
Lista Nº 60 [  2019-04-25 ]

1 - ÁGUA VAI.- (EDITAL) - Lisboa: Na Typografica Régia Silviana, 1803.- 1f.; 
30cm.-C. 

Estado: Cartonagem em papel marmoreado..

Trata-se do edital regulador da " licenciosa devassidão em que estão os Moradores 
desta Cidade, de lançarem Agoas, Lixos, e Immmundicias das janellas para as Ruas a 
toda a hora da noite, e ainda mesmo de dia, prejudicando gravemente os que transitão 
pela mesma Cidade..." datado de 27 de Maio de 1803. JUNTO COM: EDITAL sobre o 
mesmo assunto que regula o anterior datado de 27 de Junho de 1803. Estes dois editais 
regularam um pouco o pernicioso costume tipicamente lisboeta de se lançarem águas 
sujas pelas janelas para a rua gritando "água vai!" e muitas vezes vezes mesmo sem 

qualquer aviso, o que motivou com razão algumas referências desagradáveis a esse facto registadas pelos 
viajantes estrangeiros que visitaram Lisboa. De evidente curiosidade e de interesse olisiponense.

[ A0111 ]  €50.00       

2 - ANTOLOGIA de Poesia Portuguesa erótica e satírica ( dos Cancioneiros Medievais 
à actualidade) / selecção, prefácio e notas de Natália Correia; ilustrações de Cruzeiro 
Seixas - S.l.: Afrodite, s.d. - 551p.: il.; 19cm.-E. 

Estado: Meia-encadernação de pele. Conserva as capas..

1ª edição desta apreciadíssima colectânea que inclui muitos inéditos. Vem adornada 
com estampas em separado. Foi perseguida pela censura e os editores foram a 
julgamento.

[ A0162 ]  €60.00       

3 - ANTOLOGIA do Humor Português / selecção e notas de Vergílio Martinho e 
Ernesto Sampaio; prefácio de Ernesto Sampaio - Lisboa: Edições "Afrodite", 1969.- 
XXV, 1004, (4)p.: il.; 21cm.-E. 

Estado: Boa meia.-encadernação de pele. Conserva as capas..

Notável colectânea de humor literário desde os Cancioneiros até aos nossos dias. Inclui 
muitos dos mais famosos escritores portugueses. Vem ilustrada com desenhos de 
Carlos Ferreiro, Eduardo Batarda, João Machado e José Rodrigues.

[ A0160 ]  €65.00       

https://www.livrarialuisburnay.pt
https://www.livrarialuisburnay.pt


4 - ANUÁRIO da Nobreza de Portugal I - Braga: Instituto Português de Heraldica, 
1950.- 668, (8)p.: il.; 21cm.-E. 

Estado: Encadernação editorial em tela com ferros próprios..

Primeiro volume desta importante obra genealógica, impressa em papel "Bíblia", 
ilustrada com as armas das principais famílias titulares portuguesas, preciosa fonte de 
informações genealógicas e biográficas. Da comissão de redacção fizeram parte 
conhecido genealogistas e heraldistas. É muito invulgar e procurado.

[ A0073 ]  €100.00       

5 - ANUÁRIO da Nobreza de Portugal II - Braga: Instituto Português de Heráldica, 
1964.- 1075, (4)p.:il.; 21cm.-E. 

Estado: Meia encadernação de pele. Rosto com restauro. Folhas levemente 
manuseadas, mas estimado..

Segundo volume desta obra genealógica, impressa em papel "Bíblia". Invulgar.
[ A0074 ]  €48.00       

6 - APONTAMENTOS da vida d'um homem obscuro / escriptos por elle mesmo
- Lisboa: Typographia de João Carlos d'Ascensão Almeida, 1880.- 348p.;20cm.-E. 

Estado: Encadernação inteira de percalina. Rosto com rubricas e ultimas folhas com 
margens imperfeitas..

Trata-se da rara edição original desta obra atribuída a Francisco José d'Almeida, 
convicto liberal, hoje fudamental para o estudo das lutas liberais. Dentro da nossa 
bibliografia de memorialismo também ocupa um lugar de destaque porque o seu autor 
não pertencia à aristocracia da época, mas sim à média burguesia.

[ A0052 ]  €50.00       

7 - ARCHIVO PORTUGUEZ-ORIENTAL : Fascículo 4º que contem os Concelhos de 
Goa e o Sinodo de Diamper - Nova-Goa: Imprensa Nacional, 1862.- (4), 575, 12p.; 
20cm.-E. 

Estado: Meia-encadernação de pele. Como habitualmente papel com acidez.

Mesmo volumes soltos são muito invulgares.
[ A0137 ]  €45.00       



8 - ARCHIVO PORTUGUEZ-ORIENTAL : Fascículo 6º que contem Documentos do 
seculo XVII - Nova-Goa: Imprensa Nacional, 1875.- (2), 737-1335p.;22cm.-E. 

Estado: Meia-encadernação de pele. Como habitualmente papel com acidez..

Este sexto e ultimo volume é o mais raro e dificil de obter.
[ A0136 ]  €70.00       

9 - ARQUIVO DE VIANA DO CASTELO : Repositório de estudos & Curiosidades 
Regionais / directores Abel Viana, Alberto Meira.- Vol. 1 Nº 1 (Janeiro 1934) a Vol.1 
Nº 12 (Dezembro 1934) - Viana do Castelo: S.n., 1934.- 390p.:il.; 20cm.-E. 

Estado: Os 12 numeros vêm encadernados num volume em meia-francesa. Conserva no 
final todas as capas. No canto superior direito as folhas apresentam leve humidade e 
as pastas estão imperfeitas..

Colecção completa desta importante e rara revista literaria e cultural , com excelente 
colaboração e muito ilustrada no texto. De evidente interesse regional.

[ A0079 ]  €160.00       

10 - AVTO al nacimiento de Christo nuestro señor intitulado El Cascabel del Demonio
- Cordoba: En casa de D. Gonzalo Antonio Serrano, 1734.- 24p.;21cm.-C. 

Estado: Cartonagem em papel marmoreado..

Esta peça de teatro setecentista foi publicada anónima, mas foi atribuída por alguns 
autores a D. Jerónimo Guedeja y Quiroga escritor seiscentista sevilhano. Não 
encontrámos referências a esta edição ou anteriores. Texto composto a duas colunas.

[ A0049 ]  €42.00       

11 - BEIRA-ALTA: Revista Trimestral para a publicação de documentos de estudos 
relativos às terras da Beira-Alta / edição e propriedade da Junta de Provincia; director 
Alexandre de Lucena e Vale .- Vol. I Nº 1 a Vol. LXVII (2008) - Viseu: Junta de 
Provincia e outras, 1942-2008.- 199 numeros.: il.; 22cm.-B. 

Estado: Em brochura tal como foram publicados..

Colecção seguida até 2008 desta notável revista regional que ainda se publica e é hoje 
um precioso repositório de notícias históricas, arqueológicas, genealógicas, literárias e 
culturais das Beiras com artigos assinados pelos melhores autores. Contem artigos 
importantes e muito procurados. Quase todos os volumes mais antigos estão esgotados 

e os primeiros são muito dificeis de encontrar. Podemos considerar este conjunto quase como completo, pois 
os ultimos volumes ainda se encontram para venda. Este conjunto inclui ainda o numero extra-serie dedicado 
a Salazar, o numero especial de 2001 de Bibliografia e também o numero especial comemorativo do 
centenario de El-Rei D. Duarte.

[ A0121 ]  €1300.00       



12 - CAVALEIRO ANDANTE: Semanario Juvenil / director Adolfo Simões Muller; 
editor M. Nunes de Carvalho.- Nº 1 Ano I ( 5 de Janeiro de 1952) a Nº 556 (25 de 
Agosto de 1962). - Lisboa: Empresa Nacional de Publicidade, 1952-1962.- 556 
numeros em 21 vols.: il.; 30 e 27cm.-E. 

Estado: Colecção muito estimada e atraente revestida por sóbrias e bem executadas 
encadernações em linhol vermelho com rótulos em pele negra nas lombadas. Margens 
não aparadas. Conjunto de coleccionador..

Colecção completa desta importante revista juvenil de B.D. que sucedeu 
temporalmente ao "Diabrete" e também superiormente dirigida por Adolfo Simões 

Muller e ainda com textos de Artur Varatojo, Carlos Pinhão, Ester de Lemos, Manuel Alfredo e Maria 
Fernanda Pinto. Ao nível dos ilustradores contou com o melhor em Banda Desenhada internacional: Hergé, 
E.P. Jacobs, Caprioli, Deluca, Uderzo, Cuvelier, Leloupt etc. Segundo A.J. Ferreira no J.I.P.I. soube bater-se 
de igual para igual com o seu rival "Mundo de Aventuras" num significativo duelo no reino dos jornais 
infantis. Os primeiros volumes são num formato menor.

[ A0094 ]  €1300.00       

13 - COLECÇÃO TERRAS PORTUGUESAS / publicação da Shell Company of 
Portugal Ltd. (I-XV) - Lisboa: Shell Portuguesa, s.d.- 15 vols.:il.;17cm.-B. 

Estado: .

Pensamos tratar-se de tudo quanto foi publicado desta curiosa colecção de pequenas 
publicações muito ilustradas e informativas sobre certas regiões de Portugal e Ultramar. Tal como se refere 
nalguns volumes, esta colecção foi inspirada na colecção francesa "Connaissez la France". Cada volume era 
elaborado por um especialista e contou com a colaboração de conhecidos nomes das nossas letras como 
Gustavo de Matos Sequeira, Diogo de Macedo, Carlos Olavo, Luis de Oliveira Guimarães, Jaime Lopes 
Dias, Luis Chaves, Artur Magalhães Bastos, Jaime Leal e António Ilhéu.

[ A0070 ]  €45.00       

14 - COLLECÇAM das Obras que na Academia dos Occultos se recitárão na morte do 
Fidelissimo e Augustissimo Rey D. João V na conferencia do primeiro de Setembro de 
MDCCCL - Lisboa: Na Officina de Manoel Soares Vivas, 1750.- (2)92p.; 21cm.-E. 

Estado: Excelente encadernação inteira de pele ao gosto antigo. provavelmente 
executada por mestre Império Graça. Rosto com carimbos e pequena inscrição antiga..

É rara e apreciada esta colectânea de composições poéticas panegíricas recitadas pelos 
poetas da Academia dos Ocultos sobre a morte de D. João V. Começa por um elogio 
funebre por D. Miguel de Portugal e Castro e contém um significativo numero de 
poesias assinadas pelos melhores literatos da época como: Marquês de Valença, 

António Carlos de Oliveira, Martinho de Mello e Castro, Nogueira de Andrade, Alexandre Antonio de Lima.
[ A0065 ]  €150.00       



15 - CONVERSAÇÃO FAMILIAR, e Exame Critico, em que se mostra reprovado o 
Methodo de Estudar que com o titulo de Verdadeiro, e additamento de útil á Republica, 
e á Igreja, e proporcionado ao estylo, e necessidade de Portugal expoz em dezaseis 
Cartas o R. P. Frey **** Barbadinho da Congregação de Italia e tambem frivola a 
Resposta do mesmo Reverendo ás solidas Reflexoens do P. Frey Arsenio da Piedade 
Religioso capucho.... - Valensa: Na Officina de Antonio Balle, 1750.- (24), 561, 
(4)p.;22cm.-E. 

Estado: Encadernação da época, inteira de pergaminho. As ultimas folhas estão por 
engano encadernadas nas iniciais. Levíssima humidade no rosto..

Esta obra de importancia na famosa polémica literária do "Novo Método de Estudar" foi publicada anónima 
mas segundo Banha de Andrade deve ser atribuída ao Pe. José de Araújo da Ordem de Jesus e confessor do 
Infante D. Manuel. É invulgar.

[ A0008 ]  €85.00       

16 - CORRESEPONDÊNCIA official de Luiz Antonio de Abreu e Lima actualmente 
Conde da Carreira com o Duque de Palmela: Regencia da Terceira e Governo do Porto 
de 1828 a 1835 - Lisboa: Imprensa Nacional, 1871.- (4), XV, (2), 807p.; 24cm.-E. 

Estado: Bonita meia-encadernação de pele, da época com elaborados ferros a ouro na 
lombada..

Esta correspondência é de interesse histórico em especial para o período do liberalismo 
no Porto. Como habitualmente este exemplar não possui a fotografia do Conde de 
Carreira.

[ A0164 ]  €45.00       

17 - ESCRAVATURA.- ALVARÁ para que se não levem negros dos pórtos de mar 
para terras, que não sejam dos Dominios Portuguezes. De 14 de Outubro de 1751.
- (Lisboa: S.l., 1751).- 1f.;29cm.-C. 

Estado: Cartonagem em papel marmoreado..

" Alvará em forma de Ley, por que Vossa Magestade ha por bem ordenar geralmente, 
que se não levem negros dos portos do mar para terras, que não sejão dos Reaes 
Dominios de V. Magestade, e constando o contrario se perderá o valor do escravo em 
tresdobro, a metade para o denunciante, e a outra para a Fazenda Real, e os Réos do 
contrabando serão degradados dez annos para Angola.". São raros e apreciados estes 

alvarás sobre escravatura.
[ A0110 ]  €50.00       

18 - FVUORA VILLACO / c'est a dire / LA LIBERTÉ / DE PORTVGAL. / auquel se 
montre le droit chemin & / vrais moyens de resister à l'effort du / Castillan, rompre la 
trace de ses des-/ seins, abbaiser son orgueil, & / ruiner sa puissance. / dediée aux 
Roys, Princes, Potentats & / Républiques d'Europe, particu- / liérement au Roi 
Tréschré-/ tien. / traduit de langue Castillane en / langue françoise.- Imprimé 
nouvellement - S.l.: S.n., 1641.- (12), 206, (9)p.; 14cm.-E. 

Estado: Excelente exemplar revestido por encadernação da época inteira de 
pergaminho com o titulo pintado na lombada. Ostenta na guarda o ex-libris da famosa 
biblioteca "Ávila Perez". Rubrica coeva no rosto..



Esta obra seiscentista publicada anónima e classificada na biblioteca do Visconde da Trindade como "muito 
rara" á atribuída ao Pe. José Teixeira. O tradutor para françês foi J, D, Dralymont, anagrama de Jean de 
Montlyant, que diz no final da dedicatória tê-la traduzido em "Pau, le 1 Octobre 1597". É suposto ter sido 
impressa em Leyden. É um importante título da nossa bibliografia da Restauração.

[ A0134 ]  €300.00       

19 - GALERIA DE CRIMINOSOS CÉLEBRES - História da Criminologia 
Contemporânea sob o ponto de vista descriptivo e scientifico dirigida por / Eduardo 
Fernandes (Esculápio) e J. Santos Junior (Santonillo) ; collaborada na parte scientifica 
pelos mais illustres medico-psychologos e na parte de investigação por R.J. Ferreira e 
A. Morgado - Lisboa: Typ. da Papelaria Palhares, 1896-1908.- 7 vols.: il.; 29cm.-
(Galeria dos Criminosos Célebres).-E. 

Estado: Excelente conjunto revestido pelas bonitas encadernações editoriais em tela de 
cores diferentes com ferros próprios nas pastas. Um ou outro volume levemente 
cansado nas coifas, e mancha na capa do 2º volume..

Colecção completa desta interessante e curiosa obra de grande fôlego onde se descrevem em pormenor os 
principais crimes públicos da época, acompanhados de abundantes fotografias dos criminosos. Ao mesmo 
tempo constitui um precioso repositório de informações sobre os comportamentos sociais do tempo 
acompanhadas de pertinentes interpretações psicológicas. Conjuntos completos são raros porque a obra 
publicou-se por vários anos.

[ A0028 ]  €580.00       

20 - GAZETA DE MADRID DE EL LUNES / onze de Julio, en que se refieren las 
novidades / que han venido de Flandes, Alemania, Milán, / y la Haya, y del castigo que 
se há executado / en Inglaterra com unos Piratas, y otros / levantados / Viena 4 de Junio 
de 1701. - Sevilla: S.n., 1701.- (8)p.; 20cm.-C. 

Estado: Cartonagem em papel marmoreado. Vincos de dobras nas folhas e última 
página empoeirada..

Pensamos tratar-se de um fascículo de um dos mais antigos periódicos espanhóis, hoje 
raro e apreciado. As notícias de pirataria e execuções são invulgares e muito 
procuradas.

[ E579 ]  €68.00       

21 - HISTORIA dos Mosteiros, Conventos e Casas Religiosas de Lisboa, na qual se dá 
notícia da Fundação e fundadores das Instituições Religiosas, Igrejas, Capelas e 
Irmandades desta Cidade. Com biografias, descrição de ornatos e imagens e indicações 
acerca dos Seminários e Noviciados estabelecidos em Lisboa. - Lisboa: Câmara 
Municipal de Lisboa, 1950-1972.- 2 vols. : il.; 28cm.-E. 

Estado: Meias-encadernações de pele. Conservam as capas de brochura. Estimados..

Excelente edição de um manuscrito inédito setecentista, muito informativo e de 
evidente interesse para a história olisiponense. Descreve minuciosamente muitos 
"Edíficios de Culto" existentes antes do terremoto. São invulgares os conjuntos com os 

dois volumes pois o primeiro foi publicado 20 anos antes e é hoje muito raro.
[ A0040 ]  €120.00       



22 - ILUSTRAÇÃO (A): Revista universal impressa em Paris com a collaboração 
especial dos primeiros escriptores e artistas de Portugale Brazil, e dos mais notaveis 
artistas de França, Inglaterra, Allemanha e Italia / director Mariano Pina.- Ano I Nº 1 
(Maio 1884) a Nº 184 (Janeiro 1892) - Paris; Lisboa: Mariano Pina, 1884-1892.- 184 
numeros em 8 vols.:il.; 41cm.-E. 

Estado: Meias-encadernações de tela, da época, modestas e com leves vestígios de 
humidade. Miolo bom..

Colecção completa desta importante revista literaria e artística, impressa a três colunas 
e muito ilustrada com excelentes gravuras abertas em aço e madeira. Nela colaboraram nomes grandes da 
literatura nacional como Camilo Castelo Branco, Eça de Queirós, Ramalho Ortigão, Fialho de Almeida, 
Guerra Junqueiro, Eugénio de Castro, João de Deus e outros. São muito invulgares os conjuntos completos 
com os nrs 183 e 184 que faltam quase sempre.

[ E240 ]  €320.00       

23 - IMAGEM: Revista de divulgação cinematográfica / director, editor e proprietário 
Baptista Rosa ; director adjunto Fernando d'Almeida ; redactor principal José Ernesto 
de Sousa.- 2ª Série .- Nº 1 ( Janeiro 1954) a Nº 32 ( Setembro 1959) - Lisboa: Gráfica 
Monumental, 1954-1959.- 32 numeros em 2 vols.: il.; 23cm.-E. 

Estado: Volumes encadernados em pano, com rótulos em pele nas lombadas. Todos os 
fascículos conservam as capas de brochura. Estimados..

Colecção completa da segunda sèrie (em menor formato) desta importante revista 
portuguesa de cinema. Dinamizada pelos esforços de José Ernesto de Sousa, e com 
colaboração de outros especialistas da época, apresenta numerosas traduções de artigos 

de autores estrangeiros e é hoje uma fonte inesgotável de informações sobre o cinema em Portugal naquele 
período.

[ L773 ]  €150.00       

24 - IN MEMORIAM : Aníbal Fernandes Tomás / organizado por Eloy do Amaral e 
Cardoso Martha - Lisboa: Livraria Universal, 1923.- 239p.: 3 est.; 23cm.-E. 

Estado: Meia-encadernação de pele..

Este raro volume de homenagem ao grande bibliógrafo Aníbal Fernandes Tomás 
encerra importante colaboração de qual destacamos os nomes de Brito Aranha, Delfim 
Guimarães, António Arroyo, Teófilo Braga, Raúl Brandão, Mendes dos Remédios, 
Braamcamp Freire, H. Ferreira Lima e Afonso Lopes Vieira. Contém ainda as 
transcrições de numerosas cartas de ilustres nomes da época a Tomás e uma bio-
bibliografia. Edição de autor com tiragem de apenas 150 exemplares numerados e 
impressos em papel de linho de superior qualidade.

[ A0039 ]  €55.00       



25 - ITINERARIO Lisbonense ou Directorio Geral de todas as ruas, travessas, becos, 
calçadas, praças etc. que se compreendem no recinto da Cidade de Lisboa com os seus 
proprios nomes, principio e termo, indicados nos lugares mais conhecidos e geraes, 
para utilidade, uso, e commodidade dos Estrangeiros e Nacionaes - Lisboa: Na 
Impressão Regia, 1804.- 142p.; 15cm.-E. 

Estado: Encadernação da época, inteira de pele. Estimado..

Este Roteiro da Cidade de Lisboa é raro e de manifesto interesse Olisiponense. 
Segundo Inocêncio (III, 213) o autor foi Inacio Paulino de Moraes e esta é a primeira 
edição.

[ A0140 ]  €85.00       

26 - LIVRO DOS BRAZÕES de Armas de Portugal / sob a orientação de A. de 
Gusmão Navarro - Lisboa: Livraria Aillaud & Bertrand, 1930.- XVIp.: il.;36cm.-E. 

Estado: Encadernação em percalina. Conserva as capas..

Obra de grande interesse heráldico e histórico adornada com dez estampas em 
cromolitografia onde são apresentados a cores 120 brasões de armas. Texto a duas 
colunas em português e francês. Tudo quanto se publicou.

[ A0142 ]  €70.00       

27 - MEMORIA do descobrimento e achado das sagradas reliquias do antigo santuario 
da Igreja de S. Roque com a noticia historica da fundação da mesma igreja e santuario; 
e da solemne festa com que a comissão administrativa da Santa Casa da Misericordia 
de Lisboa se propõe celebrar a renovada exposição das mesma reliquias, e sua 
restituição ao culto e veneração dos fieis, terminando com o catalogo e relação 
individual das reliquias e de outros monumentos religiosos e artisticos, novamente 
restaurados na mesma igreja e santuario. - Lisboa: Na Imprensa Nacional, 1843.- 46p.; 
20cm.-E. 

Estado: Encadernação em percalina, com titulo a ouro na pasta superior. Conserva as 
capas..

Monografia invulgar, de particular interesse pela relação das relíquias.
[ A0054 ]  €30.00       

28 - MERCURIO BRITTANICO, ou Notícias Históricas e criticas sobre os negócios 
actuaes / por J. Mallet du Pan / traduzido em portuguez.- Vol. 1 Nº 1 (Agosto/Setembro 
1798) a Vol. IV Nº 3 (Janeiro 1800) - Londres: S.n., 1798-1800.- 32 numeros em 4 
pastas. cada vol. com paginação seguida I-(6),580, (2)p.; II- 524p.; III-524p.; IV- 
496p.).-22cm.-B. 

Estado: Conjunto em cadernos cosidos tal como foi publicado, e dentro de de pastas 
cartonadas da época com fitilhos. Nestas condições peça de colecção..

Trata-se da colecção completa da tradução portuguesa deste notável periódico político 
francês editado e publicado por Mallet du Pan, e traduzido por um hum português 

emigrado em Londres. Mallet du Pan tem lugar de honra na história do jornalismo por ser considerado um 
pioneiro da reportagem política. Combateu a Revolução Francesa e foi através deste jornal que se 
divulgaram os horrores dos famosos anos do "Terror". Para nós é de particular significado a influência que 



exerceu nas mentalidades da época e na divulgação de novas ideias políticas.
[ A0113 ]  €320.00       

29 - MIL Anos de Fortificações na Península Ibérica e no Magreb (500-1500) : Actas 
do Simpósio Internacional sobre Castelos / Coord. Isabel Cristina Ferreira Fernandes
- Lisboa: Edições Colibri, 933p.:il.; 30cm.-E. 

Estado: Encadernação editorial. Estimado..

Contém muitos artigos de especialistas portugueses e estrangeiros. Profusamente 
ilustrado.

[ A0068 ]  €45.00       

30 - MOTIM LITERARIO em forma de Solilóquios / seu author José Agostinho de 
Macedo.- Segunda edição mais correcta.- Nº1 (1824) a Nº 36 (1811) - Lisboa: Na Typ. 
de Desiderio Marques Leão, 1811-1824.- 36 numeros em 4 volumes; 15cm.-E. 

Estado: Conjunto estimado revestido por bonitas encadernações da época, inteiras de 
pele..

Colecção completa deste periódico inteiramente redigido pelo Padre José Agostinho de 
Macedo. Conjuntos completos são hoje difíceis de encontrar.

[ A0030 ]  €220.00       

31 - NOTAS da Analysis Benedictina descubertas por Miguel Joachino de Freytas
- En Madrid: Bernardo Peralta, 1734.- (12), 192p.; 29cm.-E. 

Estado: Encadernação da época, inteira de pele. Com pequenos trabalhos de traça, em 
especial na coifa superior..

Segundo Inocêncio (III, 245) o nome de Miguel Joachino de Freytas seria um puro 
anagrama de Fr. Francisco de Santa Maria. Esta curiosa obra setecentista está inserida 
numa arrastada polémica da época, sobre a prioridade e prerrogativas dos Frades 
Jerónimos contra os Frades Bentos, sendo ocasionadas pela precedencia de lugar que 
uns e outros pretendiam na Procissão do "Corpus Christi" em Lisboa.

[ A0128 ]  €65.00       

32 - NOVAS INSTRUCÇÕES da Feitoria Ingleza, a respeito dos Vinhos do Douro 
Setembro de 1754 a todos os Comissarios Senhores... RESPOSTA dos Comissários 
veteranos ás Novas Instrucções da Feitoria - (S.l.: S.n.,) , 1754.- 4p.; 30cm.-C. 

Estado: Cartonagem em papel marmoreado..

Trata-se da famosa publicação avulsa setecentista, com a posição colectiva dos 
exportadores britanicos de Vinho do Porto representados pela Feitoria Ingleza sobre a 
decadencia da qualidade dos vinhos da época, acompanhada da resposta dos lavradores 
durienses representados pelo "Comissarios Veteranos" que acusam os exportadores 
ingleses de "quererem fazer o negocio todo seu e nenhum dos criadores". De muito 
interesse encontrar-se neste texto uma das mais famosas descrições das qualidades que 

um bom Vinho do Porto devia ter na época: " sendo bebida, fosse hum fogo potavel nos espíritos, huma 
polvora incendiada no queimar, huma tinta de escrever na côr, hum Brasil na doçura, huma India no 



aromatico." Peça de colecção.
[ A0108 ]  €65.00       

33 - PANORAMA PHOTOGRAPHICO DE PORTUGAL.- 1ª Serie Nº 1 (1º 
Novembro de 1869) a 1ª Serie Nº 12 (1870) - (Coimbra): S.n., 1869-1870.- 140p.: 12 
fotografias; 23cm.-E. 

Estado: Meia-encadernação de pele, da época. Rubrica na margem superior do rosto 
do primeiro numero..

Trata-se do raríssimo primeiro volume desta notável revista coimbrã, das primeiras 
entre nós a ser ilustrada com fotografias originais. Foi editada por Augusto Mendes 
Simões de Castro e encerra colaboração de importantes nomes da época. Conjuntos 
completos são hoje muito raros e valiosos, e mesmo volumes soltos como este. Falta a 

pagina de rosto.
[ A0097 ]  €120.00       

34 - PLANO GERAL das obras que convem levar a effeito nas margens do Tejo entre 
o Beato e a Torre de Belem para o melhoramento do Porto de Lisboa e 
engrandecimento da Cidade / Memória pela Comisão nomeada em Portaria de 9 de 
Setembro de 1871 - Lisboa: Imprensa Nacional, 1874.-67, (2)p.: 3 est. desd.; 32cm.-E. 

Estado: Meia-encadernação de pele da época com defeitos. Rosto com assinatura. São 
mais raros os exemplares como este com os mapas..

É muito pouco vulgar esta publicação da Comissão chefiada por Caetano Maria 
Batalha, para o ordenamento urbanístico das margens do Rio Tejo. Vem adornada com 
3 mapas desdobráveis, sendo um impresso a cores.

[ A0122 ]  €80.00       

35 - REVISTA DOS MONUMENTOS SEPULCHRAES.- Vol.I Folª. 1ª (1868) a Fol.ª 
3ª (1868) - Lisboa: S.n., ( Photographia Lisbonense), 1868.- 26p.: 4 fots.; 26cm.-E. 

Estado: Encadernação inteira de percalina com titulo a ouro na pasta superior. Rosto 
com pequenos restauros..

Pensamos tratar-se das primeiras (ou mesmo a primeira!?) revistas portuguesas a 
utilizar as fotografias como ilustrações. Dela só se publicaram 6 folhas com 7 
fotografias. Aqui presentes estão as 3 primeiras folhas e 4 das fotografias. Julgamos 
que foi dirigida por Ricardo Santos dono da "Photographia Lisbonense" e dedicava-se a 
apresentar não só os movimentos nos cemitérios de Lisboa mas também fotografias dos 

mais significativos jazigos da época. Hoje é de insigne raridade e mesmo partes incompletas como esta são 
muito difíceis de encontrar. Peça de colecção.

[ A0123 ]  €120.00       

36 - SEMANA (A) : Jornal Literário / director Silva Tullio.- Vol.II Nº 1 (Janeiro 1851) 
a Vol.I da 2ª serie Nº 6 ( Agosto 1852) - Lisboa: Redacção do Jornal, 1851-1852.- 48 
numeros (544p.) + 6 numeros (68p.),:il.; 29cm.-E. 

Estado: Meia-encadernação da época em pele, com imperfeições. Miolo bom..

É muito interessante e importante esta revista cultural/literária e de moda da época. O 
primeiro volume (que falta) foi editado pelo poeta João de Lemos, e são raríssimos os exemplares. Este 
segundo volume dirigido por Silva Túlio só se publicou até Agosto de 1852, e contem excelente colaboração 



de que destacamos, Alexandre Herculano, António Feliciano de Castilho, Mendes Leal, Luis Augusto 
Palmeirim, Rebelo da Silva, João de Lemos, Latino Coelho, Bulhão Pato e outros. De particular interesse 
ainda ser uma das nossas mais antigas revistas de moda que além de vir ilustrada com gravuras em madeira 
ao gosto da época, apresentava ocasionalmente bonitas litografias de pagina inteira com figurinos da moda 
da época com trajes de senhora e cavalheiros. Este exemplar contém 17 gravuras finamente aguareladas á 
mão e 2 a negro. Lembramos que o preço dos números com gravuras coloridas era na época o dobro das 
normais.

[ A0124 ]  €180.00       

37 - TINTIN: A Revista dos jovens dos 7 aos 77 anos / editor Fernando Ramos Silva.- 
1º Ano Nº 1 ( 1 de Junho de 1968) a 15º Ano Nº 21 ( 2 de Outubro 1982). - Venda-
Nova-Amadora: Editorial Ibis; Livraria Bertrand, 1968-1982.- 28 volumes: il.; 27cm.-
E. 

Estado: Encadernações inteiras de percalina. 4 ou 5 volumes com charneiras abertas..

Colecção completa desta apreciadíssima revista portuguesa de Banda Desenhada que 
teve grande popularidade e que apresentou histórias dos mais conhecidos autores, em 
especial de Hergé, Morris, Uderzo, E. P. Jacobs, Martin, Cuvelier, Leloup entre outros 
e os portugueses Vitor Péon, Carlos Roque, José Ruy e Manuel Vieira. Conjuntos 

completos são difíceis de formar pois os ultimos numeros são muito raros.
[ A0155 ]  €650.00       

38 - AFONSO, Domingos de Araújo e outros - Le Sang de Louis XIV / Domingos de 
Araújo Afonso, Hubert de Cuny, Simon Konarski, Albert de Mestas, Hervé Pinoteau
- Braga: S.n., 1961-1962.- 2 vols. :il.; 34cm.-E. 

Estado: Magníficas encadernações inteiras de pele com o titulo a ouro nas pastas. 
Conservam as capas..

Obra de grande fôlego com a genealogia dos descendentes do Rei de França Luis XIV, 
hoje espalhados por muitas famílias aristocráticas europeias. Vem ilustrada com muitos 
retratos. Edição de grande esmero gráfico, impressa em papel de superior qualidade e 
com tiragem de apenas 1000 exemplares.

[ A0115 ]  €200.00       

39 - AGUILAR, Francisco d\'Azevedo Teixeira d\' (Conde de Samodães) - O 
Marquez de Pombal, cem annos depois da sua morte: considerações a respeito do seu 
primeiro centenário - Porto: Livraria Religiosa e Scientifica, 1882.- 334p.; 19cm.-E. 

Estado: Meia-encadernação de pele, da época. Estimado..

Importante título da bibliografia pombalina, que acrescenta muitas informações 
inéditas.

[ A0072 ]  €45.00       



40 - ALEGRE, Manuel - Um barco para Ítaca - (Agueda): Nosso Tempo, 1971.- 63p.; 
17cm.- ( Poesia- Nosso Tempo).-B. 

Estado: .

1ª edição, perseguida pela censura.
[ A0012 ]  €15.00       

41 - ALMEIDA, Fialho de - Os Gatos: publicação mensal d'inquérito á vida 
portugueza.- Nº 1 a Nº 54 + 2ª série Nºs 1-3 ( Agosto 1889 a Janeiro 1894) - Lisboa: 
Alcino Aranha & Cia., 1889-1894.- 57 fasc. em 6 volumes; 19cm.-E. 

Estado: Excelente exemplar muito valorizado por estar revestido pelas bonitas 
encadernações editoriais em tela com ferros próprios nas pastas. Como era habitual 

na época o próprio editor descartava as capas dos fascículos, aliás são muito mais raros os exemplares com 
as encadernações editoriais do que com as capas. Nestas condições peça de colecção..

1ª edição desta bem conhecida publicação periódica do maior interesse para o estudo dos costumes da época. 
Conjuntos completos são raros pois os fascículos da segunda série são raros e difíceis de encontrar.

[ A0027 ]  €230.00       

42 - ALMEIDA, General João de - Roteiro dos Monumentos Militares Portugueses (I-
III) - Lisboa: S.n., (ed. do autor), 1945-1946.- 3 vols.: muito il.; 10 mapas desd.; 25cm.-
(Ao serviço do Império X).-B. 

Estado: É obra invulgar completa como esta. Capas com manchas e uma ou outra 
quase solta. Miolo estimado..

Trata-se da nossa mais completa obra sobre castelos e outras construções 
militares.Vem profusamente ilustrada com figuras no texto e em separado e mapas 
desdobráveis. É muito informativa. O primeiro volume abrange os distritos da Guarda, 
Castelo Branco e Viseu; o segundo os distritos de Aveiro, Coimbra, Leiria e Santarém; 

o terceiro os distritos de Portalegre, Évora, Beja e Faro. Edição numerada e rubricada pelo autor.
[ A0038 ]  €140.00       

43 - ANDRADE, Diogo Paiva de - SERMÕES Do / DOVTOR DIOGO / DE PAYVA. 
/ Dandrade / PRIMEIRA PARTe. / Começa no Primeiro Domingo do Advento, & 
acaba na Festa do Santissimo sacramento / Recopilados dos proprios originais por / F. 
Manoel da Conceição seu- / brinho.... - Em Lisboa: Por Pedro Crasbeech, 1603.- (25), 
355f. numeradas pela frente; 18cm.-E. 

Estado: Encadernação da época inteira de pergaminho com defeitos e manchas. Miolo 
com insignificantes furos de traça marginais e ocasionais. e ultimas folhas com 
mancha antiga já desvanecida..

São raros e apreciados os Sermões deste teólogo quinhentista professor em Coimbra. 
Este exemplar na colação corresponde ás referências bibliográficas mas a pagina de rosto de composição 
simples não corresponde á portada referida nas bibliografias. Admitimos que se trate de um outro rosto da 
época destinado a compor exemplares na falta do outro ou quem sabe uma falsificação antiga! É assunto a 
estudar. Como habitualmente também sem o retrato do autor que falta sempre.



[ A0126 ]  €85.00       

44 - ARAÚJO, Luis d\' - Cantigas do Fado : Nova collecção de cantigas inéditas 
escriptas delicadamente para se cantarem à guitarra e ao piano.- 3ª edição revista e 
augmentada com muitas outras cantigas - Lisboa: Livraria editora de J. J. Bordalo, 
1881.- 128p.; 20cm.-E. 

Estado: Encadernação inteira de percalina com título a ouro na pasta superior. 
Conserva as capas, com restauros marginais..

Com evidente interesse para a história do Fado. Esta 3ª edição é a mais completa. É 
invulgar.

[ A0053 ]  €30.00       

45 - AROUCA, António Mendes - LICENCIATI / ANTONII MENDES / AROUCA, 
/ J.C. LUSITANI, / IN ACADEMIIS TAM SALMANTICENSI, / quam Conimbricensi 
utriusque Juris proffessoris..... ALLEGATIONES / JURIS, / IN QUIBUS 
QUAMPLURIMAE VALDE / utiles, & necessariae quastiones in Lusitaniae / 
Tribunalibus disceptatae proponuntur.... OPUS POSTHUMUM.... - Ulyssipone: 
Sumptibus Michaelis Manescal, 1690.- (16), 394p.;29cm.-E. 

Estado: Encadernação da época, inteira de pele. Como habitualmente com algumas 
anotações marginais coevas. Insignificantes manchas marginais e acidez leve em 
algumas folhas. Estimado..

Trata-se da rara primeira edição (póstuma) ainda seiscentista deste tratado de Direito, 
que conheceu varias edições posteriores. O texto vem composto a duas colunas.

[ A0033 ]  €100.00       

46 - AZEVEDO, Carlos de - Baroque Organ-Cases of Portugal - Amsterdam: 
Uitgeverij Fritz Knuf, 1972.- 130p.:il.; 28cm.-( Bibliotheca Organologica; 50).-E. 

Estado: Encadernação editorial em tela com ferros próprios..

Desenvolvido estudo histórico sobre os órgãos em Portugal, muito ilustrado.
[ A0006 ]  €25.00       

47 - BANCES CANDAMO, Francisco - LA GRAN / COMEDIA / DE LA 
RESTAVRACION / DE BVDA. / FIESTA QUE SE HIZO A SUS MAGESTADES, 
AL AUGUSTO / nombre del Señor Emperador, en el Real Palacio del Buen Retiro...
- S.l.: S.n., s.d.- (40)p (não numeradas); 22cm.-C. 

Estado: Cartonagem em papel marmoreado. Pequena mancha antiga em algumas 
folhas..

É muito apreciada e invulgar esta "comédia histórica" banciana em que o autor 
descreve a tomada da cidade de Buda na Hungria pelos exércitos do Imperador 
Leopoldo Iº que estava ocupada pelos turcos chefiados por Mustafá Pasha. Esta 

reconquista foi na época um grande acontecimento europeu, pela derrota do "Grande Turco". Pensamos 
tratar-se da edição ainda seiscentista referida por Palau (23134) com 20 folhas. O texto vem composto a duas 
colunas



[ A0048 ]  €55.00       

48 - BARBARICA, Fr. João - Espelho Monastico e Catholico que em discursos 
moraes, e predicaveis sobre os dictames que para a vida religiosa, e perfeita escreveo o 
melifluo Doutor S. Bernardo no seu Tratado de modo de viver bem / traduzido de latim 
em portuguez pelo ..... mostra com clareza a formosura das virtudes, e deformidade dos 
vícios..... - Coimbra: No Real Collegio das Artes da Companhia de Jesus, 1756.- (50), 
352p.; 21cm.-E. 

Estado: Encadernação da época inteira de pele. Leve acidez devido à qualidade do 
papel..

Trata-se da tradução para português de uma importante obra de moral e teologia de São 
Bernardo de Claraval famoso Doutor da Igreja. Frei João de Barbarica era natural de Penamacor e cedo 
recebeu a cógula cistercience. Foi Mestre jubilado de Teologia e Confessor das Religiosas do Real Convento 
de S. Diniz de Odivelas.

[ A0090 ]  €85.00       

49 - BARBOSA, Agostinho - AUGUSTINI / BARBOSAE, / J. U. D. LUSITANICI, / 
PROTONOTARII APOSTOLOCI, ..... COLLECTANEA / IN CODICEM 
JUSTINIANI , / ex Doctoribus tum priscis, tum neotericis. .. - editio ultima prioribus 
emendatior - Venetiis: Apud Natalem Feltrini, 1714-1715.- 2 vols.:. 

Estado: Encadernações da época, inteiras de pele..

Bonita edição setecentista, impressa em Veneza, desta obra sobre Direito Canónico que 
conheceu na sua época grande aceitação. As páginas de rosto vêm impressas a negro e 
vermelho e estão adornadas com uma bonita vinheta com a marca do impressor. O 
texto vem composto a duas colunas.

[ A0062 ]  €120.00       

50 - BARBOSA, Inácio de Vilhena - Monumentos de Portugal: históricos, artísticos e 
archeológicos - Lisboa: Castro & Irmão, 1886.- (14), XIV, 500p.: il.;23cm.-E. 

Estado: Meia-encadernação de pele, da época, com imperfeições nas coifas. Rosto com 
acidez..

Obra apreciada, numa edição cuidada, adornada com um retrato do autor e grande 
numero de gravuras, todas abertas em madeira pelos melhores artistas da época: 
Nogueira da Silva, J. Coelho e J. Pedrozo. Com evidente interesse artístico e regional.

[ A0096 ]  €60.00       

51 - BARTHOLO, Maria de Lourdes - A obra artística de El-Rei D. Carlos / prefácio 
de João Couto - Lisboa: Fundação da Casa de Bragança, 1963.- 223p.:il.; 32cm.-B. 

Estado: Capas editoriais com sobrecapas ilustradas. Estimado..

Excelente inventário das obras artísticas de D. Carlos existentes nos Museus Nacionais, 
com desenvolvidas descrições técnicas e abundante iconografia, por vezes a cores. 
Invulgar e procurado.

[ A0031 ]  €65.00       



52 - BEÇA, Humberto - Castelos de Portugal : Os castelos da Beira Historica
- Porto: Companhia Portuguesa Editora, 1922.- 55p.:il.; 23cm.-B. 

Estado: .

Tése apresentada ao Congresso Beirão em Vizeu.
[ A0009 ]  €22.00       

53 - BOCAGE, Manuel Maria Barbosa du - Espantosas acções d'Antão Broega, 
memoravel narigudo: poema por... - Lisboa: na Typ. de Manoel de Jesus, 1835.- 24p.; 
16cm.-E. 

Estado: Excelente encadernação inteira de pele ao gosto antigo executada por mestre 
Império Graça. Peça de colecção..

Trata-se de uma das mais curiosas e raras obras de Bocage.
[ A0060 ]  €85.00       

54 - BOTO, António - Curiosidades estheticas: com palavras de Junqueiro, um retrato 
do autor e outras referencias valiosas - Lisboa: typographia de Libanio da Silva, 1924.- 
(14), 25, (8)p.: 1 retr.; 25c m.-E. 

Estado: Meia-encadernação de pele. Conserva as capas. Como habitualmente com 
leves picos de acidez no retrato..

1ª edição deste importante livro de poesia, adornado com um retrato do autor 
desenhado por Almada Negreiros. De esmerado apuro gráfico vem impresso em papel 
de superior qualidade. É hoje raro.

[ A0058 ]  €120.00       

55 - BRASIL - ÍNDIOS - Alvará.- "Ley porque V. M. ha por bem restituir aos Índios 
do Grão Pará, e Maranhão a liberdade das suas pessoas e bens, e commercio na fórma 
que nelle se declara..Lisboa 6 de Junho de 1755 - S.l. (Lisboa): S.n., 1755.- 12p.; 30cm.-
C. 

Estado: Cartonagem em papel marmoreado.

Importante e significativo alvará pombalino a conceder a liberdade aos Índios 
Brasileiros.

[ A0107 ]  €55.00       



56 - BRITO, J. J. Gomes de - Ruas de Lisboa: Notas para a história das vias públicas 
lisbonenses / obra póstuma revista e prefaciada por António Baião - Lisboa: Livraria 
Sá da Costa, 1935.- 3 vols.:il.; 22cm.-E. 

Estado: Boas encadernações inteiras de tela com títulos a ouro nas pastas superiores. 
Conservam as capas. Estimados..

Importante título de interesse olisiponense muito informativo. Vem ilustrado com um 
retrato do autor, e enriquecido com um extenso prefácio por António Baião.

[ A0063 ]  €120.00       

57 - BUFFON, L. L. - - Oeuvres complétes de Buffon avec des extraits de Daubenton 
et la classification de Cuvier.- - Paris: chez Furne et Cie., 1848-1853.-6 vols. [ (4), 782 
; (4), 775 ; (4), 726 ; (4), 784 ; (4), 653 ; (4), 732 ]p.: 1 retr.: 5 mapas, 122 estampas; 
26cm.-E. 

Estado: Conjunto revestido por bonitas meias-encadernações de chagrin, da época. 
Folhas iniciais de alguns volumes com acidez. Conjunto estimado e atraente..

Apreciada edição das obras de Buffon, hoje um clássico da história natural, ilustrada 
com um retrato do autor, 5 mapas e 122 estampas em separado que figuram muitas 
espécies de animais. Aquelas são bonitas gravuras finamente abertas em aço, todas 

aguareladas á mão e de bonito efeito estético. Algumas vêm assinadas pelo desenhador (Traviés) e pelo 
gravador (Pardinel). O texto composto a duas colunas é muito informativo.

[ L327 ]  €550.00       

58 - CALDERON DE LA BARCA, Pedro - LA GRAN COMEDIA / LA CISMA / 
DE INGLATERRA. / DE DON PEDRO CALDERON / de la Barca - S.l.: S.n., S.d.- 
20f. numeradas pela frente; 22cm.-C. 

Estado: Cartonagem em papel marmoreado..

Pensamos tratar-se de uma edição ainda seiscentista deste apreciado drama histórico. O 
texto vem composto a duas colunas.

[ A0047 ]  €45.00       

59 - CÂMARA, Tomás Júlio Leal da - DESENHO SATÍRICO.- Original assinado,( 
42 x 54cm.) em técnica mista e gouache, publicado na revista francesa L'Assiette au 
Beurre nº 109 de Maio de 1903 com o título: " Casseroles d'Outre-Manche". - (Paris), 
1903. 

Estado: Leve humidade no canto superior esquerdo e margem superior sem afectar as 
figuras. Juntamos um exemplar do Nº 109 da revista l'Assiette au Beurre..

Soberbo exemplo dos notáveis desenhos caricaturais que o génio de Leal da Câmara produziu para a Revista 
l'Assiette au Beurre, tornando-o um dos expoentes máximos desta arte em França em inícios do século 
passado. Das centenas de ilustrações que então publicou poucos exemplares chegaram até nós e julgamos 
que no próprio Museu Leal da Câmara só existem dois ou três! Além de ser evidentemente uma preciosa 
peça de colecção deste apreciado artista é também de grande interesse e significado para o estudo da 
ilustração gráfica.

[ A0151 ]  €1600.00       



60 - CAMÕES, Luís de - Os Lusíadas : grande edição illustrada / revista e prefaciada 
pelo Dr. Sousa Viterbo - Lisboa: Empreza da Historia de Portugal, 1900.- VII, 
558p.:il.; 29cm.-E. 

Estado: Este exemplar revestido pela encadernação editorial conserva em bom estado 
os ferros policromados na pasta superior ´e o corte das folhas a dourado ainda 
perfeito o que é raro. Apresenta uma dedicatória no rosto. e pequenos pingos de tinta 
na pasta inferior..

Apreciada edição com diversas ilustrações de Roque Gameiro e Manuel de Macedo. O 
texto segue a edição do "Morgado de Mateus".

[ A0034 ]  €85.00       

61 - CAMPOS, Correia de - Arqueologia Árabe em Portugal - Lisboa: Ed. do autor, 
1965.- 326p.:il.; 28cm.-E. 

Estado: Encadernação editorial com sobrecapa..

Importante estudo histórico/artístico dos poucos feitos sobre este assunto. Edição 
cuidada impressa em papel couché e muito ilustrada. Apresenta no final detalhados 
índices, geográfico e onomástico.

[ A0042 ]  €65.00       

62 - CAMPOS, Correia de - Monumentos da Antiguidade Árabe em Portugal - 
Lisboa: Edição do autor, 1970.- 395, (2)p.: il.; 29cm.-E. 

Estado: Encadernação editorial com sobrecapa..

Excelente estudo artístico, profusamente ilustrado no texto e em separado., dos poucos 
publicados entre nós sobre este assunto. Edição de autor hoje invulgar e procurada.

[ A0043 ]  €75.00       

63 - CÂNCIO, Francisco - Lisboa: Figuras e casos do passado - (Lisboa): S.n. (Imp. 
Baroeth), 1942-1943.- 3 vols. em 1: il.; 23cm.-E. 

Estado: Boa meia-encadernação, de pele..

Esta obra publicada em fascículos é hoje difícil de encontrar completa. É muito 
apreciada pelas evocações históricas de muitas figuras típicas da sociedade e da história 
portuguesa do século XIX. Vem muito ilustrada com figuras intercaladas no texto.

[ A0161 ]  €100.00       



64 - CÂNCIO, Francisco - O Paço da Ajuda - Lisboa: Imprensa Barreiros, 1955.- 
477p.: il.; 26cm.-E. 

Estado: Encadernação inteira de percalina. Conserva as capas do primeiro fascículo. 
Estimado..

Monografia muito informativa e cheia de episódios históricos relacionados com o 
palácio. Justamente apreciada.

[ A0025 ]  €65.00       

65 - CÂNCIO, Francisco - O Paço de Queluz - S.l.: S.n., 1950.- (6), 509p.:il.; 26cm.-E
. 

Estado: Estimada. Com a encadernação editorial em tela com ferros próprios na pasta 
superior..

Monografia de grande interesse histórico/artístico e descritivo repleta de episódios da 
vida cortesã em Queluz. Vem ilustrada com figuras no texto e em separado. É obra 
apreciada e procurada.

[ A0015 ]  €95.00       

66 - CARNEIRO, Manuel Borges - Portugal regenerado em 1820 .- Segunda edição 
consideravelmente accrescentada - Lisboa: Na Typografia Lacerdina, 1820.- 105p.; 
15cm.-E. 

Estado: Meia-encadernação de pele, da época. Rosto com rubrica e nome do autor a 
tinta e pequena mancha..

Discurso político importante para a história da revolução vintista. Foi publicado 
anónimo e como de costume escreveram a tinta o nome do autor no rosto.

[ A0088 ]  €35.00       

67 - CHAVES, Luís - Os Pelourinhos : elementos para o seu catálogo geral - LIsboa: 
Edições José Fernandes Junior, 1938.- 109p.: il.; 24cm.-B. 

Estado: .

Ilustrado no texto e muito informativo.
[ A0010 ]  €25.00       



68 - CHOCOLATE - EDITAL que regula a venda de chocolate. - (Lisboa): Na Régia 
Tipografica Silviana, (1801).- 1 f.; 30cm.-C. 

Estado: Cartonagem em papel marmoreado..

" Sendo presente ao Principe Regente Nosso Senhor, por Consulta do Senado da 
Camara, em requerimento dos Negociantes desta Cidade, que a venda do Chocolate por 
grosso, ou miudo, seria muito util ao Povo desta capital, e seu Termo, logo que não 
fosse privativa aos Mestres do Officio de Chocolateiro; mas que podesse toda, e 
qualquer pessoa vender o dito Chocolate por grosso, ou miudo, e mandallo para fóra do 
Reino, sendo porém o dito Chocolate fabricado pelos Mestres do dito officio, e por 
elles marcado...". Tratou-se da abertura do comércio de chocolate, ditado pela pressão 

popular provocada pela grande procura que o produto tinha.
[ A0102 ]  €35.00       

69 - COLAÇO, Branca de Gonta de ; ARCHER, Maria - Memórias da Linha de 
Cascais - Lisboa: Parceria António Maria Pereira, 1943.- 370, (2)p.; 19cm.-E. 

Estado: Meia-encadernação de pele. Rubricas. Levíssima humidade nas ultimas folhas. 
Conserva as capas embora imperfeitas..

Interessantes e muito apreciadas crónicas de cariz memorialista sobre a costa de Lisboa 
a Cascais e a sua sociedade.

[ A0099 ]  €40.00       

70 - CORDEIRO, Pe. Valério - A ultima Condessa de Athouguia (Memorias 
Autobiographicas) / prefácio , introducção e notas por...- 2ª edição. - Braga: S.n., 
1917.- LXVI,89, (2)p.; 18cm.-E. 

Estado: Encadernação em percalina. Conserva as capas (a inferior com defeito). 
Carimbos de posse no anterrosto..

Publicação deste interessante manuscrito autobiográfico inédito, enriquecido com um 
extenso estudo preliminar do Pe. Cordeiro.

[ A0120 ]  €45.00       

71 - COSTA, João Martins da - DOMUS / SUPPLICATIONIS / CURIAE / 
LUSITANAE / ULYSSIPONENSIS MAGISTRATUS / STYLI / SUPREMIQUE 
SENATUS CONSULTA, / AUCTORE DOCTORE JOANNHE MARTIS A'COSTA... 
PRACTICA DELEGATIONUM CRIMINALIUM, / vulgo Alçadas.... - Civitate 
Virginis: Apud Emmanuelem Pedroso Coimbra, 1745.- (4), 296p.; 30cm.-E. 

Estado: Encadernação da época, inteira de pele. Insignificantes picos de traça 
marginais..

Bonita edição já setecentista deste tratado de direito. A página de rosto vem impressa a 
negro e vermelho e o texto composto a duas colunas.

[ A0071 ]  €70.00       



72 - CRUZ-QUEBRADA - PONTE SEISCENTISTA sobre o Rio Jamor.- 
AGUARELA original 20 x 30cm. - Terceiro quartel do Sec. XIX.. 

Estado: Com "passe-partout" da época empoeirado..

Esta bonita aguarela de mérito artístico figura a velha ponte do Seculo XVII que liga as 
duas margens do Rio Jamor e cuja construção foi atribuída a Frei Rodrigo de Deus. Vê-se ao fundo uma casa 
apalaçada que pensamos poder tratar-se da antiga Quinta da Bela Vista onde foi construído o actual Palacete 
de Stª Sofia. Vem assinada mas não conseguimos identificar o autor. Pela proveniência não descartamos a 
possibilidade de ser trabalho do Conde de Pernes.

[ A0159 ]  €220.00       

73 - DANTAS, Júlio - O Amor em Portugal no século XVIII / ilustrações de Alberto 
de Sousa - Porto: Livraria Chardron, 1916.- 364p.:il.;25cm.-E. 

Estado: Meia-encadernação de pele, com capas. Charneira um pouco aberta junto á 
coifa superior..

Apreciada edição ilustrada desta apreciadíssima obra de evocações históricas talvez a 
mais procurada deste autor.

[ A0085 ]  €35.00       

74 - DELAUNAY, Sónia - Sonia Delaunay / Maio-Junho 1972 - Galeria 111 - Zen
- Porto: Galeria 111; Zen, 1972.- pag. não numerada: il.; 28cm.-B. 

Estado: Estimado. Muito valorizado com a inclusão do desdobrável volante onde se 
anunciam para venda na ocasião, as gravuras " Auto-Retrato" e "Bonecos 
Portugueses" hoje muito apreciadas e procuradas..

É muito apreciado e invulgar este catálogo com texto de Fernando Pernes. Vem 
ilustrado por vezes a cores.

[ A0022 ]  €30.00       

75 - DOM JOÃO VI - Brasil - REAL DECRETO de 26 de Novembro de 1807
- (Lisboa): Na Officina de António Rodrigues Galhardo, 1807.- (6)p.; 30cm.-C. 

Estado: Cartonagem em papel marmoreado..

Trata-se do famoso decreto em que D. João VI (então Príncipe Regente) anuncia que 
decidiu "passar com a Rainha Minha Senhora e Mãi, e com toda a Real Família para os 
Estados da America, e estabelecer-me na Cidade do Rio de Janeiro até à Paz Geral". 
No mesmo diploma, além de deixar nomeados os elementos do futuro Conselho de 
Regência, dá instrucções para a governação e comportamento perante as tropas 
francesas de Napoleão que chegariam à capital poucos dias depois. De grande 
significado histórico.

[ A0109 ]  €65.00       



76 - EGIPTO - ALBUM em formato oblongo com 124 fotografias (albuminas) com 
22 x 28 cm. de finais do século XIX quase todas identificadas e assinadas pelos ateliers 
de Pascal Dittrich ( Primeiro fotógrafo alemão a estabelecer-se no Egipto, e fotógrafo 
da Casa Real) , Jean Pascal Sebah (filho do primeiro fotógrafo turco estabelecido no 
Cairo), M. Moreno ( que não identificámos) e algumas fotos do Sudão de atelier não 
identificado. - . 

Estado: Album em percalina com o título a ouro na pasta superior. Estimado..

É uma colecção muito vasta e interessante de fotografias do Egipto que representam 
além dos clássicos monumentos da região, tipos da população, mercados, antiga 

barragem d'Assuão etc.
[ A0114 ]  €850.00       

77 - ENCADERNAÇÃO - CULTOS de Devoção e Obsequios que se dedicão ao 
Thaumaturgo Portuguez St. António de Lisboa em os dias da sua nova Trezena / 
ordenados por hum Devoto do mesmo Santo, para se praticarem na sua própria Casa
- Lisboa: Na Officina de Simão Thaddeo Ferreira, 1802.- 128p.: notação musical; 
15cm.-E. 

Estado: Este exemplar está revestido por uma magnífica encadernação da época, 
inteira de chagrin vermelho com elaborados trabalhos a ouro nas pastas. Estas têm ao 
centro as armas reais portuguesas com as armas dos Bulhões da Casa Professa de Stº 
António, um dos nossos super-libros mais apreciados. Ultima folhas e pasta inferior 
com vestígios antigos de humidade. Corte das folhas dourado..

Obra devocional, de esmerado apuro gráfico, ocasionalmente com notação musical.
[ A0129 ]  €220.00       

78 - ERVIDEIRA, Artur - Os meus cavalos: Cavalos de Portugal - Lisboa: Ed. do 
autor (Bertrand Irmãos), s.d.- 159, (4)p.:il.; 30cm.-E. 

Estado: Exemplar com encadernação editorial um pouco manuseada, com alguns 
sublinhados a lápis e anterrosto com restauro no festo. As ultimas folhas apresentam 
leve humidade marginal. Valorizado com um cartão autógrafo do Dr. Ervideira..

Obra de cariz memorialista, muito ilustrada. Além do evidente interesse para a história 
do cavalo português é também importante para a história da tauromaquia e da cinofilia, 
pois está repleta de memórias e curiosas observações do autor sobre cães.

[ A0119 ]  €50.00       

79 - FELICIUS, Hector - DN. HECT. / FELICII, / IVRISCONSVLTI / ITALIAE 
PRAECLARISSIMI. / Tratatus desideratissimus. / DE COMMVNIONE SEV 
SOCIETATE, .... Primum in Germania ab Angelo Felicio, auctoris filio... Cum notis & 
additionibus H. Boxelli J.C.... - Genevae : Sumptibus Leonardi Chouet, 1577.- (12), 
494, (58)p.; 23cm.-E. 

Estado: Encadernação da época inteira de pele. Rubricas no rosto. Anotações coevas 
marginais. Manchas marginais em algumas folhas..

Bonita edição quinhentista deste tratado de Direito das Sociedades Comerciais escrito 
pelo italiano H. Felicius. Esta edição vem corrigida e aumentada por H. Boxell. Página 

de rostto impressa a negro e vermelho e adornada com uma vinheta com a marca do impressor.
[ A0135 ]  €120.00       



80 - FERREIRA Vergílio - Aparição: Romance - (Lisboa): Portugália Editora, s.d. 
(1959).- 254, (2)p.; 20cm.-B. 

Estado: Exemplar muito valorizado com dedicatória do autor..

1ª edição, hoje já invulgar.
[ A0005 ]  €75.00       

81 - FERREIRA, Godofredo - A Corte Arquiepiscopal de Braga e os seus Correios-
Móres / apontamentos coligidos por.. - Lisboa: S.n., (Soc. Astória), 1956.- 221, 
(2)p.:il.; 24cm.-B. 

Estado: Estimado. Valorizado com dedicatória do autor..

Importante estudo histórico ainda com interesse regional. É uma invulgar separata do 
"Guia Oficial dos C.T.T." com tiragem limitada de 400 exemplares. Ilustrado em 
separado

[ A0017 ]  €30.00       

82 - FERREIRA, Godofredo - Coisas e Loisas do Correio - Lisboa: S.n., (Soc. 
Astória), 1955.- (6), 231, (5)p.: il.; 24cm.-B. 

Estado: Exemplar valorizado com dedicatória do autor..

Colectânea de interessantes artigos relacionados com os Correios publicados 
ocasionalmente no Mensário Guia Oficial dos C.T.T. Teve uma tiragem de apenas 400 
exemplares. Vem ilustrado com estampas impressas em papel couché.

[ A0003 ]  €38.00       

83 - FERREIRA, Godofredo - Des Grands Maîtres des Postes du Royaume aux 
Administrateurs généraux des Postes et de Télégraphes / légéres contributions 
biographiques reunies par...; traduction de Jorge Guimarães Daupiás.- 2e édition revue 
et augmentée - Lisbonne: C.T.T., 1943.- 337, (6)p.:il.; 24cm.-B. 

Estado: Capas levemente empoeiradas. Exemplar valorizado com dedicatória do autor..

Estudo muito informativo e ilustrado com retratos e bio-bibliografias. Invulgar e 
apreciado.

[ A0004 ]  €42.00       



84 - FERREIRA, Godofredo - O Convento de Santo António da Convalescença: 
padroado dos Correios-Móres do Reino / notas coligidas por... - Lisboa: S.n., (Soc. 
Astória), 1962.- 97, (4)p.:il.; 23cm.-B. 

Estado: Estimado. Valorizado com dedicatória do autor..

É uma invulgar separata do "Guia Oficial dos C.T.T." com tiragem de apenas 250 
exemplares.

[ A0016 ]  €25.00       

85 - GAGO, João Nunes - Tratado Phizico-Chimico-Medico das Águas das Caldas da 
Rainha, no qual se incorporoua Relação da epidemia que pelos fins do anno de 1775, e 
todo o ano de 1766 se padeceo no sitio do Seixal - Lisboa: Na Typografia Rollandiana, 
1779.- (16), 289, (6)p.; 12cm.-E. 

Estado: Encadernação da época inteira de pele. Várias rubricas antigas no rosto e 
folha de guarda. Cortes na pasta superior..

É rara esta obra setecentista de hidrologia. De particular interesse conter a "Relação" da 
epidemia no Seixal em 1766. É também de interesse regional.

[ A0087 ]  €120.00       

86 - GIACOMETTI, Michel - Cancioneiro Popular Português / com a colaboração de 
Fernando Lopes-Graça - Lisboa: Círculo de Leitores, 1981.- 343p.:il.; 28cm.-E. 

Estado: Estimado. Conserva a sobrecapa..

Notável recolha etnográfica, de evidente interesse literario e musical, numa excelente 
edição ilustrada por vezes a cores.

[ A0037 ]  €45.00       

87 - GOULD, Robert Freke - The History of Freemasonry: its antiquities, Symbols, 
Constitutions, Customs, Etc. embracing an investigation of the records of the 
organisation of the fraternity in England, Scotland, Ireland, British Colonies, France, 
Germany, and the United States... - London: The Caxtom Publishing Company, s.d.- 6 
vols. il.; 29cm.-E. 

Estado: Conjunto muito estimado revestido pelas magníficas encadernações editoriais 
em tela com ferros próprios nas lombadas e pastas. Corte das folhas dourado. 
Conjunto atraente..

Trata-se da mais apreciada edição em seis volumes desta notável obra sobre a história da Maçonaria. Além 
do texto muito informativo vem ilustrada com 36 estampas, muitas em excelentes cromolitografias que 
representam as bonitas alfaias das cerimónias da ordem.

[ A0141 ]  €580.00       



88 - GUIMARÃES, Alfredo ; SARDOEIRA, Albano - Mobiliário artístico 
português: elementos para a sua história (I- Lamego) - Porto: Marques Abreu, 1924.- 
108p.:il.; 26cm.-B. 

Estado: Levíssima humidade no corte das folhas. Estimado..

Trata-se do primeiro volume desta notável obra de antiguidades, muito ilustrado com 
estampas. É o mais raro pois nunca foi reeditado como o segundo.

[ A0002 ]  €55.00       

89 - HORÁCIO FLACCO, Q. - Arte poetica de Q. Horacio Flacco / traduzida, e 
illustrada em Portuguez por Candido Lusitano.- Segunda Edição correcta e emmendada
- Lisboa: Na Officina Rollandiana, 1778.- (30), 255p.; 17cm.-E. 

Estado: Encadernação da época, inteira de pele, sem as folhas de guarda..

Edição esmerada impressa em bom papel. É apreciadíssima esta tradução de Francisco 
José do Nascimento da famosa poética de Horácio, não só porque vem enriquecida com 
desenvolvidas notas históricas e literárias, mas também porque tem o texto em latim 
em face.

[ A0127 ]  €45.00       

90 - IMPRENSA RÉGIA - ALVARÁ que aceita a demissão de Administrador da 
Impressão Regia a Simão Thaddeo Ferreira, sendo nomeados provisóriamente para o 
substituírem como administradores o Pe. Fr. José Marianno da Conceição Velloso, 
Custódio José de Oliveira e Joaquim José da Costa e Sá. - (Lisboa): Na Regia Officina 
Typografica, 1803.- (1 )f. ; 30cm.- C. 

Estado: Cartonagem em papel marmoreado..

JUNTO COM: ALVARÁ - "CATÁLOGO dos Papeis, que devem ser impressos 
privativa, e exclusivamente na Regia Officina Typografica" dado no Palácio de Queluz 
em 19 de Abril de 1803. São dois alvarás marcantes para a história da Imprensa Régia.

[ A0104 ]  €42.00       

91 - JERUMENHA - SENTENÇA "de Veríssimo António da Gama Lobo, 
Governador que foi da Praça de Jerumenha, depois de o haverem justa e dervidamente 
comdemnado á pena de morte...Lisboa 13 de Janeiro de 1802" - (Lisboa): Na Regia 
Oficina Typografica, 1802.- 8p.; 30cm.-C. 

Estado: Cartonagem em papel marmoreado..

Trata-se da sentença de morte (depois comutada em degredo para Angola) aplicada ao 
Governador da Praça de Jerumenha que perante as forças Espanholas e Francesas (na 
famosa "Guerra das Laranjas") decidiu entregar a Praça sem resistência. De evidente 
curiosidade histórica e interesse regional.

[ A0103 ]  €38.00       



92 - JESUÍTAS - ALVARÁ " Carta de Lei por que V.M. conformando-se com as 
Paternaes Intenções do Mui Santo Padre Clemente XIV, .... e acordando o seu Real 
Beneplacito, e Regio Auxillio á Bulla que principia: Dominus, ac Redemptor Noster 
Jesus Christus, dada no dia vinte e hum de Julho deste presente anno, que supprimio, e 
extinguio inteiramente a Companhia denominada de Jesus, todos os seus Estatutos, e 
Privilegios: Manda munir com a Sua Real Authoridade a execução das referidas 
Determinações Apostolicas em todos os seus Reinos e Dominios...Lisboa 13 de 
Setembro de 1773" - (Lisboa: Regia Officina Tipografica, 1773.- 46p.;30cm.-C. 

Estado: Cartonagem em papel marmoreado. Leve humidade na margem inferior de 
algumas folhas..

Trata-se do importante Alvará que dissolveu em Portugal a Ordem dos Jesuítas, acompanhado do famoso 
Breve do Papa Clemente XIV "pelo qual a Sociedade chamada de Jesus se extingue, e supprime em todo o 
orbe", com pagina de rosto própria.

[ A0106 ]  €65.00       

93 - JESUS MARIA JOSÉ, Fr. Pedro de - Chronica da Santa, e Real Provincia da 
Immaculada Conceição de Portugal, da mais estreita, e regular observancia do Serafim 
chagado S. Francisco... em que se mostra a sua origem de entre todas as Provincias 
deste Reino: a sua erecção: mercês, e benefícios, que lhes fizerão os Monarcas, e 
pessoas Reaes desde o seu principio: a fundação dos primeiros tres Conventos.....- 

segunda impressam - Lisboa: Na Officina de Manuel Manescal da Costa, 1760.- 2vols.; 34cm.-E. 

Estado: Encadernações da época inteiras de pele, com defeitos antigos nas coifas e um ou outro trabalho de 
traça. Ostentam nas guardas o ex-libris heráldico da Biblioteca "Sousa da Câmara"..

Importante crónica monástica setecentista, repleta de informações históricas e biográficas, hoje rara e 
apreciada. Sob o ponto de vista gráfico é de uma execução primorosa e vem impressa em papel de linho de 
superior qualidade. As páginas de rosto são impressas a negro e vermelho, e o texto vem adornado com 
cabeções de fantasia e florões de remate. Apenas o 1º volume vem adornado com o bonito frontispício 
alegórico desenhado por José de Almeida e finamente aberto em chapa por Debrie.

[ A0029 ]  €550.00       

94 - JUNQUEIRO, Guerra - A Festa de Camões : Discurso pronunciado a 10 de 
Junho em Zurich n'um banquete da colonia portugueza. - S.l. (Berne?): S.n., 1912.- 8p.; 
23cm.-C. 

Estado: Cartonagem em papel marmoreado. Exemplar muito valorizado com 
dedicatória do autor..

É muito raro este "discurso patriótico" de Guerra Junqueiro, pronunciado em Berne. 
Tem interesse camoneano.

[ A0075 ]  €45.00       



95 - JUNQUEIRO, Guerra - Patria - S.l.: S.n., 1896.- 187, XXV, (2)p.;22cm.-E. 

Estado: Meia-encadernação de pele. Exemplar muito valorizado com dedicatória 
autógrafa do poeta no anterrosto..

Primeira edição deste notável poema dramático de inspiração patriótica, que viria a 
exercer profunda influência no movimentos da "Renascença" portuguesa.

[ A0076 ]  €60.00       

96 - LARCHER, Jorge das Neves - Castelos de Portugal / desenhos de Armando de 
Lucena - Lisboa: Imprensa Nacional, 1933.- 2 vols.: il.; 25cm.-B. 

Estado: Imperfeições nas lombadas. Estimados..

Estudo muito completo e informativo, ilustrado com figuras no texto. O 1º volume trata 
do Distrito de Leiria e o segundo do Distrito de Coimbra. Tudo quanto se publicou. É 
invulgar os dois volumes juntos.

[ A0019 ]  €70.00       

97 - LEÇA, Armando - Música Popular Portuguesa: Vol. I - Porto: Editorial 
Domingos Barreira, s.d. (1945?).-214, (2)p.: il.; 25cm.-( Col. Folclore e Pedagogia).-B
. 

Estado: Estimado..

Único volume publicado. Ilustrado no texto e em separado. Ainda com interesse 
etnográfico.

[ A0023 ]  €32.00       

98 - LEMOS, João de - Cancioneiro de João de Lemos - Lisboa: Escriptorio do 
Editor, 1858-1866.- 3 vols em 1; 16cm.-E. 

Estado: Meia-encadernação de chagrin, da época..

Este apreciado e invulgar "Cancioneiro" divide-se em 3 volumes com os seguintes sub-
títulos: 1- Flores e amores; 2- Religião e Pátria; 3 - Impressões e Recordações. O 
ultimo volume falta quase sempre pois foi publicado anos mais tarde.

[ A0165 ]  €55.00       



99 - LOPES, João Baptista da Silva - Istoria do cativeiro dos prezos d'estado na Torre 
de S. Julião da Barra de Lisboa durante a desastroza época da usurpação dos legitimo 
governo constitucional deste Reino de Portugal. - Lisboa: Imprensa Nacional, 1833-
1834.- 4 vols.: 2 est.; 14cm.-E. 

Estado: Conjunto revestido com meias encadernações da época em pele levemente 
cansadas nas coifas. Carimbos a seco nos rostos. Nestas condições (em 4 volumes) é 
mais apreciado e valioso..

Esta obra imbuída de uma veemência espantosa, descreve as condições de vida dos 
presos políticos da época, e constitui uma importante referência para o estudo da 
história das lutas liberais. Este exemplar vem adornado com as duas estampas 
litográficas aguareladas que figuram a cadeia e o subterrâneo que geralmente faltam e 

nem sequer foram referidas pelos principais bibliógrafos.
[ A0059 ]  €140.00       

100 - LUIS, António - ANTONII / LODOVICI ME-/ dici Olyssiponensis Pro- / 
blematum libri quinq: opus / absolutum, et facundum , & va / riarum, multijugaquae 
erudi- / tione refertissimum - Olyssipone: Luduvicus Rodvrici, 1540.- 61, (2)p.; 28cm.-E
. 

Estado: Encadernação inteira de pergaminho ao gosto da época..

Edição original quinhentista desta importante obra da nossa filosofia que só neste 
século mereceu uma tradução. De notável apuro gráfico, vem inteiramente composta 
em caracteres itálico e a página de rosto apresenta uma bonita portada ao estilo 
renascentista. O texto vem adornado com algumas letras capitulares de fantasia e no 

final a ultima folha apresenta a bonita marca tipográfica do impressor. O autor foi um célebre médico e 
humanista português do século XVI, formado em Salamanca e professor na Universidade de Coimbra. 
Cristão-Novo, foi perseguido pela Inquisição e deixou impressas e manuscritas muitas obras que hoje 
atestam o seu labor fecundo. Exemplares estimados como este são hoje muito raros e verdadeiras peças de 
colecção.

[ A0032 ]  €1000.00       

101 - LUIZ, Eduardo - Eduardo Luiz expões na Galeria 111 / Lisboa / Janeiro de 1973
- (Lisboa): Galeria 111, 1973.- 52p.:il.; 28cm.-B. 

Estado: Estimado.

Este catálogo que vem ilustrado com fotografias de trabalhos do artista por vezes a 
cores, integra uma importante entrevista conduzida por Fernando Gil. É invulgar.

[ A0020 ]  €28.00       

102 - LUSITANO, Vieira - O Insigne Pintor e leal esposo Vieira Lusitano, historia 
verdadeira que elle escreve em Cantos Lyricos.... - Lisboa: Na Officina Patriarcal de 
Francisco Luiz Ameno, 1780.- (8), 623p.: 1 est.; 15cm.-E. 

Estado: Encadernação da época inteira de pele sem a guarda inicial. Gravura com 
rasgão e pequena falta de papel marginal. Restauro grosseiro junto ao festo..

Nesta obra hoje rara, o famoso artista, relata em verso os sucessos da sua vida, o casamento, e as varias 
insidias contra ele que inclusivamente chegaram a uma tentativa de assassínio. Tem muito interesse 



biográfico e memorialista. Vem adornada com uma gravura alegórica inicial que geralmente falta.
[ A0101 ]  €100.00       

103 - MALAFAIA, E. B de Ataíde - Pelourinhos Portugueses : Tentâmen de 
Inventário Geral - Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1997.- 685,(2)p.:il.; 
29cm.-(col. Presenças da imagem).-E. 

Estado: Encadernação editorial em tela. Estimado..

Exaustivo estudo histórico, profusamente ilustrado a cores.
[ A0069 ]  €50.00       

104 - MATOSO, José - Castelos de Portugal = Portuguese Castles : a memória de 
pedra = memory in stone / fotos de Luis Filipe Cândido de Oliveira - Lisboa: Correios 
e Telecomunicações de Portugal, 1988.- 96p.:il.; 25cm.-E. 

Estado: Estimado.

É um dos mais apreciados e procurados volumes desta colecção de publicações dos 
C.T.T. profusamente ilustradas a cores. este exemplar conserva os respectivos selos.

[ A0013 ]  €45.00       

105 - MELO, José de (Sabugosa) - Pedras de Armas que ainda existem nalgumas 
casas de Lisboa e seus arredores: album inédito organizado por... - Lisboa: Câmara 
Municipal, 1945-1946.- 77, (2)f.: il.; 22cm.-E. 

Estado: Meia-encadernação de pele. Conserva as capas..

Interessante e rara separata da "Revista Municipal" que reproduz e estuda 77 brasões de 
casas senhoriais de Lisboa e arredores, sendo cada um acompanhado da história das 
edificações onde figuram, bem como das familias que as ocuparam. Muito apreciado.

[ A0082 ]  €38.00       

106 - MERCADANTE, Saverio - Helena de Feltre: Drama tragico em 3 actos para se 
representar no Real Theatro de S. Carlos. no faustíssimo dia 4 de Abril em que faz 
annos S. Magestade Fidelissima a Senhora D. Maria II - Lisboa: Typographia 
Lisbonense, 1840.- 75p.;15cm.-C. 

Estado: Cartonagem em papel marmoreado..

Libreto de ópera com o texto italiano e a tradução portuguesa em face. O texto é de 
Salvador Cammarano e a música de Saverio Mercadante.

[ A0138 ]  €30.00       



107 - MERÊA, Manuel Paulo - Introdução ao Problema do Feudalismo em Portugal
- Coimbra: F. França Amado, 1912.- 140, (2)p.; 19cm.-B. 

Estado: .

[ A0014 ]  €15.00       

108 - MERÊA, Paulo - Estudos de Direito Visigótico - Coimbra: Por ordem da 
Universidade, 1948.- XXIII, 338, (2)p.;22cm.-(Acta Universitatis Conimbrigencis).-E. 

Estado: Meia-encadernação de pele ao gosto antigo..

Clássico de Direito, já invulgar.
[ A0018 ]  €30.00       

109 - MESNIER, Pedro Gastão - Viagem de sua Exª o Sr. Visconde de Sam Januario 
Governador geral da Índia Portugueza ás Praças do Norte: Bombaim, Damão-Diu-
Praganã-Surrate - Nova-Goa: Imprensa Nacional, 1871.- 30p.; 24cm.-E. 

Estado: Meia-encadernação de pele..

É invulgar.
[ A0007 ]  €22.00       

110 - MORAES Y VASCONCELLOS, Francisco Botelho - El Alphonso, o la 
Fundacion del reyno de Portugal assegurada y perfecta en la conquista de Lysboa: 
poema epico del.... - Salamanca: En la Imprenta de Antonio Villagordo, 1731.- 
(20),283, (8)p.20cm.-E. 

Estado: Encadernação da época com defeitos e a pasta superior quase solta. Miolo 
bom..

Trata-se de um poema heróico inspirado pelos "Lusíadas" que descreve a tomada de 
Lisboa por D. Afonso Henriques. É por isso de grande interesse olisiponense. Segundo 
Inocêncio (II, 359) é a segunda edição. Segundo o mesmo, este poema gozou no seu 

tempo de grande consideração por manifestar bem claramente o engenho do autor. A pagina de rosto vem 
enquadrada por uma bonita cercadura tipográfica ao gosto da época.

[ A0091 ]  €150.00       



111 - MORETO, Agustin - COMEDIA FAMOSA, / EL MARQUES / DEL 
CIGARRAL / De Don Agustin Moreto - S.l.: S.n., s.d.- (36)p.;22cm.-C. 

Estado: Cartonagem em papel marmoreado. Pequeno defeito num canto do rosto..

Teatro de cordel seiscentista espanhol, hoje apreciado e procurado. Texto composto a 
duas colunas.

[ A0045 ]  €48.00       

112 - NATIVIDADE, M. Vieira - Ignez de Castro e Pedro o Cru perante a 
iconographia dos seus tumulos / clichés de António Natividade - Lisboa: S.n., (ed. do 
autor), 1910.- 117, (2)p.:il.; 27cm.-E. 

Estado: Meia-encadernação de pele, conserva as capas..

Desenvolvido estudo histórico/artístico, muito ilustrado. Edição luxuosa, impressa em 
papel de qualidade.

[ A0021 ]  €35.00       

113 - NEMÉSIO, Vitorino - Mau Tempo no Canal: Romance - Lisboa: Bertrand, S.d. 
(1944).- (8), 478p.; 19cm.-E. 

Estado: Meia-encadernação de pele. Conserva as capas. Inscrição no anterrosto. 
Estimado..

1ª edição. Capas com desenho de Bernardo Marques
[ A0083 ]  €85.00       

114 - NOBRE, António - Despedidas 1895-1899 / prefácio de José Pereira de Sampaio 
(Bruno) - Porto: S.n., 1902.- (4), 126, (2)p.;23cm.-E. 

Estado: Meia-encadernação de pele. Conserva as capas, embora com picos de acidez e 
empoeiradas. Com uma dedicatoria no anterrosto..

1ª edição já póstuma publicada pelo irmão do autor. Vem ilustrada com um retrato de 
António Nobre.

[ A0125 ]  €50.00       



115 - OLIVEIRA, Cavaleiro d\' (Francisco Xavier d\'Oliveira) - Le Chevalier 
d'Oliveyra brulé en effigie comme hérétique Comment et Pourquoi ? Anecdotes & 
Réflexions sur ce Sujet, données au Public par lui-même - A Londres: De l'Imprimerie 
de J. Haberkorn, 1762.- 124p.; 17cm.-E. 

Estado: Bonita encadernação da época, inteira de chagrin vermelho, com cercaduras 
decorativas a ouro nas pastas. Charneiras um pouco abertas e com restauros. Ex-libris 
colado no verso do rosto. Corte das folhas dourado. Peça de colecção..

Raríssima e importante obra de Francisco Xavier de Oliveira publicada como resposta 
perante a opinião pública da sua "morte civil" ocorrida no ano anterior (1761) em 
"efigie" no famoso auto de fé em que também foi consumido, ( mas este, "in persona") 
pelo fogo o "venerando" padre Malagrida! Segundo Gonçalves Rodrigues (O 

protestante Lusitano-1950 pag. 272) esta obra é "uma fiada de paralogismos viciosos, expostos no entanto 
com imenso vigor...... Abre com o prefácio autobiográfico inevitável em composições suas.... e divide-se em 
quinze "artigos" ou capítulos : perseguição, lei de Deus, invocação dos Santos e adoração das suas imagens, 
transubstanciação, purgatório, infalibilidade e poder do Papa, doutrina nova, tolerância com os judeus, 
reformação, heresia, desastre de Lisboa, jurisdição do Santo Ofício, exortação aos Cavaleiros da Ordem de 
Cristo e um capítulo final sobre o amor da pátria seguido de um aviso ao leitor." Parece estar ausente das 
principais bibliotecas de Portugal!

[ A0064 ]  €750.00       

116 - OLIVEIRA, Ernesto Veiga de ; GALHANO, Fernando; PEREIRA, 
Benjamim - Alfaia Agrícola Portuguesa - Lisboa: Instituto de Alta Cultura, 1976.- 
396, (2)p.:il.; 25cm.-B. 

Estado: Estimado..

Edição original deste notável estudo etnográfico, profusamente ilustrado no texto e em 
separado.

[ A0026 ]  €55.00       

117 - OLIVEIRA, Ernesto Veiga de; GALHANO, Fernando; PEREIRA, 
Benjamim - Tecnologia tradicional Portuguesa : O Linho - Lisboa: Instituto Nacional 
de Investigação Científica- Centro de Estudos de Etnologia, 1978.- 246, (2)p.:il.; 
23cm.-( Etnologia-1).-B. 

Estado: Estimado.

Edição original deste apreciado estudo etnográfico muito ilustrado com fotografias e 
desenhos de Fernando Galhano.

[ A0011 ]  €45.00       



118 - PALMEIRIM, L. A. - Os excentricos do meu tempo - Lisboa: Imprensa 
Nacional, 1891.- 376, (2)p.; 21cm.-E. 

Estado: Excelente meia-encadernação de chagrin. Conserva as capas de brochura 
embora levemente empoeiradas. Estimado.

Apreciadíssima obra de cariz memorialista sobre algumas personagens curiosas da 
sociedade da época.

[ A0057 ]  €50.00       

119 - PASTANA, Cypriano de Pinna - Entrada da Serenissima Rainha de Portugal D. 
Marianna de Austria que fez pela barra de Lisboa, conduzida da Armada Ingleza em o 
felicissimo dia de 26 de Outubro do anno de 1708.... - Lisboa: Na Officina de Antonio 
Pedrozo Galram, 1708.- 19p.; 20cm.-C. 

Estado: Cartonagem em papel marmoreado. Rubricas coevas. Primeiras e ultimas 
folhas com mancha de água antiga já desvanecida..

Curiosa e rara descrição em verso da chegada a Lisboa da Rainha D. Mariana de 
Austria mulher de D. João V.

[ A0050 ]  €48.00       

120 - PATO, Bulhão - Memórias (I-III) - Lisboa: Typ. da Academia Real das 
Sciencias, 1894-1907.- 3 vols.; 17cm.-E. 

Estado: Atraente conjunto com meias-encadernações de chagrin da época. Conservam 
as capas..

Um dos títulos mais apreciados deste autor, com interesse para a história social da 
época. Hoje é considerado um clássico do nosso memorialismo.

[ A0036 ]  €85.00       

121 - PORTUGAL, D. Francisco de - Instrucçam, que o Marquez de Valença D. 
Francisco de Portugal do Concelho de Sua Magestade dá a seu filho segundo D. 
Miguel Lucio de Portugal e Castro, Conego da Santa Igreja de Lisboa - Lisboa: Na 
Officina de Pedro Ferreira, 1746.- (18), 77, (16)p.; 14cm.-E. 

Estado: Encadernação da época em pergaminho. Insignificantes picos de traça 
marginais.75.

Esta interessante "Instrucçam" segue a que o autor já tinha feito anteriormente para o 
outro filho, o Conde de Vimioso. No final contem vários sonetos dedicados ao Rei, ao 
Infante D. Pedro, à Rainha da Hungria e a D. João V. A página de rosto vem adornada 
com o brasão do Marquês de Valença.

[ A0061 ]  €75.00       



122 - QUARENTENAS - ALVARÁ .- REGULAMENTO Provisional das 
Quarentenas e outras Providencias relativas a cautelas para evitar communicação de 
Contagio. - (Lisboa): Na regia Typografica Silviana, 1807.- 10p.; 30cm.-C. 

Estado: Cartonagem em papel marmoreado..

Pensamos tratar-se do primeiro Regulamento publicado entre nós sobre as quarentenas 
dos navios que vinham de cidades afectadas por epidemias.

[ A0105 ]  €35.00       

123 - QUEIRÓS, Eça de - A Cidade e as Serras - Porto: Livraria Chardron, 1901.- 
(4), 380, (2)p.: 1 retr.; 18cm.-E. 

Estado: Meia-encadernação de pele, da época. Como habitualmente sem as capas..

1ª edição de um dos mais célebres e queridos romances do autor e da literatura 
portuguesa. Adornado com um retrato.

[ A0081 ]  €280.00       

124 - QUEIRÓS, Eça de - Alves & Cia. - Porto: Livraria Chardron, 1925.- XIII, 
215p; 20cm.-E. 

Estado: Meia-encadernação de pele. Conserva as capas..

1ª edição.
[ A0093 ]  €42.00       

125 - QUEIRÓS, Eça de - Correspondência - Porto: Livraria Chardron, 1925.- XVI, 
312p.: 1 retr.; 20cm.-E. 

Estado: Encadernação inteira de pele. Conserva as capas..

1ª edição. Cartas de Eça para Ramalho Ortigão, Mariano Pina, Luis de Magalhães, 
Conde d'Arnoso, Oliveira Martins e outros.

[ A0092 ]  €35.00       



126 - QUEIRÓS, Eça de - O Crime do Padre Amaro: Scenas da vida devota.- Terceira 
edição inteiramente refundida recomposta e diferente na forma e na acção da edição 
primitiva - Porto: Livraria Internacional de Ernesto Chardron, 1889.- IX, 674p.; 
19cm.-E. 

Estado: Meia-encadernação de pele. Conserva as capas de brochura, embora 
espelhadas e com restauros..

É já difícil de encontrar esta edição.
[ A0084 ]  €40.00       

127 - RATTAZZI, Madame - Lettre à M. Camillo Castello Branco ( avec traduction 
en Portugais) - Lisboa: Imprensa Democratica, 1880.- 32, 16p.; 18cm.-E. 

Estado: Meia-encadernação de pele. Conserva as capas com restauros. Papel com 
acidez e frágil..

É rara esta resposta da Madame Ratazzi a Camilo.
[ A0139 ]  €40.00       

128 - RATTON, Jacome - Recordacoens de Jacome Ratton...sobre occurrencias do 
seu tempo em Portugal, durante o lapso de sessenta e tres annos e meio, alias de Maio 
1747 a Setembro de 1810. Que rezidiu em Lisboa: acompanhadas de algumas 
subsequentes reflexoens suas para informaçoens de seus proprios filhos ; com 
documentos no fim - Londres: H. Bryer, 1813.- (4), 450, (12)p.;22cm.-E. 

Estado: Meia-encadernação de pele, da época, com charneiras abertas mas sólida. 
Como habitualmente folhas com acidez mais ou menos pronunciada. Pequenos restauros antigos na planta 
desdobrável..

Rara primeira edição desta obra muito interessante e importante, hoje manancial abundantíssimo de 
subsídios para a história política e comercial de Portugal durante os anos de 1747 a 1810, nomeadamente as 
realizações do Marquês de Pombal, e também para o estudo dos costumes portugueses compreendidos no 
mesmo período de tempo. Esta edição vem ilustrada com um retrato do autor desenhado por L'Évêque e uma 
grande planta desdobrável com a "Planta topographica dos Terrenos adjacentes ao Rio das Enguias".

[ A0067 ]  €300.00       

129 - RESENDE, Marquês de - Memória histórica de D. Fr. Francisco de S. Luiz 
Saraiva.... tirada dos seus escriptos acompanhada de notas e peças justificativas... 
offerecida á mesma Academia - Lisboa: Typographia da Academia das Sciências, 
1864.- 201, (2)p.: 7 est.; 30cm.-E. 

Estado: Meia-encadernação de pele, com capas..

Excelente estudo histórico-literário de cariz biográfico sobre a grande figura do "Cardeal Saraiva" figura 
proeminente nos nossos estudos históricos. Vem adornado com 7 litografias em separado, sendo uma o 
retrato do prelado e as restantes bonitas vistas de: Ponte de Lima, Tibães, Coimbra, Batalha, Serra d'Ossa, e 
S. Vicente de Fóra. Exemplares com as estampas são raros e procurados.

[ A0100 ]  €100.00       



130 - ROCHA, José de Matos da - Sylva Epitalamica, em que o Tejo celebra a 
felicissima vinda da Serenissima Rainha, Nossa Senhora, D. Mariana de Austria...
- Lisboa: Na Officina de Miguel Manescal, 1708.- (16)p.; 20cm.-C. 

Estado: Cartonagem em papel marmoreado..

Composição poética á chegada a Lisboa da Rainha D. Mariana de Austria.
[ A0046 ]  €45.00       

131 - SÃO LUÍS, Fr. Francisco de (Cardeal Saraiva) - Obras Completas do Cardeal 
Saraiva Patriarcha de Lisboa / com uma introducção pelo Marquês de Resende ; 
publicadas por António Correia Caldeira - Lisboa: Im,prensa Nacional, 1872-1883.- 10 
vols.; 22cm.-B. 

Estado: Em brochura, parcialmente por abrir. Três volumes com fita adesiva na 
lombada..

Cuidada edição destes importantes estudos históricos de reconhecido mérito, do maior 
interesse para a história dos descobrimentos e inquisição.

[ A0157 ]  €150.00       

132 - SARMENTO, Inácio Pizarro de M. - O Romanceiro portuguez, ou collecção 
dos Romances de História Portugueza compostos por... - Lisboa; Porto: Typografia do 
Panorama; Typografia Commercial, 1841-1845.- 2 vols.: il.; 15cm.-E. 

Estado: Meias-encadernações de pele não uniformes. Como habitualmente com 
ocasionais picos de acidez..

Edição original completa deste curioso e apreciadíssimo "Romanceiro" com alguns bem conhecidos 
romances populares vertidos em verso pelo autor. O segundo volume publicado mais tarde no Porto é muito 
raro e falta quase sempre. Cada volume vem adornado com cinco bonitas litografias que ilustram as poesias 
e uma é o retrato do autor. Com os seguintes "Romances": 1- O Pagem de D. Diniz, O Conde de Ourem, 
Duarte de Almeida, Fernão Rodrigues Pereira, A Duqueza de Bragança, as barbas do Viso-Rei, Fr. Luis de 
Sousa, O Cavalleiro da Cruz ; 2- Guesto Ansor, Os Votos denodados, o Conde de Abranches, O Massinga, 
O Manuelinho de Évora, Martim Affonso de Lucena.

[ A0089 ]  €100.00       

133 - SERRÃO, Joaquim Veríssimo - O Reinado de D. António Prior do Crato 
Volume I ( 1560-1582) - Coimbra: S.n., 1956.- LXVII, 696, (4)p.: il.;26cm.-B. 

Estado: Capas com leves picos de acidez. Exemplar valorizado com dedicatória do 
autor..

Estudo apresentado como Dissertação para o doutoramento em Ciências Históricas 
apresentado à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Muito apreciado.

[ A0001 ]  €65.00       



134 - SILVA CORVO ( Tenente Alípio da Silva Vicente) - Vade mecum do Scout : 
primeiro milhar - Viseu: Edição da Tipografia "Beira-Alta", 1929.- 70, (2)p.:il.; 16cm.-
B. 

Estado: A primeira edição muito valorizada com dedicatória do autor. Ultimas 2 
folhas ratadas na margem. A segunda edição tem a folha de posse preenchida e 

desenho a tinta na capa posterior..

JUNTAMOS : AUXILIAR DO ESCUTEIRO : Vade mecum do Scout.- Segunda edição ampliada.-
Albergaria-a-Velha: Tip. Vouga, 1936.- 164p.:il.; 19cm.-B Aqui juntas a primeira e a segunda edição deste 
apreciado manual do escutismo.

[ A0056 ]  €35.00       

135 - SILVA, Bernardo da Costa e - Viagens no Sertão do Amazonas : Do Pará á 
costa do Mar Pacífico pelo Amazonas, Bolívia e Perú - Porto: Typ. de Arthur José de 
Sousa & Irmão, 1891.- 379, (2)p.; 22cm.-E. 

Estado: Meia-encadernação de pele, da época..

É rara esta interessante descrição de uma viagem através da Amazónia, de cariz 
memorialista e repleta de curiosas observações históricas. Vem adornada com sete 
gravuras sendo duas desdobráveis.

[ A0095 ]  €70.00       

136 - STRASEN, E.A. ; GÃNDARA, Alfredo - Oito séculos de História Luso-Alemã
- Berlim: Instituto Ibero-Americano de Berlim, 1944.- 554p.: il.; 23cm.-B. 

Estado: Estimada.

Esta obra muito ilustrada é justamente apreciada pois passa em revista as relações 
históricas entre Portugal e a Alemanha. É hoje preciosa fonte de informações sobre 
personagens e acontecimentos políticos e culturais.

[ A0024 ]  €50.00       

137 - TAVARES, Francisco - Advertencias sobre os abusos, e legitimo uso das Águas 
Mineraes das Caldas da Rainha, para servir de Regulamento aos enfermos que dellas 
tem precisão real / publicadas de ordem da Academia Real das Sciencias de Lisboa
- Lisboa: Na Officina da mesma Academia Real, 1791.-37, (2)p.;21cm.-E. 

Estado: Exemplar revestido por excelente encadernação inteira de pele ao gosto 
antigo, provavelmente executada por mestre Império Graça..

Clássico da nossa bibliografia hidrológica, também com interesse regional. Hoje é raro 
e procurado.

[ A0066 ]  €120.00       



138 - TAYLER, Alistair and Henrietta - The Book of The Duffs / compiled by...
- Edinburgh: Printed by T. & A. Constable and published by William Brown, 1914.- 2 
vols.:il.; 26cm.-E. 

Estado: Encadernações editoriais com ferros próprios. Estimadas..

Desenvolvida e informativa genealogia de família estrangeira com ramificações em 
Portugal. Muito ilustrada no texto e em separado.

[ A0035 ]  €100.00       

139 - TOMÁS, Pedro Fernandes - Canções Populares da Beira acompanhadas de 58 
melodias recolhidas directamente da tradição oral / com uma introdução por J. Leite de 
Vasconcelos - Coimbra: Imprensa da Universidade, 1923.- XXXIII, 254p.; 23cm.-
(Subsídios para a História da Arte Portuguesa; IX).-E. 

Estado: Exemplar da rara tiragem especial de apenas 100 impressos em papel de linho 
numerados e rubricados pelo Prof. Joaquim de Carvalho. Meia-encadernação de pele, 
com capas. Carimbo de posse no anterrosto..

Importante recolha etnográfica acompanhada da respectiva notação musical. Também 
de evidente interesse regional.

[ A0080 ]  €45.00       

140 - TORRES, João Carlos F.C. de Castello-Branco; SANCHES DE BAENA, 
Visconde de - Memorias Histórico-genealógicas dos Duques portugueses do Sec. XIX
- Lisboa: Por Ordem e na Typ. da Academia Real das Sciencias, 1883.- (8), 807p.: 2 f. 
desd.; 27cm.-E. 

Estado: Meia-encadernação de pele. Conserva as capas..

Este desenvolvido estudo genealógico começou por ter o título de " Casas Titulares de 
Portugal", mas só aborda os Duques da época. Contém muita informação genealógica.

[ A0051 ]  €85.00       

141 - TRAVASSOS, J. M. D. O. - Breve noticia do Real Templo e Mosteiro de S. 
Vicente de Fóra e das pessoas reaes que n'elle jazem - Lisboa: Imprensa Nacional, 
1863.- 17p.;17cm.-C. 

Estado: Cartonagem em percalina. Ostenta o ex-libris da biblioteca Ávila Perez..

Monografia invulgar e muito informativa.
[ A0055 ]  €22.00       


