.); 26cm.-E.
Estado: Encadernação inteira de percalina. O ultimo numero apresenta dois rasgões
que ofendem o texto..
Colecção completa deste raríssimo jornal estudantil de Coimbra, que contou com a
colaboração de João de Deus, Cândido de Figueiredo, A. Filipe Simões, J. Simões Dias
e Cesar de Sá.
[ B2693 ]
€75.00

35 - Subsídios para a História da Fábrica Nacional de Cordoaria.- Nº 1 (Julho 1970) a
Nº 24 (Dez., 1972) - Lisboa: Fabrica Nacional de Cordoaria, 1970-1972.- 24
numeros; 24cm.-B.
Estado: Em brochura como foram publicados..
Colecção seguida destas publicações de interesse histórico que publicam muitos
manuscritos inéditos do Arquivo de Marinha. Só encontrámos referências até ao Nº 28.
Os primeiros são os mais difíceis.
[ B2789 ]
€35.00

36 - TERRA PORTUGUESA : Revista ilustrada de Arqueologia artística e Etnográfica
/ director literário Vergílio Correia; Director artístico Alberto de Sousa.- Ano I Nº 1
(Fev. 1917) a Ano V Nº 42 (Dez. 1927) - Lisboa: Sebastião Pessanha, 1916-1927.- 42
numeros: il.;31cm.-E e B.
Estado: Em fascículos tal como foi publicada. Algumas capas imperfeitas. O 5º volume
vem encadernado em pano..
Colecção completa desta invulgar e importante revista com grande interesse artístico e
etnográfico, contendo ainda numerosos artigos de índole histórica. Apresenta valiosa
documentação, quase toda inédita de reconhecidos especialistas da época, de que
destacamos: D. José Pessanha, Júlio Dantas, José Queirós, Alfredo Guimarães. Luís Keil, Vieira-Natividade
e Aguiar-Barreiros entre outros. Edição ilustrada com muitas gravuras intercaladas no texto.
[ B2829 ]
€200.00

37 - TRIBUTO de Gratidão que a Patria consagra a Sua Alteza Real o Principe
Regente, nosso senhor por mãos do Intendente Geral da Polícia da Corte e Reino
- Lisboa: Na Typographia Chalcographica, Typoplastica, e Litteraria do Arco do
Cego, 1801.- 27p.;20cm.-B.
Estado: Com as capas de brochura da época em papel marmoreado. Um das folhas
(19/20) está "ratada" na margem inferior e afecta o inicio de 4 linhas de texto de uma
pagina..
Trata-se de uma compilação de versos panegíricos ao Principe Regente (futuro D. João
VI) publicada por ordem (e a custas) do intendente da polícia Diogo Inácio de Pina

Manique. Inclui poesias de: Barbosa du Bocage, Francisco José Bingre, Joaquim Severino Ferraz de
Campos, José Thomaz da Silva Quintanilha, Antonio Bressane Leite de Paula e Miguel Antonio de Barros.
É do maior interesse para as colecções de Bocageana e das de publicações da "Officina do Arco do Cego" e
muito rara.
[ B2716 ]

€65.00

38 - VIAGES de extranjeros por España y Portugal (I-III) / recopilacion , traduccion,
prologo y notas por J. Garcia Mercadal - Madrid: Aguilar, 1952-1962.- 3
vols.:il.;18cm.-E.
Estado: Encadernações editoriais em pele, com ferros próprios. Estimados..
Notável compilação de textos clássicos de viajantes por Espanha e Portugal. Edição primorosa impressa em
papel "Bíblia". Este três volumes constituem uma pequena "biblioteca" sobre o assunto. Com os subtítulos:
1- Desde los tempos mas remotos, hasta fines del siglo XVI; 2- Siglo XVIII; 3- Siglo XVIII. Muito invulgar
os três volumes juntos.
[ B2824 ]
€220.00

39 - XUÃO (O): Semanário de Caricaturas / director e proprietário Estêvão de
Carvalho.- Ano I Nº 1 (26 Fev. 1908) a Ano III Nº 122 (7 Julho 1910). - (Lisboa): A
Editora, 1908-1910.- 122 numeros: il.; 33cm.-B.
Estado: Em fascículos tal como se publicaram. Muitos por abrir. O primeiro numero
com vestígios de lepismatídeo na primeira folha. Uma ou outra imperfeição natural
nestas revistas..
Colecção dos 122 numeros publicados desta notável revista satírica de critica acerada à
vida social e política da época com desenhos e caricaturas a cores de Silva e Sousa.
Este conjunto contem ainda dois suplementos, faltando-lhe apenas e como de costume
os 2 números extraordinários e outros 3 suplementos, todos hoje de grande raridade e
não presentes nas principais colecções. Esta revista foi perseguida politicamente e muitas vezes alguns
números foram apreendidos pela polícia da época mesmo antes da distribuição. Hoje conjuntos "quase"
completos como este são justamente procurados e apreciados.
[ L1736 ]
€160.00

40 - AL BERTO - O Medo : trabalho poético 1974-1986 - Lisboa: Contexto, 1987.565, (10)p.; 19cm.-B.
Estado: .
1ª edição. É considerado a melhor obra deste poeta.
[ B2735 ]

€55.00

41 - ALPUIM, Maria Augusta ; VASCONCELOS, Maria Emília de - Casas de
Viana Antiga - (Viana do Castelo): Centro de Estudos Regionais, 1983.- 298p.:il.;
24cm.-E.
Estado: Excelente meia-encadernação de chagrin, com as capas..
Monografia de interesse regional, muito ilustrada com fotografias no texto e muitos
interessantes apontamentos históricos e genealógicos sobre as famílias que viveram nas
casas. Invulgar e procurada
[ B2762 ]
€60.00

42 - ANDRADE, Henrique d\' - José Simões Dias sua vida e escriptos - Elvas:
Typographia da Democracia, 1870.- 32p.; 24cm.-C.
Estado: Cartonagem em papel marmoreado. Margem superior com pequeno recorte
marginal a eliminar o nome da dedicatória do autor..
É muito raro este opúsculo com a biografia do grande poeta das "Peninsulares" redigida
pelo seu amigo e correligionário padre Henrique d'Andrade elvense colaborador do
jornal político "Democracia Pacífica", e impresso na tipografia desse jornal em Elvas.
[ B2720 ]
€30.00

43 - ANDRESEN, Sophia de Mello Breyner - Coral - Porto: Livraria Simões Lopes,
1950.- 102, (2)p.; 20cm.-B.
Estado: .
1ª edição já rara.
[ B2511 ]

€45.00

44 - ANDRESEN, Sophia de Mello Breyner - Dia do Mar : poemas de Sophia de
Mello Breyner Andresen - Lisboa: Edições Ática, 1947.- 93, (2)p.; 20cm.-( col.
Poesia).-B.
Estado: .
1ª edição integrada na prestigiada colecção "poesia" da Ática.
[ B2510 ]

€45.00

45 - ARAGÃO, A.C. Teixeira de - Vasco da Gama e a Vidigueira: estudo histórico
por... - Lisboa: Imprensa Nacional, 1898.- XXXVII, 303p.: il.; 25cm.-E.
Estado: Meia-encadernação de pele. Sem capas..
Desenvolvido estudo histórico-biográfico apresentado como contribuição da Sociedade
de Geografia de Lisboa para as comemorações do Quarto centenário do Descobrimento
da Índia. Vem ilustrado com estampas em separado. Também com evidente interesse
regional.
[ B2831 ]
€65.00

46 - BOTELHO, J.J. Teixeira - Historia Popular da Guerra da Península - Porto:
Livraria Chardron, 1915.- VIII, 651p.: il., 2 mapas; 23cm.-E.
Estado: Boa meia-encadernação de pele, c/capas. Primeiras folhas com insignificante
falha num canto. O antigo possuidor colou junto ao anterrosto o envelope de remessa
do livro..
Uma das mais apreciadas histórias da Guerra Peninsular, ilustrada com figuras no texto
e dois mapas desdobráveis. Foi galardoada com o primeiro prémio do concurso
histórico-literário, comemorativo do Centenário das Campanhas Peninsulares.
[ B2705 ]
€45.00

47 - BOTO, António - O Livro das Crianças aprovado por sua eminencia o Senhor D.
Manuel Gonçalves Cerejeira, Cardial Patriarca de Lisboa / ilustrações de Carlos
Carneiro - Lisboa: Edições Paulo Guedes, 1931.- 87, (6)p.:il.; 20cm.-E.
Estado: Excelente encadernação inteira de pele. Conserva as capas (a da frente com
picos de acidez).
Trata-se da rara 1ª edição deste livro de contos para crianças que ganhou na época
grande relevo pois além de ter sido aprovado pela Igreja veio a ser adoptado pelas
escolas na Irlanda. Este exemplar está muito valorizado com uma dedicatória do autor.
[ B2746 ]
€100.00

48 - CALDAS, Pe. Antonio José Ferreira - Guimarães : apontamentos para a sua
história - Porto: Typ. de A.J.da Silva Teixeira, 1881.- 2 vols. em 1; 20cm.-E.
Estado: Meia-encadernação de pele ao gosto antigo. Conserva as capas do primeiro
volume. Algumas folhas do segundo com acidez..
Edição original desta notável monografia regional, hoje fonte de preciosas informações
históricas sobre a região. É rara e procurada.
[ B2732 ]
€85.00

49 - CALDEIRA, José - Oração Funebre, que nas solemnes exéquias que se fizeram
na Igreja Matriz da Villa de Bellas á sereníssima senhora Infante D. Francisca no dia
30 do mez de Julho deste presente anno - Lisboa Occidental: Na Officina de Miguel
Rodrigues, 1736.- (8), 23p.; 21cm.-C.
Estado: Cartonagem em papel marmoreado. Estimado.
É invulgar este opúsculo setecentista. De particular interesse referir-se ás exéquias
celebradas na Vila de Belas.
[ B2805 ]
€35.00

50 - CALDERON DE LA BARCA, Dom Pedro - COMEDIA FAMOSA, / EL
LAUREL / DE APOLO. / Fiesta de Zarçuela, transferida al Real / Coliseo del Buen
Retiro: hizose al naci- / miento del Principe Felipe Prospero - S.l.: S.n., S.d. - (32)p.;
2cm.-C.
Estado: Cartonagem em papel marmoreado. Mancha antiga já desvanecida no canto
superior direito das folhas. Uma com pequeno furos de traça marginais que ofendem
poucas letras..
Edição seiscentista deste teatro de Calderon de la Barca. Texto composto a duas
colunas sem local de impressão, data e impressor.
[ B2811 ]
€45.00

51 - CARVALHO, João PInto de (TINOP) - Lisboa de Outrora / publicação póstuma
coordenada revista e anotada por Gustavo de Matos Sequeira e Luiz de Macedo Lisboa: Edição do Grupo "Amigos de Lisboa", 1938-1939.- 3 vols. em 1: 23cm.-E.
Estado: Boa meia-encadernação de pele. Conservas capas de brochura dos três
volumes. estimados..
Edição original desta obra memorialista sobre Lisboa, hoje já um clássico e fonte
inesgotável de informações sobre a sociedade lisboeta da época. São invulgares os três
volumes juntos.
[ B2792 ]
€100.00

52 - CASTELO BRANCO, Camilo - Amor de Salvação - Porto: Em Casa da Viuva
Moré, 1864.- 252p.; 18cm.-E.
Estado: Meia-encadernação de pele, sem capas. Rubrica no anterrosto..
1ª edição.
[ B2808 ]

€75.00

53 - CASTELO BRANCO, Camilo - Delictos da Mocidade : primeiro atentados
literários de... - Porto Livraria Civilisação, 1889.- 269,(2)p.;19cm.-E.
Estado: Meia-encadernação de pele. Ligeiríssima mancha marginal á cabeça das
primeiras folhas..
1ª edição.
[ B2812 ]

€50.00

54 - CASTELO BRANCO, Camilo - Mosaico e Sylva de Curiosidades históricas,
literárias e biographicas - Porto: Anselmo de Moraes, 1868.- VI, 205p.;18cm.-E.
Estado: Meia-encadernação de pele. Pequena inscrição na margem inferior do
rosto.50.
1ª edição invulgar. Este livro inclui alguns artigos de Camilo já publicados
anteriormente em periódicos da época. Motivou uma polémica com o editor.
[ B2810 ]
€50.00

55 - CASTELO BRANCO, Camilo - O Regicida: romance historico - Lisboa:
Livraria Editora de Matos Moreira, 1874.- 232p.; 20cm.-E.
Estado: Meia-encadernação de tela. Carimbos de posse. Ultimas folhas com mancha
acastanhada..
1ª edição.
[ B2814 ]

€35.00

56 - CASTELO BRANCO, Camilo - Vinte Horas de Liteira - Lisboa: Livraria de
Campos Junior, s.d.-(4), 281, (2)p.; 18cm.-E.
Estado: Meia-encadernação de pele..
1ª edição, com o rosto do editor Campos Júnior.
[ B2806 ]

€65.00

57 - CASTILHO, António Feliciano de - Tosquia d'um Camelo: Carta a todos os
mestres das aldeas e das cidades - Lisboa: Typographia Urbanense, 1853.- 52p.; 19cm.C.
Estado: Cartonagem em percalina. Sem capas. Rubrica no rosto e algumas manchas
marginais..
Da polémica literária "Bom Senso e Bom Gosto". É raro.
[ B2738 ]

€25.00

58 - CASTRO, D. José de - Estudos Etnográficos - AVEIRO - (Porto): Instituto para
a Alta Cultura, 1943-1945.- 7 vols.: il.; 34cm.-B.
Estado: Em cadernos soltos dentro de capas próprias. Algumas levemente cansadas na
dobra central. Como habitualmente alguns rostos com carimbo de "oferta" do IPAC..
Trata-se sem duvida de uma das mais importantes publicações etnográficas do nosso
país, e particularmente apreciada pelas excelentes estampas em separado, muitas vezes
a cores, e quase sempre de bonito efeito estético. É obra de difícil colação, mas
pensamos que este conjunto apresenta tudo quanto foi publicado. cada volume subintitula-se : I Moliceiros II- Pescadores III- Lavradores IV- Marnotos e embarcações
fluviais V(1)- Industrias Populares V(2)- Feiras e Mercados VI- Culto religioso, usos e costumes.
[ B2830 ]
€200.00

59 - CONCEIÇÃO, A. Pereira da - Batalha de Montes Claros : Estudo feito pelo
Major C.E.M.... - S.l. (Lisboa) : Escola do Exército, 1950.- VII, 11p.: 6 est. ; 28cm.-B.
Estado: Pontos de arame na dobre com leve ferrugem.
Não encontrámos referências bibliográficas a este estudo destinado a uma
"Homenagem prestada pela Escola do Exercito nos Campos de Batalha de Montes
Claros aos gloriosos combatentes". Descreve em pormenor a constituição das forças em
confronto, danos e estratégias. Vem ilustrado com 6 mapas desdobráveis. Impressão
em duplicador, deve ter tido tiragem de poucos exemplares e distribuição restrita.
Exemplar valorizado com dedicatória do autor.
[ B2780 ]
€35.00

60 - COOKE, M. C. - Plain and Easy account of British Fungi: with descriptions of
the esculent and poisonous species, details of the principles of scientific classification,
and a tabular arrangement of orders and genera. - London: Robert Hardwicke, 1862.VI, 148, (4)p.: 24 est.17cm.-E.
Estado: Encadernação editorial com ferros próprios. Miolo partido..
Esta obra de botânica sobre cogumelos é apreciada pois além de indicar quais as espécies que são venenosas
e as comestíveis, vem ilustrada com 24 estampas em separado que figuram diversas espécies. Este exemplar
em especial é de mais interesse pois é da tiragem com as estampas aguareladas a cores.
[ L1743 ]
€62.00

61 - CORRÊA, Manuel de Mello - Sangue Velho Sangue Novo - Lisboa: Instituto
Português de Heráldica, 1988.- (12)p. ;183 arvores de costados; 31cm.-E.
Estado: Boa meia-encadernação de chagrin. Conserva as capas..
Obra póstuma onde se apresentam 183 árvores de costados de amigos do genealogista.
[ B2788 ]
€60.00

62 - COSTA, Fr. Bernardo da - Oração Funebre, que nas exéquias da sereníssima
infanta a senhora D. Francisca, que celebrarão em o Real Convento da Ordem de
Christo, na Villa de Thomar a 8 Agosto de 1736... - Lisboa Occidental: Na Officina de
Joseph Antonio da Sylva, 1736.- 21p.; 21cm.-C.
Estado: Cartonagem em papel marmoreado.
De particular interesse as exéquias terem sido celebradas no Convento de Cristo em
Tomar.
[ B2813 ]
€35.00

63 - COSTA, Gomes da - Gaza 1897-1898 - Lisboa: M.Gomes, 1899.- 173, (II)p.:il.;
24cm.-E.
Estado: Meia-encadernação de chagrin, da época. Exemplar do Coronel Eduardo
Augusto Rodrigues Galhardo, herói de "Coolela" , pelas letras gravadas na pasta
superior..
Além do relatório das acções militares desenvolvidas esta monografia inclui
abundantes informações sobre a etnografia dos povos da região e da fauna e flora. Vem
ilustrada com diversas fotografias no texto e dois mapas em separado, impressos a
cores.
[ B2764 ]
€55.00

64 - COUTINHO, Antonio Xavier Pereira - Curso de Silvicultura - Lisboa:
Academia Real das Sciencias, 1886-1887.- 2 vol.:il.; 22cm.-E.
Estado: Meias-encadernações de chagrin, da época. Pastas do primeiro volume com
levíssima humidade na base. Valorizados com dedicatórias do autor..
Este Curso de Silvicultura tem como subtítulos: 1- Botânica florestal 2- Esboço de uma
flora lenhosa portugueza. Ilustrado no texto.
[ B2823 ]
€75.00

65 - CRUZ, Alonso C. da - Águas Subterrâneas: como se pesquisam e aproveitam
- Lisboa: Aillaud e Bertrand, 1915.- 90p.:il.; 18cm.-E.
Estado: Encadernação editorial em tela com ferros próprios..
Obra técnica muito curiosa pelos capítulos dedicados á radiestesia. Ilustrada no texto.
[ B2758 ]
€25.00

66 - CUNHA, Alfredo da - A Influência da Mulher na poesia e nos poetas /
conferência em verso dita por Maria Adelaide Coelho da Cunha e escrita por Alfredo
da Cunha - Lisboa: Ed. do autor, 1915.- 81p.:il.; 24cm.-E.
Estado: MAGNÍFICA ENCADERNAÇÃO INTEIRA DE PELE COM TITULO E
FERROS A OURO NA PASTA SUPERIOR. GUARDAS COM RODA DE FANTASIA.
Uma ou outra pequena esfoladela..
Exemplar da tiragem especial impressa em papel mais encorpado.
[ B2787 ]

€45.00

67 - DEUS, João de - Folhas Soltas - Porto: Livraria Universal, 1876.- (4), 283p.;
20cm.-E.
Estado: Meia-encadernação de pele. Conserva as capas.
1ª edição destas apreciadas poesias de João de Deus, seguidas de varias criticas ás
"Flores do Campo".
[ B2731 ]
€45.00

68 - ELISEU, José das Neves Gomes - Esboço histórico do Concelho de Vila Nova de
Ourem / pelo bacharel... - Lisboa: Typographia Universal, 1868.- 175p.: 1 grav.;
24cm.-E.
Estado: Excelente encadernação inteira de pele ao gosto antigo. Conserva as capas..
Rara monografia regional, adornada com uma gravura inicial com uma vista de Ourém
que falta quase sempre.
[ B2774 ]
€65.00

69 - FEIO, Florencio Mago Barreto - Memoria Historica e descriptiva á cêrca da
Biblioteca da Universidade de Coimbra e mais estabelecimentos anexos; contendo
vários esclarecimentos officiaes, e reflexões bibliográficas... - Coimbra Imprensa da
Universidade, 1857.- (4), 166p.;19cm.-E.
Estado: Meia-encadernação de tela, da época. Exemplar da Biblioteca de Manuel
Bernardes Branco..
Notícia histórica muito desenvolvida e informativa. É invulgar.
[ B2748 ]

€35.00

70 - FOLQUE, Filipe - Carta Chorographica dos terrenos em volta de Lisboa, redigida
e gravada no Deposito Geral da Guerra sob a direcção do General de Brigada F.
Folque - escala 1 / 100.000 - Lisboa: Dep. G. Guerra, 1869.- 1.20 x 90cm.-B.
Estado: .
Esta grande carta com alguns contornos coloridos é rara e do maior interesse para a
cartografia das regiões adjacentes a Lisboa. Este exemplar vem seccionado e espelhado em tela como se
usava na época. Numa das faces apresenta um bonito rótulo da época com titulo manuscrito. Nestas
condições muito invulgar e peça de colecção.
[ B2769 ]
€270.00

71 - FONTOURA, M. de Quiroga Carneiro de - Instrucções de Numismática para
uso da Mocidade Estudiosa e dos Curiosos em gabinetes de medalhas antigas por...
- Porto: Typographia Commercial Portuense, 1844.- 40, (2)p.; 18cm.-E.
Estado: Cartonagem da época em seda, com defeitos na dobra. Miolo excelente..
Trata-se da rara edição original desta curiosa publicação de numismática e medalhística
do famoso Reitor de Stª Cruz da Vila de Lamas de Orelhão.
[ L1741 ]
€50.00

72 - GUERREIRO, Manuel Viegas - Bochimanes !KHU de Angola : Estudo
etnográfico - Lisboa: Junta de Investigações do Ultramar, 1968.- 388p.: il.; 24cm.-B.
Estado: Rubrica no anterrosto..
Notável estudo etnográfico sobre esta população "relíquia" de Angola, hoje cada dia
em menor número. edição ilustrada com estampas em separado.
[ B2822 ]
€75.00

73 - HELDER, Herberto - Cobra - (lisboa): Edições & ETC., 1977.- 79, (4)p.:il.;
18cm.-B.
Estado: .
1ª edição de um dos mais apreciados títulos deste notável poeta. Ilustrada com um
desenho de Carlos Ferreiro
[ B2267 ]
€320.00

74 - HELDER, Herberto - Poemacto - (Lisboa): Contraponto, (1961).- 30p.; 23cm.-B
.
Estado: Insignificante mancha marginal na capa. Raro e muito procurado.
1ª edição do terceiro livro deste notável poeta. Das edições "Contraponto" de Luís
Pacheco
[ B2269 ]
€300.00

75 - HERCULANO, Alexandre - Estudos sobre o Casamento Civil por ocasião do
opusculo do Sr. Visconde de Seabra sobre este assumpto ( 1ª 2ª e 3ª series) - Lisboa:
Typographia Universal, 1866.- 3 vols. em 1 (175, (2)p.): 22cm.-E.
Estado: Encadernação inteira de percalina. Conserva as capas excepto a posterior da
3ª serie..
Estes três opúsculos da polémica "Eu e o Clero" completam-se e têm paginação
seguida. Com os subtítulos: 1- "Das tradições antigas da Igreja e da Nação Portugueza
acerca dos consórcios estranhos ao sacramento do matrimonio" 2- " O Casamento civil
perante o Concilio de Trento e perante a Theologia" 3- " O Casamento Civil nas leis e
costumes de Portugal depois do Concilio de Trento". São importantes e foram incluídos
no "Index " pela Igreja.
[ B2737 ]
€45.00

76 - JUNQUEIRO, Guerra - Finis Patriae - Porto: Empreza Litteraria e
Typographica, 1891.-XII, 62, (2)p.; 23cm.-C.
Estado: Cartonagem recente em papel marmoreado. Ocasionais picos de acidez..
1ª edição desta significativa poesia de índole nacionalista que reagindo ao afrontoso
"Ultimatum" de Inglaterra em 1890, faz um apelo aos ideais republicanos da época. Por
defender esses valores e ter sido publicada poucos meses depois da falhada Revolta
Republicana de 31 de Janeiro de 1891, viria a ficar desde então conhecida como
símbolo dessa efeméride. Este exemplar não apresenta as capas, mas está muito
valorizado com uma dedicatória autógrafa do poeta no anterrosto o que é muito raro.
[ B2724 ]
€75.00

77 - JUNQUEIRO, Guerra - Oração á Luz - Porto: Livraria Chardron, 1904.32p.;23cm.-C.
Estado: Cartonagem em papel marmoreado..
1ª edição deste poemeto de índole metafísica e panteísta. Este exemplar não conserva
as capas, mas está muito valorizado com uma dedicatória autógrafa do poeta, o que é
raro.
[ B2723 ]
€55.00

78 - JUNQUEIRO, Henrique Carlos - Uma viagem de recreio a Madrid por ocasião
da festa de Santo Isidro : descripção singela por... - Setubal: Typographia Setubalense
de J.A. Rocha, 1871.- 15p.; 21cm.-C.
Estado: Cartonagem em papel marmoreado..
O autor foi um conhecido literato setubalense que compôs diversas peças de teatro
representadas naquela cidade. Esta curiosa e interessante "viagem de recreio a Madrid"
deve inscrever-se na parca bibliografia da época motivada pela famosa "Questão
Ibérica", pois o autor de quando em quando tece comparações entre as instituições
portuguesas e as espanholas, muitas vezes com vantagem para as portuguesas! É um
opúsculo muito raro ao qual ainda acresce o interesse regional pois a imprensa
setubalense é escassa.
[ B2752 ]
€42.00

79 - LARANJO, José Frederico - Gremio-Ilustração Popular em Castello de Vide :
discurso de Inauguração - Coimbra: Imprensa Litteraria, 1870.- 14p.; 21cm.-C.
Estado: Cartonagem em papel marmoreado. Rosto com rubrica de Cândido de
Figueiredo e uma ou duas notas marginais deste, a tinta..
É de interesse regional e cultural este discurso de inauguração do Gremio- Ilustração
Popular em Castelo de Vide, que se seguiu á "Associação dos Amigos do estudo", e
que hoje se perpetua na biblioteca Municipal de Frederico Laranjo.
[ B2756 ]
€30.00

80 - LEAL, Gomes - O Anti-Cristo.- Segunda edição do poema refundido e completo,
e acrescentado com As Téses Selvagens - Lisboa: Aillaud & Cª, 1907.- XVIII, 497p.;
21cm.-E.
Estado: Boa meia-encadernação de chagrin, da época..
Esta segunda edição é tão apreciada como a primeira, pois não só é de melhor
qualidade gráfica (impressa em papel couché) mas também porque vem acrescentada
com as "Téses Selvagens"
[ B2728 ]
€32.00

81 - LEMOS, Maximiano de - Gomes Coelho e os medicos - Porto: Tip. a vapor da
"Enciclopédia Portuguesa", 1922.- 104, (2)p.:il.; 22cm.-E.
Estado: Encadernação inteira de percalina com capas. Pequeno rasgão marginal
numa folha..
Invulgar estudo com interesse biográfico sobre Julio Dinis.
[ B2715 ]

€25.00

82 - LENORMAND, Sébastien - Nouveau Manuel Complet du Relieur dans toutes
ses parties, précédé des Arts de l'assembleur, du satineur, de la plieuse, de la brocheuse
et suivi des arts du marbreur sur tranches, du doreur sur tranches et sur cuir... orné d'un
grand nombre de figures.- Nouvelle édition, revue, corrige et considérablement
augmentée - Paris: A la Librairie Encyclopédique de Roret, 1853.- (4), 272, 90p.: 4
grav.; 16cm.-(Manuels-Roret).-E.
Estado: Encadernação recente em percalina..
Apreciado titulo dos famosos manuais "Roret" dedicado á encadernação e artes afins.
Vem ilustrado com 4 gravuras desdobráveis que figuram centenas de objectos e
artefactos daquela profissão. Foi reeditado várias vezes até ao seculo XX.
[ B2759 ]
€55.00

83 - LOPES, João Baptista da Silva - Corografia ou Memoria Economica, Estadistica
e Topografica do Reino do Algarve - Lisboa: Na Typografia da mesma Academia,
1841.- (6), VII, 528, (71 f.): 2mapas(de 3) 1 est.; 21cm.-E.
Estado: Boa encadernação da época, inteira de pele com rótulo na lombada..
É a mais desenvolvida e informativa monografia regional antiga sobre o Algarve. No
final contem vários mapas estatísticos (alguns desdobráveis), uma planta da armação de
pesca ao Atum da Torre-Alta (falta a de Revez), a gravura das armas reais do chafariz
de Loulé e a Planta da Barra de Portimão esta finamente aguarelada a cores.
[ B2712 ]
€80.00

84 - LOUREIRO, Urbano - Antonio Feliciano e Anthero do Quental - Porto: Typ. de
Manoel José Pereira, 1866.- 15p.; 23cm.-C.
Estado: Cartonagem em papel marmoreado. Anterrosto com insignificantes picos de
traça marginais..
Não encontrámos referências bibliográficas a este opúsculo de Urbano Loureiro
manifestamente integrado na famosa polémica literária "Bom senso e Bom gosto" e
que deve ser muito raro.
[ B2719 ]
€45.00

85 - L\'EVEQUE, Henry - Costume of Portugal - (London: Colnaghi and Edmund
Lloyd, 1812-1814).- (4), 105,(2)p.: 5o grav.; 28cm.-E.
Estado: Meia-encadernação de pele, da época, modesta, com defeitos nas coifas e
charneiras um pouco cansadas. Miolo e colorido das gravuras excelente..
Edição original desta notável obra estrangeira sobre Portugal, ilustrada com 50
magníficas águas-tintas cuidadosamente aguareladas á mão de bonito efeito estético. É
hoje a nossa principal fonte iconográfica sobre os trajos da época, e juntamente com o
texto bilingue (Francês e Inglês) que acompanha cada gravura a mais completa
informação sobre os costumes da sociedade portuguesa de finais do século XVIII. É
considerado por muitos como um dos mais bonitos e importantes livros estrangeiros sobre Portugal. Não tem
pagina de rosto, e apenas apresenta um anterrosto com o título e uma folha de dedicatória ao Conde da
Barca. Seguem-se depois as 50 gravuras cada uma com uma folha de texto e termina com uma folha com um
índice das gravuras em francês e português. Este exemplar apresenta as margens mais curtas que outros,
embora correctas em relação ao calandrado das gravuras e não apresenta sinais evidentes de ter sido muito
"aparado", assim pensamos que poderá ser um exemplar "normal" e os outros de maiores dimensões
exemplares "En grand papier" como aliás era prática corrente na época. Obra muito rara e valiosa.
[ B2790 ]
€3000.00

86 - MAIA, Carlos Roma Machado de Faria e - Memórias da Vila Roma e das
famílias que com a família Roma tiveram mais relações de parentesco ou de amizade .
Memórias e resumos genealógicos das famílias Teles de Meneses e Matos, da Ilha da
Madeira / trabalho resumido e coordenado por... - Lisboa: S.n., (ed. do autor, 1940.208, (4)p.:il.; 24cm.-B.
Estado: Estimado. Assinatura no rosto..
Apreciadíssimo livro de memórias de família repleto de informações genealógicas.
Com muito interesse as recordações de várias famílias de Sintra.
[ B2791 ]
€50.00

87 - MARSOLLIER, Jacques - HISTOIRE / DE / l'Inquisition / ET / SON ORIGINE
- A Cologne: CHez Pierre Marteau, 1693.- (2), 505p.; 18cm.-E.
Estado: Encadernação da época, inteira de pele. Charneira aberta mas funcional. ExLibris heráldico na guarda..
Este livro seiscentista é uma das primeiras obras sobre a história da Inquisição e como
tem por vezes uma visão um pouco mais mais liberal e critica sobre o assunto chegou a
ser incluída no Index. Foi publicada anónima, mas é hoje atribuída ao Abade Jacques
Marsollier. Esta primeira edição é hoje rara.
[ B2730 ]
€200.00

88 - MELO, Pedro Homem de - Jardins Suspensos - Pôrto: Edição Marânus, 1937.109, (2)p.; 20cm.-B.
Estado: Exemplar muito valorizado com dedicatória autógrafa do autor..
1ª edição do segundo livro publicado por este apreciado poeta, hoje raro e procurado.
[ E627 ]
€65.00

89 - MENDES, João da Silva - Memoria Biographica do Coronel Francisco Bernardo
da Costa e Almeida, tenente-rei da Praça d'Almeida em 1810 por... / mandada publicar
pela viúva e filha do autor ; revista e acrescentada com um appendice por Antonio
Ribeiro da Costa e Almeida - Porto: Typographia de Antonio José da Silva Teixeira,
1883.- XXXIII, 300, (2)p..
Estado: Meia-encadernação de chagrin. Factura da compra do livro num leilão de
1939 colada na pagina da dedicatória. Alguns sublinhados a lápis..
É uma obra muito invulgar e de grande interesse para a história das Invasões Francesas
em Portugal. O autor apresenta documentos que provam a inocência do seu avô, que foi
condenado á morte e executado em consequência da rendição da praça d'Almeida ás
tropas francesas de Massena, depois da famosa explosão de um paiol de munições. Além do historial dos
acontecimentos inclue "Excerptos synopticos da vida do Tenente-Rei, 1811" e o "Processo e sentença do
Tenente-Rei Francisco Bernardo da Costa e Almeida, confirmada em 15 de Junho de 1812 pelo Marechal
Beresford, Conde de Trancoso".Contém ainda como partes do livro: " Alguns sucessos da Invasão de Junot,
1807 a 1808" e " Alguns sucessos da Invasão de Massena 1810".
[ B2702 ]
€85.00

90 - MENESES, D. Luis de ( 3º Conde da Ericeira) - EXEMPLAR / DE /
VIRTVDES MORALES / EN LA VIDA DE / JORGE CASTRIOTO, / Llamado
Scanderberg, / PRINCIPE DE LOS EPIROTAS, Y ALBANESES... - Lisboa: En la
Officina de Miguel Deslandes, 1688.- (48), 312p.; 20cm.-E.
Estado: Encadernação da época, inteira de pele. Algumas folhas com picos de acidez..
Esta obra redigida em castelhano, é de índole panegírica e pretende oferecer á
mocidade portuguesa o exemplo da resistência de Jorge Castrioto, nobre albanês, que
impediu a conquista dos Balcãs pelo império Otomano, significando na época a
religião cristã a resistir ao islamismo. Diz Inocêncio (V, 308) que os exemplares deste
livro são raros e que só tinha visto dois. Refere ainda o interesse de ele incluir no principio elogios em prosa
e em verso ao autor por alguns dos mais notáveis escritores da época.
[ B2801 ]
€120.00

91 - MENEZES, Ludovico de - Ferroadas: publicação de Inquérito á vida patusca do
Algarve.- Nº 1 a Nº 6 - Faro: Typographia E. Seraphim, 1901-1902.- 6 numeros;
17cm.-B.
Estado: Uma ou outra rubrica nas capas e nos rostos..
Pensamos tratar-se de tudo quanto se publicou desta curiosa e rara publicação periódica de critica social. O
verdadeiro nome do autor será António dos Santos Fonseca que a publicou sob pseudónimo. De evidente
interesse regional.
[ B2740 ]
€100.00

92 - MIGUÉIS, José Rodrigues - Onde a noite se acaba - Rio de Janeiro: Edições
Dois Mundos, 1946.- 231, (4)p.; 22cm.-(Col. Clássicos e Contemporâneos - dirigida
por Jaime Cortesão).-E.
Estado: Meia-encadernação de pele, sem capas..
1ª edição, publicada no Brasil e com distribuição em Portugal. Exemplar sem as capas,
mas muito valorizado com uma dedicatória do autor para Eduardo Scarlatti.
[ B2704 ]
€50.00

93 - MIRÓ, A.L. ; PERINI DE LUCCA, C. - Il sogno del Zingano : drama-lírico in
un atto expressamente composto per essere cantato nel Teatro das Laranjeiras, in
ocasione del felice retorno a Portogallo di S.E. il Sign. Conte del Farrobo (1844) / la
musica é del Sigr. A. L. Miró ; La poesia del Sgr Cesare Perini de Lucca - Lisboa: Typ.
di Antonio Giuseppe da Rocha, 1844.-24p.; 19cm.-B.
Estado: Em brochura original..
Trata-se do da edição original do libreto da ópera "Il sogno del Zingano" composta
expressamente para comemorar o regresso do Conde de Farrobo, e representada pela
primeira vez no seu teatro particular das Laranjeiras. Raro.
[ B2802 ]
€35.00

94 - MONTEIRO, Adolfo Casais - Europa / desenhos de António Dacosta
- Lisboa: Confluência, 1946.- 38, (2)p.:il.; 25cm.-E.
Estado: Meia-encadernação de pele, com capas (a superior com picos de acidez).
1ª edição. Exemplar muito valorizado com uma dedicatória do autor.
[ B2700 ]

€42.00

95 - MORAES, Wenceslau de - Cartas do Japão - 2ª serie - 1907- 1913 (I-III) Lisboa: Portugal-Brasil, s.d. (1929).- 3 vols. em 1; 20cm.-E.
Estado: Meia-encadernação de pele, da época, conservando as bonitas capas de
brochura impressas a cores. Com o ex-libris da biblioteca do escultor Xavier da Costa..
Esta segunda série, contém importantes informações sobre a politica do Japão na época
em tempos pré-primeira guerra mundial. Conjuntos com os três volumes juntos são
apreciados. Cada volume vem adornado com uma fotografia do autor.
[ B2757 ]
€75.00

96 - MORAIS, Anselmo de - Questão de Propriedade Litteraria suscitada com a
publicação de um livro de Camillo Castello-Branco intitulado Mosaico por Anselmo de
Moraes editor - Porto: Imprensa Portugueza, 1868.- 24p.;20cm.-C.
Estado: Cartonagem em papel marmoreado. Picos de acidez..
Polémica camiliana invulgar.
[ B2807 ]

€25.00

97 - MOTA, Antonio Jose Salvado - Monographia d'Alpedrinha / desenhos do Exº Sr.
Antonio Vaz Mendes - Alpedrinha: Tipografia particular e Curiosa do autor, 1933.(6), 533,(2)p.: il.; 20cm.-E.
Estado: Meia-encadernação de pele. Conserva as capas..
Edição original de uma das nossas monografias regionais mais apreciada e rara. Foi o
próprio autor que imprimiu os exemplares numa tiragem muito reduzida. Vem ilustrada
com desenhos intercalados no texto.
[ B2800 ]
€150.00

98 - NAZARETH, F.J. Duarte - Elementos do Processo Civil, por... para uso dos seus
discípulos .- 2ª edição correcta e muito aumentada - Coimbra: Na Imprensa da
Universidade, 1854-1857.- 2 vols.; 21cm.-E.
Estado: Encadernações da época, inteiras de pele..
Apreciada edição desta obra clássica do Direito Português
[ B2721 ]

€45.00

99 - NOBRE, António - Despedidas 1895-1899 / prefacio de José Pereira de Sampaio
(Bruno) - Porto: S.n., (edição do irmão do autor), 1902.- 126,(2): 1 fot.; 23cm.-E.
Estado: Meia-encadernação de pele. Conserva as capas de brochura..
1ª edição já póstuma deste livro de poesias apreciado, organizada e publicada pelo
irmão do autor. Este exemplar é um dos poucos que vem enriquecido com uma
fotografia original do autor. Acresce ainda ter uma dedicatória de Augusto Nobre o editor.
[ B2818 ]
€85.00

100 - NOBRE, António - Primeiros Versos 1882-1889 (edição posthuma) - Porto: Tip.
A Tribuna, 1921.- (6), 154, (2)p.; 22cm.-E.
Estado: Meia-encadernação de pele. Conserva as capas. Anotações a lápis de Lopes
d'Oliveira..
Edição póstuma, ilustrada com um retrato do autor.
[ B2820 ]

€65.00

101 - NOBRE, Augusto - Fauna Malacológica de Portugal I - Moluscos Marinhos e
das Águas Salobras - Pôrto: S.n. (Ed. do autor), 1938-1940.- XXXII, 806, (2)p.: XIX,
87 est.; 24cm.-E.
Estado: Encadernação inteira de pano (pele do diabo)com rótulo em pele na lombada.
Conserva as capas. Estimado..
É ainda hoje o trabalho mais desenvolvido e sério sobre as espécies de moluscos
marinhos da costa de Portugal. Esta segunda edição é preferível á primeira pois está
substancialmente aumentada. Exemplares estimados como este são difíceis de
encontrar.
[ L1728 ]
€150.00

102 - NOBRE, Augusto - Moluscos Terrestres, Fluviais e das águas Salobras de
Portugal - Pôrto: Ed. do autor, 1930.- 259p.: 18 est.; 24cm.-E.
Estado: Encadernação em percalina. Estimado..
Primeira edição desta monografia sobre os caracóis da fauna portuguesa. Vem ilustrada
com excelentes fototipias em papel encorpado e duas gravuras desdobráveis, com
desenhos de Sara Ferreira que representam diversas espécies de lesmas. É obra muito
invulgar.
[ L1729 ]
€100.00

103 - NORONHA, D. Manuel de - EXEQVIAS / DO / SERENISSIMO / PRINCIPE
DOM / THEODOSIO PRIMEIRO / DE PORTVGAL. / NA VILLA DE TORRES
VEDRAS, / & Igreja de Sancta Maria do Castello. / Aos 10. de Julho de 1653
- Em Lisboa: Por Antonio Alvarez Impressor, 1653.-(4), 32p.; 19cm.-C.
Estado: Cartonagem em papel marmoreado. Pagina de rosto com carimbo e nome do
autor com sublinhados a tinta..
Este sermão seiscentista é raro e de evidente interesse na parenética da restauração,
mas sobretudo tem muito significado para Torres Vedras pois nas três ultimas páginas
descreve as "exéquias que a Camara da Villa de Torres Vedras, fez ao Principe Dom
Theodosio, que Deos tem."
[ B2754 ]
€60.00

104 - OILVEIRA, Cavaleiro de - Recreação Periodica (prefaciou e trad. Aquilino
Ribeiro) - Lisboa: Biblioteca Nacional, 1922.- 2 vols.; 20cm.-B.
Estado: Estimados., parcialmente por abrir..
Cuidada reedição desta obra de Francisco Xavier de Oliveira, composta por
interessantes crónicas sobre temas nacionais da época, hoje importantes para o estudo
da sociedade portuguesa dos finais do seculo XVII. O magnífico prefácio de Aquilino
Ribeiro estende-se por 117 paginas. Exemplar da rara tiragem especial de apenas 90
exemplares rubricados pelo prefaciador e impressos em papel mais encorpado.
[ B2717 ]
€50.00

105 - OLIVEIRA, Domingos Nunes de - Discurso Juridico Economico-Politico em
que se mostra a origem dos Pastos que neste Reino chamão Communs, sua diferença
dos Publicos, e os Direitos porque deverião regular-se sem ofender os da Propriedade,
e Domínio dos Particulares a benefício da Agricultura em geral, e em particular para a
Comarca de Castello-Branco e das mais em que houver similhantes pastos...
- Lisboa: Na Typografia Morazziana, 1788.- (2), 239, (4)p.; 21cm.-E.
Estado: Encadernação da época inteira de pele. Insignificante rubrica coeva no
anterrosto..
Esta obra setecentista sobre o Direito que regula uso dos pastos de modo a permitir a
transumância dos rebanhos, é a mais completa que se publicou entre nós sobre o
assunto, e ainda apresenta grande interesse regional, pelas informações que contém sobre a região de CasteloBranco.
[ B2743 ]
€130.00

106 - OLLEBOMA - Culinária / Olleboma - Lisboa: Typ. da Empreza do Diário de
notícias, 1928.- 748p.:il.; 25cm.-E.
Estado: Encadernação inteira de percalina com as capas editoriais coladas nas pastas..
Edição original de um dos mais famosos e apreciados livros de cozinha portugueses. O
autor António Maria de Oliveira Belo célebre gastrónomo, publicou-o com o
pseudónimo de Olleboma. Esta edição vem ilustrada com algumas estampas em
separado, por vezes a cores, impressas em papel couché.
[ B2761 ]
€85.00

107 - ORTIGÃO, J. D. Ramalho - Litteratura d'hoje - Porto: Typographia do Jornal
do Porto, 1866.- 61p.; 21cm.-E.
Estado: Meia-encadernação de percalina com rótulo na pasta superior.
Trata-se de uma das primeiras publicações deste escritor, que o envolveu na polémica
literária do "Bom Senso e Bom gosto" . Tendo neste opúsculo defendido o "velho"
Castilho perante as criticas de Antero de Quental, Ramalho acabou por ter que o
enfrentar numa "pendência de honra" da qual saíu ferido. Peça importante da polémica
e hoje rara.
[ B2749 ]
€38.00

108 - O\'NEILL, Alexandre - A Saca de Orelhas - Lisboa: Sá da Costa, 1979.- 76,
(2)p.; 20cm.-B.
Estado: .
1ª edição, muito valorizada com dedicatória do poeta.
[ B2733 ]

€45.00

109 - PEREIRA, Antonio Mexia Fouto Galvão - Évora no seu abatimento,
gloriosamente exaltada: ou Narração histórica do Combate, Saque, e Crueldades
praticadas pelos Francezes em 29. 30. e 31. de Julho de 1808. na Cidade de Évora, com
huma breve exposição das suas antecedências, e consequências, para maior clareza da
historia - Lisboa: Na Typografia Lacerdina, 1808.- 21, (2)p.; 20cm.-C.
Estado: Cartonagem em percalina com titulo a ouro na pasta superior. Picos de acidez
no rosto..
É justamente apreciada e procurada esta relação que descreve o saque feito pelas tropas
francesas em Évora. É rara.
[ B2799 ]
€45.00

110 - PEREIRA-CALDAS, J.J. - RARIDADE BIBLIOGRAFICA : Relação
Historica do que fizeram os moradores de Barcellos, desde o dia em que na villa
acclamaram D. João IV, apenas sabida a restauração da capital em 1 de Dezembro de
1640, até o ultimo de Janeiro de 1642 / pelo licenciado Manuel da Rocha Freire ;
precedida d'uma noticia geral da villa de Barcellos escripta pelo Professor PereiraCaldas - Braga: Livraria Internacional, d'Eugenio Chardron, 1871.- 31, Xp.; 23cm.-C.
Estado: Cartonagem em papel marmoreado. Recorte no rosto para eliminar
dedicatória.
Trata-se de uma das raras e procuradas publicações do Prof. Pereira-Caldas, esta do
maior interesse regional, pois não só apresenta uma desenvolvida notícia sobre Barcellos com interessantes
notícias históricas por ele coligidas, mas também reedita no final um raríssimo opúsculo seiscentista sobre
Barcelos.
[ B2718 ]
€55.00

111 - PESSOA, José Martins da Cunha - Analyze das Agoas Thermaes das Caldas
da Rainha oferecida... - Coimbra: Na Real Officina da Unversidade, 1778.- (8), 32p.;
19cm.-E.
Estado: Excelente encadernação inteira de pele ao gosto antigo, provavelmente
trabalho de mestre Império Graça..
Trata-se da terceira publicação monográfica sobre as águas das Caldas e um clássico do
nosso hidrotermalismo. Tem ainda interesse regional.
[ B2713 ]
€120.00

112 - PIMENTEL, Carlos A. de Sousa - Pinhaes, Soutos e Montados : cultura,
tratamento e exploração destas mattas - Lisboa: Typ. de Christovão Augusto Rodrigues,
1882-1888.- 2 vols.:il.;.
Estado: Encadernações da época inteiras de pano. Rostos c/manchas marginais.Os
dois volumes apresentam o cartão das pastas um pouco empenado pela humidade, mas
o miolo está perfeito..
Das poucas obras especializadas neste tema entre nós. É obra rara. está dividida em 3
partes: Pinhaes, Soutos e Montados.
[ B2825 ]
€55.00

113 - POMAR, Júlio - Pomar XVI desenhos / com um texto de Mário Dionísio
- Coimbra : Tipografia da Atlântida, 1948.- (8), (2)p.: 16 + 1 est.; 28cm.-B.
Estado: Estimado.
Edição do autor publicada um ano depois da 1ª exposição individual realizada na
Galeria Portugália no Porto. Além de um caderno de texto por Mário Dionísio e uma
folha de índice, vem ilustrado com 16 desenhos, dentro de port-folio próprio. Este
exemplar pertence á raríssima tiragem especial de apenas 30, enriquecidos com uma
"linogravura" original numerada e assinada pelo artista.
[ B2692 ]
€220.00

114 - PORTO-CARRERO, Rui de - Lisboa, Coimbra e Porto e a Questão Litteraria
- Lisboa: Typographia Universal, 1866.- 39p.; 21cm.-C.
Estado: Cartonagem em papel marmoreado. Anterrosto com recorte no terço inferior..
Opúsculo da famosa polémica literária "Bom Senso e Bom gosto".
[ B2755 ]

€30.00

115 - POVOLIDE, Condessa de - A nossa Junqueira - Aveiras de Baixo: S.n., 1959.-.
Estado: Encadernação em percalina. Conserva as capas..
De cariz memorialista esta obra tem ainda interesse genealógico. Transcreve muitas
cartas inéditas. Vem ilustrada com estampas em separado. É muito procurada.
[ B2832 ]
€65.00

116 - QUEIRÓS, Eça de - A Illustre Casa de Ramires - Porto: LIvraria
Chardron,1900.- (4), 543p.;20cm.-E.
Estado: Meia-encadernação de pele. Conserva as capas. Estimado..
1ªedição, hoje muito invulgar e procurada.
[ B2797 ]

€220.00

117 - QUEIRÓS, Eça de - Singularidades d'uma Rapariga Loira - Lisboa:
Typographia Universal, 1874.- 144p.18cm.-E.
Estado: Meia-encadernação de pele. Conserva as capas de brochura. Alguns picos de
acidez nas primeiras folhas..
Trata-se da rara primeira edição deste conto muito apreciado, integrada na publicação
"Brinde aos Senhores assignantes do Diário de Notícias em 1873" que aqui se
apresenta. É rara e procurada.
[ B2741 ]
€75.00

118 - RÉGIO, José - El-Rei Sebastião : poema espectacular em três actos - Coimbra:
Atlântida, 1959.- XV, 189, (2)p.; 20cm.-( Teatro de José Régio III).-B.
Estado: .
1ª edição.
[ B2727 ]

€25.00

119 - RÉGIO, José - Estudos de José Régio : António Botto e o Amor - Porto:
Livraria Progredior, 1937.- 188, (4)p.;19cm.-B.
Estado: Estimado.
1ª edição desta corajosa defesa pública da poesia de António Botto. A mesma edição
utilizou duas capas distintas.
[ B2725 ]
€40.00

120 - RÉGIO, José - Histórias de Mulheres - Porto: Portugália, s.d.-342, (2)p.;20cm.B.
Estado: Estimado.
1ª edição desta apreciada colectânea de contos todos envolvendo figuras femininas.
Com os seguintes títulos: Sorriso Triste, Menina Olímpia e a sua criada Belarmina,
História de Rosa brava, Maria do Ahú, O Vestido cor de fogo, Pequena comédia.
[ B2726 ]
€42.00

121 - REMÉDIOS, J. Mendes dos - Os Judeus em Portugal I - Coimbra: F. França
Amado, 1895.- 454(4)p.;24cm.-E.
Estado: Meia-encadernação de pele. Conserva a capa superior (espelhada e com picos
de acidez)..
Rara primeira edição deste notável estudo histórico apresentado como "Dissertação
para concurso ao Magistério na Faculdade de Theologia da Universidade de Coimbra".
Publicou-se ainda um 2º volume em separata da Revista "Biblos" hoje extremamente
raro.
[ B2745 ]
€220.00

122 - RODRIGUES, Domingos - ARTE de Cozinha, dividida em três partes. A
primeira tratado modo de cozinhar vários pratos de todo o género de carnes e de fazer
conservas, pasteis, tortas e empadas. A Segunda trata de peixes, marisco, frutas, hervas,
ovos, lacticínios, doces e conservas, pertencentes ao mesmo género. A Terceiratrata da
forma de banquete para qualquer tempo do anno, e do modo com que se hospedão os
Embaixadores, e como se guarnece huma mesa redonda à Estrangeira: composta, e
terceira vez acrescentada por... - Lisboa Occidental: Na Officina Ferreiriana, 1732.(8), 247p.: 1grav.; 15cm.-E.
Estado: Encadernação da época inteira de pergaminho, com pastas maleáveis e titulo
manuscrito na lombada. Sem as folhas de guarda. Rosto e algumas folhas com leves
manchas marginais.
Edição setecentista do primeiro livro de cozinha português. O autor foi mestre de cozinha na Casa Real e a
primeira edição é de 1680. Esta edição apesar de referir no rosto que seria a terceira edição julgamos que
cronologicamente será a quarta, tanto ou mais rara que as outras. Embora a maioria das referências
bibliográficas não refiram, este exemplar apresenta uma estampa desdobrável, dobrada a meio, que ilustra as
disposições das mesas dos embaixadores tal como as edições precedentes, que alguns bibliógrafos
interpretaram como sendo duas estampas e que faltam quase sempre. Completo e nestas condições é peça de
colecção.
[ B2833 ]
€300.00

123 - SÁ-CARNEIRO, Mário de - Indícios de Oiro - Porto: Edições "Presença",
1937.- 86p;26cm.-B.
Estado: Exemplar estimado, com bonita caixa de protecção ao estilo francês a imitar
uma meia-encadernação de chagrin. Nestas condições peça de colecção..
1ª edição póstuma, de tiragem numerada, hoje rara e muito procurada.
[ B2776 ]

€250.00

124 - SALAZAR, Oliveira - Discurso de Salazar na Assembleia Nacional em 16 Maio
de 1945 (Portugal, a Guerra e a Paz) - S.L.: S.n., 1945.- 13p.; 30cm.-B.
Estado: .
Este discurso assinala o final da 2ª Guerra Mundial e é importante. Vem impresso
embora sem local ou autoria. O título vem manuscrito. Pensamos tratar-se de uma
impressão de circulação restrita a membros do governo e deputados.
[ B2779 ]
€35.00

125 - SANTA MARIA, Fr. Agostinho de - Santuario Mariano e Historia das Imagens
milagrosas de Nossa Senhora, e das milagrosamente aparecidas, em graça dos
Pregadores, e dos devotos da mesma Senhora - 1º Livro .- Segunda edição - Lisboa:
Miscelânea, 1935.- 396p.;27cm.-E.
Estado: Encadernação inteira de percalina. Conserva a capa superior..
Pensamos que é tudo quanto se publicou desta segunda edição promovida pela revista
da "Solução Editora" que pretendia reeditar obras antigas de significado histórico em
fascículos. Esta parte publicada termina abruptamente, mas contém quase todo o
primeiro volume dedicado a Lisboa do famoso "Santuário Mariano" obra setecentista
que enumera e descreve as imagens votivas a N. Senhora de Portugal e seus domínios na época. É muito
invulgar.
[ B2706 ]
€62.00

126 - SANTARENO, Bernardo - Romances do Mar: poemas - (Santarém): Tip.
Escolar, 1955.- 105, (4)p.; 22cm.-B.
Estado: Exemplar por abrir. Folha 41 com vincos por amarrotamento durante a
encadernação. Estimado..
1ª edição do segundo livro do autor hoje rara pois teve uma tiragem de apenas 500 exs.
[ l1290 ]
€45.00

127 - SARAMAGO, José - O Evangelho segundo Jesus Cristo: romance - Lisboa:
Editorial Caminho, 1991.- 445, (2)p.;21cm.-( o Campo da Palavra).-B.
Estado: .
1ª edição. Exemplar muito valorizado com dedicatória do autor.
[ B2695 ]

€45.00

128 - SARZEDAS, Joaquim Antonio dos Reys Tenreiro - Algumas Estancias
hydromedicinaes e Installações physiotherapicas da França e Suissa ( Impressões d'uma
viagem de estudo) - As estancias hydromedicinaes portuguezas em 1906 (Observações
colhidas em inspecção medica) - Os principaes agentes da physiotherapia (Breves
traços históricos e scientificos) / Relatório apresentado na Inspecção dos Serviços
Sanitários do Reino em 20 de Abril de 1907 por... - Lisboa: ed. do autor (Escola typ.
das Officinas de S. José), 1907.- (6), 272, (2)p.:il.; 24cm.-E.
Estado: Meia-encadernação de pele, com capas..
É uma das nossas principais obras de termalismo, repleta de informações sobre as
águas e as termas de Portugal e as principais do estrangeiro. Vem ilustrada no texto e
em separado.
[ B2775 ]

€65.00

129 - SEQUEIRA, Matos ; ROCHA JUNIOR - Olivença : texto de Matos Sequeira e
Rocha Júnior ; ilustrações de Alberto Souza - Lisboa: Portugalia, 1924.- 286, (2)p.:il.;
26cm.-E.
Estado: Meia-encadernação de pele com um ou outro insignificante furo de traça. Na
guarda dedicatória de espirito patriótico..
É ainda hoje a mais desenvolvida e completa monografia sobre Olivença terra
portuguesa sob bandeira espanhola. Vem ilustrada com diversas estampas em separado,
algumas impressas a cores.
[ B2767 ]
€60.00

130 - SERPA, Alberto de - Almanaque de Lembranças Luso-Brasileiro: poesias
- Lisboa: Editorial Inquérito, 1952.- 111, (2)p.: il.; 20cm.-E.
Estado: Luxuosa encadernação inteira de chagrin, com a reprodução na pasta
superior dos ferros da brochura..
1ª edição deste livro de poesias. Exemplar da tiragem especial numerada de apenas 20
exemplares muito valorizados com uma poesia autógrafa pelo poeta.
[ E663 ]
€100.00

131 - SOLIS, Don Antonio de - COMEDIA / FAMOSA, LA GITANILLA DE
MADRID... - S.l.: S.n., S.d.(1681?)- 36p.; 22cm.-C.
Estado: Cartonagem em papel marmoreado..
Edição ainda seiscentista desta peça de teatro inspirada em personagens cervantinas.
Esta edição vem composta a duas colunas e não tem indicações de local, editor ou data.
Todavia pela colação podemos atribuir-lhe a data de 1681pois confere c/o exemplar da
Bibl. Nacional de Madrid ( Cerv. 2289) que está assim datado.
[ B2809 ]
€65.00

132 - STENDHAL, H. - Voyages en Italie / textes établis, présentés et annotés par V.
del Litto - Paris: Éditions Gallimard, 1973.- XXXIX, 1873, (2)p.; 18cm.- ( Bibliothéque
de la Pléiade).-E.
Estado: Encadernação editorial em pele, com sobrecapa, dentro de caixa própria.
Estimado..
Das apreciadíssimas edições " de la Plêiade" impressa em papel "Bíblia".
[ L1744 ]
€25.00

133 - TEIXEIRA, Judith - Decadência : poemas por...- 2ª edição - Lisboa: Imprensa
Libanio da Silva, 1923.- 77p.;33cm.-E.
Estado: Meia-encadernação de pele. Conserva as capas de brochura, embora com
leves picos e sem as badanas..
Edição da autora, de esmerado apuro gráfico, impressa em papel avergoado em grande
formato e adornada com letras capitulares a cores. Considerada hoje como a principal
autora modernista de versos sáficos Judith Teixeira viu-se envolvida em grande
polémica quando a maior parte da edição desta obra foi apreendida e destruída pela
Liga de Acção dos Estudantes de Lisboa, juntamente com as "Canções" de Botto e a
"Sodoma Divinizada" de Raul Leal todos considerados na ocasião como uma infecta "Literatura de
Sodoma". Assim exemplares completos como este são hoje raros e apreciados.
[ B2697 ]
€160.00

134 - TORGA, Miguel ; QUINTELA, Paulo - Conferências lidas ao 2º Congresso
Transmontano nas Pedras Salgadas aos 11 de Setembro de 1941 : Um Reino
Maravilhoso (Trás-os-Montes)/ Miguel Torga ; Um poeta de Trás-os-Montes / Paulo
Quintela - Coimbra: Atlântida, 1941.- 44p.; 25cm.-B.
Estado: Capas com picos de acidez e margens imperfeitas..
1ª edição conjunta destas duas conferências, bastante rara.
[ B2778 ]

€50.00

135 - TORRES, Antonio - As razoens da Inconfydencia, obra histórica enriquecida de
muytas & variadas notas que esclarecem o texto... a qual escreveu Antonio Torres...-2ª
edição - Rio de Janeiro: A.J. Castilho, 1925.- CII, 104, (2)p.; 18cm.-B.
Estado: Primeiras folhas c/mancha já desvanecida e picos de acidez. Rubrica no rosto..
Desenvolvido estudo histórico sobre a inconfidência mineira, que transcreve muita
documentação inédita.
[ B2734 ]
€25.00

136 - USQUE, Samuel - Consolaçam á tribulaçoens de Israel composto por.. / com
revisão e prefácio de Mendes dos Remédios (I-III) - Coimbra: Francisco França
Amado, 1906-1908.- 3 vols. em 1; 20cm.-( Subsidios para o estudo da Historia da
Litteratura Portuguesa).-E.
Estado: Meia-encadernação de pele. Conserva as capas do 1º volume.
É a mais apreciada das edições "modernas" desta obra de autor sefardita português
primitivamente publicada em Ferrara no século XVI, hoje considerada uma raridade
bibliográfica. Nela descreve as perseguições do judeus em Portugal.
[ B2747 ]
€85.00

137 - VASCONCELOS, J. Leite de - A Figa: estudo de Etnografia comparativa,
precedido de algumas palavras a respeito do "sobrenatural" na medicina popular
portuguesa: conferencia lida na Faculdade de Medicina do Porto em 26 de Junho de
1925 - Porto: Araujo & Sobrinho, 1925.- 136p.:il.; 24cm.-E.
Estado: Meia-encadernação de pele, com capas..
Apreciadíssimo estudo etnográfico, ilustrado no texto com figuras de diversos amuletos.
[ B2711 ]
€60.00

138 - VASCONCELOS, J. Leite de - De Campolide a Melrose : Relação de uma
viagem de estudo (Filologia, Etnografia, Arqueologia) - Lisboa: Imprensa Nacional de
Lisboa, 1915.- VIII, 183p.:il.; 23cm.-E.
Estado: Meia-encadernação de pele, com capas. Com dedicatória do autor..
Apreciado relatório de uma viagem feita a França e Inglaterra com descrições de visitas
a vários museus e locais de interesse arqueológico e etnográfico.
[ B2710 ]
€50.00

139 - VASCONCELOS, J. Leite de - Tradições Populares de Portugal / coligidas e
anotadas por.... - Porto: Livraria Portuense de Clavel & Cia., 1882.- XVI, 320p.;21cm.(Bibliotheca Ethnographica Portugueza I).-E.
Estado: Meia-encadernação de pele, com capas..
Edição original deste importante estudo etnográfico, muito invulgar.
[ B2793 ]

€70.00

140 - VASCONCELOS, J.Leite de - De Terra em Terra : excursões arqueológicoetnográficas através de Portugal (Norte, Centro e Sul) - Lisboa: Imprensa Nacional,
1927.- 2 vols.:il.; 23cm.-E.
Estado: Encadernações da época em tela. Conservam as capas. Estimados.
Nestes dois volumes, o grande etnógrafo português transcreve os apontamentos dos
seus diários de viagens em Portugal onde anotava todas as observações de índole
arqueológica e etnográfica. Assim junta ás observações técnicas muitas impressões de
cariz memorialista que lhe conferem um interesse especial. É obra merecidamente
muito apreciada. O texto vem acompanhado de figuras explicativas.
[ B2772 ]
€130.00

141 - VASCONCELOS, Joze Maximo de Castro Melo Leite e - O Código
Administrativo de 18 de Março de 1842 : anotado por... - Lisboa: Typographia de
António José da Rocha, 1849.- 398p.;20cm.-E.
Estado: EXEMPLAR REVESTIDO POR UMA MAGNÍFICA ENCADERNAÇÃO DA
ÉPOCA, INTEIRA DE CHAGRIN COM FERROS A NAS PASTAS E NAS SEIXAS A
OURO..
Apreciada edição do nosso primeiro Código Administrativo por ter as desenvolvidas
anotações de José Máximo de Vasconcelos Juiz da Relação de Lisboa.
[ B2736 ]
€75.00

142 - VERTOT, Abbé de - RÉvolutions de Portugal.- Nouvelle édition revue &
corrigée - A Paris: Chez les Libraires Associés, 1786.- XIV, 396p.; 17cm.-E.
Estado: Encadernação da época em papel marmoreado, com rótulo na lombada.
Estimada..
Bonita edição setecentista desta obra sobre Portugal publicada pela primeira vez em
finais do século XVII e que gozou de merecida popularidade tendo sido reeditada muitas vezes até ao século
XIX.
[ B2803 ]
€60.00

143 - VICTORINO, Virgínia - Renuncia - Lisboa: S.n., ( Impr. Lucas), 1926.- 90,
(2)p.; 23cm.-B.
Estado: Insignificante rubrica numa guarda..
1ª edição.
[ B2742 ]

€25.00

144 - WHARTON-JONES - Traite Pratique des Maladies des Yeux / traduit de
l'anglais sur la troisiéme édition revue par l'auteur avec des additions et des notes par
M. Foucher - Paris: F. Chamerot, 1862.-(8), 738p.: 4 est.col.; 18cm.-E.
Estado: MAGNÍFICA ENCADERNAÇÃO INTEIRA DE CHAGRIN VERMELHO
TENDO AO CENTRO DAS PASTAS AS ARMAS REAIS GRAVADAS A OURO.
RODAS TAMBÉM A OURO NAS SEIXAS E GUARDAS EM SETIM. Corte das folhas
dourado. Miolo com alguns picos de acidez..
Livros antigos de oftalmologia são invulgares e apreciados. Este exemplar está
valorizado com uma dedicatória do tradutor para o Rei de Portugal.
[ B2804 ]
€130.00

145 - XAVIER, Felippe Nery - Nobiliarchia Goana ou Catalogo das Pessoas que
depois da Restauração de Portugal em 1640, até o anno de 1860 tem sido agraciadas
pelos soberanos com diversos grãos do foro da nobreza e fidalguia - Nova-Goa:
Imprensa Nacional, 1862.- XXI,233p.; 21cm.-E.
Estado: Meia-encadernação de pele, da época. Pagina de rosto do primeiro volume
com acidez e corte central que se repete na segunda folha. Falta uma guarda..
JUNTO COM : FONSECA, Diogo Luiz da.- Nobiliarchia Goana ou Catalogo das
Pessoas que desde o anno de 1863 até ao de 1893 teem sido agraciadas com títulos e
fóros de nobreza, condecorações e medalhas .- Nova Goa: Imprensa Nacional, 1895.XXIII, 144, (2)p.;22cm.-E São raros os exemplares desta obra com os dois volumes juntos, pois o segundo
publicou-se muitos anos mais tarde. É obra de referência para estudos genealógicos e por isso muito
procurada.
[ B2816 ]
€270.00

