




34959 — ÁGORA. Revista de cultura universitária. Ano I - N.º 1 [a Nº 3]. Coimbra. 
MCMXXXV-MCMXXXVI. 3 números. In-8.º gr. B. 75€
Colecção completa desta invulgar revista coimbrã, colaborada por Agostinho de Campos, 
António Cruz, Dâmaso Gomes, Edgar Carneiro, Redondo Junior, José Neiva Polybio Gomes 
dos Santos, Amorim Girão, etc. Com um estudo sôbre Antero de Quental de Pereira da Silva

34789 — ALBUM DO ESTADO DO PARÁ. 1908. Mandado organizar por S. Ex. o Snr. 
Dr, Augusto Montenegro, Governador do Estado — Oito annos do Governo (1901 a 1909) 
— Paris. Imprimerie Chaponet (Jean Cussac). In-fólio de [II]-I-350 págs. E. 250€
Album de exemplar cuidado e execução gráfica, trilíngue, em português, francês e inglês, 
profusamente ilustrado com fotogravuras de grande interesse para a história de uma das 
maiores regiões federativas do Brasil. Com três mapas impressos a cores, em folhas desdo-
bráveis e de grandes dimensões [Carta da zona da estrada de ferro de Bragança e da Coloni-
zação do Estado (119 x 66 cm.); Mappa Geológico do Estado do Pará (36 x 52 cm.); Mapa 
do Estado do Pará (70 x 80 cm.)].
De particular interesse se revelam as centenas de fotogravuras que ilustram a secção dedicada 
aos Municípios do Estado do Pará: Belém, Santarém, Óbidos, Alemquer, Monte-Alegre, 
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Mazagão, Souzel, Porto de Moz, Macapá, Montenegro, Chaves, Afuá, Anajás, Breves, Cur-
ralinho, Cachoeira, Soure, Baião, Cametá, Mocajuba, Igarapé-Miry, Abaeté, Ourem, Irituia, 
S. Caetano, Igarapé-Assú, Bragaça, entre todos os outros municípios que não foram aqui 
ilustrados com fotografias locais. Outros capítulos, também eles ilustrados com fotogravuras 
do maior interesse para a documentação iconográfica daquela região: Resumo histórico; 
Limites, topografia, clima e fontes de riqueza, Constituição política e Organização do Estado 
do Pará; Finanças do Estado; Os Jacarés em Marajó; Produção (Flora, fauna, indústria 
extractiva, indústria pastoril, lavoura; Como se prepara a Borracha); Comércio, Navegação 
e Indústrias; Estradas de ferro; Obras públicas e monumentos; A «Conquista do Amazonas»; 
Instrucção pública; Serviço de Terras; Serviço sanitário do Estado; Operários, Casas de habita-
ção, Creadagem, Hotéis e Restaurantes; Imprensa no Pará; Exposição Nacional de 1908 no 
Rio de Janeiro; Algumas palavras sobre os homens públicos do Pará.
Luxuosa encadernação de execução industrial, gravada a cores e ouro.
EXEMPLAR COM DEDICATÓRIA EM NOME DO GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
DIRIGIDA A ALFREDO DA CUNHA, DIRECTOR DO DIÁRIO DE NOTÍCIAS.

34910 — ALBUQUERQUE (J. Mousinho de).- MOÇAMBIQUE. 1896 — 1898. Lis-
boa. Manoel Gomes, Editor. 1899. In-4.º de XVI-365-XLIX-III págs. E. 150€
Obra de capital importância para a história da presença dos Portugueses em Moçambique e 
da acção de Mouzinho de Albuquerque neste território, desde a captura de Gungunhana em 
1895, ao subsequente domínio colonial, até 1898, ano em que o autor resignou o cargo de 
Governador-Geral de Moçambique.
Do índice: A Província de Moçambique; A História; A ocupação e domínio efectivo; A admi-
nistração anterior a 1896 e os países vizinhos; Exploração de influência; O trabalho indígena; 
Emigração e trabalho Europeu; Agricultura; Comércio; Indústria; As Grandes Companhias; 
Administração geral; Administração distrital; Administração e organização militar; Legisla-
ção fazendária; Situação financeira da Província; A circulação monetária; Impostos directos; 
Alfandegas; O caminho de ferro e o Porto de Lourenço Marques. As últimas XLIX páginas 
compreendem uma importante secção de «Documentos».
Encadernação editorial.

14690 — ALMADA. Lisboa 20 de Julho a 14 de Outubro de 1984. Fundação Calous-
te Gulbenkian. Centro de Arte Moderna. [Of. Gráf. Manuel A. Pacheco, Lda. Lisboa. 
1984]. In-4.º B. 75€
Excelente catálogo de uma grandiosa exposição consagrada a um dos mais fulgurantes vultos 
das artes e das letras portuguesas do século XX, impresso em bom papel e documentado com 
centenas de reproduções a negro e a cores de capas e ilustrações de livros e revistas, foto-
grafias, desenhos e pinturas. Programação e organização do catálogo da responsabilidade de 
Margarida Acciaiuoli, com direcção gráfica de Fernando Libório e Paulo Emiliano.

17161 — ALMADA. Compilação das comunicações apresentadas no Colóquio sobre 
Almada Negreiros, realizado na Sala Polivalente do Centro de Arte Moderna em Outu-
bro de 1984. Fundação Calouste Gulbenkian. Serviço da Animação, Criação Artística 
e Educação pela Arte ACARTE. Lisboa. 1985. In-4.º de 242-II págs. E. 50€
Edição de excelente qualidade gráfica, ilustrada com reproduções a negro e a cores de foto-
grafias, desenhos e pinturas. Textos assinados por nomes destacados como os de José-Augusto 
França, Joel Serrão, Artur Nobre de Gusmão, António Pedro Vicente, Eduardo Lourenço, 
David Mourão-Ferreira, Fernando Guimarães, Vítor Pavão dos Santos, José Sasportes, Lima 
de Freitas, Fernando Pernes e Rui Mário Gonçalves.
Encadernação ediotrial em tela, com sobrecapa de protecção.
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23920 — ALMADA NEGREIROS. A Descoberta como necessidade. Actas do Colóquio 
Internacional. Porto, 12, 13 e 14 de Dezembro de 1996. Coordenação de Celina Silva. Fun-
dação Eng. António de Almeida. [Porto. 1998]. In-4.º de XXIV-659-III págs. B. 50€
Conferências de Lima de Freitas [Almada, o Pitagorismo e a Crítica Portuguesa]; José 
Santiago Naud [Número e Nume na Demanda de Almada]; Eduardo Abranches de Soveral 
[Algumas Notas sobre o Interesse Filosófico da Obra de Almada Negreiros]; Nelly Novaes 
Coelho [A Imagem Degradada da Mulher em Almada Negreiros — Entre a Óptica Moder-
nista e a Tradição Herdada]; Manuel Ferreira Patrício [Ontologia e Ontagogia de Portugal 
em José de Almada Negreiros]; Massaud Moisés [Almada Negreiros: Agitador Cultural]; 
José Augusto-França [Almada e Portugal, Dez Anos de Escrita]. Comunicações: Ana Paula 
Guimarães e Carlos Augusto Ribeiro, António Cardoso, Fátima Lambert, Maria João Fernan-
des, Sérgio Lima, Teresa Cristina Cerdeira da Silva, Vera Vouga; Vertente Literária: Almir de 
Campos Bruneti , Ana Luísa Amaral, Arlette Cavalieri, Celina Silva, Eunice Cabral, Fernan-
do Cabral Martins, Fernando Guimarães, Filomena Aguiar de Vasconcelos, Gustavo Rubim, 
João Décio, Jorge Fernandes da Silveira, K. David Jackson, M. Correia Fernandes, Maria 
Aliete Galhoz, Maria Arlete Salgado Faria, Maria de Fátima Marinho, Osvaldo Silvestre, 
Yara Frateschi Vieira; Vertente Teórico-Reflexiva: António Braz Teixeira, António Cândido 
Franco, António Teixeira Fernandes, Carlos H. do C. Silva, Diogo Alcoforado, Elísio Gala, 
José Carlos de Oliveira Casulo, Luiza Nóbrega, Paulo Alexandre Esteves Borges, Paulo de 
Medeiros; Testemunhos: João Bigotte Chorão, Manuela Reis.

26795 — ALMEIDA (António Lopes da Costa).- COMPENDIO THEORICO-PRA-
TICO DE ARTILHARIA NAVAL. Extractado, e redigido das obras dos mais celebres, 
e modernos authores e accommodado para servir de Compendio Lectivo da Academia 
Real dos GG. MM. por... Lisboa. Na Typographia da mesma Academia. 1829. In-4.º 
de IV-VII-I-434-IV-[II] págs. e 10 estampas. B. 80€
Obra importante ao tempo da sua publicação, ilustrada com 10 estampas impressas em folhas 
desdobráveis.
Primeira e cremos que única edição.
O Autor, barão de Reboredo, foi Chefe de divisão graduado da Armada Nacional, Vogal do 
Supremo Conselho de Justiça Militar, Comendador da Ordem de Cristo, Sócio da Academia  
Real das Ciências de Lisboa, do Instituto Histórico-Geográfico do Brasil e de outras corpo-
rações científicas.
Com vestígios de humidade que apenas afectam o final do volume, onde se encontras as 
respectivas gravuras.
Capa da brochura em papel antigo marmoreado, com alguns defeitos. Conserva intactas as 
respectivas margens.

34829 — [VINHAS DESORDENADAMENTE PLANTADAS NAS MARGENS DOS 
RIOS]. Alvará de Ley, e Regimento, por que Vossa Magestade ha // por bem occorrer 
á desordenada cubiça dos que tem plantado // de Vinhas as margens, e campinas dos 
Rios Tejo, Mondego, e // Vouga, e as terras de Paul, ou Liziria, em prejuizo das La- // 
vouras de Paõ: E evitar os detrimentos, e damnos, que até agora // experimentaraõ, 
assim os Lavradores, e Mercadores de Vinhos, // nas suas vendas, e trafico; como os 
Moradores da Cidade de Lis- // boa pela má qualidade do referido genero; e as 
fraudes, e contra- // venções, que ha no pagamento dos direitos delle; reduzindo 
tudo // a hum solido, util, e necessario Estabelecimento, na fórma assima // decla-
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rada. [Dado no Palacio de Nossa Senhora da Ajuda, a vinte e seis de Outubro de mil 
setecentos e sessenta e sinco. Na Officina de Antonio Rodrigues Galhardo]. In-4º gr, 
de 16 págs. Desenc. 100€
Lei pombalina produzida por se terem verificado “(...) extraordinarias diminuições (...) na 
Lavoura do Paõ, pela desordenada cubiça dos que (sem reflexaõ, e sem discernimento) tem 
plantado com bacellos os Campos, que antes produziaõ grandes quantidades de Trigos, 
Cevadas, Milhos, e Legumes, por serem para elles taõ naturaes, como improprios para as 
Vinhas, que nas terras de campo só produzem Vinhos verdes, e ruins; os quaes pela sua fra-
queza, faltando-lhes os espiritos para se conservarem, nem podem fazer conta aos mesmos, 
por quem saõ fabricados, nem deixar de causar huma perniciosa, e consideravel falta nas 
sementeiras do Paõ (...)”.
Alvará Pombalino de grande importância na história do ordenamento vitivinícula em Portugal, 
publicado em 1765, para evitar a fúria pelo plantio de vinhas “por desordenada cobiça” — em 
deterimento do cultivo de cereais — prejudicando as zonas de vinho já consagradas. Com este 
alvará foi ordenado o arranque de vinhas nos campos dos rios Tejo, Mondego e Vouga.

6846 — AMARAL (Eloy do).- BOCAGE. Fragmentos de um estudo auto-biographico. 
Figueira. Imprensa Lusitana. 1913. In-8º gr. de 40 págs. B. 35€
Cuidada edição em papel de linho, publicada em homenagem ao Poeta, quando da passagem 
do I Centenário do seu falecimento.
Exemplar por abrir.

27184 — AMARAL (João do).- AQUI D’EL-REI!... Autor, Editor e Proprietário João 
do Amaral. Depositários Almeida & Miranda. Comp. e Imp. Casa Católica. Lisboa. 
[1914]. 5 números In-4.º B. 150€
Publicação dada a público por João Mendes do Amaral, jornalista, político, deputado e di-
rigente da União Nacional. Colaborou no «Intransigente», diário republicano fundado por 
Machado dos Santos. Sob a influência de Hipólito Raposo converteu-se à monarquia em 
1914 e publicou o periódico «Aqui d’El Rei» onde pela primeira vez foram apresentados os 
fundamentos do Integralismo Lusitano.
Colecção completa, constituída pelo raríssimo e derradeiro número publicado em Abril de 
1914, data que marca a publicação do número inaugural de «A Nação Portuguesa» [que 
para além dos fundadores, contou com a colaboração de João Mendes do Amaral, Mariotte, 
Pequito Rebelo, Simeão Pinto de Mesquita e Francisco Xavier Cordeiro], em sequência da 
fundação da Junta Central do Integralismo Lusitano.

34935 — AMARAL (Luís Carlos) & SILVA (Maria João Oliveira e).- PERGAMI-
NHOS DE UMA COLECÇÃO PARTICULAR. Citcem. [Edições Afrontamento & Livra-
ria Manuel Ferreira]. In-4.º de 52-II págs. B. 9€
Interessante conjunto documental, composto por nove pergaminhos que compreendem onze 
documentos datados entre 1309 e 1581 feitos por tabeliães públicos do Porto, Miragaia, 
Cinfães e Vila Nova de Gaia, quatro pela chancelaria régia e um por um corregedor régio. 
Conforme ficou salientado no texto de apresentação “(...) podemos individualizar dois 
pequenos núcleos, um relativo ao mosteiro de São Salvador de Grijó (quatro escrituras) 
e outro ao de São Domingos do Porto (três escrituras) (...)”
“Referência particular merece (...) uma carta de D. João I lavrada no Porto pouco tempo 
depois da sua eleição como rei de Portugal nas cortes de Coimbra, no dia 6 de Abril de 1385.”
Edição cuidada, ilustrada com a reprodução a cores de todos os documentos transcritos.

6       MANUEL FERREIRA



10871 — ANDRADE (João Vieira de).- TRADIÇÕES POPULARES DA PROVINCIA 
DO DOURO. Barcellos. Typographia da Aurora do Cavado. 1895. In-8.º de 62 págs. em 
cadernos apenas cosidas. 75€
Interessante colecção de poesia popular recolhida na região do Douro, parcialmente publicada 
por Leite de Vasconcelos no livro «Tradições Populares de Portugal», nesta edição acrescida 
de poesias até então inéditas e pela primeira vez publicadas nos folhetins na «Aurora do 
Cavado».
Desta interessante publicação foram tirados apenas 100 exemplares, entre os quais 20 em 
papel de linho, sendo o exemplar agora anunciado da tiragem de 20 que presumimos não ter 
sido numerada.
Exemplar por aparar, brochar ou encadernar.

34951 — ANGELO. [escola superior de belas artes do porto. 10 a 21 de maio de 1963]. 
In.4.º B. 75€
Catálogo da exposição do Pintor Ângelo de Sousa realizada na Escola Superior de Belas-
-Artes do Porto em 1963, com um texto em prosa de Eugénio de Andrade intitulado «Tudo 
é só puro dizer no tempo». Bastante invulgar.
EXEMPLAR ASSINADO POR EUGÉNIO DE ANDRADE E POR ÂNGELO DE SOUSA.

28559 — APOCALIPSE DO APÓSTOLO JOÃO. Edições Afrodite. Fernando Ribeiro 
de Mello. [Prografe. Dezembro de 1972]. In-4.º peq. de 101-III págs. E. 120€
“O Livro do Apocalipse é um poema profético que as Igrejas cristãs aceitam como sagrado: 
atribuem-no ao Apóstolo João, o discípulo que Jesus amava. Trata-se de uma narração oní-
rica, descrevendo tudo o que sucederá quando chegar o fim dos mundos”. Edição de muito 
original apresentação gráfica, em bom papel e com interessantes e inusitadas ilustrações 
surrealistas de Martim Avillez.
EDIÇÃO ESPECIAL DE 200 EXEMPLARES, ASSINADA POR MARTIM AVILEZ 
E NUMERADA PELO EDITOR
Encadernação editorial com um desenho do ilustrador.

34716 — ARQUIVO DAS COLÓNIAS. [MINISTÉRIO DAS COLÓNIAS]. Publica-
ção Oficial e Mensal. Volume I Julho-Dezembro, 1917 [a Volume 5 n.º 34 a 38. Outubro 
de 1930 /Dezembro de 1931]. 3 vols. In.4.º E. 450€
Documento da maior importância para a história da administração colonial portuguesa, por 
ser valioso repositório de notícias e memórias, relatórios, mapas e cartas então existentes nos 
arquivos do Ministério das Colónias.
Publicação de muito raro aparecimento no mercado, especialmente quando completa como 
a colecção que apresentamos.
Encadernações modestas de recente manufactura. Com vestígios de humidade e restauros 
nas capas da brochura do primeiro volume.

34823 — ARCHIVO NOBILIARCHICO PORTUGUEZ. (1ª Série) — Director Frazão 
de Vasconcellos. 1917-19. [a 2.ª Série. 31 de Janeiro de 1920. N.º 2]. In-4.º E. 150€
Importante publicação periódica, com interesse para todos quantos se dedicam à genealogia, 
heráldica e biografia de famílias titulares de Portugal.
Colaboração de D. António Pedro de Sampayo Mello e Castro (São Payo), Eduardo de Cam-
pos de Castro de Azevedo Soares (Carcavellos), Francisco Canavarro de Valladares (Ribeira 
de Pena), João Franco Monteiro, José de Azevedo e Menezes Cardoso Barreto, Manuel José 
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dos Santos Farinha e Visconde de S. Bartholomeu de Messines.
De interesse Camiliano é o fascículo n.º 1 da II série, por nele ter sido publicada uma 
carta inédita do Romancista onde Camilo “manifesta a sua opinião sobre um manuscripto 
nobiliarchico”.
Colecção completa, de grande raridade quando com as duas séries que a compõem.
Encadernação modesta.

UMA DAS MAIS PRESTIGIADAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS DEDICADAS 
À EX-LIBRISTICA, HOJE JÁ DE GRANDE RARIDADE QUANDO COMPLETA

20267 — A ARTE DO EX-LIBRIS. Boletim. Associação Portuense de Ex-Libris. Di-
rector: Alberto Ortigão de Oliveira. Editor: Artur Mário da Mota Miranda. Porto. 1956-
1995. 122 números. In-4.º gr. em 16 vols. E. 2000€
Colecção completa, de grande beleza e raridade, luxuosamente impressa em papel couché, 
enriquecida com reproduções de milhares de ex-libris estampados nas páginas do texto 
e outros, originais, a negro e a cores, colados sobre as páginas do texto ou em plena página; 
ex-libris de grande qualidade artística da autoria dos mais famosos artistas portugueses 
e estrangeiros. Colaboração de destacados especialistas, também portugueses e estrangeiros. 
Publicação considerada como das melhores mesmo quando confrontada com as que se têm 
publicado em qualquer parte do mundo.
Tiragem de muito limitado número de exemplares, cujas colecções completas, como a pre-
sente, são hoje de dificílima obtenção.
Boas encadernações de pele inteira, com ferros dourados e nervuras nas lombadas tendo as pas-
tas circundadas com ferros também gravados a ouro. Com as capas da brochura conservadas.

15598 — ATHENA. Edição facsimilada. Contexto Editora. Lisboa. [1983]. 5 números 
em 1 vol. In-4.º B. 40€
«Athena», exemplo da mais sóbria e bela apresentação gráfica de quantos saíram dos prelos 
portugueses do nosso século, é ainda uma revista das mais marcantes na vida literária por-
tuguesa do nosso tempo. Dirigida por Fernando Pessoa e Ruy Vaz, publicou colaboração 
em prosa e verso de Fernando Pessoa (original e traduzida) e seus heterónimos Ricardo 
Reis, Álvaro de Campos e Alberto Caeiro, Henrique Rosa, Almada, António Botto, Mário de 
Sá-Carneiro, Raul Leal, Augusto Ferreira Gomes, Gil Vaz, Luis de Montalvor, Mário Saa, 
Cardoso Martha, Carlos Lobo de Oliveira, António de Séves, etc.
Com numerosas estampas impressas nas páginas de texto e em separado, reproduzindo algu-
mas delas trabalhos de Almada Negreiros, Mily Possoz, Lino António, etc.
Da edição facsimilada faz parte um trabalho inédito de Teresa Sousa de Almeida intitulado 
«ATHENA OU A ENCENAÇÃO NECESSÁRIA». Primeira edição facsimilada.

17646 — AZEVEDO (Carlos A. Moreira).- VIGOR DA IMACULADA. Visões de Arte 
e Piedade. Porto. Paróquia Senhora da Conceição. 1998. [Serafim Silva - Serviços de 
artes gráficas. Maia]. In-4.º oblongo de 140-IV págs. B. 50€
Álbum de luxuosa e esmerada execução gráfica, cujo texto constitui um importante docu-
mento para o estudo do culto mariano em Portugal. Nele se reúne um valioso repositório 
iconográfico da Virgem, a negro e a cores, reproduzindo esculturas, pinturas, registos grava-
dos, facsímiles de portadas e primeiras páginas de sermões consagrados à Virgem Maria, etc.
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34717 — AZEVEDO (Correia de).- LIVRO DE OURO DA INVESTIDURA DO 
PROF. MARCELO CAETANO NA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO E VISITA AOS 
CONCELHOS DE ARGANIL, GÓIS E PAMPILHOSA DA SERRA. [S.l.n.d.] In-fólio 
de XLIV ff. inums. E. 100€
Álbum de luxuosa apresentação gráfica consagrado à investidura de Marcelo Caetano como 
novo Presidente do Conselho de Ministros.
Edição impressa em cartolina verde de elevada gramagem, ilustrada com 34 reproduções 
fotográficas coladas nas páginas a que foram destinadas.
Álbum organizado por Correia de Azevedo, constituído pela Alocução do Chefe do Estado 
Américo Tomás, a Constituição do Novo Governo, dados biográficos de Marcelo Caetano, o 
Primeiro Discurso do Novo Presidente do Conselho através do qual ele expõe à Nação a 
linha política a seguir pelo seu Governo, notícias das suas primeiras visitas e recepções de 
personalidades portuguesas e estrangeiras, etc.
Encadernação em imitação de pele, com dizeres dourados na lombada e em ambas as pastas.

14895 — AZEVEDO FILHO (Leodegário A. de).- ESTUDOS FILOLÓGICOS. (Ho-
menagem a Serafim da Silva Neto). Edições Tempo Brasileiro Ltda. Rio de Janeiro. 
1967. In-8.º gr. de 322 págs. B. 22€
Trabalho organizado por Leodegário de Azevedo Filho, reunindo textos de eminentes filó-
logos de projecção internacional: Joseph Piel, Bernard Pottier, Prado Coelho, José Pedro 
Machado, Zdnek Hampl-Hampejs, José Pedro Rona, Albino de Bem Veiga, Mansur Guérios, 
Maurer Jr., Antenor Nascentes, Artur de Almeida Torres, Cândido Jucá (filho), Celso Cunha, 
Evanildo Bechara, Jairo Dias de Carvalho, J. Mattoso, Câmara Jr., Leodegário de Azevedo 
Filho, Luís César Saraiva Feijó, Matilde Matarazzo Gargiulo, Mello Nóbrega, Sílvio Elia, 
Tasso da Silveira, Augusto Magne e Joaquim Ribeiro.

5190 — BARBOSA (Inácio de Vilhena).- AS CIDADES E VILLAS DA MONAR-
CHIA PORTUGUEZA QUE TEEM BRASÃO D’ARMAS. Lisboa. Typographia do 
Panorama. 1860-1862. 3 vols. In-8.º E. 200€
Colecção bastante estimada e invulgar, ilustrada com 126 gravuras que reproduzem os bra-
sões d’armas das cidades e vilas de Portugal continental, insular e ultramarino, acompanhados 
de notícias históricas e outras que a essas cidades e vilas respeitam. 
Encadernações antigas com as lombadas de pele.

14756 — BARBOSA (Jorge).- CADERNO DE UM ILHÉU. Poemas. (Prémio Camilo Pes-
sanha, 1955). Agência Geral do Ultramar. 1956. [Lisboa]. In-4.º de 98-II págs. B. 125€
Livro de poesia de um dos mais representativos autores cabo-verdianos, poeta que, com ou-
tros elementos do grupo «Claridade», promoveu, na década de 30, uma nova fase da história 
da poesia de Cabo Verde, antecipando-se ao movimento neo-realista que no Continente viria 
a marcar profundamente a literatura deste século. Livro distinguido com o Prémio Camilo 
Pessanha. Edição limitada a 1000 exemplares.
EXEMPLAR PERSONALIZADO COM EXPRESSIVA DEDICATÓRIA DO POETA 
A ALBERTO DE SERPA, ACOMPANHADO DE UM CARTÃO DE VISITA ONDE O AU-
TOR PEDE A ALBERTO DE SERPA PARA “(...) fazer chegar os exemplares juntos até José 
Régio, Pedro Homem de Melo e Fausto José (...)”.
Conserva a tarja de papel de anúncio à distinção do livro pela Agência Geral do Ultramar 
com o  «Prémio Camilo Pessanha — 1955». Capa da brochura branca, com sujidade.
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1791 — BARBOSA (Viriato).- A PÓVOA DE VARZIM. Ensaio da História desta Vila. 
Desenhos de Orlando Barbosa. 1937. [Porto]. In-8.º gr. de 296 págs. B. 25€
Valiosos elementos históricos, monográficos, etnográficos, literários, etc. Com um capítulo 
totalmente consagrado a Eça de Queirós e referências a Camilo Castelo Branco.

5647 — BASTO (Artur Carlos de Barros).- A LABARÊDA. (Quadros Oryamitas). 
1919 (e. v.). Porto. In-8.º de 55 págs. B. 22€
Escritos de inspiração hebraica publicados sob o pseudónimo A. Ben-Rosh, português natural 
de Amarante também conhecido por Artur Carlos de Barros Basto, grande impulsionador 
da criação da Comunidade Judaica do Porto e da edificação da Sinagoga da mesma cidade.

34747 — [BASTO (Artur Carlos de Barros)].- SHAHAR. 2.ª edição. 2230 (1920 e.v.). 
Editor, Instituto Oryamita do Porto. In-8.º de 31-I págs. B. 22€
Folheto publicado sob as iniciais A. Ben-Rosh., pseudónimo de A. C. de Barros Basto, por-
tuguês natural de Amarante e líder judaico impulsionador da criação da comunidade Israelita 
do Porto e da edificação da sinagoga Kaadoorie na mesma cidade. 

34454 — BAUËR (Gérard).- DESSINS FRANÇAIS DU DIX-HUITIÈME SIÈCLE. 
LA FIGURE HUMAINE. Texte de... Éditions du Crédit Lyonnais. Paris. 1959. In-fólio 
de XIII-III págs. e 40 desenhos. 150€
Álbum de 40 belos desenhos excelentemente reproduzidos em página inteira, da autoria dos 
seguintes mestres: Watteau, Chardin. Boucher, Fragonard, Bouchardon, Vincent, Greuze, 
Hubert-Robert, Liotard, Trinquesse, Coypel, Lancret, Augustin de Saint-Aubin, Portail, 
Watteu de Lille e J. B. Leprince.
Edição em folhas soltas conservadas em estojo editorial de cartão

18365 — BECKFORD (William).- DIÁRIO DE WILLIAM BECKFORD EM POR-
TUGAL E ESPANHA. Introdução e notas de Boyd Alexander. Traduzido por João 
Gaspar Simões. Com um prefácio do tradutor. Empresa Nacional de Publicidade. Lisboa. 
[1957]. In-8º gr. de 315-V págs. B. 25€
“Este «Diário» apresenta-nos o mais colorido quadro da vida lisboeta de então, com curiosos 
comentários de Beckford, a ponto de podermos considerar esta obra como a mais completa 
informação histórica do povo e da política do reinado”. Primeira edição portuguesa, com 
uma planta de Lisboa e um mapa da região em folhas desdobráveis.

34769 — BEIRÃO (Francisco António da Veiga).- COMMEMORAÇÕES. Coimbra. 
F. França Amado - Editor. 1903. In-8.º de 273-VII págs. B. 22€
“As Commemorações que agora reuni representam outros tantos actos de amisade, justiça 
e admiração que no cumprimento dos meus deveres de amigo, ministro, deputado, socio da 
Associação dos Advogados de Lisboa e membro do Institut de Droit International tive que 
prestar”: Afonso Mexia, Miguel Pedroso, Simão de Calça e Pina, Saraiva de Carva-
lho, António Maria Holtreman, Lopo Vaz, Carlos Zeferino Pinto Coelho, Oliveira Martins, 
Martens Ferrão, Sousa Martins, Gladstone, Barros Gomes, Emilio Castellar, Rainha Vitória, 
Duarte Gustavo Nogueira Soares, Henrique de Mendia, António Enes e Mousinho de Albu-
querque. Com retratos.
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33456 — BORGES (José Ferreira).- CODIGO COMMERCIAL // PORTUGUEZ. // 
[gravura com as Armas Reais de Portugal] // LISBOA. // NA IMPRENSA NACIONAL. 
// 1833. In-4.º gr. de XVI-316-[II] págs. E. 350€
Primeira e muito rara edição do primeiro Código Comercial Português, peça basilar da 
legislação portuguesa da especialidade. O texto é antecedido de uma carta do autor dirigida 
“A Sua Magestade Imperial o Senhor D. Pedro Duque de Bragança”, a que se segue a carta 
de D. Pedro aprovando o referido Código e nomeando Ferreira Borges Supremo Magistrado 
do Comércio e Juiz Presidente do Tribunal Comercial em segunda instância, “sem prejuizo 
de qualquer reconhecimento e galardão, que as Cortes vos hajão de decretar.”
Encadernação contemporânea de pele inteira, com ferros e rótulo na lombada.

9538 — BOTTO (António).- ALFAMA. Edições Paulo Guedes. Lisboa. [Tipografia da 
Emprêsa do Anuário Comercial. 1933]. In-8.º de CXCII págs. imums. B. 75€
Muito invulgar e apreciada peça de teatro, pela primeira vez representada no Teatro Nacional 
S. Carlos. Em “Marginália” encontram-se as mais desencontradas opiniões críticas dos jor-
nais da época acerca desta obra.
Capa da brochura ilustrada por Fred Kradolfer.

9543 — BOTTO (António).- CVRIOSIDADES ESTHETICAS. Com palavras de Jun-
queiro e outras referencias valiosas. Typographia Libanio da Silva. Lisboa. 1924. In-8.º gr. 
de XIV-25-VIII págs. B. 200€
Primeira edição deste estimado livro, considerado por Fernando Guimarães no seu estudo 
«A Poesia da Presença e o aparecimento do Neo-Realismo», um dos mais importantes livros 
de poesia aparecidos em 1924.
Edição de muito cuidada e original apresentação gráfica, ilustrada com um retrato do autor 
impresso em separado da autoria de Almada Negreiros.
No final, para além de um pequeno texto de Eugénio d’Ors e de um Resumo dos dizeres da 
imprensa de Madrid... a edição conta com um texto assinado por Mário Saa intitulado 
«Antonio Botto o Espiritualista da Materia. Em desagravo do insulto que o Poeta soffreu 
quando da apprehensão brutal do seu livro CANÇÕES». (ver gravura na pág. 13)

12131 — [BRAGA (Guilherme)].- O MAL DA DELFINA. Paródia á DELFINA DO 
MAL, por Um Homem de Bem. Porto. Typographia Lusitana - Editora. 1869. In-8.º 
de XXIV-238-II págs. E. 40€
Paródia poética à conhecida obra «A Delfina do Mal», de Tomás Ribeiro, publicada anónima 
mas da autoria do poeta portuense Guilherme Braga. No seu trabalho «As Paródias na Lite-
ratura Portuguesa - Ensaio Bibliográfico», Henrique de Campos Ferreira Lima ocupa-se dela 
com detalhe e reproduz o respectivo frontispício.
Encadernação da época, com pequenos defeitos.

34991 — BRAGA (Guilherme).- POESIAS. (Na sua maior parte não entradas mas He-
ras e Violetas). Barcellos. Typographia da Aurora do Cavado. Editor - R. V. 1898. In-8.º 
de 252 págs. E. 60€
São raros os exemplares deste livro, porquanto Rodrigo Veloso dele tirou apenas 100 exem-
plares, numerados e assinados.
Encadernação da época com cantos e lombada em pele e a capa da brochura da frente conser-
vada. Dedicatória autógrafa de Rodrigo Veloso para Álvaro de Castelões. 
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33123 — BRAGA (Teófilo).- FOLHAS VERDES. Ponta Delgada. M D CCC LIX. 
In-8.º de XX-II-258-II págs. E. 200€
Raríssima edição do primeiro livro do autor, impressa em Ponta Delgada na oficina tipográ-
fica onde trabalhava desde os quatorze anos; escreveu Teixeira Bastos no livro «Theofilo 
Braga e a sua Obra»: “(...) viu-se obrigado a entrar n’uma typographia para adquirir, como 
compositor, os meios de resistencia para saír da ilha de S. Miguel, (...). Como Michelet, 
começava a lucta pela existencia na officina typographica, e como elle, era nas horas vagas 
que estudava os classicos, que lia as velhas chronicas, que meditava, que escrevia emfim os 
seus primeiros versos, bellas promessas de esplendido futuro.”
No prefácio da segunda edição, Teófilo Braga exprime a distância que o separa da sua 
produção de juventude, afirmando olhar sempre para Folhas Verdes com uma “compunção 
de piedade”, motivada pela “ingenuidade primitiva” e “sinceridade rude” dos seus versos 
de juventude.
Encadernação com lombada de pele decorada a ouro e com nervuras. Capa da brochura 
restaurada e só ligeiramente aparado à cabeça.

12133 — BRAGA (Teófilo).- AS LENDAS CHRISTÃS. Porto. Livraria Internacional 
de Ernesto Chardron. 1892. In-8.º gr. de XII-400 págs. E. 65€
Edição original de um dos mais invulgares livros do autor. Capítulos: Formação das lendas 
christãs, As lendas da Santa Família, As lendas da Virgem-Mãe, As lendas da Paixão, As 
lendas do Primado da Egreja, As lendas da Controversia theologica.
“Essas tradições provieram de um fundo commum de elementos subjectivos, dos quaes uns 
ficaram nos contos populares, outros desenvolveram-se em epopêas anonymas, muitos 
dramatisaram-se nos costumes sociaes, e não poucos renovaram-se na fórma de mythos reli-
giosos ou se tornaram thema de complicadas theologias”.
Encadernação editorial gravada a ouro na lombada e pasta frontal.

14793 — BRAGA (Teófilo).- AS THEOCRACIAS LITTERARIAS. Relance sobre 
o estado actual da Litteratura Portugueza. Lisboa. Typographia Universal. 1865. 
In-4.º peq. de 14-II págs. B. 40€
Importante e invulgar opúsculo, constitutivo das colecções relativas à Questão Coimbrã, 
onde Teófilo Braga se solidariza com a posição de Antero de Quental quando este considerou 
a escola de Castilho ultrapassada, afirmando que a celebridade de Castilho se devia à circuns-
tância da sua cegueira. (”Digamos a verdade toda. O sr. Castilho deve a sua celebridade 
á infelicidade de ser cego. O que se espera de um cego? Apenas habilidade. É uma celebri-
dade triste porque tem origem na compaixão, e a compaixão fatiga-se.”]. 

13723 — BUDRY (Paul).- LA SUISSE QUI CHANTE. Histoire illustrée de la chanson 
populaire, du chant choral et du festspiel en Suisse. Publiée sous la Direction de... Avec 
la Collaboration de Joseph Bovet, Gian Bundi, Edouard Combe, J.-B. Hilber, Karl Nef, 
Willi Schuh, Robert Thomann, Charles Troyon, C. Valsangiacomo. Editions 
R. Freudeiler-Spiro, Lausanne. In-4º gr. de 236- II págs. E. 60€
Importante publicação para o estudo da música popular na Europa. Com um capítulo inteira-
mente dedicado à música popular alemã, francesa, italiana e romena. Edição cuidada e bem 
documentada com a reprodução de gravuras e partituras.
Bela encadernação em tecido, gravado a negro e executada pela “Maison Mayer & 
Soutter”.
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34307 — CÂMARA (Leal da).- A VELHICE DO PADRE ETERNO. Illustrações de 
Leal da Camara. [“Typographica” de Bandeira & Brito. Lisboa. S.d. - 1912 ?]. In-8.º gr. 
de XII págs. inums. B. 100€
É o catálogo da exposição em Lisboa das célebres ilustrações de Leal da Câmara para o livro 
de Guerra Junqueiro, antecedido de uma corrosiva carta do artista, dirigida à “Ill.ma. e Ex.ma 
Snr.ª D. Critica” e datada de Lisboa 2 de Novembro de 1912.
“Dirijo-me a V. Ex.ª para lhes apresentar estas fotografias que eu transformei ligeiramente, 
pondo-lhes côres e alguma tinta da China.
“Este processo vae certamente escandalizar V. Ex.ª
“Desde já peço desculpa a V. Ex.ª d’esta infracção ás regras da boa educação artística, irmã 
de um protocolo que me obrigava a fazer “coisas”, em papel branco, ao contrario dos homens 
da Justiça que o fazem em azulino papel sellado.

“Dito isto, permitta-me V. Ex.ª que eu lhe diga francamente que, esta exposição, tem trez fins:
“O primeiro — é o de ganhar a minha vida (...)
“O segundo — (...) é o de mostrar a Lisboa, em reprodução, o que a cidade do Porto me fez 
a honra de adquirir para o seu museu municipal.
“A terceira e talvez a mais importante, é a seguinte:
“Desde que voltei a Portugal (...)”.
A capa da brochura, de muito bela e original composição gráfica, foi estampada sobre gros-
seiro papel de embrulho.

12739 — CAMÕES (Luís de).- O MEMORIAL DE CAMÕES. Registo de anniversarios 
e lembranças. Colligido entre todas as obras do Poeta por Fernandes Costa. Dedicado 
ao insigne camoneanista João Henrique Ulrich. Lisboa. Typographia da Companhia 
Nacional Editora. [MDCCCXCII]. In-8.º peq. de 287-I págs. E. 125€
Curioso álbum constituído por excertos da Obra de Camões distribuídos pelos dias do ano. 
Com um retrato do Poeta gravado por Pedroso.
EXEMPLAR DA RARÍSSIMA TIRAGEM ESPECIAL LIMITADA A 12 EXEMPLARES 
PARA OFERTA — ESTE DEDICADO A PRÓSPERO PERAGALLO — IMPRESSA EM 
PAPEL VERGÉ DE ESCOLHIDA QUALIDADE E ELEVADA GRAMAGEM,  NUMERADA 
E ASSINADA POR FERNANDES COSTA E J. HENRIQUE ULRICH.
Boa encadernação à amador, com coroas de louros gravadas a ouro em casas fechadas. 
Pintado à cabeça e com as capas da brochura conservadas.

6897 — CAMÕES (Luís de).- SETE ANOS DE PASTOR JACOB SERVIA. [1948. 
Oficina Gráfica de A. Costa. Lisboa]. In-4.º gr. B. 125€
Deste soneto foram tirados apenas 50 exemplares numerados, acompanhados de uma lito-
grafia assinada por Frederico George, a que vem junta uma prova da litografia depois de 
inutilizada, garantindo assim a impossibilidade de reedição.

4800 — CAPELLO & IVENS (H. - R.).- DE BENGUELLA ÁS TERRAS DE IÁCCA. 
Descripção de uma viagem na Africa Central e Occidental. Compreendendo narrações, 
aventuras e estudos importantes sobre as cabeceiras dos rios... Lisboa. Imprensa Nacio-
nal. 1881. 2 vols. In-8.º gr. de XLV-379-I e XII-413-I págs. E. 750€
Das mais notáveis obras da bibliografia africana portuguesa, onde se descreve minuciosa-
mente a importante expedição científica levada a cabo pelos autores, entre 1877 e 1880, 
organizada pela recém criada Sociedade de Geografia de Lisboa.
Obra bastante estimada e procurada, ilustrada com grande número de gravuras impressas no 
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texto e em separado, mapas em folhas desdobráveis, sendo dois acondicionados nas pastas 
das encadernações por serem de grandes dimensões.
Belas encadernações originais gravadas com ferros alegóricos a negro e a ouro.
(ver gravura na pág. 14)

16693 — CARGALEIRO (Manuel).- MANUEL CARGALEIRO. GOUACHES / ÓLEOS. 
Beecham Portuguesa. [Edições Asa. Porto. 1989]. In-fólio E. 35€
Belo álbum de pintura de um dos mais representativos autores da arte portuguesa con-
temporânea, numa luxuosa edição impressa em papel de qualidade superior, exibindo 
um conjunto de várias dezenas de reproduções de trabalhos a cores. Com o fac-símile de 
um texto manuscrito por Vieira da Silva e excertos de outros de Édouard Roditi, Diogo de 
Macedo, Fernando Pernes, Alain Bosquet, Jean Marie Dunoyer, Jorge Guimarães, Gérard 
Xuriguera, José Geraldo Vieira, David Mourão-Ferreira, Juvenal Esteves, Vitorino Nemésio, 
Jacques Dopagne, Edgardo Xavier, Jean-Michel Maulpoix, Georges Borgeaud, Ruben A., 
Armand Guibert, Agustina Bessa-Luís e E. M. de Melo e Castro.
Encadernação editorial, com capa de resguardo a cores.

34292 — CARLOS DE BRAGANÇA (D.).- CATALOGO ILLUSTRADO DAS 
AVES DE PORTUGAL. (Sedentarias, de arribação e accidentaes). Lisboa. Imprensa 
Nacional. 1903-1907. [Aliás, Imprensa Nacional-Casa da Moeda. 1983-1985]. 4 vols. 
In-4.º gr. B. e E. 250€
Obra belíssima e de incontestável interesse científico e artístico. Esta cuidada reedição 
fac-similada reproduz as 40 aguarelas de Casanova compreendidas na primeira edição e ain-
da um «Suplemento», inédito, integrando mais 53 estampas, também policromadas.
UM DOS RARÍSSIMOS 50 EXEMPLARES ACOMPANHADOS DE UM CONJUNTO 
DE 50 LITOGRAFIAS APRESENTADAS EM ESTOJO DE TECIDO, PERTENCENTES 
À SÉRIE DAS ORIGINALMENTE EXECUTADAS NAS OFICINAS DA IMPRENSA 
NACIONAL DE LISBOA ENTRE 1903 e 1907.

34458 — CARNEIRO (Alberto).- Alberto Carneiro dezembro 1968 /setembro 1976 
centro de arte contemporânea museu nacional de soares dos reis porto secretaria de 
estado da cultura 15 de setembro / 20 de outubro de 1976 co-subsidiado pela fundação 
engenheiro antonio de almeida. [S.l. 1977?]. In-4.º de XVIII ff. B. 125€
O texto transcrito, reproduzido do original caligráfico, vem no interior da capa da brochura. 
Com quatro folhas com textos de Fernando Pernes, Ernesto de Sousa, Fernando de Azevedo 
e de Alberto Carneiro, a que se seguem reproduções de trabalhos do artista, sendo a última 
folha reservada para uma Nota Biográfica indicação das Exposições individuais e colectivas 
e Publicações.

34782 — CARVALHO (A. Ayres de).- CATÁLOGO DA COLECÇÃO DE DESE-
NHOS. Lisboa. 1977. (União Gráfica, S.A.R.L. Lisboa). In-4.º gr. de XXXII-333-III 
págs. B. 25€
Excelente catálogo ilustrado da colecção de desenhos da Biblioteca Nacional, minuciosa-
mente elaborado e com numerosas ilustrações em folhas à parte. Na «Apresentação» de 
Reinalda Catarino Afreixo diz-se que, com esta publicação, “não só se põe à disposição 
dos Leitores desta Biblioteca um catálogo indispensável para o estudo aprofundado de uma 
das suas colecções, mas igualmente através desta obra e pelas preciosas conclusões que ela 
apresenta e fontes que desvenda, se abre mais uma porta no difícil labirinto que é a História 
da Arte em Portugal”.
Do índice: Introdução Histórico-Artística. Desenho de Figura - Academias - Composição - 
Ornatos - Paisagens; Decoração: Arquitectura e Cartografia.
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8532 — CASSIOPEIA. Antologia de Poesia e Ensaio. Orientação e edição de: António 
Carlos / António Ramos Rosa / João Rui de Sousa / José Bento / José Terra. Lisboa - 
Apartado 755. 1º Fascículo - Março de 1955. In-4.º de 48 págs. B. 300€
Único número publicado desta apreciada e bastante rara revista modernista, colaborada por 
Manuel Bandeira, Jorge de Sena, Eugénio de Andrade, José-Augusto França, José Bento, 
António Carlos, João Rui de Sousa, António Ramos Rosa, Pierre Seghers e José Terra. Tem, 
em página inteira, um desenho de Cipriano Dourado.
Ampla notícia de Daniel Pires no seu magnífico «Dicionário da Imprensa Periódica Literária 
Portuguesa do Século XX».
Com um desenho de Cipriano Dourado impresso em página inteira.
Capa da brochura em papel de embrulho, impressa com fortes caracteres.

4360 — CASTELO BRANCO (Camilo).- O DEMONIO DO OURO. Romance origi-
nal. Lisboa. Livraria Editora de Matos Moreira & Compª. 1873-1874. 2 vols. In-8.º gr. 
de 211-[I] e 221-[I]-II págs. B. 400€
Primeira edição deste muito invulgar romance inicialmente anunciado com o título «A He-
rança de Londres» e primeiro da colecção publicada pela Livraria Editora de Mattos Moreira 
com a designação genérica de «Romances Nacionaes». Edição ilustrada com quatro xilogra-
vuras impressas à parte em papel couché, desenhadas por Rafael Bordalo Pinheiro e abertas 
em madeira por Severini.
Embora Manoel dos Santos na «Revista Bibliografica Camiliana» descreva a capa da bro-
chura em papel azul com moldura e título impresso em côr castanha, o nosso exemplar apre-
senta a capa em papel castanho impresso a côr azul, pelo que julgamos tratar-se de um lapso 
de Manoel dos Santos. (ver gravura na pág. 17)

11757 — CASTELO BRANCO (Camilo).- A FILHA DO DOUTOR NEGRO. Romance 
original. Porto: Typographia do Commercio. 1864. In-8.º de IV-XIV-304-[II] págs. E. 250€
“É esta a primeira edição em vol., pois este romance (cujo protagonista parece ter vivido real-
mente no Porto) já tinha saído em folhetins no jornal “O Commercio do Porto» (...)”. Manoel 
dos Santos na muito preciosa «Revista Bibliografica Camiliana» continua, dando também infor-
mação da cotação atingida “no leilão de uma Camiliana... por José dos Santos, 1916 (...)”.
Encadernação antiga, não contemporânea, com lombada de pele. Conserva as margens 
integrais e as muito raras capas da brochura.  (ver gravura na pág. 18)

33116 — CASTELO BRANCO (Camilo).- A INFANTA CAPELLISTA. Romance por 
Camillo Castello Branco. Porto. Typographia de Antonio José da Silva Teixeira. 1872. 
[Aliás executada no Porto, s. ind. tip. 1952]. In-8.º gr. de IV-128 págs. B. 300€
Trata-se de um dos 50 exemplares mandados reproduzir em 1952, no Porto, pela Livraria 
Moreira da Costa, Filha. Edição fac-similada de esmeradíssima execução, impressa em bom 
e muito encorpado papel, com tiragem limitada apenas a 50 exemplares numera-
dos e assinados, que só muito raramente aparecem à venda. Conforme informa Miguel de 
Carvalho — Livreiro Antiquário Coimbrão — na sua «Descrição Bibliográfica Camiliana», 
“Apesar de fac-similada, o frontispício desta edição apresenta a vinheta tipográfica diferente 
do da edição princeps.”
Com ligeiras manchas de acidez na capa da brochura.

1105 — CASTELO BRANCO (Camilo).- O JUDEU. Romance historico. Porto. Em 
casa de Viuva Moré - Editora. 1886. [Porto. Typographia de Antonio José da Silva Tei-
xeira]. 2 vols. In-8.º de 262 e 278 págs. E. 200€
Alexandre Cabral: “(...) O enredo, repartido em 2 volumes, constitui 2 quadros distintos 
 .../...



da realidade social da época em que a acção se desenrola (séculos XVII e XVIII), não só 
nacional — entenda-se —, mas universal, na medida em que as vicissitudes das personagens 
ocorrem em Portugal, Holanda, Itália, Brasil e Inglaterra, onde quer que os desgraçados «ju-
deus» buscavam refúgio da sanha persecutória do Santo Ofício. (...)”.
Primeira edição, muito esmerada e nitidamente impressa. Romance dos mais interessantes de 
Camilo, muito justamente estimado e apreciado, dedicado “À Memória de António José da 
Silva escritor português assassinado nas fogueiras da Inquisição do Santo Ofício, em Lisboa, 
aos 19 de Outubro de 1739.” Raro.
Encadernações antigas, não contemporâneas, com lombada de pele decorada ao gosto da 
época. Exemplar por aparar e com as capas da brochura conservadas. Com uma pequena 
assinatura antiga no frontispício do primeiro volume.

11782 — CASTELO BRANCO (Camilo).- O SANTO DA MONTANHA. Lisboa. Livra-
ria de Campos Junior - Editor. [S.d. 1870?]. In-8º de II-310 págs. E. 50€
“Esta pretensa edição não é mais do que os restos da primeira, os quais foram parar ás mãos 
do editor Campos Junior, que lhes arrancou o primitivo frontispício, substituindo-o por outro 
sem data, e acrescentando um ante-rosto que não existia.” Manoel dos Santos na «Revista 
Bibliografica Camiliana», ainda hoje instrumento bibliográfico muito justamente apreciado, 
informa ainda que esta variante da edição primitiva já não seria vulgar naquele tempo, fazen-
do referência aos valores atingidos em leilões.
No final, em vez de duas páginas em branco referidas por Manoel dos Santos, o nosso exemplar 
apresenta oito págs. numeradas que constituem o Catálogo da Livraria de Campos Junior.
Encadernação da época, com a lombada de pele e de modesta execução. Com falta das capas 
da brochura e um pouco aparado, conforme era usal na época.

3403 — CASTELO BRANCO (Camilo).- VINGANÇA. Romance original. Segunda 
edição. Porto: Em Casa de Cruz Coutinho - Editor. 1863. [Typographia de Antonio José 
da Silva Teixeira, Cancella Velha]. In-8.º gr. de 240 págs. E. 75€
São bastante invulgares os exemplares desta bela edição impressa em papel muito alvo, 
edição que não traz a dedicatória a António Ferreira Quiques a quem Camilo dedicou 
a primeira impressão. Segundo Alexandre Cabral no Dicionário de Camilo, “Compreende-se 
a suspenção: nesse ano, Camilo suspeitou da existência de relações ilícitas entre o amigo, 
emtão em Portugal, com Ana Plácido (...)”. “Pouco se sabia desta personagem, que assume 
papel de relevo, com recortes folhetinescos, nos amores Camilo/Ana Plácido, afirmando 
alguns biógrafos que o Quiques teria sido o pai de Manuel Plácido, nascido em 11-8-1858.”
Encadernação da época com lombada de pele. Conforme foi usual na época, sem as capas da 
brochura e ligeiramente aparado. Com uma pequena assinatura antiga no frontispício.

33117 — CASTRO (E. M. de Melo e).- QUEDA LIVRE. Livraria Nacional. Covilhã. 
1961. In-8.º gr. de 64-IV págs. B. 40€
Livro de poesia publicado na muito bela e importante «Colecção Pedras Brancas», com 
extratexto em folha desdobrável e capa de Manuel Baptista.

34963 — CASTRO (E. M. de Melo e).- VISÃO - VISION. 1961-1972. [Estúdio Gráfi-
co de Moraes Editores. Lisboa. 1972]. In-4.º de CXXXVIII págs. B. 150€
Primeira antologia de textos visuais de Melo e Castro, figura pioneira da Poesia Experimental 
Portuguesa. 
Edição do autor, decerto de muito restrita tiragem.
ORIGINAL DEDICATÓRIA VISUAL DE MELO E CASTRO.
Sobrecapa impressa com vestígios de uso.
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4831 — CASTRO (Eugénio de).- INTERLVNIO, Poesias de Evgenio de Castro, 
pvblicadas pelo Editor França Amado. Coimbra. Anno de M DCCC XCIV. In-8.º gr. 
de 72-VIII págs. B. 100€
Primeira edição, de muito apurada execução gráfica e um dos primeiros e mais raros livros 
de Eugénio de Castro.
Capa da brochura em papel de lustre com pequenas imperfeições.

4384 — CASTRO (Eugénio de).- O REI GALAOR. Poema Dramático. Coimbra. F. 
França Amado - Editor. 1897. In-8.º de 77-III págs. B. 30€
Primeira edição, executada a duas cores, de provável reduzida tiragem.

4014 — CASTRO (Ferreira de).- CARTA DE REABILITAÇÃO. Novela. [Porto. S.d.] 
In-8.º de 29-III págs. B. 20€
Um dos trabalhos de Ferreira de Castro pertencentes à primeira fase literária da sua obra.
Capa da brochura ilustrada por Roberto Nobre.

4894 — CASTRO (Ferreira de) & FRIAS (Eduardo).- A BOCA DA ESFINGE. Novela. 
Lisboa. Livraria Aillaud e Bertrand. 1924. In-8.º de 173-III págs. B. 60€
Um dos primeiros trabalhos de Ferreira de Castro, este de parceria com Eduardo Frias.
Encadernação editorial com uma ilustração colada na pasta da frente da autoria de Bernardo 
Marques e dizeres gravados a ouro nas pastas e lombada.
VALORIZADO COM DEDICATÓRIA DO AUTOR.

9595 — CASTRO (D. João de) [1500-1548].- ROTEIRO EM QUE SE CONTEM 
A VIAGEM QUE FIZERAM OS PORTUGUEZES NO ANNO DE 1541, partindo da 
nobre Cidade de Goa atee Soez, que he no fim, e stremidade do Mar Roxo. Com o sitio, 
e pintura de todo o Syno Arabico. Por Dom Ioam de Castro, decimo terceiro Gover-
nador, e quarto Viso-Rey da India: Dedicado ao Infante Dom Luiz. Tirado a luz pela 
primeira vez do manuscripto original, e acrescentado com o Itinerarium Maris Rubri, 
e o retrato do Author, etc., etc., etc. Pelo Doutor Antonio Nunes de Carvalho da Cidade 
de Vizeu... Paris. Vende-se em casa de Baudry... e Theoph. Barrois... 1833. In-8.º gr. 
de IV-LIV-IX-[I]-334-II págs. E, 150€
Primeira edição de um importantíssimo documento quinhentista.
O exemplar apresenta os retratos litográficos de D. João de Castro, de D. Estevão da Gama 
e ainda um mapa em folha desdobrável de grandes dimensões [54 x39 cm.] representando: 
“Descriptio Toro urbis et portus”. Segundo a “Taboada das estampas...”, a este exemplar faltam 
ainda uma vista de “Çacotoraa” e “15 Tavoas”, que frequentemente são vendidas em separado.
Os exemplares anunciados nos Catálogos dos Condes de Azevedo e Samodães, Artur de 
Sandão, Laureano de Barros e ainda os que foram anunciados nos nossos catálogos nº 34 e 53, 
apresentam falta do retrato de D. Estevão da Gama, da vista de “Çacotoraa” e das “15 Tavoas”. 
Assim, julgamos poder afirmar que as gravuras em questão são de apreciável raridade.
Encadernação antiga com a lombada de pele decorada a ouro e com rótulo negro.

30012 — CASTRO (Joaquim Pereira Pimenta de).- O DICTADOR E A AFFRONTO-
SA DICTADURA, pelo proprio general... Weimar. Imp. Waghner [sic] G. Hnmbold 
[sic]. 1915. In-8.º gr. de 131 págs. B. 80€
Livro impresso em Weimar, bastante raro e curioso, onde o autor, depois de ter sido apeado 
 .../...



do cargo de presidente do Ministério durante o movimento militar de 14 de Maio liderado 
por Álvaro de Castro, se retirou da vida política e se dedicou à escrita em sua defesa pessoal 
e justificativa da ditadura instalada durante o IX Governo Republicano presidido por Manuel 
de Arriaga.
Para além desta edição, registamos mais duas impressas e datadas Weimar. Imp. Wagner G. 
Humbold. 1915 mas com diferentes arranjos gráficos e paginação. Cremos tratar-se da edição 
original a que aqui apresentamos, de impressão menos cuidada e com 131-I págs., sendo que 
as de mais cuidada composição gráfica, embora compostas pelo mesmo texto compreendem 
apenas II-92 ou II-97-[III] págs.
Capa da brochura envelhecida, impressa apenas com o título «Dever de Honra».

34519 — CASTRO (Joaquim Pereira Pimenta de).- O DICTADOR E A AFFRONTO-
SA DICTADURA, pelo proprio general... Weimar. Imp. Wagner G. Humbold. 1915. 
In-4.º de II-92 págs. B. 40€
Livro impresso em Weimar, bastante raro e curioso, onde o autor, depois de ter sido apeado 
do cargo de presidente do Ministério durante o movimento militar de 14 de Maio liderado 
por Álvaro de Castro, se retirou da vida política e se dedicou à escrita em sua defesa pessoal 
e justificativa da ditadura instalada durante o IX Governo Republicano presidido por Manuel 
de Arriaga.
Confirmamos por comparação três distintas edições, ambas impressas e datadas Weimar. 
Imp. Wagner G. Humbold. 1915 mas com diferente arranjo gráfico ou paginação. A edição 
que agora apresentamos, composta por II-92 págs. e de mais cuidada composição gráfica, 
leva-nos a supor tratar-se de edição posterior àquela que apesar de ter sido composta com 
o mesmo texto, ocupa 131-I págs.

21520 — CEARENSE (Catullo da Paixão).- LYRA DOS SALÕES. Magistral col-
lecção de belissimas Modinhas Brasileiras proprias para serem cantadas em reuniões 
familiares, em festas collegiaes, concertos, etc. trazendo a indicação das musicas. Rio 
de Janeiro. Livraria - Quaresma - Editora. 1926. In-8.º de 238-II págs. B. 70€
Com um trabalho preliminar sobre Catullo da Paixão Cearense, caso único de popularidade 
da poesia sertaneja brasileira, assinado por Luciano Braga. Primeira edição.
Com pequenos defeitos na capa da brochura.

18868 — CHAVES (Maria Adelaide Godinho Arala).- FORMAS DE PENSAMENTO 
EM PORTUGAL NO SÉC. XV. Esboço de análise a partir de representações de paisa-
gem nas fontes literárias. Livros Horizonte. [Tipografia Guerra. Viseu. S.d.]. In-. gr. 
de 326-II págs. B. 25€
Com um extenso texto introdutório de Vitorino Magalhães Godinho intitulado «Os nossos 
problemas: para a História de Portugal e Brasil».

6513 — COCHOFEL (João José).- BÚZIO. Poesia. [Oficinas da «Atlântida». Coimbra. 
1940]. In-8.º de 45-I págs. B. 25€
Poeta, ensaísta e crítico musical ligado ao movimento neo-realista, colaborou em várias 
revistas de que evidenciamos: Altitude, Cadernos do Meio-Dia, Vértice, Presença e Seara 
Nova. Foi um dos organizadores da colecção coimbrã «Novo Cancioneiro», onde publicou 
«Sol de Agosto», Director da Academia dos Amadores de Música de Lisboa e da Sociedade 
Portuguesa de Escritores.
Segundo livro do Poeta, de cuidada apresentação gráfica e impresso em papel bastante 
encorpado.
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34981 — COCHOFEL (João José).- INSTANTES. Poemas. [Oficinas da Atlântida para 
as Edições «Portugália». Coimbra. 1937]. In-4.º de 59-III págs. B. 60€
Primeira edição do livro de estreia do autor. “É da sua autoria uma Iniciação Estética (1958), 
que representa uma abordagem bem informada das questões estéticas; este livro e Críticas 
e Crónicas (1982) trazem achegas importantes quanto à explanação de opções teóricas do 
neo-realismo a partir de um ponto de vista em que, ao contrário do que acontece noutros 
representantes dessa corrente, a realidade estética não é subalternizada.” [In «Dicionário 
Cronológico de Autores Portugueses», Vol. IV].
Primeira edição do primeiro livro do Poeta, ilustrada com um seu retrato desenhado por 
Fernando Namora.
Com alguns picos de acidez na capa da brochura.

15649 — COCHOFEL (João José) .- CRÍTICAS E CRÓNICAS. Prefácio de Rui Feijó. 
Imprensa Nacional-Casa da Moeda. [Gráfica Maiadouro. Maia. 1982]. In-8º gr. 
de 297-VII págs. B. 15€
Críticas e crónicas especialmente consagradas à música, “arte tão querida a Cochofel e de 
que foi um dos mais cultos críticos, atentíssimos a todos os seus aspectos, com particular 
incidência na Música Portuguesa Contemporânea” e à crítica literária, “onde uma profunda 
reflexão sobre a criação poética lhe abre as portas para a compreensão da obra alheia”.
Publicado na colecção «Temas Portugueses».

34482 — COELHO (Trindade).- ANNOTAÇÕES AO CODIGO PENAL E Á LE-
GISLAÇÃO PENAL EM VIGOR. Comprehendendo os casos julgados e os artigos 
doutrinarios que depois da Nova Reforma Penal de 14 de Junho de 1884 figuram em 
todos os jornaes juridicos do Paiz. Lisboa. Empreza da Historia de Portugal. 1903. In-4º 
de VIII-517-I págs. E. 70€
Não podendo este trabalho ser integrado na valiosa e importante obra literária do autor, não 
deixa de revelar a qualidade e rigor que Trindade Coelho sempre exigiu a si próprio no uso 
da língua portuguesa. Raro.
Segundo o Autor diz no Prefácio, “(...) o presente livro é um formidavel arsenal de doutrina; 
e se a sua riqueza póde ser, e é, muito importante como subsidio para as occorrencias cons-
tantes dos tribunaes no campo do direito penal, — acima d’esse valor colloco outro: o de 
tornar agora facil, relativamente, uma reforma do Codigo Penal, visto que numerosissimas 
annotações a cada um dos seus grupos de artigos, visionando estes por todos os lados, 
necessariamente patentearão ao reformador — quem quer que elle tenha de ser — não só 
todos os aspectos das difficuldades que a applicação do Codigo tem originado, mas ainda as 
suas lacunas, as suas incongruencias e os seus defeitos.”
Encadernação da época, com a lombada de pele.

34533 — COMPROMISSO // DA SANCTA // MISERICORDIA // DA CIDADE DE 
COIMBRA. // Sua instituiçaõ, e Cathalogo dos Provedores, e Escrivaens, // que até o pre-
sente tem servido nella. // IMPRESSO POR MANDADO, E Á CUSTA // DE // FILIPPE 
// SARAIVA DE SAMPAYO DE MELLO, // Fidalgo da Casa de Sua Magestade, Caval-
leyro Proffeço na Ordem // de Christo, e Provedor desta Sancta Casa. // [brasão d’armas] 
// COIMBRA: // Na Officina de Luis Secco Ferreyra, Famaliar [sic] do S. Officio, e Irmaõ 
desta S. Casa. // Anno do Senhor 1747. In-fólio de IV-66-II págs. E. 200€
Tem nas últimas páginas a «INSTITUIÇAÕ // DA // MISERICORDIA // DE COIMBRA 
// E Cathalogo dos Provedores, e Escrivaens, que // até o presente nella tem servido.” No 
frontispício avulta uma gravura aberta em chapa de cobre com o brasão d’armas de Felipe de 
Sampaio de Melo, Provedor da Misericórdia de Coimbra. Raro.
Com um pequeno corte de traça na margem interior das últimas folhas e manchas de humidade 
que apenas atingem as págs. 5 a 12. Encadernação inteira de pele, da época.



13122 — CONGRESSO INTERNACIONAL DE ETNOGRAFIA. Santo Tirso - Portugal. 
De 10 a 16 de Julho de 1963. [Imprensa Portuguesa. Porto]. In-8.º gr. de 405-I págs. E. 75€
Congresso comemorativo do I Centenário da Vila de Santo Tirso. Volume impresso em 
português, francês e inglês, com comunicações apresentadas por numerosos especialistas 
portugueses e estrangeiros: Joseph Roland, Alfredo Sacchetti, Sebastião Pessanha, Manuel 
Lopes de Almeida, Augusto Raul Cortazar, J. R. dos Santos Júnior, António da Silva Rego, 
Luís de Pina, Mário Cardoso, Agostinho Isidoro, Joaquin Lorenzo Fernandez, António 
Maria Mourinho, Ernesto Veiga de Oliveira, Afonso do Paço, Virgílio Pereira, Horácio Mar-
çal, Bouza-Brey, Leandro e Luís Carré Alvarellos, António Fráguas Fráguas, Samuel Glotz, 
Irisalva Moita, Ramon Otero Pedrayo, Fernando Castelo Branco, D. Domingos de Pinho 
Brandão, Eugénio Andréa da Cunha e Freitas, Abel Viana, Guilherme Felgueiras, F. de C. 
Pires de Lima, Conde de Aurora, Wilhelm Giese, José Júlio Gonçalves, Elaine Sanceau, 
Fernando Sylvan, Francisco Tenreiro, Jorge Dias, M. M. Cagigal e Silva, António Mourinho, 
A. Coutinho Lanhoso, Luís Chaves, Octávio Lixa Filgueiras, Fernando Galhano, Virgínia 
Rau e muitos outros.
Encadernação de pele inteira gravada a ouro na lombada. Com as capas da brochura preservadas.

6931 — CORRÊA (Marquês de Jacome).- A ILHA DA MADEIRA. Impressões e notas 
archeologicas, ruraes, artisticas e sociaes escriptas de Janeiro a Maio de 1925. Coimbra. 
Imprensa da Universidade. 1927. In-8.º gr. de VIII-246-I págs. B. 75€
Volume invulgar, ilustrado com numerosas estampas impressas em folhas à parte.
Com interesse para a história da Ilha da Madeira, da sua expressão artística, da sua ruralidade, 
da paisagem e da vida social. 
COM DEDICATÓRIA DO AUTOR.

6122 — CORREIA (Natália).- O ANJO DO OCIDENTE À ENTRADA DO FERRO. 
seis desenhos originais de lino. Edições Ágora. Lisboa. [1973]. In-8.º gr. de 138-VI 
págs. E. 150€
Natália Correia aparece por várias vezes referida por Maria de Fátima Marinho no seu estudo 
sobre «O Surrealismo em Portugal» e de quem M. Helena Ribeiro da Cunha escreveu: “Per-
sonalidade intelectual versátil, dedicou-se a vários géneros, além de marcar a sua presença 
na política e na imprensa. Sua produção abrange a poesia, o romance, o teatro, o ensaio, 
memórias, relatos de viagem, organização de antologias (...). Embora tenha começado pela 
literatura infantil (...) e pelo romance (...) foi na poesia que encontrou a expressão mais depu-
rada de seu temperamento a um só tempo lírico e irónico, características acentuadas a partir 
de Dimensão Encontrada (1957) e em suas obras dramáticas.
“Dentro dessa linha, que a tendência surrealista da poesia portuguesa pós-1950 vem 
sublinhar, compôs grande parte da sua obra poética, revelando um discurso lírico insó-
lito e singular a oscilar entre a linguagem alegórica e a voz interventora. (...)”
DA RARÍSSIMA TIRAGEM ESPECIAL LIMITADA A 300 EXEMPLARES NUMERADOS 
E ASSINADOS PELA AUTORA. Encadernação original em imitação de seda, revestida de 
sobrecapa de papel editorial com a reprodução de um desenho de Lino. Volume conservado 
numa caixa vermelha, em cartão, que não sabemos se é própria da edição especial.

6123 — CORREIA (Natália).- A MOSCA ILUMINADA. Quadrante. [Lisboa. S.d. - 
1972] In-8.º de 85-III págs. B. 30€
Invulgar livro de Natália Correia, integrado na «Colecção Poesia», da Livraria Quadrante.
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26423 — COSTA (Félix José da).- ANGRA DO HEROISMO, Ilha Terceira (Açores). 
(Os seus titulos, edificios e estabelecimentos publicos.) Angra do Heroismo. Typ. do 
Governo Civil. 1867. In-8.º de VIII-164 págs. E. 150€
De Urbano de Mendonça Dias, no livro «Literatos dos Açores»: “É a descrição da cidade de 
Angra, os seus monumentos, edificios, Igrejas, as festas populares, entre as quais sobressaem 
as celebres corridas de touros.” Livro raro, constituído por artigos anteriormente publicados 
no «Insulano», jornal de que foi redactor e proprietário.
Encadernação com lombada de pele.

218 — COSTA (José Daniel Rodrigues da).- O ESPREITADOR DO MUNDO NOVO. 
Obra critica, moral, e divertida. Por José Daniel Rodrigues da Costa. Segunda edição. 
Lisboa: Na Officina de J. F. M. de Campos. 1819. 12 folhetos In-8.º gr. com 32 págs. 
cada um. Desenc. 200€
O autor, natural de Leiria, prolífico escritor e frequentador das tertúlias da Arcádia Lusitana 
onde adoptou o pseudónimo de Josino Leiriense, obteve invulgar celebridade, confirmada na 
sua muito extensa e curiosa bibliografia.
Empenhado em combater os ideias iluministas da Revolução Francesa e protegido por Pina 
Manique, foi popular escritor satírico, cuja obra tantas vezes expressa a profunda rivalidade 
que manteve com Bocage.
Acerca do autor, Innocêncio tece o seguinte comentário no seu monumental Dicionário: 
“Dotado de bom humor, e maneiras affaveis, era bem quisto de todos que o conheciam, e que 
applaudiam os seus chistes e ditos naturalmente engraçados, e satyricos. Viveu por muitos 
annos decentemente dos proventos do seu emprego, e do producto dos muitos papeis que 
imprimia, e que eram bem acolhidos do publico. Sabendo amoldar-se ás circumstancias po-
liticas do tempo, escreveu sucessivamente a favor das idéas liberaes e do governo absoluto.”
Conforme a edição original, também esta é bastante invulgar, não estando qualquer delas 
disponíveis ou registadas na PORBASE.
Cada um dos folhetos apresenta uma curiosa xilogravura alegórica, com os seguintes dize-
res: “A Velhice procura o Mundo velho / Sagaz Espreitador indaga o novo / Ambos absortos 
focão, porque encontrão / Outro trato, outros usos, outro Povo.”

13132 — COURTOIS (Victor José).- DICCIONARIO PORTUGUEZ-CAFRE-TE-
TENSE ou Idioma fallado no Districto de Tete e na vasta Região do Zambeze inferior. 
Traduzido pelo Padre... Missionario do Real Padroado. Coimbra. Imprensa da Univer-
sidade. 1899-1900. 2 vols. In-8.º gr. de XIII-I-484 e IV-81-I págs. E. em 1. 150€
Missionário jesuíta e linguista de nomeada, o padre Courtois nasceu em França e embarcou 
em Lisboa para Moçambique em 1882, onde, depois de devotada e longa acção missionária 
e intelectual, viria a morrer. Diz-se na Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira que o autor 
“Foi também um infatigável escritor, de cuja pena saíram obras do mais alto valor para 
o estudo das línguas do país e para o ensino da religião cristã aos negros”, sendo o dicionário 
apresentado um dos seus mais notáveis trabalhos.
Boa encadernação moderna, com a lombada em pele. Só levemente aparado à cabeça e com 
as capas da brochura preservadas.

2212 — COUTINHO (B. Xavier).- BIBLIOGRAPHIE FRANCO-PORTUGAISE. Es-
sai d’une bibliographie chronologique de livres français sur le Portugal. Porto. Librairie 
Lopes da Silva. 1939. In-4.º de VIII-409-III págs. B. 25€
Trabalho bibliográfico excelentemente elaborado e de bastante utilidade para livreiros, biblió-
filos, bibliotecários, historiadores, etc.



11038 — COUTINHO (Gago).- OBRAS COMPLETAS DE GAGO COUTINHO, edi-
tadas por A. Teixeira da Mota. Junta de Investigações do Ultramar. Lisboa. 1972-1975. 
2 vols. In-4.º gr. de XXVII-I-602-II e XIV-I-528 págs. E. 70€
Ficou interrompido o projecto de publicação da obra integral de Gago Coutinho, “uma das 
maiores figuras nacionais do século XX”, contendo estes dois volumes as suas obras téc-
nicas, científicas e históricas aparecidas entre 1893 e 1921, obras que são publicadas em 
facsímile e acompanhadas das suas ilustrações originais.
Esmerada edição do Centro de Estudos de Cartografia Antiga, da Junta de Investigações do 
Ultramar.
Encadernações editoriais.

34978 — O COZINHEIRO DOS COZINHEIROS, Collecção de mais de 1500 receitas 
usuaes, faceis e economicas, de cozinha, copa, salchicharia, pastelaria e confeitaria com 
as mais importantes noticias relativas á alimentação e conservação das substancias ali-
menticias. Segunda edição muito melhorada e augmentada com cerca de quatrocentas 
receitas novas e um tractado completo de gelados, sorvetes e carapinhadas. Collaborada 
pelos Ex.mos. Snrs. A. A. Teixeira de Vasconcellos — António de Sousa Almada — 
Alfredo Sarmento — Anonymus — A. X. R. Cordeiro — B. Martins da Silva — Brito 
Aranha — Bulhão Pato — C. Marianno Froes — E. A. Vidal — Eduardo Coelho — 
Fragoso — Julio Cesar Machado — Luiz d’Araujo — Luciano Cordeiro — Manoel 
Monteiro — Marciano Henriques da Silva — M. C. — Ramalho Ortigão — Visconde 
de Benalcanfôr. Obra adornada com 40 gravuras e dedicada ás boas donas de casa. Lis-
boa. [Editor: Paul Plantier]. 1877. In-8.º peq. IV-854 págs. E. 250€
Livro de culinária bastante invulgar e estimado, dedicado a Júlio Cesar Machado, cuja colabo-
ração integra entre muitos outros os nomes de Teixeira de Vasconcellos; do poeta madeirense 
António de Sousa Almada; António Xavier Rodrigues Cordeiro, poeta ultra romântico e tio 
de Afonso Lopes Vieira; Brito Aranha; Bulhão Pato; Camilo Marianno Froes; Eduardo Coe-
lho, tipógrafo, escritor e jornalista fundador do «Diário de Notícias» caricaturado por Rafael 
Bordallo Pinheiro no «Álbum das Glórias»; Fragoso (António?), exímio pianista e compositor 
natural de Cantanhede]; Julio César Machado; Luciano Cordeiro; Marciano Henriques da Silva, 
pintor açoriano natural de Ponta Delgada; Ramalho Ortigão e Visconde de Benalcanfôr.
Encadernação inteira de pele contemporânea.

14388 — CRESPO (Joaquim Heliodoro Calado).- COUSAS DA CHINA. Costumes 
e Crenças. Lisboa. Imprensa Nacional. 1898. In-8.º gr. de 283-I págs. E. 50€
Livro muito curioso, com interessantíssimos capítulos sobre os usos e costumes do povo 
chinês, integrado nas comemorações do Quarto Centenário do Descobrimento da Índia. Pela 
sua curiosidade, do Índice destacamos os seguintes capítulos: A cidade flutuante, Cafés 
e tabernas, Pagodes, Arcos triumfais á virtude das mulheres, Meios de transporte; carros, 
cadeiras e barcos, A primeira embaixada portugueza á China, Linguagem chineza, caracteres 
e imprensa, A mulher chineza, A familia e o casamento, Divorcio e adulterio, Prostituição, 
Infanticidios, abandono e venda de creanças, Desprezo pelos Europeus, Mendigos, Médicos 
e medicamentos, A visita do médico, Os piratas, Os missionarios cristãos, Religião, Criação 
do mundo, Tribunal e prisões; a tortura, Sistema monetario, Astronomia, Mapas geografi-
cos, Tufões, A agricultura, o arroz, o chá, o bambu; as flores e os jardins de «Fa-ti», Opio, 
tabaco e cachimbos, Ninhos comestíveis de pássaro, A pedra «jada», Bordados e seda, 
Porcelana, A deformação dos pés, Comprimentos e saudações, Visitas e etiqueta, Leques, 
Duelos femininos, Papagaios de papel, O cheiro, o olfacto e os beijos, Latrinas, Máximas 
e proverbios, etc.
Encadernação em material sintético, imitativo de pele mosqueada.
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17280 — CRUZ (Liberto).- CICLO. [Oficina da Fénix, Gota de Água - Iniciativas Cul-
turais, SCRL. Porto. 1982]. In-8.º gr. esguio de 16 págs. inums. B. 22€
Liberto Cruz participou no movimento de poesia experimental dos anos 60, publicou na 
revista «Hidra» e em colaboração com José Correia Tavares fundou a revista «Sibila».
“Este poema assinala o 25.º aniversário da estreia poética do autor (Momento, 1956)”

34045 — CRUZ (Liberto).- DISTÂNCIA. poema. [Editora perspectivas & realidades, 
artes gráficas. lda. Lisboa. 1976]. In-8.º de LXXXII págs. inums. B. 22€
Liberto Cruz participou no movimento da poesia experimental dos anos 60, publicou na 
revista «Hidra» e, em colaboração com José Correia Tavares fundou a revista «Sibila».

34960 — CRUZ (Liberto).- ITINERÁRIO. Livraria Nacional. Covilhã. 1962. In-8.º 
de 33-III págs. B. 40€
Livro integrado na muito cuidada e apreciada «Colecção Pedras Brancas», de muito restrita 
tiragem. Extra-texto e capa de Manuel Baptista.
EXEMPLAR VALORIZADO COM INTERESSANTE DEDICATÓRIA DO POETA.

34975 — CRUZ (Liberto).- NÉVOA OU SINTAXE. Poesia. 1959. [Tip. Gráfica Sin-
trense]. In-8.º esguio de 54-II págs. B. 50€
Edição do autor, de limitado aparecimento no mercado.
TIRAGEM ESPECIAL DE 50 EXEMPLARES, NUMERADOS E RUBRICADOS 
PELO AUTOR.
COM DEDICATÓRIA MANUSCRITA PELO POETA.

24806 — CUNHA (Elmano da).- CARTA DE ELMANO DA CUNHA EM RESPOSTA 
A OUTRA, BOM-SENSO E BOM-GOSTO dirigida por Anthero de Quental ao excel-
lentissimo senhor Antonio Feliciano de Castilho... Coimbra. Imprensa da Universidade. 
1865. In-8º gr. de 15-I págs. B. 70€
Invulgar e importante opúsculo, constitutivo da famosa polémica literária Bom Senso e Bom 
Gosto travada entre muitos dos mais representativos escritores portugueses da época que 
veio a influenciar decisivamente o percurso da literatura portuguesa.
Este folheto, o primeiro violento ataque a Castilho, “deu um eco tão incómodo às palavras de 
Antero que este se apressou a repudiá-lo. Em Lisboa chegou a pensar-se que o nome era um 
pseudónimo, o que depois se verificou não corresponder à verdade.” [in Ferreira (Alberto) 
e Marinho (Maria José). Bom Senso e Bom Gosto (A Questão Coimbrã). Volume I.]

34291 — DAGONET (Henri).- NOUVEAU TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE ET PRATI-
QUE DES MALADIES MENTALES SUIVI DE CONSIDÉRATIONS PRATIQUES 
SUR L’ADMINISTRATION DES ASILES D’ALIÉNÉS. (...) Accompaggné d’une carte 
statistique des établissements d’aliénés de la France. Paris. Librairie J. B. Baillière 
et Fils. 1876. In-4.º de IV-IV-732 págs. 8 estampas e 1 mapa desdobrável. E. 750€
Segunda edição, profundamente revista, documentada com um mapa desdobrável intitulado 
«Carte des Établissements d’aliénés de la France» e ilustrada com 8 fotografias coladas em 
folhas à parte, com a representação de 33 tipos de alienados, reproduzidas pelo processo de 
photoglyptie inventado em 1864 por Walter Bentley Woodbury.
Edição também importante na bibliografia sobre psiquiatria, por ter sido nesta segunda edi-
ção que pela primeira vez se utilizaram fotografias de doentes mentais como documentação 
 .../...
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médica. Seguindo o exemplo de Pinel e Esquirol, o autor adopta uma classificação de doença 
mental, com base na sintomatologia e na observação clínica, considerando no entanto que 
qualquer classificação perfeita é impossível.
No final a encadernação preserva ainda o n.º 88 e 89 [II Série] do «Bulletin Mensuel de la 
Librairie J.-B. Baillière et Fils».
Encadernação original em percalina com pequenos defeitos.

28024 — DIARIO DAS SESSÕES DA JUNTA GERAL DO DISTRICTO DO PORTO. 
Porto. Imprensa Portugueza. 1879. 2 vols. In-4.º gr.

———   RELATORIO DA COMMISSÃO EXECUTIVA DELEGADA DA JUNTA GERAL 
DO DISTRICTO DO PORTO (...) E DIARIO DAS SESSÕES DA MESMA JUNTA.  Porto. 
Imprensa Portugueza. 1880-1882. 4 vols. In-4.º gr.

———  RELATORIO APRESENTADO Á JUNTA GERAL DO DISTRICTO DO POR-
TO PELA COMMISSÃO DELEGADA DA MESMA JUNTA NA SESSÃO ORDINARIA 
(...) E DIARIO DAS SESSÕES DA MESMA JUNTA. Porto. Imprensa Portugueza. 1882-
1886. 6 vols. In-4.º gr. B. 400€
Os dois primeiros volumes referem-se às Sessões de 1 a 30 de Novembro de 1878 e 1 a 28 de 
Novembro de 1879; os quatro seguintes respeitam aos Relatórios e Sessões de 1 a 26 de Maio 
de 1880, Novembro de 1880, Maio de 1881 e Maio de 1882 e os seis últimos são referentes 
às Sessões de Novembro de 1882 a Novembro de 1885.
Nestes documentos, hoje muito invulgares, ficaram registados os mais importantes assuntos 
referentes à vida administrativa do distrito do Porto discutidos e tratados entre 1878 e 1885.

34713 — DIAS (Baltazar).- ACTO, // DE // SANTO ALEIXO, // FILHO DE EUFE-
MIANO, SENADOR DE ROMA. // FEITO POR // BALTHAZAR DIAS. // [xilogra-
vura alegórica] // LISBOA, // Na Officina de FRANCISCO BORGES DE SOUSA. // 
Anno de 1791. // Com licença da Real Meza da Commissão Geral sobre o Exame 
e Censura // dos Lviros [sic]. In-8.º de 24 págs. B. 100€
Opúsculo bastante invulgar, desde o século XVII reimpresso, ilustrado no frontispício com 
uma bela xilogravura alegórica de delicada execução.
Barbosa Machado regista o nome do autor, “natural da Ilha da Madeira e hum dos celebres 
Poetas que floreceraõ no Reynado delRey D. Sebastiaõ principalmente na composiçaõ de 
Autos em, que mostrou a grande erudição que aprendera pelos ouvidos por ser cego de nas-
cimento. (...)”. Também Innocêncio se refere a este autor dizendo: “O que é innegavel, sejam 
ou não de Balthasar Dias essas obras que andam em seu nome, é que ellas tem tido (se não 
todas, a maior parte) repetidas reimpressões: e que apesar dos erros de que andam cheias, que 
muitas vezes desfiguram o sentido, tem toques tão nacionais, e tão gostosos para o povo, que 
ainda hoje são procuradas e lidas tanto em Lisboa como nas provincias. (...)”.
Exemplar brochado em papel de recente impressão, imitativo de papel marmoreado.
(ver gravura na pág. 28

21939 — DIONÍSIO (Mário).- POMAR. Publicações Europa América. [Direcção Grá-
fica: Colette Lambrichs. Composição: NM - Estúdios de Artes Gráficas, Lda. Fotogra-
vura: Grafilaser, Artes Gráficas, Lda. Impressão e acabamento: Gráfica Europam, Lda. 
1990]. In-4.º gr. de 350-II págs. E. 100€
Trata-se do mais completo trabalho até então consagrado a Júlio Pomar, figura ímpar da 
pintura portuguesa contemporânea, e também um vultuoso contributo para a história da arte 
portuguesa do nosso tempo.
 .../...



Impresso em papel de qualidade escolhida, o volume apresenta mais de 200 estampas a cores 
da mais alta qualidade com reproduções de trabalhos do pintor. O magnífico texto 
de Mário Dionísio que abre o volume, é constituído pelos seguintes capítulos: O último 
baluarte, Documentos, Obras, Biografia, Fotobiografia, Principais exposições individuais, 
Principais exposições colectivas, Bibliografia, Filmografia e Índices.
Encadernação editorial ilustrada a cores com a reprodução de uma pintura de Júlio Pomar.

3981 — DOUTOR PEDRO VITORINO. In Memoriam. F. Machado & Cª. Pôrto. 1945. 
[Emprêsa «Diário do Pôrto» Ltd.]. In-4.º de 212 págs. B. 30€
Entre os muito variados e interessantes capítulos destacamos: Bertino Daciano [Bibliografia 
do Dr. Joaquim Pedro Vitorino Ribeiro]; Claudio Basto [Apresentando a Lusa]; Abade de Ba-
çal [Investigações do Dr. Pedro Vitorino em Trás-os-Montes]; Vasco Valente [Notas Pessoais e 
Íntimas]; C. Cunha Coutinho [Da Probidade Investigadora e Crítica do Dr. Pedro Vitorino]; A. 
Pinto Almeida [Páginas de Memórias; Pandeiradas]; J. A. Pires de Lima [S. Cosme e S. Damião, 
Médicos Anargiros]; A. Santos Graça [A Canção do Berço]; Julieta Ferrão [Portuenses Ilus-
tres — António Teixeira de Vasconcelos (1826-1878)]; M. Luísa Carneiro Pinto [A Cozedura 
do Pão]; Guilherme Felgueiras [O Chapéu da Aldeã no Douro-Litoral]; H. de C. Ferreira de 
Lima [Breve Notícia da Associação Portuense dos Amigos das Artes]; A. de Magalhães Basto 
[O Escultor Francisco Pereira Campanhã, Mestre de Retábulos]; Conde d’Aurora [Uma anti-
ga usança de Entre-Douro-e-Minho]; Conde de Villas-Boas [Algibeira de Santa Isabel]; A. F. 
Gertson Ventura [A «Bandeira» da Misericórdia de Buarcos]; Luís Chaves [O Barco Rabelo do 
Rio Douro]; A. Lima Carneiro [Dois romances populares]; J. R. dos Santos Júnior [Sôbre dois 
Topónimos]; A. Pereira Monteiro [Dois Marcos Miliários]; J. Fernandes Figueira [O Marco da 
Carreirinha (Baião)]; Armando Leão [Jogos Infantis]; Armando de Matos [A Olaria no Douro-
-Litoral]; Bertino Daciano [Legislação Exprobatória e Proibitiva de certas práticas resultantes de 
crenças populares]; A. C. Pires de Lima [O valor dos brinquedos; Cláudio Basto], etc.
Edição limitada a 750 exemplares, ilustrada em folhas impressas à parte e nas páginas de texto.

13790 — EXÍLIO. Edição facsimilada. Contexto Editora. Lisboa. [1982]. In-4.º 
de XVII-I-48-II págs. B. 25€
Reprodução facsimilada de uma das mais marcantes revistas literárias do século XX em 
Portugal, publicada com apenas um ano de intervalo entre as revistas Orpheu (1915) 
e Portugal Futurista (1917). Fundada  e colaborada por Augusto Santa-Rita, Pedro de Me-
nezes, António Ferro e Côrtes-Rodrigues, esta revista assume diversas tendências literárias 
e ideológicas, colocando Fernando Pessoa, Augusto de Santa-Rita, Pedro de Meneses ou 
Côrtes-Rodrigues ao lado de Teófilo Braga, António Sardinha ou António Ferro.
Entre os colaboradores desta revista contam ainda os nomes de António Rita-Martins, Martinho 
Nobre de Mello, David de Sousa, J. Leite de Vasconcelos, Claudio Basto e Victoriano Braga.
No artigo Bibliographia — Movimento Sensacionista, a propósito do livro «Elogio da Paisagem» 
de Pedro de Menezes (pseudónimo de Alfredo Guisado), Fernando Pessoa faz um balanço do mo-
vimento literário sensacionista cujo marco inaugural fora a revista «Orpheu», publicada em 1915.
Edição acompanhada com um importante texto de Teresa Almeida intitulado «Nacionalismo 
e Modernismo. O Projecto Exílio».

21085 — EXPOSIÇÃO LISBOA NA OBRA DE FRANCISCO VALENÇA. [CÂMA-
RA MUNICIPAL DE LISBOA]. Palácio Galveias, de 19 a 31 de Maio. Lisboa. 1962. 
In-8.º de 34-IV págs. B. 35€
Catálogo ilustrado em folhas impressas à parte com a reprodução de obras de Francisco 
Valença “um dos mais genuinos cronistas humorísticos da vida lisboeta. As suas caricaturas, 
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nascidas em grande parte da profunda influência que o superior talento artístico de Rafael 
Bordalo Pinheiro exerceu no nosso meio estético, literário e social, apresentam-se como ver-
dadeiros documentos duma época fecunda em acontecimentos de toda a ordem, provocados 
por individualidades das mais diversas tendências.”
Francisco Valença nasceu em Lisboa em 1822, tendo desde cedo colaborado na imprensa 
periódica. Ao lado de Carlos Simões e André Brun fundou «O Chinelo» em 1900; Também 
a luxuosa publicação «Varões Assinalados» que obteve um Grand Prix na Exposição Inter-
nacional do Rio de Janeiro (1922-1923) é de sua responsabilidade. Dirigiu os semanários 
«O Moscardo», «O Espectro», e o «Salão Cómico». Entre a muito vasta colaboração desta-
camos ainda «Tiro e Sport», «Ilustração Portuguesa», «Diário de Notícias», «Alma Nacional», 
«O Comércio do Porto», «República», «Alma Nova» e «Portucale».
“Foi, todavia, a partir de 1926, no semanário «Sempre-Fixe», que Francisco Valença se inves-
tiu na qualidade de comentador, em desenhos da mais sugestiva oportunidade, do dia a dia 
lisboeta, dos factos que os seus olhos presenciavam, dos tipos que o seu lápis entendia fixar, 
das personalidades, ilustres ou banais, modestas ou altaneiras, benéficas ou prejudiciais, que 
desfilavam no palco citadino, (...)”.
EXEMPLAR DATADO E RUBRICADO POR FRANCISCO VALENÇA.

21182 — EXPOSIÇÃO SOUSA-LOPES. Pintura a oleo, Desenho, Agua-forte. Catalogo 
com prefacios de José de Figueiredo e Affonso Lopes Vieira. Sociedade Nacional de 
Belas Artes. Lisboa. 1917. In-8.º de 45-I págs. B. 75€
Catálogo da primeira exposição realizada por Souza Lopes, em Lisboa, de restrita tiragem 
e impressa em papel de linho.
Juntamos a este catálogo uma folhas dobrada de 4 páginas com a «Lista dos Preços».
DEDICATÓRIA MANUSCRITA DE SOUZA LOPES A CONSTANTINO FERNAN-
DES, ambos discípulos de Veloso Salgado.

3356 — FEIO (Barata).- A ESCULTURA DE ALCOBAÇA. Edições Ática. [Oficinas 
da Emprêsa Nacional de Publicidade. Lisboa. 1945]. In-fólio de 52-II págs. de texto 
e 80 estampas. E. 75€
As estampas reproduzem fotografias do valioso núcleo escultórico de Alcobaça. Antecedem 
as estampas excelentes estudos da autoria de Barata Feyo, ele próprio um dos grandes escul-
tores portugueses do nosso século.
Encadernação original em tela branca, com sobrecapa ilustrada.

10138 — MARTINS (Alfredo Fernandes).- O ESFÔRÇO DO HOMEM NA BACIA 
DO MONDEGO. Coimbra. 1940. In-4.º de X-IV-299-I págs. B. 60€
Monografia geográfica minuciosamente desenvolvida, profusamente ilustrada com foto-
gravuras impressas em separado, mapas policromados em folhas desdobráveis, desenhos, 
gráficos, etc. Trabalho dividido em duas partes distintas: “um esboço físico seguido pelo 
estudo do esfôrço humano, enquanto modificador do solo.” [A população: Características 
e origens, Densidade, Migrações. A Casa: Evolução e materiais de construção, Casas-tipo, 
As povoações, Três cidades (Viseu, Coimbra e Figueira da Foz), Localização. As vias de 
comunicação: Das vias romanas às estradas modernas, Caminhos de ferro, Vias aéreas, vias 
fluviais, Um porto de mar. A cultura do solo: O trabalho, a água, as culturas. A criação de 
Gado. Pedreiras e minas. Energias hidro-electrica, etc.]
Tiragem confinada apenas a 500 exemplares.
Com manchas de acidez na capa da brochura.
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8143 — FERREIRA (Vergílio).- APARIÇÃO. Romance. Ilustrações de Júlio Resende. 
Com um posfácio do autor escrito especialmente para esta edição. Portugália Editora. 
Lisboa - Editorial Inova. Porto. [1968]. 2 vols. In-4.º de 243-V e 51-I págs. B. 12
Admirável edição comemorativa dos 25 anos da actividade literária do autor, enriquecida com 
numerosas reproduções de pinturas, todas nas suas cores originais, feitas especialmente por 
Mestre Resende para esta luxuosa edição, cuja tiragem total foi limitada a 1250 exemplares.
Edição distinguida com o 1.º Prémio na «Exposição do Livro e das Artes Gráficas» da 
X Bienal Internacional de S. Paulo 1969.
EXEMPLAR DA TIRAGEM ESPECIAL LIMITADA A 250 EXEMPLARES NUMERADOS 
E RUBRICADOS POR VERGÍLIO FERREIRA, ACOMPANHADOS DE UMA REPRODU-
ÇÃO DE RETRATO DO ROMANCISTA POR JÚLIO RESENDE.
Edição revestida por uma caixa editorial policromada.

2986 — FERREIRA (Vergílio).- APARIÇÃO. Romance. Portugália Editora. Lisboa. 
[S. d. - 1959]. In-8.º de 254-VI págs. B.  150€
Escreveram Tereza Azinheira e Conceição Coelho, que Vergílio Ferreira foi “Ficcionista das 
soluções existenciais e do empenhamento nos símbolos (...) ele projecta na sua obra fortes 
obsessões que vão da expressão da solidão ao sentido trágico da dimensão humana. Criando 
uma ordem pessoal, a ficção virgiliana constitui uma nova expressão metafísica rumo à valo-
rização do homem e da sua liberdade de SER”. Primeira edição da obra, considerada como 
a mais representativa de Vergílio Ferreira.
Capa da brochura ilustrada por Charrua. EXEMPLAR POR ABRIR.
(ver gravura na pág. 32)

4012 — FERREIRA (Vergílio).- CÂNTICO FINAL. Colecção Atlântida. [Lisboa. S.d. 
- 1960]. In-8.º de II-220-IV págs. B. 120€
“Em alguns romances (sobretudo em Cântico Final - 1960) a ruptura com a fé cristã é facto 
consumado. Em vez disso, o autor eleva a arte e as suas diferentes manifestações como último 
refúgio do homem que deixou de ter fé em Deus”, como se lê em «Uma Leitura de Aparição 
de Vergílio Ferreira» de Tereza Azinheira e Conceição Coelho. Primeira edição, muito invulgar. 
Sobrecapa de resguardo ilustrada por Vespeira.
EXEMPLAR PERSONALIZADO COM DEDICATÓRIA DO AUTOR. 

8144 — FERREIRA (Vergílio).- DO MUNDO ORIGINAL. (Ensaios). Coimbra. 
MCMLVII. [Textos Vértice]. In-8.º de 177-III págs. B. 40€
Ensaios consagrados aos poetas Saul Dias, Afonso Duarte e Garrett e ao pintor Júlio Resende. 
Referências a outras numerosas individualidades da vida cultural portuguesa e estrangeira. 
Primeira edição.

4013 — FERREIRA (Vergílio).- ESTRELA POLAR. Romance. Portugália Editora. 
[Lisboa. S.d. - 1962]. In-8.º de 316-IV págs. B. 80€
“Dois temas se cruzam neste novo livro de Vergílio Ferreira: o da verdade e o da comunhão 
humana. Pelo primeiro, este romance associa-se a Mudança; pelo segundo, continua Aparição. 
Em Estrela Polar existe, porém, uma novidade em relação àquelas duas obras: a narrativa 
desenvolve-se num plano em que o real e o irreal se intercomunicam. (...)” Edição original 
deste importante romance, desde logo esgotado e frequentemente reeditado.
EXEMPLAR RUBRICADO PELO AUTOR.
Capa ilustrada por Câmara Leme.
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34298 — FIGUEIREDO (António Pereira de) [1725-1797].- DEMONSTRAÇÃO // 
THEOLOGICA, CANONICA, E HISTORICA // DO DIREITO // DOS METROPOLI-
TANOS // DE PORTUGAL // PARA CONFIRMAREM, E MANDAREM SAGRAR // 
OS BISPOS SUFFRAGEANEOS // NOMEADOS POR SUA MAGESTADE: // 
E DO DIREITO // DOS BISPOS DE CADA PROVINCIA // PARA CONFIRMAREM, 
E SAGRAREM // OS SEUS RESPECTIVOS // METROPOLITANOS, // TAMBEM 
NOMEADOS POR SUA MAGESTADE, // AINDA FÓRA DO CASO DE ROTURA 
// COM A CORTE DE ROMA. // SEU AUTHOR // ... // [gravura com as armas reais] 
// LISBOA // NA REGIA OFFICINA TYPOGRAFICA // ANNO MDCCLXIX. // Com 
Licença da Real Meza Censoria. In-4.º de XLIV-IV-474 págs. E. 200€
António Pereira de Figueiredo, figura próxima do Pombal, foi tradutor da Bíblia Sagrada 
contrariando as normas da Igreja Católica.
Defensor dos direitos eclesiásticos do rei e do poder sacro dos bispos no período de ruptura 
com a  Cúria romana, escreveu a Demonstração theologica... em defesa dos direitos régios, 
pondo assim em causa direitos Papais, privilégios e imunidades económicas, sociais e cul-
turais que permitiram que a Igreja se tivesse constituído poderosíssima força na sociedade 
portuguesa.
A respeito do autor e da sua obra recorda Innocêncio o Catalogo das Obras impressas e ma-
nuscriptas de Antonio Pereira de Figueiredo impresso em 1800 (atribuído a F. M Trigoso), 
assim como as notícias de Martins Bastos que “nos tem dado noticias muito mais amplas 
e menos vulgares, na biographia que ainda não concluiu, e que se acha continuada por varios 
numeros do jornal A Instrucção Publica (...) [vol IV, de 1858].
Edição cuidada, impressa sobre papel de linho de excelente qualidade. Bastante invulgar.
Encadernação da época em inteira de carneira, gravada a ouro e com defeitos na lombada.

34941 — FONSECA (António Barahona da).- CAPELAS IMPERFEITAS. Cronos. 
[Gráfica Santelmo, Lda. Lisboa. 1965]. In-8.º de 87-IX págs. B. 25€
Livro publicado em 1965, ano em que o Poeta participou em Visopoemas, na Galeria Divul-
gação de Lisboa.
Sobre a poesia do autor disse Jorge Colaço que “é o surrealismo que surge como a afini-
dade mais palpável da sua poesia, embora esta não seja facilmente situável do ponto de 
vista das escolas poéticas, antes constituindo um solitário percurso marcado pela diferen-
ça. Contudo, essa proximidade é, desde logo, sugerida pela abundância de imagens de 
surpreendente resolução e pelo onirismo das metáforas, que esbatem ou anulam os limites 
do real conhecido.”

34942 — FONSECA (António Barahona da).- IMPRESSÕES DIGITAIS. Poesia. 
1968. [Gráfica Progredior. Porto]. In-8.º de 126-II pág. B. 25€
Edição do autor provavelmente de reduzida tiragem, dedicada a sua companheira 
Eunice Muñoz.

34944 — FONSECA (António Barahona da).- INSÓNIAS E ESTÁTUAS. Lisboa. 
1961. [Gráfica Montalto, Lda]. In-8.º gr. de 38-II págs. B. 30€
Raro livro de poesia de Barahona da Fonseca, autor por várias vezes referenciado por Maria 
de Fátima Marinho no seu importante trabalho sobre «O Surrealismo em Portugal». Tiragem 
limitada a apenas 500 exemplares.
Capa da brochura de Hernani Taveira.
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34943 — FONSECA (António Barahona da).- ISTO. Poemas. Lisboa. 1958. [Gráfica 
Montalto, Lda]. In-8.º de 31-I págs. B. 30€
Maria de Fátima Marinho no livro «O Surrealismo em Portugal», inclui esta Obra ao lado 
de outras publicadas em 1958 de Vergílio Martinho, Ernesto Sampaio, Cesariny, Alfredo 
Margarido, Granjeio Crespo, José Augusto-França e Natália Correia, ano assinalado por uma 
“série de publicações de autores de algum modo ligados ao surrealismo.” 
Edição limitada a 500 exemplares, ilustrada por António Silva-Santos.
Capa da brochura do ilustrador.

34946 — FONSECA (António Barahona da).- PATRIA MINHA II. 1.ª edição 
d’emergência, para a estrita sobrevivência, foto-copiada, de 100 exemplares, vendida 
pelo autor. 1979. Fiel do Amor. In-4.º de [II]-19 ff. B. 60€
Tiragem limitada a 100 exemplares manualmente numerados, datados e assinados pelo autor.
Poema de influência religiosa, fruto da conversão do autor ao islamismo durante uma tempo-
rada (1973-1974) passada em Moçambique, a partir da qual o autor adopta também o nome 
de Muhammad Rashid.
Capa da brochura colorida à mão e assinada pelo autor.

34945 — FONSECA (Antonio Barahona da).- SUJATA. Fiel do Amor. [Oficinas da 
Editorial Minerva. 1983]. In-8.º gr. de 14-II págs. B. 25€
“Sujata constitui o texto fragmentário do Livro Terceiro da Índia, que participa do conjunto, 
Livros da Índia, a publicar.” [mais tarde publicado em 1984]. Primeira edição.
Opúsculo bastante invulgar de tiragem limitada a 500 exemplares.
FAMILIAR DEDICATÓRIA DO AUTOR, DATADA DE 1983.
Capa de Maria Altina Martins.

21969 — FONSECA (Tomás da).- CARTILHA NOVA. Para o José Povinho lêr á noite, 
ao serão. Edição do Gremio “O Futuro”. 1911. Typographia Bayard. Lisboa. In-8.º peq. 
de 30-II págs. B. 50€
Tomás da Fonseca foi professor da Escola Normal de Lisboa, de onde foi afastado pelo 
regime de Sidónio Paes, e da Escola Normal de Coimbra, demitido por Salazar. Raríssimo 
folheto do polémico autor de «Sermões da Montanha». 

4034 — FONSECA (Tomás da).- FILHA DE LABÃO. Romance. Publicações Europa-
-América. [Lisboa. 1951]. In-8.º de VIII-334-II págs. B. 35€
Primeira edição deste importante romance de Tomás da Fonseca, autor que “... traz a marca 
inconfundível da terra, dessa terra da Beira camponesa...”
Tomás da Fonseca distinguiu-se como político, escritor e jornalista, intimamente ligado aos 
ideais democráticos e anticlericais da República.

4947 — FONSECA (Tomás da).- GUERRA JUNQUEIRO. Como êle escrevia. Consi-
derações sobre o manuscrito de “Os Simples”. Coimbra Editora, Lim.ª - Antiga Livraria 
França Amado. Coimbra, 1924. In-4.º de 30 págs. B. 25€
A propósito do manuscrito original de Os Simples, oferecido pelo poeta ao Conde do Ameal 
“que gentilmente o depositou na Biblioteca Municipal de Coimbra, pelo tempo que fôsse 
necessário para sôbre êle se escrever esta notícia bibliográfica (...), o autor tece interessantes 
considerações acerca de Guerra Junqueiro e da sua obra. A edição reproduz no final Cartas 
inéditas de Guerra Junqueiro dirigidas a Tomás da Fonseca e Lopes de Oliveira.
Estimada e invulgar edição, ilustrada com um retrato de Junqueiro colado em folha própria.
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34983 — FONSECA (Tomás da).- HISTÓRIA DA CIVILIZAÇÃO RELACIONADA COM A 
HISTÓRIA DE PORTUGAL PARA USO DAS ESCOLAS PORTUGUESAS E BRASILEI-
RAS. 2ª edição melhorada. Coimbra Editora, Lda. Coimbra. 1929. In-8.º de 512 págs. B. 30€
Professor, escritor e jornalista republicano, Tomás da Fonseca participou na reforma do ensino 
primário e organizou diversas associações culturais.
Livro hoje bastante invulgar.

16815 — FONSECA (Tomás da).- NO RESCALDO DE LOURDES. Coimbra. Acade-
mica Editora. 1932. In-8.º de 125-III págs. B. 30€
Livro polémico como todos os do autor, procurado pela polícia política de Salazar e publicado 
na «Biblioteca de Estudos Livres». Com dois capítulos sobre Fátima: «Fatima - romaria por-
tuguesa» e «O equivoco de Fatima». Muito invulgar.
COM DEDICATÓRIA DO AUTOR.

34982 — FONSECA (Tomás da).- SANTA CLARA A-VELHA DE COIMBRA. Edi-
ção da Comissão de Turismo. Coimbra. 1926. In-4.º gr. de 65-III págs. B. 50€
Texto de uma conferência realizada na Universidade Livre de Lisboa, ilustrado com várias estampas 
fotográficas em folhas à parte. Publicação bastante rara, provavelmente de muito reduzida tiragem.
“Antes de se encerrar a sessão, o ilustre arquitecto e chefe dos serviços relativos aos mo-
numentos nacionais, sr. Adães Bermudes, declarou que o sr. Ministro da Instrução exarara, 
naquela mesma tarde, um despacho em que se ordenava o imediato cumprimento da lei de 18 
de Agosto de 1925, ou fôsse a entrega da verba de 20.000$ ao proprietário do monumento, 
sr. D. Miguel d’Alarcão, dando-se, por êste modo, inteira satisfação ao Conselho d’Arte 
e Arqueologia de Coimbra.”

8635 — FRANÇA (Isabella de).- JORNAL DE UMA VISITA À MADEIRA E A POR-
TUGAL. (1853-1854). Junta Geral do Distrito Autónomo do Funchal. [Oficinas Gráficas 
de Ramos, Afonso & Moita, Limitada. Lisboa. 1970]. In-4.º gr. de 269-II págs. E. 160€
Notabilíssimo documento com interesse para a história da ilha da Madeira e da vida dos seus 
habitantes do século XIX, profusamente ilustrado em folhas impressas à parte com a repro-
dução a cores de belas aguarelas de Isabella de França.
Tradução portuguesa e Introdução de Cabral do Nascimento e Santos Simões, notas e comen-
tários deste último.
EXEMPLAR DA TIRAGEM ESPECIAL LIMITADA A 200 EXEMPLARES NUMERA-
DOS E IMPRESSOS EM PAPEL PLUMA CREME, ENCADERNADOS EM TECIDO DE 
ALGODÃO POLICROMADO (Xita).

6571 — FRANÇA (José-Augusto).- AZAZEL. Peça em três actos. Editorial Sul Limi-
tada. Lisboa. [1956]. In-8.º de 108-IV págs. B. 35€
Figura destacada da vida intelectual portuguesa contemporânea com obra publicada de 
diversificada temática, José-Augusto França tem nesta sua única obra teatral publicada um 
dos mais raros livros da sua bibliografia.

34936 — FRANÇA (José-Augusto).- BALANÇO DAS ACTIVIDADES SURREA-
LISTAS EM PORTUGAL. Cadernos Surrealistas. [Imprensa Libanio da Silva. Lisboa. 
S.d. 1948?]. In-8.º de 15-I págs. B. 120€
Publicação bastante rara, integrada na colecção «Cadernos Surrealistas» de que fazem parte 
os não menos raros folhetos «A Ampola Miraculosa» de Alexandre O’Neill, «Proto-poema 
da Serra d’Arga» de António Pedro e «A Razão ardente» de Nora Mitrani.
Com um texto de António Pedro sobre José-Augusto França na badana do catálogo.
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34938 — FRANÇA (José-Augusto).- DA PINTURA SURREALISTA. Por... Separata 
de “Arquitectura”. 1958. [S.l.] In-4.º gr. de 16-II págs. B. 80€
Invulgar publicação tirada em separata da revista “Arquitectura”, ilustrada com a reprodução 
de pinturas de Monsu Desidério, Bosch, William Blake, Arcimbolo, Chirico, Chagall, Pica-
bia, Klee, Duchamp, Facteur Cheval, Marcel Oppenheim, Salvador Dali, J. Miró, Tanguy. 
Max Ernst, Masson, Magritte, W. Paalen, Arp, António Pedro, António Dacosta, Candido 
da Costa Pinto, uma fotografia do Grupo Surrealista de Lisboa tirada em 1948 e ainda  uma 
fotografia de pormenor de uma parede da Exposição Surrealista de 1945 com quadros de F. de 
Azevedo, Moniz Pereira, Vespeira e António da Costa. A última folha reproduz o prefácio 
do Catálogo da polémica Exposição Surrealista intitulado «Aviso ao público por causa dos 
críticos e vice-versa» da autoria de José Augusto-França.
COM DEDICATÓRIA DO AUTOR DATADA DE 1958.

34937 — FRANÇA (José-Augusto).- «DA POESIA PLÁSTICA». Notas sobre a pintura 
de António Pedro, António Dacosta, Fernando Azevedo, Vespeira, Fernando Lemos 
e Vieira da Silva escritas por José-Augusto França e dedicada aos próprios. «Cadernos 
de Poesia». [Imprensa Libânio da Silva. Lisboa. 1951]. In-8.º gr. de 24-II págs. B. 60€
Raríssima separata do fascículo n.º 12 de «Cadernos de Poesia», limitada a 55 exemplares 
numerados e rubricados pelo autor.
Edição ilustrada nas páginas de texto com gravuras de António Pedro, Fernando Azevedo, 
Fernando Lemos e Vespeira.

32402 — FRANÇA (José-Augusto).- DESPEDIDA BREVE e outros contos. Publica-
ções Europa-América. Lisboa. [1958]. In-8.º de 231-IX págs. B. 25€
Maria de Fátima Marinho no livro «O Surrealismo em Portugal», inclui Despedida Breve ao 
lado das Obras publicadas em 1958 de Vergílio Martinho, Ernesto Sampaio, Mário Cesariny, 
Barahona da Fonseca, Alfredo Margarido, Granjeio Crespo e Natália Correia, ano assinalado 
por uma “série de publicações de autores de algum modo ligados ao surrealismo.” 
Volume integrado na colecção «Os livros das três abelhas». Primeira edição.
Capa da brochura de Sebastião Rodrigues.

34940 — FRANÇA (José-Augusto).- MILLARES. Ediciones polígrafa, S.A. [Barcelona. 
1977]. In-4.º gr. quadrado de 255-I págs. E. 50€
Trabalho de referência entre os que têm sido consagrados a Millares, nome dos mais impor-
tantes da pintura espanhola contemporânea. Excelente edição em papel couché ilustrada com 
440 reproduções de trabalhos e fotografias do artista.
Sólida encadernação dos editores. Sobrecapa de papel com pequenos rasgões marginais.

34939 — FRANÇA (José Augusto) & ANDRADE  (Eugénio de) & FERREIRA 
(Vergílio).- RESENDE. Texto de... Porto. [1957?]. In-8.º gr. oblongo de XXXVI 
págs. inums. B. 40€
Estimado e bastante invulgar publicação, ilustrada com a reprodução de alguns trabalhos de Júlio 
Resende acompanhados de textos de Eugénio de Andrade, José-Augusto França e Vergílio Ferreira.

34371 — FREITAS (A. Ferreira de).- OS LITTERATOS EM LISBOA. Poemeto por.. Illustrado 
por Jeronymo da S. Motta. Coimbra. Imprensa Litteraria. 1865. In-8.º gr. de 32 págs. B. 70€
Uma das peças constitutivas da famosa polémica coimbrã «Bom Senso e Bom Gosto», polé-
mica que traçou novos rumos à Literatura Portuguesa e em que participaram alguns dos seus 
mais brilhantes nomes. 
 .../...
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Opúsculo ilustrado com quatro litografias impressas em folhas à parte da autoria de Jerónimo 
Mota, “Bacharel nas Faculdades de Theologia e Direito”, comentadas no final pelo artista. 
A primeira estampa representa o poeta Ferreira de Freitas sentado num penedo junto a uma 
árvore, segurando um papel com o nome de Castilho; esvoaçando nas cercanias um genio 
galhofeiro transporta uma tarja com os nomes de Elmano da Cunha e Anthero de Quental, 
referência evidente à polémica suscitada pela publicação de um folheto intitulado «Carta 
de Elmano da Cunha em resposta a outra Bom-Senso e Bom-Gosto dirigida por Anthero de 
Quental ao Excellentissimo Senhor Antonio Feliciano de Castilho (...)», primeiro violento 
ataque a Feliciano de Castilho, que “deu um eco tão incómodo às palavras de Antero que este 
se apressou a repudiá-lo. Em Lisboa chegou a pensar-se que o nome era um pseudónimo, 
o que depois se verificou não corresponder à verdade.” [in Ferreira (Alberto) e Marinho 
(Maria José). Bom Senso e Bom Gosto (A Questão Coimbrã). Volume I.]

14137 — [GAMA (Manuel Maria Jacinto Nogueira da) Trad.]  — FABRE (Jean 
Antoine); BOSSUT (Charles); VIALLET (Guillaume); BELIDOR (Bernard Forest de) 
& REGI (Francisco Maria de).- ENSAIO SOBRE A THEORIA // DAS TORRENTES 
E RIOS // Que contem os meios mais simples de obstar aos seus estragos, de // estreitar 
o seu leito e facilitar a sua Navegaçaõ, Sirga, e // Fluctuaçaõ: acompanhado de uma 
discussaõ a respeito da // Navegaçaõ interior da França; e terminado pelo proje- // cto 
de tornar Paris em Porto Maritimo, fazendo subir á // véla pelo Seine as embarcações, 
que paraõ em Rouen // POR FABRE // Engenheiro em Chéfe das Pontes e Calçadas 
na Provincia do Var: // SEGUIDO DA INDAGAÇAÕ // DA MAIS VANTAJOSA 
CONSTRUCAÕ DOS DIQUES // POR Mrs. BOSSUT E VIALLET: //  E DE HUM 
EXTRACTO DA ARCHITECTURA HYDRAULICA // DE M. BELIDOR // RELATIVO 
AO ENSECAMENTO DOS PAUES, METHODO DE OS // REDUZIR Á CULTURA, 
E AOS CANAES DE REGA // DESTINADOS A FERTILISAR HUM PAIZ ARIDO: 
// TERMINADO PELO TRATADO PRATICO DA MEDIDA DAS AGUAS // COR-
RENTES, E USO DA TABOA PARABOLICA // DO P. D. FRANCISCO MARIA DE 
REGI: // DE ORDEM DE SUA ALTEZA REAL // O PRINCIPE REGENTE NOSSO 
SENHOR // TRADUZIDOS // POR MANOEL JACINTO NOGUEIRA DA GAMA // 
... // LISBOA // ANNO M.DCCC: // NA OFFIC. PATR. DE JOAÕ PROCOPIO COR-
REA DA SILVA. In-8.º gr. de XXIV-XXXII-367-[I]-LVI págs. E. 300€
Cuidada e muito rara edição, impressa em papel de algodão avergoado e ilustrada com 16 
belas gravuras abertas em chapa de cobre impressas em folhas desdobráveis nas célebres 
oficinas do Arco do Cego. Sobre Nogueira da Gama, tradutor da obra, diz Palmira Rocha 
de Almeida no «Dicionário de Autores no Brasil Colonial»: “Formado em Matemática 
e Filosofia pela Universidade de Coimbra. Oficial do Corpo de Engenheiros, foi professor 
da Academia Real de Marinha, em Lisboa, de 1791 a 1801, ano em que tomou posse como 
inspector-geral das Nitreiras e da Fábrica da Pólvora em Minas Gerais. (...)”. Após a inde-
pendência, permaneceu no Brasil, tendo exercido importantes cargos políticos, sendo-lhe 
outorgado pelo Imperador o título de marquês de Baependi.
Também Innocêncio e Ruben Borba de Moraes registam a Obra.
Encadernação modesta, não contemporânea. Só aparado à cabeça e com as restantes 
margens intactas.  (ver gravura na pág. 38)

34860 — GARINO (Claude).- L’HABITAT MULTICOQUE DE GRATALOUP. Idéa 
Éditions. [1975]. Fólio oblongo [41 x 26 cm] de XIX ff. E. 250€
“Daniel Grataloup, né à Lyion en 1937. Beaux-Arts, Centre d’art et techniques, Ecole 
supérieure d’architecture d’art. Jusqu’en 1964, se consacre surtout à l’eau-forte. Nombreux 
voyages ao Proche-Orient, Scandinavia, Egypte, Extrême-Orient, USA et Amérique du Sud. 
 .../...
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A partir de 1965, après une série de recherches, met au point une technique de construction 
par projection de béton sur des structures souples.
“Architecte des volumes naturels, adversaire de l’angle droit, les constructions de Grataloup 
se distinguent par une utilization incomparable des coques autoportantes.”
Edição profusamente ilustrada com projectos e reproduções fotográficas das seguintes obras 
arquitectónicas: «Villa Kjellman a Anieres Pres de Geneve»; «Villa Schneiter a Saint-Blaise 
(Neuchatel). Project»; «Maison A Patio fermé. Project»; «Maison A Patio ouvert. Project»; 
«Maison Binggeli (Grand-Saconnex, Geneve); «Villa Vellas, Chene-Bougerie (Geneve); 
«Maison Familiale a Trois Coques. Project»; «Villa Cloëtta (Vernier). Project pour un mé-
nage»; «Maison Caillot a Saint-Cergue. Construction a trois niveaux»; «Maison de Versoix. 
Project pour un artiste-peintre miniaturiste»; «Maison double.coque pour un artiste et sa 
famille»; «Villa Bensoussan. Saint Barthelemy (Caraibes). Project»; «Ensemble multicoque. 
Project de Villa-Atelier»; «Maison familiale pouvant etre recouverte de terre»; «Musee des 
moulages (Geneve). Project pour une fondation privée»; «Habitation collective de Douvaine 
(France). Ensemble Immobilier HJM».
Original capa da brochura ao gosto dos Anos 70, em plástico moldado sugerindo obras de 
Daniel Grataloup.

31212 — GOMES (Paulo Varela).- VIEIRA PORTUENSE. Edições Inapa. [Lisboa. 
2001]. In-4.º gr. de 140-II págs. E. 30€
Da Apresentação de José Luís Porfírio, director da colecção «Pintura Portuguesa», onde esta 
obra aparece publicada: “O estudo de Paulo Varela Gomes coloca com justeza e com justiça 
este pintor no seu tempo europeu e português, mostrando exemplarmente como a sua con-
dição de excelente praticante de uma arte internacional o transformou, portas adentro, numa 
singularidade portuguesa».
O volume, de excelente qualidade gráfica, reproduz a cores numerosas pinturas, desenhos 
e gravuras de Vieira Portuense.
Encadernação própria, ilustrada a cores.

9420 — GRAÇA (Renato da Silva) & ANDRADE (Ferreira de).- VELHA LISBOA, 
vista pelo lápis de Renato da Silva Graça e pela pena de Ferreira de Andrade. Prefácio 
de Julieta Ferrão. Lisboa. MCMLXII. In-4.º gr. de LV ff. inums. B. 100€
Álbum contendo 50 belos desenhos de Renato da Silva Graça representando aspectos da Lis-
boa antiga, excelentemente reproduzidos e acompanhados do texto de Ferreira de Andrade, 
reconhecido especialista em história olisiponense.
Edição de apurado cuidado gráfico, limitada a 1000 exemplares numerados e assinados.
Em folhas soltas acondicionadas em pasta editorial.

7013 — GUERREIRO (Padre Fernão).- RELAÇÃO ANUAL DAS COISAS QUE FI-
ZERAM OS PADRES DA COMPANHIA DE JESUS nas suas Missões Do Japão, Chi-
na, Cataio, Tidore, Ternate, Ambóino, Malaca, Pegu, Bengala, Bisnagá, Maduré, Costa 
da Pescaria, Manar, Ceilão, Travancor, Malabar, Sodomala, Goa, Salcete, Lahor, Dio, 
Etiópia a alta ou Preste-João, Monomotapa, Angola, Guiné, Serra Leôa, Cabo Verde 
e Brasil nos anos de 1600 a 1609 e do Processo da conversão e cristandade daquelas 
partes tirada das Cartas que os Missionários de lá escreveram. Pelo Padre Fernão Guer-
reiro da Companhia de Jesus, natural de Almodôvar de Portugal. Nova edição dirigida 
e prefaciada por Artur Viegas. Coimbra. Imprensa da Universidade. 1930-1942. 3 vols. 
In-4.º de XLI-IV-420, IV-432 e VIII-434-II págs. E. 450€
“Perpassa na bela obra de Fernão Guerreiro, como num film gigantesco, tôda a vastíssima 
área geográfica das inúmeras regiões, onde os filhos da Companhia de Jesus da Província de 
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Portugal exerceram seu zêlo e actividade apostólica. Tão depressa nos leva o cronista a perlus-
trar os segrêdos, por tantos séculos ocultos, da misteriosa China dos tufões e mandarins, como 
nos conduz à cordilheira assombrosa do Indo-Cuche e às frias solidões do planalto do Palmir 
(Pamech), país de serranias perpètuamente cobertas de neve, de desfiladeiros e profundos va-
les, no meio dos quais vamos encontrar, em trajo de moiro mercador com cabaia, turbante e 
terçado à cinta o intrépido Irmão Bento de Góis, heróico missionário que primeiro que ninguém 
desvendou à Europa o mistério do Cataio”. Importantíssima e indispensável fonte de consulta 
para a história da Companhia de Jesus e da sua gigantesca acção civilizadora e missionária em 
terras do Oriente, África e Brasil e, consequentemente, elemento valiosíssimo  para o conheci-
mento do glorioso período dos descobrimentos e conquistas dos portugueses.
A edição, muito cuidada, vem ilustrada com uma carta geográfica do Japão, facsímiles de 
rostos de edições raríssimas do alvorecer do século XVII.
Encadernações com lombada e cantos de pele cuidadosamente decoradas com nervuras, 
rótulos e ferros dourados em casas fechadas. Carminado à cabeça e com as capas da brochura 
preservadas.

34931 — GUIA DA CIDADE DO PORTO E SUAS CIRCUMVISINHANÇAS. Planta 
e Roteiro da Cidade e da nova circumvalação, esboço das estradas reaes e linhas do 
Caminho de Ferro que partem do Porto. Planta do Palacio de Crystal e indicação das 
installações na Exposição Industrial de 1891. Lisboa. Typ. da Companhia Nacional 
Editora. 1891. In-8.º de LXVI-34-II págs. E. 100€
O primeiro grupo de páginas comporta uma ampla e muito interessante secção publicitária 
impressa sobre papel de cor; o segundo é o «Guia da Cidade», com as “Alterações nos nomes 
de differentes ruas até 1891”.
Em folhas impressas à parte e acondicionados no interior das pastas da encadernação, 
a edição apresenta em folhas desdobráveis uma «Planta do Porto» (com uma fita métrica em 
tecido) [dim. aprox. 70 x 53 cm.]; um «Esboço das estradas reaes e linhas dos caminhos de 
ferro que partem do Porto» [Dim. aprox. 25 x 35 cm];  e um mapa da «Nova Circumvalação 
do Municipio do Porto» [50 x 39 cm.]
Embora anunciado no respectivo frontispício, da edição não consta qualquer “Planta do Palacio 
de Crystal e indicação das installações na Exposição Industrial de 1891.”
Encadernação editorial gravada a negro e ouro, com a representação da Ponte D. Maria I 
e do Palácio de Cristal.

34297 — JESUS CRISTO (Frei João de).- VIAGEM DE HUM PEREGRINO A JE-
RUSALEM, e visita que fez aos Lugares Santos, Por hum indigno filho do Serafico 
Patraircha S. Francisco. F. I. D. I. C. Lisboa: Na Impressão Regia. Anno 1819. In-8.º 
de 292 págs. E. 60€
Edição ilustrada com uma gravura desdobrável aberta em chapa de metal, representando 
alguns dos lugares de veneração cristã visitados durante a peregrinação, simbólicamente 
representados pela vida de Cristo: A Anunciação, a Natividade, a Ascenção, o Calvário, 
o Santo Sepulcro e a figura de S. João Baptista pregando.
“Eu começarei pois prevenindo os que quizerem emprehender esta peregrinação com alguns 
conselhos uteis, tanto ao bem do seu espirito, como ao resguardo das suas pessoas. Descreve-
rei depois a minha viagem, desde o porto de Lisboa, até ao lugar do meu destino, e as visitas 
dos Santos Lugares. (...)”.
Primeira edição, bastante invulgar e estimada.
Com um rótulo de papel antigo colado no frontispício, com o nome do Dr. Francisco António 
Rodrigues de Gusmão, formado em Medicina pela Universidade de Coimbra, natural de 
Carvalhal, termo da vila de Tondela do distrito de Viseu. Innocêncio para além de fazer uma 
exaustiva recolha da sua vasta obra, recorda com desenvolvimento alguns factos relevantes 
da sua biografia.
Encadernação contemporânea de pele, da época e de modesta execução.
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8199 — JOSÉ (Fausto).- O LIVRO DOS MENDIGOS. [Régua. 1966]. In-8.º gr. 
de 98-IV págs. B. 40€
Livro de poesia de Fausto José, fundador e colaborador da revista coimbrã «Byzancio» que 
a par de «Tríptico» contribuiu decisivamente para a criação, em 1927, da revista «Presença».

6217 — JOSÉ (Fausto).- SÍNTESE. Poemas de Fausto José. [“Atlântida”. Coimbra. 
1934]. In-8.º de 114-II págs. B. 40€
Livro de poesias de concepção gráfica ao gosto Presencista, conforme quase todos os livros 
do Poeta, no entanto sem a sua chancela.
Assinado no anterrosto.

25995 — JÚLIO POMAR. Catálogo “Raisonné” I. Pinturas, Ferros e “Assemblages”, 
1942-1968, estabelecido por Alexandre Pomar. Textos de Alexandre Pomar, Marcelin 
Pleynet. La Différence/Arte mágica. [S.N.L.A. La Différence, Paris, 2004]. In-fólio 
oblongo de 337-III págs.

———  JÚLIO POMAR. “Catálogo Raisonné” II. Pinturas e “Assemblages”,  1968-1985. 
de Ongres a Mallarmé, estabelecido por Alexandre Pomar com a colaboração de Natália 
Vital. Textos de Michel Waldberg, Raquel Henriques da Silva. Éditions de La Différence. 
[S.N.L.A. La Différence, Paris, 2001]. In-fólio oblongo de 337-III págs. E. 200€
Edição de grande luxo e qualidade gráfica inexcedível, recolhendo, em mais de 800 estampas 
a cores, a produção artística até 1985 de um dos nomes de maior representatividade na arte 
portuguesa contemporânea e ainda, integradas na sua extensa fotobiografia, reproduções de 
desenhos e capas de livros ilustradas pelo artista.
Encadernações editoriais em tecido negro com dizeres gravados a branco e sobrecapas de 
protecção estampadas a cores.

34476 — KALENDARIO MANUAL, Y GUIA DE FORASTEROS EN MADRID, 
PARA EL AÑO DE M.DCC.LXXV. Contiene los Nacimientos de los Reies, Cardenales y 
Principes de la Europa: dias en que se viste la Corte de Gala y Luto: los Ministros que 
componen los Tribunales de S. M. en estos Reinos, y los de Indias; y donde al presente 
habitan los de esta Corte, y otras curiosidades.  [gravura alegórica] En la Imprenta Real 
de la GAZETA. In-8.º peq. de 62-39-14 ff. E. 400€
Para além do frontispício acima descrito a edição apresenta as seguintes portadas: ESTADO 
MILITAR DE ESPAÑA. AÑO DE 1775. [brazão de armas]. Com Privilegio Real, que tiene 
Don Antonio Sanz, Impressor del Rey (...); ESTADO MILITAR DE LA REAL ARMADA. 
AÑO DE 1775. SECRETARIA DE ESTADO, y del Despacho Universal de Marina. (...). 
A última folha  apresenta o “VALOR DE LAS MONEDAS corrientes de Oro, Plata. y vellon 
de España.”
Edição cuidada, com todas as folhas circundadas com ferros tipográficos decorativos. Volume 
independente relativo ao ano de 1775.
Importante publicação periódica anual, fundada em 1722 por Luis Félix de Miraval y Spíno-
la, com o título «Kalendario particular». A partir de 1725 o seu impressor passará a ser Juan 
Sanz ou o de seus herdeiros que em 1769 cederam os direitos à Coroa de Espanha. Conforme 
se pode ler no registo da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional de Espanha [http://
hemerotecadigital.bne.es/details.vm?lang=es&q=id:0000873319]: “La colección más com-
pleta fue adquirida por la Real Academia de la Historia, y la que posee la Biblioteca Nacional 
de España comienza en 1744, estampado con privilegio que tiene Antonio Sanz, impresor del 
Rey y su consejo. (...) En definitiva, se trata de una guía completísima de la Administración 
del Estado del antiguo régimen, con la indicación de sus órganos ejecutivos y consultivos 
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(consejos reales, juntas), instituciones científicas y académicas y demás organismos 
y entidades que la monarquía española fue creando a lo largo del siglo dieciocho (entre estas 
la propia Real Biblioteca Pública, antecedentes de la Biblioteca Nacional de España, y las 
reales academias), con los nombres de los arzobispos y obispos de España y de las Indias, la 
composición de los tribunales (chancillerías y audiencias), relación de reinos y provincias 
y partidos, con los nombres de sus gobernadores, intendentes y corregidores. (...) Desde 1768 
le acompañará el Estado militar de España, con portada propia, con los nombres de los capi-
tanes y tenientes generales del Ejército de Su Magestad, mariscales de campo, brigadieres 
y oficiales de Marina, etc. (...)”.
Encadernação contemporânea em pele decorada a ouro na lombada e pastas.
(ver gravura na pág. 42)

10683 — LANDSEER (Charles).- LANDSEER. [Lanzara S.A. São Paulo. 1972]. In-
-fólio de 165 págs. E. 400€
Belíssimo álbum reproduzindo os 145 desenhos de Charles Landseer, (inéditos na sua quase 
totalidade), artista inglês que integrou a comitiva de Sir Charles Stuart em missão ao Rio de 
Janeiro de 1825 em nome de Sua Magestade Britânica, feita com o fim de reconhecer 
a soberania do Brasil e de assinar tratados comerciais.
“Desconhecida durante um século — e do público, a quem hoje se oferece, durante século 
e meio — foi a importante e sugestiva obra de Landseer descoberta por Alberto Rangel, como 
este relata no ensaio dedicado ao Landseer Sketchbook, que viu pela primeira vez na véspera 
de Natal de 1924, quando em visita a Highcliff Castle, propriedade dos Stuart.” Charles Land-
seer, “com espírito de anotador displicente (em pedaços de papel de cartas ou qualquer outro, 
de cores variadas), mas sem perder a poesia das formas; com vigoroso traço de mão segura, 
que capta a beleza da paisagem ou da arquitectura; com mestria de aquarelista ou espantoso 
requinte de miniaturista, documentou nos 145 desenhos aqui reproduzidos (dos 345 que com-
põem o Landseer Sketchbook) figuras e aspectos que mais o impressionaram em Portugal, 
durante a travessia e no Brasil. Inútil descrevê-los, ou dizer de sua riqueza e interesse histórico 
e iconográfico. Falam por si só, conservadas as legendas tal qual escritas pelo próprio artista.”
Edição de originalíssima concepção, executada com grande cuidado gráfico, em bom papel 
e com os belíssimos desenhos reproduzidos nas cores dos papéis em que foram executados, 
alguns dos quais em folha dupla. Relembre-se que muitos dos primeiros desenhos reproduzi-
dos no volume foram feitos sobre motivos portugueses: Torre de Belém, Jerónimos, Mafra, 
Aqueduto das Águas Livres, Serra de Sintra, paisagens, tipos populares, etc.
Sólido estojo editorial em tela estampada, com badanas e atilhos.

2713 — LEITÃO (Joaquim).- CRÓNICA DE S. JOÃO DE BRITO. Segunda Edição. 
Ministério das Colónias. Ano MCMXLIX. Lisboa. In-4.º de 317-III págs. B. 25€
Edição impressa em bom papel e ilustrada com numerosas estampas a preto e a cores, nas 
páginas do texto e em separado, reproduzindo pinturas antigas, documentos, fotografias de 
personalidades contemporâneas, etc.
João Heitor de Brito, jesuíta e missionário português, também conhecido por O Francisco 
Xavier português foi canonizado em 1947 pelo papa Pio XII.
COM DEDICATÓRIA DO PUNHO DE JOÃO ESPREGUEIRA MENDES.
Capa da brochura com picos de acidez.

34548 — LISITANIÆ. Literatura - Historia - Arte. Director João Agostinho Landolt. 
Redactores Alberto Falcão de Campos e M. Nascimento Sousa. Editor e Administrador 
José Canélas (...) Redacção, Administração e Tipografia R. da Picaria. 85 N.º 1 — 1.º 
1.º Ano 1.ª Série. Porto - Outubro - 1924. [a n.º 4 — 1.º Ano 1,ª Série. Porto - Janeiro - 
1925]. 4 números. In-8.º B. 200€
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Raríssimo periódico do Porto, omisso na «História Literária do Porto através das suas 
publicações periódicas» de A. Ribeiro dos Santos. Colaboração de A. C. Pires de Lima 
[A união Ibérica]; João Grave [As leis históricas desconhecidas]; M. Nascimento Sousa 
[Azas Portuguesas. O espírito do Infante]; Ernesto d’Oliveira e Silva [Vasco da Gama 
e Camões, Bibliografia]; LT [A Religião do Espírito]; Amélia Vilar [Diana, Mal de Amor 
(Poema inédito)]; Eduardo Moreira [As Ruínas das Cidades Mortas]; Júlio Brandão [Camilo, 
Poetas]; M. Pereira da Silva, [Estudos Camoneanos]; Neves Ribeiro [O Herói da Tragédia. 
Sacadura Cabral]; Jaime de Magalhães Lima [Alberto Sampaio e o significado dos seus 
estudos na interpretação da História Nacional], Augusto Navarro, 
Campos Monteiro, Agostinho Landolt, Carlos Bastos, etc.

34925 — MADAHIL (António Gomes da Rocha) & CHRISTO (António).- MILENÁ-
RIO DE AVEIRO. 1959. Colectânea de Documentos Históricos. I. 959-1516. [e Mil 
Anos de História. Efemérides Aveirenses. Volume I.]. Edição da Câmara Municipal de 
Aveiro. 1959. 2 vols. In-fólio de XVII-I-330-II e 150-II págs. B. 100€
Publicação de grande importância para a história da região de Aveiro de que apenas foram 
publicados dois volumes: O primeiro, intitulado «Colectânea de Documentos Históricos. 
959 - 1516», cuja organização, leitura e revisão se deve a António Gomes da Rocha Madahil, 
“permite um conspecto de certo interesse da vida local durante mais de 500 anos, documentan-
do, pela 1.ª vez, muitos dos seus aspectos e inscrevendo nos registos da História, pela 1.ª vez 
também, o nome de alguns pequenos núcleos de povoação que cercam a cidade ou nela se 
encontram hoje integrados, e explicam e condicionam a sua própria vida no Passado como 
no Presente.” O segundo volume intitulado «Mil Anos de História. Efemérides Aveirenses» 
da autoria de António Christo abrange o período de 1227 a 1886.
Edição cuidada, ilustrada em folhas à parte.

34704 — MALUDA. [Exposição]. Galeria Dinastia. 1978. [Lisboa. Neogravura, Lda]. 
In-4.º gr. de 30-II págs. B. 60€
Com uma retrato da pintora por Nuno Calvet, um texto de Fernando de Azevedo e reprodu-
ções de algumas pinturas expostas.
CATÁLOGO VALORIZADO COM AMISTOSA DEDICATÓRIA DA PINTORA.

34838 — MALUDA. [Exposição]. Galeria Dinastia. 1978. [Lisboa. Neogravura, Lda]. 
In-4.º gr. de 15-I págs. B. 30€
Com uma retrato da pintora por Nuno Calvet, um texto de Fernando Pernes [A Cidade 
e o Silêncio] e reproduções de algumas das pinturas expostas.

6320 — MANIQUE (Luís de Pina).- A ARTE MANUELINA NA ARQUITECTURA 
DE ALVITO. Impressões e Apontamentos. Lisboa. MCMXLIX. [Oficinas Gráficas de 
Bertrand (Irmãos) Lda]. In-4.º gr. de 73-III págs. B. 50€
“São ainda bastante numerosas pelo Baixo Alentejo as características construções da época 
manuelina, que tão notável se tornou na arte portuguesa. Nelas se manifestam, simultânea ou 
isoladamente, os dois modos especiais de inspiração naturalista e de influência mudéjar além 
do gótico regional que em várias outras se manteve. E, se o segundo é de maior relevo nalguns 
dos seus castelos e construções apalaçadas, o primeiro não foi menos apreciado porque, a par 
dos ajimezes e janelas de arco de ferradura construídas de tejolo, também se encontram os por-
tais ornamentados, de mármore e de granito, no modesta casario das suas vilas mais antigas.”
Edição muito cuidada, impressa em bom e encorpado papel velino, ilustrada com 48 belos 
desenhos do autor impressos em folhas à parte, além de outros integrados nas páginas do texto.
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34531 — MANTA (João Abel).- CARICATURAS PORTUGUESAS DOS ANOS DE 
SALAZAR. O Jornal. [Lisboa. 1978]. In-4.º oblongo de 141-III págs. B. 50€
Álbum de muito cuidada apresentação gráfica, ilustrado a cores com dezenas de caricaturas 
alusivas ao tema tratado.
Edição protegida por caixa de cartão editorial.

34561 — MANTA (João Abel).- CARTOONS. 1969-1975. Prefácio de José Cardoso 
Pires. Edições O Jornal. [Lisboa. 1975]. In-4.º oblongo de 175-I págs. B. 50€
Álbum de contundentes e modernas  caricaturas de algumas das mais conhecidas figuras da 
política da época, galeria que fica sendo um importante documento para a génese e primeiros 
tempos da implantação do novo regime democrático em Portugal.
“Fantasmas, donos ilustres,   medalhões e ratazanas da nau engalanada, malas artes, belas 
letras, padralhada e algozes, tudo cabe, minha gente, neste inventário doméstico. Burguesia, 
é do que se trata. Estão em causa os grotescos duma burguesia, a nossa, com os seus emble-
mas e heróis, seus colaboracionismos à sorrelfa, sua feira, seu ornato. Tal é a frente, o campo 
de fogo, que João Abel, em ofensiva de flagelação (como nos manuais do bom artilheiro) 
procura desmantelar com mensagens sucessivas e de explosão meditada”. Texto retirado do 
belo prefácio de João Cardoso Pires.  (ver gravura na pág. 46)

23913 — MANUEL II (D.).- LIVROS ANTIGOS PORTUGUEZES - 1489-1600 - 
DA BIBLIOTHECA DE SUA MAJESTADE FIDELISSIMA. Descriptos por... Em 
Tres Volumes. Impresso na Imprensa da Universidade de Cambridge e publicados por 
Maggs Bros. Londres. 1929-1935. [Aliás 1995]. 3 vols. In-4.º gr. de XXVII-IV-lvi-II-
633-III; XXVII-I-xii-817-III e XV-III-xli-I-791-III págs. E. 525€
Grande monumento da bibliografia portuguesa quatrocentista e quinhentista, indispensável 
não só pela completa e inteligente descrição das espécies tratadas, como também pelos valio-
sos e importantes apontamentos biográficos relativos aos autores citados.
De assinalar também as extensas notas históricas que acompanham as referidas descrições, 
interessantes ao estudo, em todos os aspectos, daquele excepcional período da vida portuguesa.
Magnífica reprodução da edição original, acrescentada com novas e importantes introduções 
da autoria de J. V. de Pina Martins, executada em papel de excelente qualidade.
(ver gravura na pág. 48)

25089 — MARIETTE (Pierre-Jean).- CATALOGUES DE LA COLLECTION 
D’ESTAMPES DE JEAN V ROI DE PORTUGAL. Introduction par Jacques 
Thuillier, Professeur au Collège de France. Direction et coordination scientifique, 
Marie-Thérèse Mandroux-França — Maxime Préaud. Fundação calouste Gul-
benkian (Centre Culturel Calouste Gulbenkian - Paris), Bibliothèque Nationale de 
France, Fundação da Casa de Bragança. Lisbonne - Paris. 2003-1996. 3 vols. In-4.º gr. 
de 492-II, VI-674-II e VI-720-II págs. E. 300€
“La publication des Catalogues de la Collection d’Estampes de Jean V, Roi de Portugal cons-
titue l’aboutissement d’un projet de plus de quinze ans, de la plus grande importance pour 
l’Histoire diplomatique et culturelle unissant la France et le Portugal.
“Effectivement, en ordonnant la commande, par l’intermédiaire de ses ambassadeurs auprès 
des plus importantes Cours d’Europe, dont celle de Louis XV, d’un ensemble exhaustif des 
estampes de son temps, Jean V, souverain européen éclairé et protecteur des arts, a montré 
la volonté de doter son pays d’un instrument fondamental pour l’étude encyclopédique des 
connaissances de l’époque. Avec la collaboration de ses plus grands diplomates — dont D. 
Luis da Cunha est resté le plus célèbre — Jean V a rendu le Portugal riche d’une collection 
unique qui le plaçait au premier rang des pays cultivés du «Siècle des Lumières».



23913 - ver pág. 47



MANUEL FERREIRA       49

“Le tremblement de terre de Lisbonne, en 1755, ayant là aussi produit ses ravages, la collec-
tion d’estampes s’est perdue presque dans son intégralité.
“On pouvait donc penser qu’une somme considérable du patrimopine artistique, scientifique et 
culturel non seulement portugais mais aussi européen aurait disparut pour toujours: c’est sans 
compter avec la ténacité et la passion de Madame Marie-Thérèse Mandroux-França. En effet, 
et pour raccourcir un bien long chemin, Madame Mandroux-França a, d’une part, découvert 
la vraie nature du manuscrit de Pierre-Jean Mariette à la Bibliothèque nationale de France et, 
d’autre part, par ses recherches prolongées à Lisbonne, Paris et Rio de Janeiro (parmi beaucoup 
d’autres lieux) dressé un tableau très vivant, complet et — pourquoi pas? — définitif de la Col-
lection Royalle Portugaise, dont les modalités d’aquisition nous sont, en outre, racontées avec 
une minutie et un enthousiasme vraiment dignes de l’object de cet ouvrage. (...).
Edição monumental, de irrepreensível execução gráfica, impressa em papel de superior qua-
lidade e ilustrada com primorosas reproduções de grande número de gravuras da colecção 
cujo exaustivo catálogo é o motivo deste grande empreendimento cultural, frontispícios das 
obras de que são originárias e  respectivas encadernações reproduzidas a cores.
Prefaciada por Joel Branco, na época administrador da Fundação Calouste Gulbenkian, Jean-
-Noël Jeanneney, Presidente da Biblioteca Nacional de Paris e João Gonçalo do Amaral 
Cabral, Presidente da Fundação da Casa de Bragança.
O primeiro volume, impresso em 2003, além dos prefácios acima referidos, comporta os 
“Études - Notes - Index”; os 2.º e 3.º, datados de 1996, trazem os “Textes et Tables”.
Tiragem limitada a 1500 exemplares que, dada a importância da obra e interesse que suscita 
em todas as grandes bibliotecas portuguesas e estrangeiras bem como junto dos colecciona-
dores de gravuras e estudiosos de todo o mundo, é manifestamente reduzida.
Encadernações editoriais inteiras de tela, com dizeres gravados a ouro e sobrecapas ilustradas a 
cores com a reprodução de uma encadernação do século XVIII com as armas reais de Portugal.

25090 — MARQUES (A. H. de Oliveira).- HISTÓRIA DOS PORTUGUESES NO 
EXTREMO ORIENTE. Direcção de A. H. de Oliveira Marques. Fundação Oriente. 
1998-2003. [Lisboa]. 6 tomos In-4.º E. 200€
Trabalho de investigação da maior importância para a história da presença dos portugueses 
no oriente, levado a cabo ao longo de 11 anos por um grupo de 26 historiadores coordenados 
pelo Prof. A. H. Oliveira Marques.
Edição monumental e de grande prestígio para a bibliografia histórica portuguesa, impressa 
em bom papel e profusamente ilustrada.
1.º volume (dividido em dois tomos): «Em torno de Macau» e «De Macau à Periferia»; 
2º volume: «Macau e Timor - O Declínio do Império»; 3º volume: «Macau e Timor. Do Antigo 
Regime à República»; 4º volume: «Macau e Timor. No Período Republicano»; «Índices».
Encadernações editoriais, com sobrecapa de papel.

34499 — MARQUESA NEGRA. Edições N. Porto. Dim. 16x37 cm. B. 200€
Revista literária provavelmente publicada na década de 80, de tiragem limitada a 250 exemplares.
Edição e coordenação de A. Dasilva O., Dino Guimarães e Manuel de Almeida. Colaboração 
literária de A. Dasilva O., Dino Guimarães, António Gil, Carlos Vieira, Steve Torres, Lopes, 
ZéZé Milfadas, Lua Cheia, Mário Pinto, Jorge Torres Ferreira. Ilustrações de Carlos Mar-
ques, Ryojiro Nakane.
Capa da brochura de A. Dasilva O. [António da Silva Oliveira], co-fundador de uma das 
primeiras rádios piratas do Porto (Rádio Caos), fundador das Edições Mortas, co-realizador 
das Conferências do Inferno e dos Encontros com o Maldito. Para além da revista Marquesa 
Negra colaborou, entre outras, nas revistas «Arte Neo», «A revista filha da puta», «Broche 
Suburbano», «Última Geração» e revista «Estúpida».
Com um espelho de vidro colado na pasta da frente da capa da brochura.
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32159 — MARQUIS DE SADE (Donatien Aldonse François).- ANNE-PROSPÈRE 
DE LAUNAY. «L’Amour de Sade», Lettres retrouvées et Éditées, par Pierre Leroy. 
Avant-propos: Le Principe d’Aristocratie par Philippe Sollers. Gallimard. [2003]. 
In-4.º gr. de 79-I págs. B. 30€
Cuidada edição impressa sobre papel de escolhida qualidada e elevada gramagem, documen-
tada com a reprodução fotográfica  de cartas provenientes da colecção de Pierre Leroy, das 
quais três até então inéditas.
NOTA DO EDITOR: “En 1771, Sade vit ses dernières heures de liberté. Deux affaires suc-
cessives de débauches (Paris, Arcueil) et bientôt une troisième, dite « l’affaire de Marseille », 
vont lui valoir une condamnantion à mort et treize années de prison, suivies de treize autres 
après la Révolution.
Pourtant, à cette même époque, se déroule un épisode jusque-là aussi mal connu que mal 
interprété. Il constitue à lui seul une affaire bien plus extraordinaire que les trois précédentes. 
En octobre 1771, Anne-Prospère de Launay, la belle-sœur de Sade, délicate chanoinesse de 
dix-neuf ans, vient se reposer au château de La Coste...
Pierre Leroy, grâce aux quatre lettres qu’il a retrouvées, a reconstitué, pour la première fois, 
ce que fut la relation riche, complexe et aventureuse de Sade avec sa belle-sœur. Car, avec 
elle, Sade n’est pas furieux, il est pour la première fois de sa vie amoureux. Et à La Coste, 
pendant près de dix mois, il goûte un bonheur exquis. En juillet 1772, poursuivi par la justice, 
Sade s’enfuit en Italie avec Anne-Prospère et, ensemble, ils iront visiter Venise. Mais sur 
ordre de la Présidente de Montreuil, la belle-mère de Sade, il est arrêté quelques semaines 
plus tard à Chambéry et incarcéré à la forteresse de Miolans.
Les quatre lettres inédites que nous présentons ici en fac-similé, ainsi que l’étude de 
Pierre Leroy, donnent donc à lire, sous un jour neuf, une des années les plus importantes 
de la vie de Sade.”

34284 — MARQUIS DE SADE (Donatien Aldonse François).- DIÁLOGO ENTRE UM 
PADRE E UM MORIBUNDO. Contraponto. [1959].In-8.º de 30-IV págs. B. 80€
Versão portuguesa de José Manuel Simões conforme o texto editado por Jean-Jacques Pau-
vert em 1953. Edição ilustrada com um desenho de Man Ray impresso à parte e uma pequena 
vinheta de Minos.
Edição limitada a 500 exemplares numerados e assinados pelo autor. 
Exemplar não numerado ou assinado.

34922 — MARTINS (J. de Pina) & HYTLODEV (Miguel Mark).- VTOPIA III. 
RELATO EM DIÁLOGO SOBRE O MODO DE VIDA EDVCAÇÃO, VSOS E 
COSTVMES EM FINAIS DO SÉCULO XX DO POVO CVJAS LEIS E CIVI-
LIZAÇÃO DESCREVEV FIELMENTE NOS INÍCIOS DO SÉCVLO XVI 
O INSIGNE THOMAS MORE. EDIÇÕES • APPACDM. BRACARA • AVGVSTA. 
MMV. In.fólio de VI-XIII-I-475-V págs. E. 100€
Magnífica edição, de irrepreensível execução tipográfica, primorosamente ilustrada com 
a reprodução de seis aguarelas de Pedro Girão.
“As páginas deste livro foram escritas por mim, compatriota de Rafael Hytlodeu, residente 
na cidade de Vlisses nesta última década do século XX. Sou, portanto, o relator de Vtopia III. 
Theodorus Deodatus, humanista utopiano, havia concluído a redacção de Vtopia II. O texto 
estava já impresso por uma tipografia de Amauroto quando o terramoto de 1737 reduziu 
a escombros a cidade. Só se salvou, da obra, uma folha do último caderno, contendo nove 
linhas da página 333. O fragmento pertence hoje à Biblioteca Délfica de Cimélios, na capital 
da Vtopia Nova.
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“Este relato funda-se não só em documentos que Miguel Hytlodeu me facultou mas também 
em numerosos diálogos travados com ele. O seu nome figura, por consequência, com toda 
a legitimidade, como um dos dois autores deste livro. Limitei-me a ser uma espécie de seu 
secretário, embora haja tido interferência na redacção definitiva, principalmente quando se 
trata de atenuar a severidade de apreciação sobre a realidade social e cultural véterto-lísica 
nossa contemporânea.
Miguel Hytlodeu e eu mesmo, relator de Vtopia III, dedicamos o nosso trabalho à memoria 
do grande Thomas More, autor de Vtopia I.”.
“A edição princeps de Vtopia III (Ulisseia, 1998), que não obteve êxito apreciável na sua 
projecção nacional, foi apresentada numa versão portuguesa caracterizada por alguns lapsos 
ortográficos, não corrigidos pelos revisores. J. de Pina Martins e Miguel Mark Hytlodeu, 
autores do texto, aceitaram a proposta de uma edição definitiva principalmente por oferecer 
uma redacção correspondente ao manuscrito, empenho em que se distinguiu sobretudo Miguel 
Mark Hytlodeu, que se sentiu especialmente atingido pelas incorrecções textuais. (...)”.
EDIÇÃO LIMITADA A 712 EXEMPLARES, SENDO ESTE DA TIRAGEM DE 333 
MARCADOS COM NUMERAÇÃO ROMANA.
Encadernação editorial gravada com ferros dourados na lombada e na pasta da frente, prote-
gida com sobrecapa de papel impressa a duas cores.

34712 — MATOS (João Xavier de).- AO EXCELLENTISSIMO E REVERENDISSI-
MO // SENHOR // D. Fr. MANOEL DO CENACULO // VILLASBOAS, // BISPO DE 
BEJA, // DO CONSELHO DE SUA MAGESTADE FIDELISSIMA. // (...) // [xilogra-
vura com as armas eclesiásticas do Bispo] // LISBOA // NA OFFICINA DE FILIPPE 
DA SILVA E AZEVEDO. // ANNO M. DCC.LXXXIV. // Com licença da Real Mesa 
Censoria. In-8.º de 13-I págs. B. 60€
Sobre a vida e obra de Joam Xavier de Matos, “cujo nome foi n’outro tempo tão aplaudido, 
e popular (...)”, ouvidor na Vidigueira em 1783, transmite Innocêncio, apesar de incertas, 
algumas informações dizendo não atingir “a razão, por que abandonára a carreira da ma-
gistratura, preferindo á honrosa posição que ella lhe promettia, uma vida pouco menos que 
ociosa, e de miseria, tal qual póde considerar-se a de um poeta que empregava o seu tempo 
todo a versejar nos outeiros, a compor eclogas e canções (que depois de impressas em papel 
pardo lhe rendiam alguns minguados cobres), e a frequentar de officio as casa dos grandes, 
e de outros que o não eram, para ahi representar o triste papel que, a proposito do mesmo 
Matos, nos descreve o faceto Francisco Coelho de Figueiredo nas suas Semsaborias amonto-
adas que formam o tomo XIV do Theatro de Manuel de Figueiredo (...)”.
Ainda no Diccionário Bibliographico Portuguez, Brito Aranha informa que “Na bibliotheca 
de Évora ha cartas d’elle ao Cenaculo, escriptas quasi todas da Vidigueira (...)”.
Sobre este opúsculo vem no já referido Diccionário Bibliographico [vol. XVI, págs. 151] 
a seguinte nota: “É folheto pouco vulgar. Existe um exemplar na opulenta collecção de mis-
celâneas da biblioteca nacional de Lisboa”.
Primeira edição. (ver gravura na pág. 51)

8256 — MEMORIA EXPLICATIVA E JUSTIFICATIVA DOS ACTOS E DA SITUA-
ÇÃO DA COMPANHIA REAL DOS CAMINHOS DE FERRO ATRAVEZ D’AFRICA. 
Porto. Officinas do «Commercio do Porto». 1909. In-4.º gr. de 234-II págs. E. 150€
De uma circular mandada imprimir pelo Conselho de Administração: “A Companhia Real dos 
Caminhos de Ferro Atravez d’Africa, extenuada por 24 annos de lucta, de contrariedades e de 
calumnias, perdida a esperança de conseguir justiça pelos meios que até agora tem empregado 
(...) resolveu publicar a memoria justificativa” presente, importante também para “fazer a ver-
dadeira historia sobre a organisação da Companhia e sobre os factos succedidos desde o seu 
inicio (...)”. Com 44 fotogravuras impressas em folhas à parte, um mapa do distrito de Luanda 
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em folha dupla, e ainda em folha de grandes dimensões (64*47 cm.), alçados e perspectivas de 
pontes e viaductos, estações e apeadeiros, wagons, carruagens e locomotivas.
Com restauros nos cantos superiores do Mapa do distrito de Luanda e outros pequenos 
restauros no canto inferior direito das três primeiras folhas preliminares.
Encadernação modesta de recente manufactura.

10734 — MENDES (Manuel).- LEMBRANÇAS DE UM AMADOR DE ESCULTU-
RA. Com dois desenhos do Mestre Barata Feyo. Lisboa. Natal de 1955. [Lisboa. 1955]. 
In-8.º de 44-II págs. B. 40€
Edição de esmerada execução gráfica, limitada a 480 exemplares numerados e impressos 
sobre papel de escolhida qualidade. Ilustrada com dois desenhos de Mestre Barata impressos 
à parte.

34498 — MERITOS, // Y EXERCICIOS // LITERARIOS DE // D. ANTONIO // DIE-
GO DE ACOSTA, // CONSILIARIO ACTUAL EN ESTA // Universidad de Salamanca. 
S.l. [1784]. In-4.º de IV págs. inums. B. 150€
Raríssima publicação, certamente limitada a muito escasso número de exemplares [da-
tada: “Salamanca à diez de Julio de mil setecientoos ochenta y quatro.”], onde “Diego 
de Paredes Notario publico, Apostolico, y Secretario del mui insigne Claustro, y Estudio 
General de la Universidad de Salamanca, doy fé, y testimonio verdadeiro què el Bachiller 
Don Antonio Diego de Acosta, natural del Lugar de Aldea del Obispo, Obispado de la 
Ciudad de la Guardia, en el Reyno de Portugal, tiene los titulos, y exrcicios [sic] literarios 
siguientes. (...)”
“Fue electo por esta Universidad en Noviembre de ochenta y tres, Consiliario de su ilustre 
Nacion (cargo que siendo biennal, solo se despensa à los profesores de mayor merito) em 
virtud de cuyo ministerio, no solamente es convocado à Claustros de Rector, y Consiliarios, 
sino que igualmente es llamado à todos los Claustros Plenos, que sus respectivos Doctores, 
en donde con prudencia, acierto, y gravedad, vota, deside, y trata, todos los negocios, y asun-
tos que directe, u indirectamente pertencen à esta Universidad.”

20785 — MILLARES. Museo Nacional Reina Sofia. Madrid, 9 de enero - 16 de 
marzo 1992. Fotocomposición e impresión Técnicas Gráficas Forma, S. A.]. In-4.º 
gr. de 300-IV págs. E. 70€
Magnífico catálogo de uma grande exposição dedicada a Manolo Millares, um dos grandes 
representantes da moderna pintura espanhola, nascido em 1926 en Las Palmas de Gran Canaria. 
O catálogo, superiormente realizado, inclui perto de uma centena de reproduções a cores 
de trabalhos do artista e conta com textos de María de Corral, Rafael Albertí, Juan Manuel 
Bonet e Rafael Santos Torroella, além de uma «Antología Crítica», um «Catálogo», uma 
«Relación de obras», a cronologia do autor e a sua bibliografia. 
Encadernação concebida com grande originalidade, em tecido branco impresso a negro 
e vermelho

34806 — MIRA DE AIRE. 1933-1958. [Composição e impressão das oficinas da 
«Coimbra Editora, Limitada». Coimbra. 1958]. In-8º gr. de 53-III págs. B. 22€
Breve monografia ilustrada da freguesia de Mira de Aire [Porto de Mós, Leiria], publicada 
sem o nome do autor.
Capa da brochura ilustrada com um desenho alegórico.
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13879 — MOITA (Luís).- A ESCOLA PROFISSIONAL DE TIPOGRAFIA DE BRU-
XELAS E O ENSINO TÉCNICO DOS GRÁFICOS EM PORTUGAL. Lisboa. 1938. 
In-8.º gr. de 103-VII págs. B. 25€
Do prefácio de Mestre Marques Abreu: «De todo o seu esfôrço (...) para conseguir esta obra 
notável como início brilhante duma propaganda para o ressurgimento das Artes Gráficas 
entre-nós, ficou-me a convicção de que o meu amigo é um dos maiores paladinos do ensino 
gráfico em Portugal”.
Com um furo de traça que trespassa a margem inferior do volume, sem nunca atingir o texto.

34840 — MONTEIRO (Campos).- A OITO DIAS DE VISTA. Crónicas publicadas no 
Jornal de Notícias sob o pseudónimo de «Marcial Jordão». Porto. Livraria Civilização. 
1921. In-8.º de 244-XI-I págs. B. 22€
Entre outras, insere as seguintes crónicas, datadas entre Outubro de 1919 e Junho de 1920: A cares-
tia da vida, os electricos e a paciência do público; Protestos de político... Uma revolução n’um 
terceiro andar; Artistas, literatos e políticos de outros tempos; Entrevista com o Anticristo; 
A escarpologia; Nova tabela de serviços clínicos; Um condutor «modern style»; Quatro bandas 
para um regimento; O riso no parlamento e o medo n’um teatro; A primeira romaria do ano 
[Romaria de S. José, em Leça da Palmeira]; Patologia do beijo; Amor e gazolina, etc.

34848 — MONTEIRO (Campos).- MISS ESFINGE. (Novela). 1921. Livraria Civilização. 
Porto. In-8.º de 400 págs. B. 50€
Primeira e rara edição da mais conhecida e estimada obra do autor, transmontano natural de 
Moncorvo.
Excertos da crítica publicada nos jornais da época: «A Cidade»: “Miss Esfinge é um livro bom, 
todo português, em enrêdo, em personagens e em psicologia, devendo ser devéras apreciado no 
actual momento em que em todos os pontos do país se desfralda o penedo do regionalismo.”
“Por isso o livro tem muitas belezas, salientando-se, delas, um dos melhores trechos da mo-
derna literatura portuguesa — a cavalgada de Josefina, de Braga a Pedralva.”
«Comércio do Porto»: “Miss Esfinge revive nas suas páginas pedaços de história do Porto 
estroina e galante de há sessenta anos [séc. XIX], recordando tambem episódios das lutas 
políticas e civis do constitucionalismo, e põe em fóco personagens de nomeada na polí-
tica e na literatura, representada esta no seu vulto mais ilustre, o genial romancista Camilo 
Castelo Branco, que no romance desempenha papel preponderante.
“Narrativa ao mesmo tempo impressionante e sentimental, «Miss Esfinge» tem páginas 
admiráveis de descriptivo, como esse dramático capítulo «Uma noite trágica», que é dos 
trechos mais incisivos, empolgantes e arrebatadores de toda a novela, bastando por si para 
definir a tempera de um escritor do talento do sr. dr. Campos Monteiro”.

34812 — MORAIS (Cristovao Alao de). - PEDATURA LUSITANA. (Nobiliário de Fa-
mílias de Portugal). Publicado por Alexandre António Pereira de Miranda Vasconcellos... 
António Augusto Ferreira da Cruz... Eugénio Eduardo Andréa da Cunha e Freitas... Livraria 
Fernando Machado. Pôrto. (1943-1948). 6 tomos, em 12 vols. In-8.º gr. E. 750€
Boa edição do manuscrito seiscentista pertencente à colecção da Biblioteca Pública 
Municipal do Porto.
“Escrita sem preocupações nobiliárquicas, à face de muitos documentos que o seu autor 
compulsou... livre das fantasias tão queridas dos seus contemporâneos, enriquecida com nu-
merosas referências de carácter pessoal, a consulta da Pedatura Lusitana é imprescindível 
a quem pretenda estudar famílias e fazer a história privada do Entre Vouga e Minho, e da 
maior utilidade para todos os que dêstes estudos se ocupam”.
Encadernações editoriais de pele inteira, com rótulos e ferros a seco e a ouro.
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19489 — MOURA (António de Mesquita e).- DEVASSA A QUE MANDOU PROCEDER 
SUA MAJESTADE NO TERRITÓRIO DO ALTO DOURO PELO DESEMBARGA-
DOR... I. Organização de António Braz de Oliveira e Maria José Marinho. Apresentação de 
António Barreto. Biblioteca Nacional. 1983. In-4.º gr. de XCI-I-1103-V págs. B. 50€
Justificando a publicação António Barreto afirma: “(...) Todavia estou certo de que o seu 
grande valor, para a investigação histórica, virá a revelar-se com o tempo. Pelo seu conteúdo, 
é um precioso contributo para a história social e económica da Região do Douro e do comér-
cio do vinho: donde se deduz a importância deste material para a história económica do país, 
dada a posição de relevo do vinho nas exportações portuguesas do século XVIII. Finalmente, 
até para a história do Direito e da Administração será útil este documento, tendo em vista 
a sua natureza processual. (...) Os inquéritos são das mais variadas profissões e condições 
sociais, de fidalgos a trabalhadores, de almocreves a cirurgiões, de padres a sapateiros, mas 
praticamente todos têm interesses na produção, no comércio ou no transporte de vinhos”. 
Único volume publicado.

26265 — [MANUSCRITO DO SÉCULO XVIII]. NATIVIDADE (D. António da).- 
Portuguez Instruido // sobre ambos os Poderes  //Temporal e Espiritual // Por // 
D. Antonio da Natividade // Conego Regular de Portugal. [No fim: Escripto, no anno 
de 1772].  In-8.º gr. de 235-I págs. B. 500€
Manuscrito, cremos que inédito, com interesse para a história do pensamento político em Portu-
gal no século XVIII, em particular para história da separação dos poderes temporal e espiritual, 
factor que deu lugar à extinção da ordem política medieval, abrindo novas perspectivas que origi-
naram o nascimento do absolutismo nas suas mais variadas características, reveladas nos diversos 
reinos Europeus.
Sobre o autor deste manuscrito datado de 1772,  nada pudemos apurar porquanto a obra presente 
não vem atribuída a nenhum dos autores que com este nome vêm registados por Barbosa Machado, 
Inocêncio ou na Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira.
Cremos que se trata do original do autor, porquanto o manuscrito apresenta algumas rasuras. Caligra-
fia em todo o volume legível, embora com sinais ferruginosos provocados pela tinta usada na época.
Índice: Liv.1: “I. Orygem do Poder Temporal”; “II. Formas Diversas do Poder Temporal”; “III. 
Preferencia da Monarchia”; “IV. Objecçam da Escriptura Volvida”; “V. Nova Objecçam Satisfei-
ta”; “VI. Exemplos ou Modelos do Poder Régio” “ VII. Antiguidade do Governo Real” VIII. “Mo-
narchia Efectiva” “IX. Monarchia Hereditária” “X. Authoridade do Rey independente da Naçam” 
“XI. Respondese às Razões em contrário” “XII. Sobre o Temporal dos Reys, nenhum poder tem 
nem a mesma Igreja” “XIII. Em o Temporal, o Rey hé só Responsável a Deus” “XIV. Authori-
dade Suprema do Rey sobre o mesmo Estado Eclesiástico” “XV. Obediencia devida ao Sobera-
no” “XVI. Continuase a mesma Matéria” “XVII. Obediencia ao Rey, em seus Ministros” “XVIII. 
Nunca e por nenhum caso deixa de ser hum (?) horrível, attentar contra a vida, ou Pessoa do Rey” 
Liv.2: “I. Instituiçam Divina do Poder Espiritual” “II. Impreteríveis Limites do Poder Espiritual” “III. 
Aos Apostolos e seus sucessores lhes communicou Jesus Christo o Poder Espiritual” “IV. Modos 
porque exercitam os Pecados, na Igreja, o Poder Espiritual em que succederam aos Santos Aposto-
los” “V. Poder Espiritual dos Concílios Gerais” “VI. Poder Espiritual dos Concílios Particulares” 
“VII. Poder Espiritual do Primeiro Reyno da Igreja Catholica, ou Papa” “VIII. Poder do Papa, 
emquanto Legislador” “IX. Authoridade Pontifícia, quanto à Disciplina” “X. Condições 
necessarias às Constituições Pontifícias, para que abriguem” “XI. Das Declarações dos Cardeais” 
XII. Dos legados e (?) da Fé Apostólica” “XIII. Do Tribunal da Santa Inquisiçam” “XIV. Da Junta 
da Real Mesa Censória” “XV. Poder Espiritual dos Byspos” “XVI. Dos Pastores da Segunda Or-
dem ou Parochos” “XVII. Obediencia ao Poder Espiritual” “XVIII. Quanto e como há de temer 
a pena de Excommunham” “XIX. Nem toda a Desobediencia se legitima” “XX. Poder Espiritual 
Protegido” “Concluzam”.
A lápis vem manuscrita na folha de guarda a seguinte anotação: “Pertence ao Archivo Histórico de 
Fonsêca Vaz Monteiro”, datada de 28-5.909.
Brochura da época. 
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31234 — NAVASCUÉS PALACIO (Pedro).- MONASTERIOS DE ESPAÑA. Espasa-
-Calpe, S.A. Madrid. 1985. In-fólio de 333-III págs. E. 35€
Volume de magnífica e luxuosa realização gráfica, em muito encorpado papel couché, com 
um muito elevado número de fotografias a cores da melhor qualidade técnica e artística.
Bela encadernação editorial em tela com dizeres e gravuras a ouro na lombada e pasta 
e sobrecapa estampada a cores.

1966 — NOBREZA DE PORTUGAL. Bibliografia - Biografia - Cronologia - Filatelia 
- Genealogia - Heráldica - História - Nobiliarquia - Numismática. Lisboa. 1960-1961. 
[Editorial Enciclopédia]. 3 vols. In-4.º de 766 págs. 

———  ARMORIAL LUSITANO, Genealogia e Heráldica. Lisboa. 1961. Editorial En-
ciclopédia. In-4.º de 773-I págs. E. 250€
Obra de assinalável e muito variado interesse e bastante apurada execução gráfica. Densamente 
ilustrada com gravuras disseminadas nas páginas do texto e impressas em separado, a preto e 
a cores. Todas as páginas são circundadas por artísticas molduras decorativas. Primeira edição.
O «Armorial Lusitano» ostenta muitas centenas de brasões d’armas, em boa parte repro-
duzidos a cores e metais. É particularmente importante a parte relativa ao Brasil. Direcção e 
coordenação do Dr. Afonso Zuquete e valiosa colaboração dos nossos melhores especialistas 
nos temas referidos.
Encadernações do editor em pele inteira, decoradas a seco e a ouro.

19900 — O “NOTICIAS ILUSTRADO”. Edição semanal do “Diario de Noticias”. 
Director Leitão de Barros. 1928. Número extraordinário + 12 números nums. de 1 a 12. 
In-fólio máximo. E. 400€
O primeiro número é extraordinário e os restantes são numerados de 1 a 12.
Publicação profusamente ilustrada com fotogravuras referentes aos mais notáveis acon-
tecimentos políticos, sociais, desportivos, cinematográficos, teatrais, musicais, artísticos, 
fotográficos, tauromáquicos, etc.
PESSOANA: De assinalar a inserção no nº 10 de um poema de Álvaro de Campos intitulado 
«APOSTILLA», que aqui aparece na sua primeira edição. Outra colaboração, muito vasta 
para os três autores indicados em primeiro lugar: António Ferro, Norberto de Araújo, 
Norberto Lopes, Nogueira de Brito, Teresa Leitão de Barros, Ferreira de Castro, Chianca de 
Garcia, Chagas Roquette, Laura Chaves, Adolfo Coelho, Xisto Júnior (pseudónimo de Fe-
liciano Santos), Augusto Cunha, João Grave, Virgínia Lopes de Mendonça, Júlio Dantas, 
Castelo de Morais, Augusto de Santa-Rita, Eduardo Frias, Homem Cristo («As Festas da Li-
berdade em Aveiro. A Revolução de 1828 - suas causas e seus efeitos»), Armando Ferreira, etc.
Caricaturas e ilustrações de Carlos Botelho, Martins Barata e outros, anónimos ou de autores 
estrangeiros.
Encadernação em tecido, vulgarmente chamado pele do diabo. Com alguns restauros na 
última folha do último fascículo.

30873 — NOVO CANCIONEIRO. [althum. Lisboa. 2010]. 11 vols. In-4.º B. 100€
Cuidada reedição facsimilada da célebre e importante colecção coimbrã «Novo Cancioneiro», 
constituída pelos seguintes livros, hoje muito raros nas suas edições originais: Fernando 
Namora, «Terra»; Mário Dionísio, «Poemas»; João José Cochofel, «Sol de Agosto»; 
Joaquim Namorado, «Aviso à Navegação»; Álvaro Feijó, «Os Poemas de Álvaro Feijó»; 
Manuel de Fonseca, «Planície»; Carlos de Oliveira, «Turismo»; Sidónio Muralha, «Passa-
gem de Nível»; Francisco José Tenreiro, «Ilha de Nome Santo» e Políbio Gomes dos Santos, 
«Voz que Escuta». 

 .../...
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À publicação dos 10 livros que compõe esta colecção pela primeira vez editados entre 1941 e 
1944, acrescenta esta edição um 11.º volume intitulado «Geração do Novo Cancioneiro», consti-
tuído por textos de Eduardo Lourenço, Arquimedes da Silva Santos, Urbano Tavares Rodrigues, 
Fernando J. B. Martinho, José Jorge Letria, um Poema de Tomás de Oliveira Marques e ainda um 
registo audio CD dos 17 Poemas ditos por Maria de Jesus Barroso com música de Luisa Amaro.
Colecção acondicionada numa uma caixa em cartão, própria da edição.

34932 — OLIVEIRA (Arnaldo Henriques de).- CATÁLOGO DA IMPORTANTÍSSIMA 
E VALIOSA BIBLIOTECA em longos anos reunida pelo distinto bibliófilo do Porto AR-
NALDO COIMBRA DA SILVA. Com prefácio do ilustre escritor e poeta Alberto de 
Serpa. Lisboa. 1956. In-8.º gr. de 744 págs. B. 100€
Catálogo do leilão da notável biblioteca portuense de Arnaldo Coimbra da Silva, bibliote-
ca constituída por 8662 títulos, muitos dos quais de grande raridade e valor, ilustrado com 
numerosos fac-símiles de frontispícios de livros antigos. Destaca-se nesta muito importante 
biblioteca de história, literatura e arte, uma valiosa Camoniana, assim como uma vasta 
e muito completa Camiliana.
Interessante prefácio do poeta Alberto de Serpa, de carácter memorialista, onde este recorda 
a sua iniciação ao coleccionismo por mão de seu Avô Serpa Pinto, assim como a biblioteca 
do seu “rival e amigo” Arnaldo Coimbra da Silva.
TIRAGEM ESPECIAL DE 20 EXEMPLARES, ESTANDO ESTE POR NUMERAR.

8940 — OLIVEIRA (Francisco Xavier de Ataíde).- A MONOGRAFIA DE ALVÔR. 
Porto. Typographia Universal. 1907. In-8.º gr. de 276 págs. B. 60€
Entre os capítulos habituais em qualquer monografia local, encontram-se nesta referências sobre 
as marinhas e mariscos de Alvôr [Portimão], moinhos e mós, hortas e noras, sem deixar de re-
gistar as suas famílias ilustres, as suas lendas, casos, contos e superstições, etc. Primeira edição.

9977 — OLIVEIRA (Francisco Xavier de Ataíde).- MONOGRAFIA DE PADERNA 
OU PADERNE DO CONCELHO DE ALBUFEIRA. Livraria Portuense, de Lopes & 
Cª - Sucessor. Porto. 1910. In-8.º gr. de 249 págs. B. 70€
Refere a antiguidade pré-histórica de Paderne [Albufeira], os seus antigos habitantes, 
o castelo, a Ordem de Aviz, os tremores de terra ali sentidos, a história, a fauna e a 
flora, a feira e as festividades, as superstições e ditados, os usos e costumes, dando notícia 
ainda das suas mais notáveis famílias: Monizes, Judices Biker, Olivas e Eloys, Coelhos, 
Silvas, Sousas Ramos, Pontes e Oliveiras.
Capa da brochura um pouco manchada por acção da luz solar.

8939 — OLIVEIRA (Francisco Xavier de Ataíde).- A MONOGRAFIA DO ALGÔS. 
Lisboa. Imprensa Lucas. 1905. In-8º gr. de 258-I págs. B. 65€
Uma das mais raras monografias das muitas que o autor dedicou à arqueologia e etnografia 
do Algarve, trabalho que abrange a história da freguesia de Algôs [Silves] desde a pré-histó-
ria até ao início do século XX. Primeira das monografias publicadas pelo autor.
Com a lombada da capa da brochura imperfeita.

7265 — OLIVEIRA (Francisco Xavier de Ataíde).- MONOGRAFIA DO CONCELHO 
DE OLHÃO DA RESTAURAÇÃO. Porto. Typographia Universal. 1906. In-8º gr. 
de 365-III págs. B. 75€
Primeira edição de uma das muitas, estimadas e raras monografias algarvias de Ataíde de 
Oliveira, arqueólogo e escritor natural da freguesia de Algoz [Silves] que deixou importantes 
estudos da arqueologia, população e folclore algarvio. Com estampas em folhas à parte.
Com uma assinatura antiga na capa da brochura e outros pequenos defeitos.
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677 — OLIVEIRA (Francisco Xavier de Ataide).- MONOGRAFIA DO CONCELHO 
DE VILLA REAL DE SANTO ANTÓNIO. 1908. Porto. Livraria Figueirinhas. In-8.º 
de 297-I págs. E. 75€
“O Algarve ficou devendo a este erudito publicista, uma vastíssima obra de investigação arque-
ológica e o inestimável benefício da compilação da parte mais interessante do seu folclore”.
Primeira edição, bastante invulgar.
Encadernação modesta, com lombada de pele. Com as capas da brochura conservadas 
e vestígios de acidez próprios da qualidade do papel.

8944 — OLIVEIRA (Francisco Xavier de Ataíde).- AS MOURAS ENCANTADAS 
E OS ENCANTAMENTOS NO ALGARVE. Com algumas notas elucidativas por... 
Tavira. Typographia Burocratica. 1898. In-8.º gr. de XXV-I-302-II págs. E. 40€
“Convencido de que a probidade deve ser uma qualidade inherente ao escritor, envidei todos 
os exforços no intuito de offerecer aos leitores um livro, onde encontrassem as lendas tais 
como teem sido transmittidas entre nós, mediante a tradição das familias. Aproximei-me por 
tanto directa e pessoalmente, ou por intermedio de amigos probos, das fontes mais puras, 
onde essas lendas se acham hoje depositadas”. Livro dos mais interessantes da vasta e signi-
ficativa bibliografia do autor.
Encadernação modesta. Com a capa da brochura da frente preservada.

1407 — OLIVEIRA (Francisco Xavier de Ataíde).- ROMANCEIRO E CANCIONEIRO 
DO ALGARVE. (Lição de Loulé). Acompanhado de importantes notas para esclareci-
mento do texto e onde se reproduz tudo quanto ha publicado neste genero pertencente ao 
Algarve. Porto. Typographia Universal. 1905. In-8.º gr. de 432 págs. E. 100€
“Por occasião das minhas primeiras publicações — Os Contos Infantis — recebi do nosso 
erudito escritor Theophilo Braga uma carta na qual chamou a minha particular attenção para 
os contos tradicionaes do Algarve. (...) principal motivo que em mim actuou na ultima reso-
lução de fazer taes investigações. (...) Muitas vezes as minhas boas velhinhas, para se distrair, 
deixavem os contos, e entoavam numa melopea triste e cadenciada esses versos antigos, que 
eu mal percebia. Pedia-lhes que deixassem o canto e me recitassem os versos. Isso para ellas 
era quasi impossivel: não sabiam os versos, quando os queriam recitar; só cantando chega-
vam ao fim. Eram os seus romances que ellas tinham ouvido aos seus avôs e os cantavam na 
mesma musica em que elles lh’os tinham cantado. Desses romances fiz a presente collecção.”
Primeira edição muito estimada e de difícil obtenção.
Boa encadernação de recente manufactura, com a lombada de pele. Com as capas da brochura 
conservadas e as margens integrais.

10280 — O’NEILL (Alexandre).- AS ANDORINHAS NÃO TÊM RESTAURANTE. 
Publicações dom quixote. [Lisboa. 1970]. In-8.º de 89-V págs. B. 40€
Primeiro livro em prosa de Alexandre O’Neill, fundador, com Cesariny “e outros amigos 
(poetas e pintores)”, do Grupo Surrealista de Lisboa, “que depois se afundou cismàticamente”. 
Integrado nos «Cadernos de Literatura», de reduzida expansão.

7921 — O’NEILL (Alexandre).- DE OMBRO NA OMBREIRA. Publicações dom qui-
xote. [Lisboa. 1969]. In-8.º de 76-IV págs. B. 50€
Primeira edição de um dos estimados livros de poesia de Alexandre O’Neill.
Um dos primeiros volumes da extensa e procurada colecção «Cadernos de Poesia», desde 
logo esgotado e com reedição no mesmo ano da edição original.
COM ASSINATURA DE POSSE DE MÁRIO CAL BRANDÃO, DATADA DO ANO DE 
PUBLICAÇÃO DO LIVRO.
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10281 — O’NEILL (Alexandre).- ENTRE A CORTINA E A VIDRAÇA. Poemas. [Edi-
torial Estúdios Cor. Lisboa. 1972]. In-8.º gr. de 65-V págs. B. 125€
Raro livro de poesia de um dos mais significativos poetas da sua geração, intimamente ligado 
ao movimento surrealista, autor de vários livros em prosa e verso e colaborador de algumas 
das mais destacadas revistas literárias do seu tempo.
João Rui de Sousa na revista Colóquio Letras n.º 15, publicou uma crítica de apresentação ao 
livro «Entre a Cortina e a Vidraça».
O volume apresenta um disco de 45 rpm onde O poeta fala do seu livro e diz algumas das suas 
poesias [Entre a cortina e a vidraça, Rua do Ouro, Issilva, Pois, Pois..., Séria e Bê-A-Barba].

34986 — O’NEILL (Alexandre).- LIMA DE FREITAS.  Expõe de 1 a 10 de Fevereiro 
de 1953. [Galeria António Carneiro. Porto. 1953. Tip. António Jorge]. 1 folha em forma 
de tríptico. B. 50€
Muito raro catálogo de uma exposição de Lima de Freitas, contendo um poema de Alexandre 
O’Neill, figura de grande relevo nas primeiras actividades do movimento surrealista portu-
guês, movimento de que se afastou em 1951.
Capa da brochura com uma ilustração de Lima de Freitas.

34976 — O’NEILL (Alexandre).- O PRINCÍPIO DE UTOPIA, O PRINCÍPIO DE RE-
ALIDADE SEGUIDOS DE ANA BRITES, BALADA TÃO AO GOSTO POPULAR 
PORTUGUÊS & VÁRIOS OUTROS POEMAS. Moraes Editores. Lisboa. 1986. In-8.º gr. 
de 29-III págs. B. 25€
Primeira edição de um dos estimados livros do Autor, integrado na colecção «Círculo de 
Poesia — Nova série».

34984 — O’NEILL (Alexandre).- UMA COISA EM FORMA DE ASSIM. Edic. [Edi-
ções de Publicidade, Lda. 1980]. In-8.º de 216 págs. B. 40€
Interessante e invulgar livro constituído por curtos escritos em prosa de Alexandre O’Neill, 
poeta fundador do Movimento Surrealista de Lisboa, movimento de onde se afasta com 
a publicação em 1951 do livro «Tempo de Fantasmas».
Capa da brochura de Luis Filipe Serpa.

34985 — O’NEILL (Alexandre).- URGÊNCIAS. Poema de... ilustrado com uma seri-
grafia de Manuel Cargaleiro. [Atelier de serigrafia de António Inverno. Lisboa. 1983]. 
In-8.º quadrado de 7-V págs. B. 750€
Edição original do Poema de Alexandre O’Neill, numa muito cuidada e rara edição cuja 
tiragem foi limitada a 250 exemplares.
EXEMPLAR DA TIRAGEM ESPECIAL LIMITADA A 30 EXEMPLARES NUMERA-
DOS E ASSINADOS PELO POETA, IMPRESSOS EM PAPEL «ARCHES FIDELIS 220 g.», 
ACOMPANHADOS DE UMA SERIGRAFIA DE MANUEL CARGALEIRO, TAMBÉM 
NUMERADA E ASSINADA. (ver gravura na pág. 59)

31185 — OREY (Leonor d’).- OURIVESARIA. [Fundação Ricardo do Espírito Santo 
Silva / Museu-Escola de Artes Decorativas Portuguesas]. [Textype / Printer. Lisboa, 1998]. 
In-4.º gr. de 247-I págs. E. 35€
“Entre as mais importantes colecções de ourivesaria existentes em Portugal e reunidas por 
um particular, sobressai a da Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva, cuja série de ob-
jectos de notável valor artístico documenta em qualidade e número o percurso desta arte ao 
longo de cinco séculos, abrangendo obras que nos permitem avaliar, ainda hoje, a importância 
 .../...
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e o mérito da ourivesaria portuguesa. Não deixam porém de entrar nesta colecção outros 
exemplares interessantes, embora escassos, devidos a ourives estrangeiros, nomeadamente 
de Augsburgo, Roma e Paris. (...)”
São da melhor qualidade as fotografias que reproduzem os belíssimos exemplares constitutivos da 
colecção, vindo no fim o respectivo Inventário, a reprodução das marcas e a simbologia heráldica.
Sólida encadernação editorial em tela, com dizeres gravados a prata e a frio e sobrecapa 
estampada a cores.

31173 — O ORIENTALISMO EM PORTUGAL. [Séculos XVI-XX]. Edifício da Al-
fândega. Porto - 1999. Edições Inapa]. In-4.º gr. de 313-VII págs. E. 35€
Joaquim Romero Magalhães: “Chega ao seu termo o conjunto de exposições (e demais activi-
dades) com que a Comissão Nacional para as comemorações dos Descobrimentos Portugueses 
assinalou a primeira viagem à Índia — 1497-1499. O confronto de civilizações, de culturas, 
de mentalidades, de formas de pensar e de agir cristalizaram em objectos. A observação desses 
objectos concretos em que essas mútuas influências se exprimem, ensina a rever o passado. 
O Oriente e o seu fascínio não se limitaram ao tempo do império português, em que durou 
a presença efectiva militarmente apoiada. O orgulho de um povo que foi capaz de se instalar 
tão longe alimentou-se — e talvez ainda em parte se alimente — desse passado glorioso. (...)”
Belíssimo e muito luxuoso álbum-catálogo de uma grande exposição dedicada ao tema do 
orientalismo em Portugal, em papel da melhor qualidade e com mais de três centenas de 
excelentes estampas a cores reproduzindo interessantíssimos e muito diversificados objectos. 
Textos assinados por Ana Cristina Araújo, António Manuel Hespanha, Fernando Catroga, 
Isabel Pires de Lima, João Pedro Monteiro, José Luís Porfírio, Luís Filipe Barreto, Mário 
Vieira de Carvalho, Rita Garnel e Teresa Pacheco Pereira
Encadernação dos editores estampada a cores.

34493 — PACHEKO, ALMADA E «CONTEMPORÂNEA». Centro Nacional de Cul-
tura - Bertrand Editora. [Fotocomposição, selecções e montagem: Espaço Dois Gráfico, 
Lisboa. Impressão e acabamento: Madeira & Madeira, Santarém. 1993]. In-4.º gr. 
de 345-I págs. B. 100€
Do texto introdutório, «Propósito», de Daniel Pires: “O presente volume é constituído por 
quatro capítulos que nos facultam uma visão abrangente do projecto da «Contemporânea». 
«Perspectiva» constrói a memória do percurso existencial da revista, bem como o seu back-
-ground cultural. Em «Dossier», publicam-se dois documentos desconhecidos dos críticos 
que nos permitem conhecer os vectores fundamentais e os meandros em que aquele periódico 
se movia: o programa e um «balanço»; é coligida a correspondência de e para José Pacheco, 
da qual se destacam as pungentes cartas de Mário de Sá-Carneiro; é feita, pela primeira 
vez, a reconstituição integral do diálogo - porventura monólogo - contundente em torno de 
que se polemizou a direcção da Sociedade Nacional de Belas-Artes; divulgam-se textos de 
intervenção que nos revelam a mundivivência de José Pacheco e o testemunho «vivido» de 
Almada. Em «Imagem», são apresentados os fac-símile do número-espécimen e do 1º Su-
plemento da «Contemporânea», marcos importantes da revista, que são de extrema raridade. 
Finalmente, em «Arquivo» reúnem-se as referências biblio-arquivísticas que suportaram 
a pesquisa realizada e sugerem novos pontos de partida, através de uma incursão no espólio 
de José Pacheco, do inventário da colaboração de Almada na «Contemporânea», dos índices 
onomástico e temático da revista e de uma bibliografia final.”
Colaboração de José-Augusto França, Cristina Azeredo Tavares, Maria Helena de Freitas, 
Fernando Guimarães, Lima de Freitas e Eduardo Lourenço.
Edição de grande qualidade gráfica, em bom papel couché e com inúmeras estampas a negro 
e a cores, nas páginas do texto e em folhas à parte, de que se destacam as reproduções fac-
-similares de todas as capas da «Contemporânea», retratos, desenhos, etc.



27070 — PAÇO (Afonso do).- TRABALHOS DE ARQUEOLOGIA DE AFONSO DO 
PAÇO. (1929-1968). Lisboa. MCMLXX-MCMLXXI. [Associação dos Arqueólogos 
Portugueses]. 2 vols. In-4.º gr. de 305-I e 326-II págs. B. 60€
Excelente colectânea dos importantes estudos de Afonso do Paço, um dos mais notáveis 
arqueólogos portugueses do século XX, complementada com um grande número de dese-
nhos nas páginas do texto e fotogravuras impressas em folhas à parte.
Do índice destacamos: O Paleolítico do Minho; Vaso de bordo horizontal, de Vila Fria [Viana 
do Castelo]; As grutas de Alapraia [S. João do Estoril]; Novos concheiros do Vale do Tejo; A póvoa 
enolítica de Vila Nova de S. Pedro [Azambuja]; Figurinha de barro da Pedra de Ouro [Alen-
quer]; Sandálias de Alapraya [Estoril]; As grutas do Poço Velho ou de Cascais; Gravuras 
rupestres de Outeiro e Carreço [Viana do Castelo]; Uma vasilha de barro, de grandes dimen-
sões, do «Castro» de Vila-Nova-de-São-Pedro [Cartaxo]; A gruta de Porto-Covo [Cascais-
-Sintra]; Estação pré-histórica de Montes-Claros [Oeiras]; Lisboa há 4.000 anos; Nota sobre a 
Lapa da Bugalheira [Torres Novas]; Braceletes de ouro da Atouguia da Baleia [Peniche], etc.

24648 — PESSOA (Fernando).- Antinoüs de Fernando Pessoa traduit par Armand Gui-
bert. Aux éditions fata morgana. [Fata Morgana. 1979. Montpellier]. In-8.º gr. de 57-VII 
págs. B. 40€
Bela edição francesa de um dos textos poéticos de Fernando Pessoa, em inglês e francês, com um 
extenso trabalho preliminar de Armand Guibert intitulado «Fernando Pessoa Poète de la Langue 
Anglaise». Edição confinada a 750 exemplares impressos em magnífico papel “vergé teinté”.

556 — PESSOA (Fernando).- APOLOGIA DO PAGANISMO. Editorial Cultura. Porto. 
[S.d.] In-8.º de 139-I págs. B. 50€
Obra assim repartida: «O fenómeno religioso», «As ordens iniciáticas christãs», «O idealis-
mo social christão», «O catholicismo português», «A extirpação cirurgica do christianismo», 
«Odes pagãs», «Poemas heréticos», «Antologia grega», «Meditação sobre os deuses e o 
destino», «Testamento anti-catholico romano», «Ressurreição do paganismo», «A invasão 
negra do christismo» e «A personalidade de Fernando Pessoa no mundo cultural português». 
Muito cuidada edição, em tiragem de poucos exemplares.

24649 — PESSOA (Fernando).- BUREAU DE TABAC. Traduit du portugais par 
Rémy Hourcade. Editions Unes. [Imprimerie Fanlac. Périgueux]. In-4º peq. de 23-IX 
págs. B. 40€
“A l’occasion du cinquantième anniversaire de la mort de Fernando Pessoa, cette édition de 
Bureau de Tabac a été tirée à 1000 exemplaires (...) sur Centaure ivoire”. Elegante edição 
francesa de uma das mais emblemáticas obras do grande Poeta da «Mensagem».

34952 — PIMENTA (Alberto).- CANTO NONO. [Sociedade Industrial Gráfica Telles 
da Silva, Lds. Lisboa. 1981]. In-4.º de 22-II págs. B. 30€
Edição do autor, integrada na colecção «Appia» de provável reduzida tiragem.
É bastante extensa a recenção crítica desta Obra de Alberto Pimenta, publicada na revista 
COLÓQUIO LETRAS, n.º 80, págs. 90/92.

34953 — PIMENTA (Alberto).- CORPOS ESTRANHOS. [Atlântida, Coimbra. 1973]. 
In-8.º gr. de 114-II págs. B. 100€
Um dos primeiros e inconfundíveis livros de uma das mais marcantes personalidades da 
literatura portuguesa contemporânea. Primeira edição, com ilustrações e capa da brochura 
de Nelson Dias.
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34955 — PIMENTA (Alberto).- O LABIRINTODONTE. 1970. [Oficinas da Atlântida 
Editora, S. A. R. L. Coimbra]. In-8.º de 86-II págs. B. 60€
Primeiro e um do muito originais livros de Alberto Pimenta, poeta com destacado lugar entre 
os autores europeus contemporâneos pelo carácter crítico e irreverente, transversal a toda 
a sua Obra que se revela na diversidade dos géneros literário, poético, teatral, linguístico, etc.
Capa e arranjo gráfico de Augusto Mota.

34954 — PIMENTA (Alberto).- TEATRO DE ARTIFÍCIO: “O DESAFIO DA MU-
DANÇA”. [Animação da Área do Chiado. 5 a 7 julho‘85. Organização: escola superior 
de belas artes de lisboa]. In-8.º gr. de 36-IV págs. B. 50€
Publicação de tiragem provavelmente bastante reduzida, feita por ocasião da 2.ª Animação 
da Área do Chiado, organizada pela ESBAL em 1985. “Este texto foi realizado no dia 6.7.85, 
num cenário com doze filas de cadeiras para público e vídeo.”

4608 — PIMENTEL (Alberto).- AS ALEGRES CANÇÕES DO NORTE. Lisboa. 
Livraria Viuva Tavares Cardoso. 1905. In-8.º de IV-287-III págs. B. 35€
Estudo bastante estimado que “assenta n’uma collecção de cancioneiros e romanceiros portugue-
ses”. Com interesse não só para a musicologia popular portuguesa e da sua literatura oral, mas 
também relevante para a melhor compreensão e caracterização psicológica do povo do norte. “Foi 
n’esta provincia que primeiro pulsou a alma portugueza. Foi aqui, n’uma nêsga de chão desmembra-
do da Galiza, que se desenrolaram os mais remotos preliminares da nossa independência. É, portanto, 
aqui, que devemos procurar os vestígios primitivos d’esse espírito de nacionalidade (...)”.
Primeira edição, bastante invulgar. Com gravuras nas páginas do texto. Camiliano.

4615 — PIMENTEL (Alberto).- DO PORTAL Á CLARABOIA. 2.ª edição revista pelo 
auctor. 1913. Guimarães & C.ª — Editores. Lisboa. In-8.º de 175-I págs. E. 50€
“O assumpto portuense d’este livro colhi-o da janella da minha casa, vizinha do Passeio das 
Virtudes, então e ainda hoje um logar solitario e concentrado, onde só pode viver contente 
quem tenha em si mesmo alegria bastante para contrapôr á paisagem vidrenta que melanco-
liza ali o rio Douro”.
Encadernação com lombada de pele decorada com rótulo, ferros gravados a ouro e nervuras. 
Capas da brochura decoradas a cores com motivos florais ao gosto arte-nova.

34286 — PIMENTEL (Alberto).- MATA-A OU ELLA TE MATARÁ, ou Homem-
-Mulher ou Mulher-Homem ou nem Homem nem Mulher, ou Alexandre bestialisado 
por Emilio ou Emilio bestialisado por Alexandre. Estudo succinto e conceituoso, larde-
ado de cantoria, combates d’espada e bala terminando por uma cançoneta enthusiastica 
com musica já conhecida. Scenas da Vida Conjugal por *** com um prefacio inedito. 
Traducção aprimorada de Gervasio Lopes Canavarro, mestre da Philarmonica d’Affife, 
ex-sachristão da Irmandade do Cordão e Chagas e confrade do Joaquim dos Musicos. 
Livraria Internacional de Ernesto Chardron. Porto - Braga. [Typographia de Antonio 
José da Silva Teixeira. 1872]. In-8.º de 48 págs. B. 75€
Curioso e muito invulgar opúsculo publicado sob pseudónimo Gervasio Lopes Canavarro, 
durante muito tempo erradamente atribuído a Camilo, mas cuja identidade está documental 
e garantidamente atribuída a Alberto Pimentel.
Henrique Marques em Notas camilianas, publicadas no «Segundo Escrínio Bibliográfico da Im-
portante e Valiosa Livraria (...) de Rodrigo Veloso», esclarece as atribuladas circunstâncias que 
deram origem a esta falsa atribuição. Também Júlio Dias da Costa no folheto «Uma tradução fal-
samente atribuída a Camilo» descreve com detalhe e suporte documental a história deste lamentá-
vel e polémico erro que durante anos se reproduziu entre muitos trabalhos de índole bibliográfica.
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RARÍSSIMA EDIÇÃO QUINHENTISTA ATRIBUÍDA A ANTÓNIO DE MARIZ

“O PRIMEIRO ENTRE OS TIPÓGRAFOS PORTUGUESES DO SEU TEMPO”

34861 — PINHEL (Aires) [PINELO LUSITANO].- AD CONSTITVTIONES // C. DE BO-
NIS MATER AMPLISSIMI // COMMENTARII, // Authore Ario Pinelo Lusitano. // CONIM-
BRICÆ, // Anno salutis. M. D. LVII. mense Augusto. // Nec silentium à calumnia tutum. [no 
topo da folha de rosto uma gravura de grandes dimensões com o escudo das armas reais enci-
mada por um grifo no timbre]. [Dim. 20 x 28 cm.] In.4.º gr. de IV-200-VII págs. E. 1500€
Primeira edição, de cuidada composição e impressão, composta em caracteres romanos e 
itálicos, sendo o corpo principal da obra impressa por duas colunas. Frontispício encimado 
por uma gravura de grandes dimensões [dim. 14 x 18 cm.] com o escudo das armas reais de 
Portugal; Dedicatória a «D. SEBASTIANO ...» [1 ff.]; «INDEX LOCORVM IVRIS COMMV-
NIS...» + «ERRATA» no verso [2 ff.]; 200 ff.  nums. pela frente de texto que remata com «Deo 
laus & gloria»; «H~erricus Fernandus Olys- // fypponensis Discipulorium minimus ad // can-
didum lectorem.» [2 ff.]; «Index.» [5 ff.].
Sobre o autor diz Barbosa Machado que “naceo em Coimbra, que igualmente ennobreceo 
com o nacimento, como com o magistério. A viveza do engenho, a madureza do juizo, e a 
felicidade da memoria, que na sua adolescencia se admiraraõ, foraõ certos prognosticos do 
que havia ser na idade mais adulta. Levado do grande genio, que tinha para as letras pas-
sou a Salamanca, onde ouvio por Mestres da Jurisprudencia Canonica, e Civil aquelles dous 
grandes Oraculos hum Portuguez, e outro Castelhano, Antonio Gomes, e Martim Alplicueta 
Navarro, e com a disciplina destes insignes Cathedraticos já podia ser Mestre, quando era 
discípulo. Nesta Universidade recebido o gráo de Bacharel passou à de Coimbra, onde se gra-
duou Doutor na faculdade de Direito Cesareo, o qual explicou com geral applauso na Cadeira 
do Codigo desde o anno de 1544 até 1548. Para fazer alguma pausa nas especulaçoens desta 
Faculdade passou a Lisboa a exercitar com a mesma profundidade a sua practica no officio 
de Advogado, porem conhecendo ElRey D. João o III que se diminuya a mayor parte do 
esplendor da Universidade com a ausencia deste grande homem, o mandou com o titulo de 
Dezembargador da Casa da Suplicaçaõ ler a Cadeira de Vespera de que tomou posse em 24 de 
Fevereiro de 1556. No tempo, que dictava nesta Cadeira eraõ innumeraveis os ouvintes, que 
anciosamente frequentavaõ a Aula, onde era venerada a sua sciencia de hum oraculo, sahindo 
della Varoens insignes, que acreditaraõ o Estado Ecclesiastico, e Secular. Sabendo que estava 
vaga a Cadeira de Prima em a Universidade de Salamanca passou no anno de 1559 a oppor-se 
a ella, onde teve por competidor ao grande Jurisconsulto Manoel da Costa nosso Portuguez, 
e posto, que lhe levou a palma, considerando judiciosamente os Cathedraticos os merecimentos 
de Ayres Pinhel, lhe consignaraõ o mesmo ordenado, que recebia Manoel da Costa, até que por 
morte deste lhe succedeu na Cadeira em que bastava para eterno credito do seu magisterio ter 
por discipulo aquelle Corifeo da Jurisprudencia Francisco Caldas Pereira, o qual, em diversas 
partes das suas obras, faz de tal Mestre agradecida memoria. (...) O seu nome exaltaraõ com di-
versos louvores Joaõ Bautista Geminian (...), Joaõ Pinto Ribeiro (...), Caldas Pereira (...), Manoel 
Soar. Ribeira (...), Manoel de Faria e Sousa (...), Joaõ Fernandes (...)”.
Embora Barbosa Machado não tenha entre outras, feito menção desta Obra, Joaquim 
Anselmo na «Bibliografia das Obras Impressas em Portugal no século XVI» regista-a 
atribuindo a sua impressão a António de Mariz, onde considera: “João de Barreira, Germão 
Galharde e Antonio de Mariz são os três impressores que maior número de edições produ-
ziram no seculo XVI, em Portugal. Dêste último, os trabalhos conhecidos são em número 
superior a 90; e muitos deles, pelo apuro e correcção, conferem ao seu impressor o direito 
a ser classificado como o primeiro entre os tipógrafos portugueses do seu tempo. (...)”.
Encadernação da época em carneira sem qualquer intervenção de restauro, gravada a seco 
nas pastas com ferros de roda com retratos e motivos florais decorativos renascentistas 
e filetes triplos que fazem parte da composição. Com pequenos defeitos que na lombada se 
evidenciam por estar um pouco ruída na última casa ou entrenervo. Com falta da última 
folha, branca, e ténues vestígios de humidade que não comprometem significativamente 
o estado geral do exemplar.  (ver gravura na pág. 64)
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31097 — PINTO (António Costa).- AS PRESIDENTES DA REPÚBLICA PORTUGUE-
SA. Coordenador... com a colaboração de Maria Inácia Rezola. Círculo de Leitores. 
[Lisboa. 2001]. In-4.º gr. de 280 págs. E. 35€
“O regime republicano português foi um fenómeno precoce no quadro europeu, mas a sua 
sobrevivência ao longo do século XX, sobretudo considerando a longa experiência autoritária, 
demonstrou a rápida consolidação das instituições republicanas na sociedade portuguesa 
e sobretudo nas suas elites.
“Associando-se à abertura do Museu da Presidência da República, a obra colectiva Os Pre-
sidentes da República Portuguesa analisa o papel da instituição presidencial nos diversos 
regimes políticos que Portugal conheceu desde 1910 (I República, Ditadura Militar, Estado 
Novo e Democracia) e inclui as biografias políticas dos dezassete presidentes portugueses.” 
Obra acompanhada de vasta documentação iconográfica e impressa sobre papel de escolhida 
qualidade.
Encadernação dos editores.

14869 — PINTO (António Joaquim de Gouveia).- TRATADO REGULAR, E PRÁTI-
CO DE TESTAMENTOS, E SUCCESSÕES, ou Compendio Methódico das principaes 
regras, e principios que se podem deduzir das Leis Testamentarias, tanto patrias, como 
subsidiarias, illustrados, e aclarados com as competentes notas, por... Lisboa MDCCC-
XIII. Na Of. de Simão Thaddeo Ferreira. In-8.º gr. de XI-I-193-I págs. E. 80€
Desta obra, que segundo Inocêncio “é ainda hoje a mais completa que temos sobre o assumpto”, 
foram feitas seis edições, sendo esta a primeira e a mais rara.
“Ninguem ignora quanto o Direito Patrio, e o seu estudo está presentemente alterado do que 
antes fora: as Leis dos dois ultimos Reinados, e a nova fórma dada á faculdade Jurídica na 
Universidade de Coimbra pelo seu restabelecimento, devido ao Senhor Rei D. José, fizeraõ 
entre nós huma revolução a este respeito. (...)”.
Encadernação recente, com lombada de pele, rótulos e ferros a ouro. Com as margens 
integrais.

34584 — POESIA EXPERIMENTAL. Suplemento Especial do «Jornal do Fundão». 24 / 
Janeiro / 1965. Organizado por António Aragão e E. M. de Melo e Castro. In-fólio de IV 
págs. inums. dobradas em VIII. B. 120€
Raríssimo suplemento do «Jornal do Fundão», com poesias e textos em prosa de Álvaro Neto, 
António Aragão, António Ramos Rosa, E. M. de Mello e Castro Herberto Hélder, José Alberto 
Marques, Luís Veiga Leitão, Maria Alberta Menéres e Salette Tavares.

34492 — POLANAH (Luis).- POETAS DE MOÇAMBIQUE. Prefácio de Alfredo Mar-
garido. Antologia da Casa dos Estudantes do Império. Lisboa. 1962. In-8.º de IV-140-I 
págs. B. 75€
Edição policopiada, de muito limitada tiragem. O estudo de Alfredo Margarido ocupa as 
págs. 3 a 24.
Desta Antologia constam poemas de Artur Costa, Carlos Maria, Diogo de Távora, Duarte 
Galvão, Fernando Couto, Fernando Ganhão, Fonseca Amaral, Glória de Sant’Ana, Gouvêa 
Lemos, Gualter Soares, Guilherme de Melo, Ilídio Rocha, José Craveirinha, Jorge Villa, 
Kalungano, Manuel F. Moura Coutinho, Noémia de Sousa, Nune Bermudes, Orlando 
Albuquerque, Orlando Mendes, Reinaldo Ferreira, Rui Knopfli, Rui Nogar, Rui de Noronha, 
Sérgio Vieira, Victor Matos e Sá e Poesia Chope.
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16158 — PORTUGAL. 1940. Album Comemorativo. Fundação: Festas de Guimarães 
- Cortejo do Mundo Português - Secção Colonial da Exposição do Mundo Português. 
[Litografia Nacional do Pôrto. S. d. 1940?]. In-fólio. E. 150€
Luxuoso álbum, comemorativo das Festas dos Centenários em Guimarães, do Cortejo e da 
Exposição do Mundo Português. Reproduções de retratos a óleo de Carmona e Salazar exe-
cutados por Eduardo Malta. Texto de Henrique Galvão ilustrado com desenhos a lápis por 
Eduardo Malta impressos nas páginas de texto e, em folhas à parte, com 12 retratos de indivi-
dualidades e de figuras femininas das então colónias portuguesas; Figurinos de Manuel Lapa, 
impressos a cores, representando a diversas classes sociais, religiosas, militares, políticas e 
étnicas portuguesas, D. Nuno Álvares Pereira, D. João I, D. Filipa, o Infante D. Henrique. D. 
Afonso V, D. João, Vasco da Gama, Afonso de Albuquerque, Tritão da Cunha, D. João 
III e um elefante que transporta o Brasão d’Armas Portuguesas, representando as possessões 
portuguesas no oriente. A edição apresenta ainda duas folhas a cores com os Estan-
dartes e Pendões que desfilaram no cortejo.
Encadernação em imitação de pele, gravada com ferros dourados na lombada e a seco nas 
pastas. Conserva as capas da brochura, também da autoria de Eduardo Malta.

28446 — [PRATA (Mateus da) &  FARNEL (Julião)].- CADASTRO um tanto jocoso, 
que a expensas dum editor que mostra ser corajoso, dão á luz com muito gozo dois poe-
tas de valor. 1º milhar. Impresso em Lisboa no ano de MCMXXV sem licença das Mesas 
Censorias do Martinho e Brasileira. [Tip. da Gazeta dos Caminhos de Ferro. Lisboa]. 
In-8º de 55-I págs. B. 100€
Muito raro e curioso folheto em verso publicado sob pseudónimos que não conseguimos 
identificar, onde os autores satirizaram várias figuras representativas do Modernismo por-
tuguês e de outras dos seu tempo, entre os quais figuram os nomes de Fernando Pessoa [O 
Fernandinho é Pessoa / Com tantos nomes dispersos, / Que não se encontra em Lisboa / 
Arrebanhados à toa / Apelidos tão diversos! / Isto nêle é tão banal / como a destreza num 
pôtro. / Se a obra encarreira mal, / Pensa a gente: É natural / Se não é dêle... é do outro!], 
Almada Negreiros, Júlio Dantas, Raul Brandão, Manuel Ribeiro, Antero de Figueiredo, Sou-
sa Costa, Augusto Gil, Afonso Lopes Vieira, Aquilino, Jaime Cortesão, Leonardo Coimbra, 
Mário Beirão, Trindade Coelho, Carlos Amaro, Celestino Soares, Américo Durão, Augusto 
de Santa Rita. Mário Saa, Fialho, Alfredo Cortez, , Rocha Martins, Afonso Gaio, Augusto 
Ferreira Gomes, Albino Forjaz de Sampaio, André Brun, António Ferro, António Botto, Car-
doso Marta, Norberto d Araújo, Leitão de Barros, Camilo, Florbela, Virgínia Vitorino, Beatriz 
Delgado, Ana de Castro Osório, Fernanda de Castro, etc.
Com dedicatória dos autores.

31221 — QUINN (Edward).- MAX ERNST. Ediciones Poligrafía, S. A. [Barcelona. 
1977]. In-fólio quadrado de 442 págs. E. 30€
Monumental trabalho dedicado a um dos maiores pintores surrealistas universais, em edição de 
altíssima qualidade gráfica e documental integrando 683 ilustrações, sendo cerca de metade re-
produzidas a cores. Textos de Max Ernst, Uwe M. Schneede, Patrick Waldberg e Diane Waldman.
Sóbria e resistente encadernação em tela, dos editores, com sobrecapa estampada a cores.

27109 — REAL FÁBRICA DE LOUÇA, AO RATO. Museu Nacional do Azulejo, Lisboa 
- Museu Nacional de Soares dos Reis, Porto. [Impressão Espaço 2 Gráfico. 2003]. 
In-fólio de 552-VI págs. B. 50€
Importantíssimo catálogo de uma grande exposição dedicada à Real Fábrica de Louça, ao 
Rato, de luxuosa impressão sobre papel de grande qualidade e ilustrado com centenas de 
reproduções a cores de magníficos exemplares ali produzidos, facsimiles de documentos, etc.
Textos de Alexandre Nobre Pais, João Pedro Monteiro, Nuno Luís Madureira, Rudolf Shny-
der, Lurdes Esteves, João Castel-Branco Pereira e Paulo Henriques. 
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RARÍSSIMA TIRAGEM ESPECIAL LIMITADA A 100 EXEMPLARES
«OBRAS COMPLETAS» DE JOSÉ RÉGIO

27905 — RÉGIO (José).- OBRAS COMPLETAS. Portugália Editora. Lisboa. [e Brasília 
Editora. Porto. 1963-1980]. 29 obras ou vols. In-4.º B. 1200€
Boa edição das «Obras Completas» de José Régio, tendo sido algumas delas  aqui publicadas 
em primeira edição. A colecção comporta os seguintes títulos: «O Jogo da Cabra Cega», 1963; 
«Ensaios de Interpretação Crítica», 1964 [1ª ed.]; «Jacob e o Anjo», 1964; «Poemas de Deus 
e do Diabo», 1965; «Encruzilhadas de Deus», 1966; «Três Ensaios Sobre Arte», 1967 [1ª ed.]; 
«Cântico Suspenso», 1968 [1ª ed.]; «Histórias de Mulheres», 1968; «A Salvação do Mundo», 
1968; «Fado», 1969; «Biografia», 1969; «Três Peças em um Acto», 1969; «A Chaga do Lado», 
1970; «Musica Ligeira», 1970 [1ª ed.]; «Filho do Homem», 1970; «Mas Deus é Grande», 1970; 
«Benilde ou a Virgem-Mãe», 1971; «Colheita da Tarde», 1971 [1ª ed.]; «Confissão dum Ho-
mem Religioso», 1971 [1ª ed.]; «O Príncipe com Orelhas de Burro», 1972; «Há Mais Mun-
dos», 1973; «Páginas de Doutrina e Crítica da “Presença”», 1977 [1ª ed.]; «António Botto e o 
Amor, seguido de Críticos e Criticados», 1978; «El-Rei Sebastião», 1978; A VELHA CASA: 
I. «Uma Gota de Sangue», 1972; II. «As Raízes do Futuro», 1972; III. «Os Avisos do Destino», 
1980; IV. «As Monstruosidades  Vulgares», 1972; V. «Vidas são Vidas, 1966 [1ª ed.]».
TIRAGEM ESPECIAL DE 100 EXEMPLARES EM MELHOR PAPEL E DE MAIOR FOR-
MATO, NUMERADOS E ASSINADOS OS PRIMEIROS QUATRO PELO AUTOR E OS 
RESTANTES POR SAUL DIAS, IRMÃO DO POETA.
Alguns dos volumes apresentam as capas da brochura com manchas de acidez.  

16170 — RÉGIO (José).- POEMAS DE DEUS E DO DIABO. [Composto e impresso nas 
Oficinas da “Lvmen”. Coimbra. S. d. 1925]. In-4.º de 88 págs. B. 1800€
Com a publicação de «Poemas de Deus e do Diabo» encetou José Régio a sua carreira de 
grande poeta, considerado por António Sérgio, dez anos após a sua publicação, como “um 
clássico da nossa poesia”. Primeira edição, raríssima.
Capa da brochura ilustrada com um desenho de Júlio, com pequenos defeitos marginais. Em bom 
estado de conservação considerando a raríssima possibilidade de se encontrar qualquer exemplar 
com as margens intactas por estas serem de maiores dimensões que o corpo do volume.
EXEMPLAR VALORIZADO COM INTERESSANTE DEDICATÓRIA AUTÓGRAFA DE 
JOÃO GASPAR SIMÕES “Ao José Osório de Oliveira substituindo o autor ausente (...)”.
(ver gravura na pág. 68)

9844 — REVISTA DE GVIMARÃES. Volume comemorativo dos Centenários da Fvn-
dação e da Restavração de Portvgal. 1140 • 1640 • 1940. [Tipografia Costa Carregal. 
Porto. 1940]. In-4.º gr. de 266-IV págs. E. 120€
Neste volume especial da “Revista de Guimarães” foram publicados importantes trabalhos 
de Pedro Vitorino [O guerreiro medieval do século XII]; Miguel de Oliveira [As paróquias 
rurais portuguesas]; Alberto Feio [Um chronicon do Mosteiro de Oliveira]; Rocha Madahil 
[Documentos medievais do Convento de Seiça, certificados por Fr. Joaquim de Santa Rosa de 
Viterbo]; Cláudio Basto [Os nomes «Cale» e «Portucale»]; A. de Magalhães Basto [Um brado 
nacionalista nas vésperas de 1580!]; Hernâni Cidade [A literatura de exaltação nacionalista 
sob os Felipes];  Mário Cardoso [O Mestre de Campo Álvaro de Sousa e o Terço organizado 
em Guimarães]; Joaquim de Carvalho [Guimarães e a Aclamação de D. João IV]; João Lopes 
de Faria [Leitura do Auto da Aclamação em Guimarães]; Joaquim de Carvalho [Um discí-
pulo de Descartes ao serviço da Restauração, João Gillot]; Alberto Vieira Braga [As festas da 
Aclamação]; Gastão de Mello de Mattos [Gastão de Mello de Mattos [Os Terços de Entre-
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-Douro-e-Minho nas Guerras da Aclamação]; Ernesto Soares [Iconografia da Restauração na 
Sociedade Martins Sarmento]; Belisário Pimenta [O problema dos comandos na Guerra da 
Restauração]; L. Pinto Garcia [O escudo português nas armas espanholas]; Fr. Pedro Vaz Cirne 
de Sousa [Relaçam do que fez a Villa de Guimaraes do tempo da felice aclamação de Sua 
Magestade, até o mes de Octubro de 1641], etc. Com ilustrações em folhas à parte. Tiragem 
limitada a 500 exemplares.
Encadernação com lombada e cantos de pele, singelamente decorada a ouro. Carminado 
à cabeça e com as capas conservadas. Assinado na folha de guarda.

34551 — REVISTA INTERNACIONAL. [Mensario de Arte, Sciencia & Letras. Gerente: 
Albano Martins. Lisboa - Dezembro de 1903 a Abril de 1904]. N.º I - Série I.ª [a N.º 3 da 
mesma série]. 3 números In-4.º B. 200€
Publicação periódica de muito rara aparecimento no mercado, cuja colaboração se destaca 
com os nomes de Gomes Leal [Diante d’uma Caveira; Dous Retratos; Bendita (poemas)]; 
Abel Botelho [Guerra Junqueiro]; Fialho de Almeida [De Vigo a Cangas]; Pedro Kropotkine 
[Os Novos Apóstolos — O Espírito Revolucionário];  Constantino de Brito [A moral]; 
Alfredo Serrano [Os Pintores - Frans Hals; A proposito de Columbano]; Eugenio Vieira 
[Columbano - O pintor e os seus críticos; A Exposição de Bellas Artes]; Gonçalves Neves 
[Jornaes & Jornalistas - Dr. Magalhães Lima]. Visconde de S. Boaventura [Chronica Thea-
tral]; Raul de Azevedo [Brasil literario], etc.; Crítica Literária: Crítica ao livro «Raiz» de A. 
Correia de Oliveira; ao «Livro Prohibido» de Fialho d’Almeida, Manuel Penteado e Abundio 
Gomes e ainda a publicação de uma carta de José Pereira de Sampaio (Bruno) dirigida a Barros 
Gomes, a propósito de um convite de colaboração para o artigo sobre Guerra Junqueiro 
publicado no número inaugural apenas com o nome de Abel Botelho.

34886 — RIBEIRO (Carlos).- MEMORIA SOBRE O GRANDE FILÃO METALLIFERO 
QUE PASSA AO NASCENTE D’ALBERGARIA A VELHA E OLIVEIRA D’AZEMEIS. 
Lisboa. Typographia da mesma Academia [Academia Real das Sciencias de Lisboa]. 
MDCCCLX. In-8.º gr. de LIV págs. nums. 63 a 105-I B. 50€
Com uma folha litográfica desdobrável, de grandes dimensões [dim. aprox. 55 x 37 cm.], represen-
tando a «Planta do Grande Filão Metallifero da parte occidental da Beira do Districto d’Aveiro».

34899 — RIBEIRO (Carlos).- [MEMORIAS SOBRE AS MINAS DE CHUMBO DE 
S. MIGUEL D’ACHE E SEGURA NO CONCELHO DE IDANHA A NOVA E CAS-
TELLO DA RIBEIRA DAS CALDEIRAS NO CONCELHO DO SARDOAL. Lisboa. 
Typographia da mesma Academia [Academia Real das Sciencias de Lisboa]. MDCC-
CLIX. In-8.º gr. de 52 págs. B. 50€
Com uma folha litográfica desdobrável, de grandes dimensões [dim. aprox. 55 x 45 cm.], repre-
sentando a «Planta do Districto Metallifero de S. Miguel d’Ache no Concelho da Idanha a Nova».

2431 — RIBEIRO (Vítor).- SOUSA VITERBO E A SUA OBRA. Notas Bio-Bibliographi-
cas, por... 1913. Typographia Castro Irmão. Lisboa. In-4.º gr. de IX-253-V págs. B. 150€
Obra valiosíssima para o conhecimento da vida e labor intelectual do grande investigador, 
onde vem minuciosamente registada a sua longa e utilíssima bibliografia.
“A obra que Sousa Viterbo publicou, em volumes e memorias sucessivas, (...) constitue, para 
o publico restricto que as aprecia e estuda, a mais preciosa e systematica documentação dos 
diversos ramos da historia particular da patria portugueza, em especial da historia, ainda por 
fazer, das nossas artes, das nossas industrias e das profissões e mistéres das classes populares.
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“Noticias novas sobre architectos, pintores, esculptores, gravadores, ourives, armeiros, 
tapeceiros, jardineiros, navegadores, medicos, poetas, etc., davam-nos o esboço das phases 
primeiras das diversas sciencias, artes e industrias portuguezas. Ao mesmo tempo Sousa 
Viterbo, num encyclopedismo assombroso, manuseava conjunctamente a critica litteraria, 
a investigação bibliographica, a averiguação biographica e a historia litteraria propriamente 
dita.” [In «Sousa Viterbo e a sua obra posthuma» por Victor Ribeiro].
Edição de apuradíssima execução gráfica, cuja tiragem total constou de 142 exemplares, hoje 
bastante raros.
DA RARA TIRAGEM ESPECIAL EM PAPEL DE LINHO, LIMITADA A 130 EXEMPLARES 
NUMERADOS, COM MARGENS DE GRANDES DIMENSÕES E POR APARAR.
Capa da brochura com vestígios de acidez.

33343 — ROCHA (Sousa).- NA DESFOLHADA. (Uma noite no Minho). Cantares ao 
desafio. Porto. Livraria Portugueza - Editora. 1897. In-8.º de 80 págs. B. 25€
Raro e interessante livrinho, com as capas da brochura litografadas a cores com motivos 
alegóricos.
Capa da brochura de fundo branco com alguma sujidade.

26301 — ROUSSADO (Manuel).- ROBERTO. Poema comico por... Segunda edição, an-
notada por muitos dos principaes escriptores contemporaneos. Lisboa. Livraria de A. M. 
Pereira. 1867. In-8.º gr. de 238-IV págs. E. 35€
Célebre paródia literária ao célebre Poema «D. Jaime», de Tomás Ribeiro.
Do livro «As Paródias na Literatura Portuguesa» de H. de Campos Ferreira Lima, transcre-
vemos “Numa carta dirigida a Tomás Ribeiro diz o autor do Roberto: «Todos por aqui teem 
prestado o seu culto ao D. Jaime, eu presto-lhe o meu parodiando-o, porque não se parodiam 
senão as obras notaveis».
“Por seu turno o autor do D. Jaime testemunhava a sua admiração na resposta: «... o seu poema 
é um formoso trabalho, e tem alguns trechos admiraveis» (...)”.
Com cartas de Manuel Roussado e Tomás Ribeiro e críticas de António Feliciano de Castilho, 
Rebelo da Silva e Camilo, acrescentadas nesta edição.
Encadernação contemporânea com lombada de pele, com pequenos defeitos. Com uma 
pequena assinatura antiga no frontispício.

1671 — SÁ (José António de).- COMPENDIO // DE // OBSERVAÇOENS, // Que fór-
maõ o plano da Viagem Politi- // ca, e Filosofica, que se deve fa- // zer dentro da Patria. // 
DEDICADO // A SUA ALTEZA REAL // O SERENISSIMO // PRINCIPE DO BRASIL 
// ... // LISBOA // Na Officina de Francisco Borges de Sousa. // ANNO M.DCC.LXX-
XIII. In-8.º peq. de XVIII-248 págs. E. 150€
Obra muito curiosa sob múltiplos aspectos mas com particular interesse para a história da 
indústria textil na região transmontana. Apresenta dois mapas desdobráveis impressos de 
ambos os lados, de cuidada composição tipográfica [dim. 29 x 20,5 cm.] intitulados «Diário 
Político» e «Diário Filosófico».
O autor, natural de Bragança, formou-se em Leis na Universidade de Coimbra, onde recebeu 
o grau de Doutor em 1782. Para além da sua importante obra impressa, desempenhou ele-
vados cargos como magistrado entre os quais se salientam o de Juiz de Fora em Moncorvo, 
o de Desembargador da Relação do Porto e o de juiz-conservador da Real Companhia da 
Fiação e Tecidos de Seda. Foi ainda director da Real Fábrica das Sedas, onde desempenhou 
importante papel na implantação dessa indústria em Portugal.
Encadernação em carneira, da época, com as pastas um tanto esfoladas. Pouco importantes 
vestígios de traça.
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26631 — SÁ (P. Manuel de).- MONOGRAFIA DE PARAMOS, Concelho de Espinho - Bispa-
do do Porto. Figueira da Foz. Tipografia Popular. 1937. In-8º gr. de 268-IV págs. E. 100€
Muito invulgar e bem elaborada monografia da cidade de Espinho, abordando temas tão inte-
ressantes como a sua história através dos séculos, origem dos templos, paróquias e padroados, 
edifícios religiosos, emprazamentos, votos de Sant’Iago, foros ou censos, tombos, censos da 
população, Autos de sacrário, memórias paroquiais, confrarias, associações de assistência, 
“A Casas, Honra e Morgadio dos «Pintos» de Paramos”, donatários, etc.
Encadernação modesta com a lombada de pele. Conserva as capas da brochura e está tintado 
à cabeça.
Ex-libris heráldico de Eugénio de Andrea da Cunha e Freitas.

33188 — SABUCO (Oliva).- NVEVA FILO- // SOFIA DE LA NATURALE- // za del 
hombre, no conocida, ni al- // cançada de los grandes filosofos antiguos: // la qual me-
jora la vida, y salud huma- // na: con las addiciones de la segun- // da impressiõ, y (en 
esta tercera) expurgada. // Composta por Doña Oliua Sabuco // Dirigida ao I. S. Ioão Lobo 
Barão d’Alvito, &c. // [gravura em metal com brasão de armas] // Impresso ~e Braga, cõ as 
lic~enças necessarias, por Fru- // ctuoso Lour~eço de Basto, Año de M.DC.XXII. In-8.º de IV 
ff. prels. inums., 347 nums. e VII inums. fimnais E. 750€
Obra notável, de grande importância para a história da filosofia científica e da medicina espa-
nhola que “Desde el punto de vista de la psicofisiologia moderna, el nombre de Sabuco debe 
figurar en um puesto de honor en la historia de la ciencia española, al lado de Gómez Pereira 
y de Huartede San Juan. La obra mencionada es, además, un modelo de prosa didática en 
lenguage castellano”. [in Enciclopedia Universal — Espasa-Calpe].
Pela primeira vez publicada em Madrid em 1587, reimpressa no ano seguinte pelo mesmo 
impressor, sendo a terceira edição a que apresentamos, em castelhano, impressa em Braga 
em 1622 nas Oficinas de Frutuoso Lourenço de Basto. A primeira edição em português foi 
estampada apenas em 1734.
Sobre a autoria desta Obra diz Cristina Segura Graíño no Dicionário de Mujeres Célebres: 
“Se ha dicho que esta obra fue escrita por su padre, pues no se quería reconocer la autoría 
femenina. Las ideas expuestas en ella sobre medicina, higiene y filosofía demuestramn una 
suma de conocimientos poco comunes, especialmente la teoría sobre la manera de atajar las 
epidemias, las observaciones sobre la circulación de la sangre, la localización del alma en el 
cerebro, la distinta acción de la sangre y de la sustancia nerviosa y su original estudio de las 
pasiones, todo con total independencia de criterio y posición lógica. Sabuco, que puede ser 
considerada precursora del gran médico francés M. F. Bichat, es una de las personalidades 
científicas españolas de mayor influjo en la renovación crítica de la filosofia, que dio origem 
al progreso científico.”
Já Mònica Balltondre, num artigo publicado na Athenea Digital [num. 10: 259-262 (otoño 
2006)] defende: “Evitando caer en la tentación de sobreinterpretar los escasos datos biográ-
ficos disponibles, sí que meatrevo, quizá imprudentemente, a esgrimir un argumento de tipo 
textual en favor de la hija. En el primer coloquio me parece haber encontrado muchas más 
referencias al sexo femenino de las quecabría esperar en un texto de la época. Si la compara-
mos con otras obras coetáneas, eincluso con libros dirigidos a mujeres, como: Los coloquios 
martimoniales de Pedro Luján (1550), donde las interlocutoras son mujeres, hablando dete-
mas de mujeres, creemos notar en el primercoloquio de la obra de Sabuco una consideración 
atenta hacia la mujer, que no pasa por un aprecio superior a la condición femenina, sino por 
un especial cuidado por considerarla. (...)”
Palau, no Manual del Librero Hispanoamericano,  regista várias edições da Obra em nome de 
Miguel Sabuco, Pai de Oliva Sabuco de Nantes Barrera.
Todas as páginas, incluindo a de frontispício, apresentam na sua composição filetes a negro 
que delimitam a mancha tipográfica.
Com cortes de traça marginais que não afectam a mancha tipográfica e manchas de água.
Encadernação contemporânea um pouco cansada, em pergaminho mole e com o título 
manuscrito na lombada.  (ver gravura na pág. 72)
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31094 — SALVADOR (José A.).- OS AUTORES DOS GRANDES VINHOS PORTU-
GUESES. Edições Afrontamento [Porto. 2003]. In-4.º gr. de 325-III págs. E. 30€
“Um grande vinho não é o acaso de uma vindima; é a constância e consistência de elevada 
qualidade que atinge as fronteiras da tradição. Ao nível planetário os grandes vinhos portu-
gueses são apenas alguns Portos Vintage, mas à escala nacional poderemos saborear mais 
alguns dignos dessa classificação. São vinhos com o rosto de quem persegue a harmonia do 
Sol, os solos, as castas e a vinificação. Não há grandes vinhos sem grandes autores.” Um dos 
grandes livros sobre os melhores produtores de vinhos portugueses, ilustrado com centenas 
de fotografias a cores.
Sólida encadernação editorial com sobrecapa ilustrada a cores.

6360 — SANTARENO (Bernardo).- A MORTE NA RAIZ. Poemas. [Casa Minerva. 
Coimbra. 1954]. In-4.º de 230-II págs. B. 50€
Primeiro livro de Bernardo Santareno, a que se seguiram os livros «Romances do Mar» [1955] 
e «Os Olhos da Víbora» [1957]. Com estes livros o autor encerrou a sua produção poética 
para dar lugar à Obra de um dos mais destacados dramaturgos portugueses do século XX.
Capa da brochura ilustrada a cores por Ruy de Oliveira Santos.
DEDICATÓRIA DE BERNARDO SANTARENO ao Poeta Julio de Sousa.

6361 — SANTARENO (Bernardo).- OS OLHOS DA VÍBORA. [Casa do Ardina de Lisboa. 
1957]. In-8.º de 147-I págs. B. 30€
Invulgar livro de poesia de Bernardo Santareno, pertencente à fase iniciadora da carreira lite-
rária daquele que viria a afirmar-se como uma das grandes figuras da dramaturgia portuguesa.

6365 — SANTOS (Reynaldo dos).- OITO SÉCULOS DE ARTE PORTUGUESA. 
História e Espírito. Empresa Nacional de Publicidade. [Lisboa. 1970, data do 3.º 
volume]. 3 vols. In-4.º gr. E. 250€
Obra fundamental da bibliografia artística portuguesa, sem dúvida a mais importante de 
quantas a este respeito se tem escrito em Portugal. Edição do maior apuro gráfico, executada 
sobre bom papel e largamente ilustrada com estampas a negro e a cores que de longe ultrapas-
sam as 1200 e que reproduzem os mais notáveis exemplares produzidos em todos os ramos da 
arte portuguesa de todos os tempos.
Encadernações editoriais com ferros gravados a ouro e a seco nas lombadas e pastas.

24705 — S. PEDRO (Soror Maria Madalena de).- NOTICIAS // FIELMENTE RELATA-
DAS DOS CUSTOSOS // meyos, por onde veyo a este Reino de Portugal a Reli- // giaõ 
Brigitana, que se intitula a Ordem de S. Salva- // dor, e da prodigiosa Fundaçaõ, 
e milagrosos // augmentos deste Convento de // NOSSA SENHORA DA // CONCEI-
ÇAÕ // DE // MARVILLA, // A qual teve o seu principio a 18. de Março // de 1660. 
// E se seguem varias Relações das virtudes, e boa opiniaõ, // com que nelle fallecêraõ 
algumas Religiosas, // e insignes Bemfeitoras, // ESCRITAS PELA MADRE  // SOROR 
MARIA MAGDALENA // DE S. PEDRO, // DADAS Á LUZ, E OFFERECIDAS // AO 
EMINENTISSIMO, E REVERENDISSIMO SENHOR // D. THOMAZ I. // Cardeal Pa-
triarca de Lisboa, do Conselho de // Estado de S. Magestade, &c. // PELA MADRE // 
SOROR MARIANNA JOSEFA // DA GLORIA, // Ambas Religiosas do dito Mosteiro. // 
LISBOA. // Na Officina de MIGUEL MANESCAL DA COSTA, // Impressor do Santo 
Officio. Anno 1745. In-8.º gr. de XXXII-267-I págs. E. 150€
 .../...
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Publicação de grande interesse para a história das religiosas e da fundação do convento de 
N. S. da Conceição de Marvila, fundado em Lisboa em 1660. Diz Fr. Estácio da Trindade, 
Qualificador do Santo Ofício que assinou uma das licenças impressas neste livro: “Nelle vi as 
agradaveis notícias dos meyos, por onde das desgraças de Inglaterra trouxe a Divina Provi-
dencia a Portugal as venturas, pois daquellas se originou a de possuir neste Convento hum 
mineral de virtudes, e hum thesouro de toda a santidade. As das primeiras Fundadoras lemos 
em este livro; e as das que as imitaõ, vem os nossos olhos, e com muita especialidade o podem 
testificar as minhas experiencias, pois confessando, e conversando espiritualmente ha muitos 
annos a mayor, e melhor parte das Religiosas desta Convento, em todas achey com edificação, 
e consolaçaõ minha ou as virtudes em grande perfeição, ou hum grande desejo, e diligencia 
de chegarem à mayor perfeiçaõ das virtudes: sem duvida as estimúla o que das virtuosas vidas 
de suas Fundadoras ouvem; parte do que he o que neste livro se relata.”
Inocêncio acrescenta: “Posto que não mencionado no chamado Catalogo da Academia, este 
livro tem sido e será sempre procurado pelos que pretendem colligir as chronicas das Ordens 
religiosas em Portugal.”
Entre as págs. preliminares contam-se alguns poemas laudatórios, dados à luz da imprensa 
sob anonimato.
Dedicatória assinada  por Soror Mariana Josefa da Gloria, encimada por uma xilogravura 
com a insígnia da Companhia de Jesus ladeada com elementos florais decorativos. Segue-se 
um texto de apresentação onde justifica a autora que “Sendo a Reverendissima Madre Soror 
Marianna da Conceição Abbadessa, hum Padre da Companhia de Jesus lhe communicou, 
que intentava escrever as vidas de algumas Religiosas Veneraveis; e como neste Mosteiro 
havia tanta observancia, haveria tambem virtudes dignas de memoria, e que era muito acer-
tado conservar nas Religiões estes bons exemplos: assim lhe aconselhava, que ordenasse 
a alguma Freira lhe expuzesse tudo por escrito com toda a individuação, que elle as comporia 
em fórma conveniente. (...)”.
Entre as várias Licenças, para além da que acima damos notícia, destacamos também a Licença 
do Paço que ficou assinada por D. António Caetano de Sousa. 
Encadernação inteira de pele, da época.

19955 — SEIXO (Maria Alzira).- PARA UM ESTUDO DA EXPRESSÃO DO TEMPO 
NO ROMANCE PORTUGUÊS CONTEMPORÂNEO. Lisboa. Julho de 1966. [Dactilo-
grafado e Impresso na Livrelco, Cooperativa Livraria de Universitários]. In-4.º gr. 
de 380-III ff. nums. B. 75€
Importante dissertação de licenciatura em Filologia Românica apresentada por Maria Alzira 
Semião dos Santos Seixo à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Edição policopia-
da, de reduzidíssima tiragem.

32642 — SEMA. Publicação Trimestral. Direcção e Propriedade: João Miguel Barros - 
Maria José Freitas. [Lisboa. 1979-1982]. 4 números In-4.º gr. B. 150€
É a colecção completa e bastante rara desta publicação trimestral de artes e letras, importante 
para a história do movimento surrealista. Teve como colaboradores literários e artísticos, 
entre outros, Al Berto, Alberto Carneiro, Almada Negreiros, Almeida Faria, Álvaro Lapa, 
Ana Hatherly, Angel Crespo, António Areal, António Barahona da Fonseca, António Luís 
Moita, António Maria Lisboa, António Osório, António Ramos Rosa, Carlos Eurico da Costa, 
Cruzeiro Seixas, Eduarda Chiote, Egito Gonçalves, Ernesto de Sousa, Eugénio de Andrade, 
Fernando Guimarães, Fernando Martinho, Helder Moura Pereira, João Miguel Fernandes 
Jorge, João Vieira, Jorge Listopad, Jorge de Sena, José-Augusto França, José Barrias, José Bento, 
José Luís Porfírio, Julião Sarmento, Júlio, Ledo Ivo, Luís Miguel Nava, Luís de Miranda Rocha, 
Maria Ondina Braga, Mário Cláudio, Mário Henrique Leiria, Miguel Esteves Cardoso, E. M. 
de Melo e Castro, Nuno Júdice, Paula Morão, Pedro de Andrade, Pedro Oom, Raul de Carva-
lho, Rocha de Sousa, Salete Tavares, Vasco e Vítor Silva Tavares.
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2333 — SEQUEIRA (Gustavo de Matos) & ROCHA JÚNIOR .- OLIVENÇA. Texto de 
Matos Sequeira e Rocha Junior. Ilustrações de Alberto Souza. Portvgalia. Lisboa. [1924]. 
In-4.º gr. de 286-II págs. E. 150€
Conta um dos autores que quando foi pela primeira vez a Olivença “Ficou deslumbrado mas 
ficou triste também porque se julgou estranjeiro no seu próprio país. Só ali podem os portu-
gueses sentir essa estranha impressão. Edifícios, trajos, tipos, costumes, o aspecto dos campos 
e a expressão das fisionomias, a hospitalidade fidalga e a lhaneza do trato, o ar português, 
enfim, irrompe impetuosamente da leve camada de castelhanismo que o reveste”. É o mais 
completo e interessante trabalho da nossa reduzida bibliografia acerca da perdida vila portu-
guesa de Olivença. Amplamente ilustrado com estampas impressas em separado.
TIRAGEM ESPECIAL LIMITADA A 65 EXEMPLARES IMPRESSOS EM ENCORPADO 
PAPEL MESENA NUMERADOS E ASSINADOS PELOS AUTORES E PELO ILUSTRADOR.
Bela encadernação de pele inteira, decorada com nervuras e ferros gravados a ouro na lomba-
da. Só ligeiramente aparado à cabeça, conserva as capas da brochura, com pequenos restauros 
marginais.

23483 — SERRA (Astolfo).- GUIA HISTÓRICO E SENTIMENTAL DE SÃO LUÍS 
DO MARANHÃO. Editôra Civilização Brasileira S.A. Rio de Janeiro. [1965]. In-4.º 
de 206-VI págs. B. 30€
Desta interessante monografia brasileira ilustrada por Percy Lau constam capítulos muito 
curiosos: A fisionomia da cidade; A cidade vista do mar; Rampas de desembarque; Armorial 
da Cidade; Franceses no Maranhão; As meias de Jerônimo d’Albuquerque; S. Luís nas crôni-
cas Francesas; S. Luís e os Holandeses; Inglêses em S. Luís; Cochrane, pirata em S. Luís; Sinos 
de S. Luís; Igrejas de S. Luís; O célebre processo das formigas pelos Frades de Santo Antônio; 
Frades de Santo Antônio; Quanto ganhava um Bispo em S. Luís; Festas e Procissões antigas; 
A Procissão dos ossos; Fogueiras de São João — noite de São João; As fontes históricas de 
S. Luís; As quintas solarengas de S. Luís; O pelourinho da cidade; Sobrados de S. Luís; A vida 
antiga dos sobrados; As ruas de S. Luís; Rêdes em lugar de cadeirinhas de arruar; O Teatro e a 
sua História; Os primeiros colégios particulares de S. Luís; Uma onça de presente a D. Maria 
I; Camelos no Maranhão; Ordem de prisão para o sábio Humboldt em S. Luís; O mexerico; 
Jornais e pasquins; Um cosmorama Inglês em S. Luís (1844); Tipos populares; “O bumba-
-meu-boi” resiste ao tempo; Quitutes da cidade; Pregões de rua, Boêmios de S. Luís, etc.

30113 — SETE ANNOS DEPOIS... A Republica Nova. Carta ao sr. Sidonio Pais, inclito 
e invicto restaurador da ordem. Lamas Motta & Cª. Lisboa. [S.d. - 1918?]. In-8.º gr. 
de 93-I págs. B. 25€
Carta datada de Janeiro de 1918, publicada sob anonimato provavelmente justificado pela 
ditadura instaurada pela Junta Revolucionária presidida por Sidónio Pais que exonerara 
o governo presidido por Afonso Costa em Dezembro de 1817. 

34711 — SILVA (Jerónimo Peixoto da).- SERMÃO // NA FESTA QVE SE FEZ NA // 
collocação da Senhora da Graça em o // muro da Cidade de Lisboa, saindo em // procis-
saõ da Igreja do Socorro acom- // panhada por particular devaçaõ pel- // la Irmandade 
dos Escravos da Cadea // novamente instituida, & aprova- // da no serviço da Senhora 
da // Encarnação. // OFFERECIDO // A SERENISSIMA RAINHA DE // Portugal noßa 
Senhora Regente do mesmo Reyno. // Prégouo o Doctor Hieronymo Peixoto da Sylva 
Mestre na // sagrada Theologia, & Conego Magistral na Sancta // Sè do Porto, em os 
10. dias do mez // de Iunho de 1657. // —— // EM COIMBRA, // ... //  Na Impressaõ da 
 .../...
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Viuva de Manoel Carvalho, Impressor // da Vniversidade Anno de 1664.  // À custa de 
Manoel de Figueiredo Mercador de livros. In-8.º gr. de II-21-I págs. B. 100€
Raro opúsculo com interesse para a bibliografia da Restauração de 1640.
Não registado no importante catálogo organizado por Maria da Graça Pericão de Faria 
«Restauração. Catálogo da colecção Visconde da Trindade». A par do não menos impor-
tante catálogo da «Exposição Bibliográfica da Restauração» que teve lugar na Biblioteca 
Nacional durante as Comemorações do Tricentenário, também Fernando Palha regista esta 
edição, sendo que o nosso exemplar apresenta variantes de composição que apenas podemos 
confirmar por comparação do nosso exemplar com as descrições dos frontispícios feitas nos 
catálogos que acabamos de referir.  (ver gravura na pág. 76)

8360 — SIMÕES (J. M. dos Santos).- AZULEJARIA EM PORTUGAL NO SÉCULO XVIII. 
Fundação Calouste Gulbenkian. Lisboa. 1979. In-4.º gr. de XIV-II-535-I págs. E. 80€
Último volume do monumental «Corpus da Azulejaria Portuguesa», numa bela edição im-
pressa em bom papel e ilustrada com muitas dezenas de boas estampas a negro e a cores, 
todas em folhas à parte. O trabalho, publicado postumamente, foi revisto e preparado por 
Flávio Gonçalves, sendo a sua participação também importante pelas notas de rodapé, “em 
que ora se corrigem alguns lapsos constantes do texto original, ora se referem elementos 
documentais revelados já depois do falecimento de Santos Simões”, como no prefácio 
esclarece Artur Nobre de Gusmão.
Encadernação original em tecido, com a respectiva sobrecapa de papel.

4261 — SÍSIFO. Poesia e Crítica. Direcção e edição de Manuel Breda da Silva. [Coimbra. 
1951-1952]. 4 números em 3 fascículos In-8.º gr. B. 100€
Colecção completa desta interessante e invulgar publicação, sendo particularmente raro 
o último número. Colaboração de Eugénio de Andrade, António de Navarro, António Ramos 
Rosa, Aureliano Lima, Carlos Wallenstein, José Bento, Lêdo Ivo, Paul Eluard, Tomás Ribas, 
Sebastião da Gama, A. Manuel Couto Viana, etc. Inclui textos originais de colaboração bra-
sileira e espanhola, sendo um dos poemas publicados em francês. Daniel Pires no Dicionário 
da Imprensa Periódica refere-se com minúcia a esta publicação.
Capas da brochura da autoria de Alves Martins, do pintor Mário Soares e de Júlio Resende que 
colaborou ainda com um hors-texte, reprodução de um óleo intitulado «Mulheres do Alentejo».

18772 — SOARES (Alexandre Augusto de Oliveira).- CONSIDERAÇÕES FYSIOLOGI-
CO-PRATICAS SOBRE A MEDICINA CUTANEA. Memoria apresentada á Academia 
Real das Sciencias de Lisboa por... Lisboa. Na Typografia da Academia. 1835. In-8.º gr. 
de IV-56 págs. Desenc. 50€
Interessante e muito invulgar publicação, com interesse para a história da medicina derma-
tológica portuguesa.
O autor, doutor em Medicina pela Faculdade de Paris, foi médico do Hospital Real de S. José, 
sócio correspondente da Academia Real das Ciências de Lisboa e membro efectivo da Socie-
dade das Ciências Médicas da mesma cidade.

34521 — SOLUÇÃO. Colecção Mensal. Dasc. 1 - Vol. 1. Ensaios — Críticas de Arte — 
Novelas — Reproduções — Poesia — Artigos. Direcção - Edição - Propriedade: Nuno 
Cabral de Sousa - João José Pinto Giraldes - Carlos Oliveira da Silva Caiano. Lisboa, 
Março de 1938. In-4.º gr. de 22-II págs. B. 100€
Rara publicação periódica, de que apenas se imprimiu o seu número inaugural e de onde 
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destacamos a colaboração artística de António Pedro [Outrepasage. poema dimensio-
nal] e de João Augusto [Linóleo]. Da colaboração literária salientamos os nomes de Paulo 
Figueira [tentativas de compreensão literária. breve introdução a uma crítica sôbre o livro de 
sá-carneiro - indícios de oiro]; Artur Augusto [apontamentos para a compreensão da nova 
geração]; António Marques Matias [Pintura viva, Observações a uma crítica]; Cottinelli Telmo 
[história do arquitecto milionário]; Varela Aldemira [a galeria de arte moderna em roma]; 
Poemas de Sidónio Muralha, António Marques Matias e Adélia Augusta d’Eça de Queiroz Vaz.
Capa da brochura com restauros junto ao fêsto ou vinco do caderno.

2071 — SOUSA (Arlindo de). - CANCIONEIRO DE ENTRE DOURO E MONDEGO. (Dou-
ro Litoral e Beira Litoral). Livraria Bertrand. Lisboa. [S.d.] In-8.º esguio de 407 págs. E. 150€
Cancioneiro popular de grande interesse, antecedido de explicações prévias e concluído com 
um vocabulário. Muito pouco frequente.
Boa encadernação inteira de pele à cor natural, com nervuras e ferros gravados a ouro na 
lombada. Carminado à cabeça, conserva as capas da brochura com respectiva lombada.
(ver gravura na pág. 79)

5996 — SOUSA (Ernesto de).- PARA O ESTUDO DA ESCULTURA PORTUGUESA. 
Edições Ecma. Porto. MCMLXV. In-4.º gr. de 59-III págs. E. 50€
A edição, de esmerada realização gráfica, foi inteiramente executada sobre papel “couché double 
face” e ilustrada com grande numero de reproduções fotográficas do autor, executadas em fo-
lhas à parte. Primeira edição, preferível à segunda pela sua maior dimensão e qualidade gráfica.
“O meu interesse pela escultura vai nele de par com o interesse por uma definição viva, 
estética e não etnográfica da nossa arte popular, e resulta em parte de uma óptica que ganhei 
com o cinema e a fotografia. Com efeito, a fotografia da escultura conduziu-me a uma atitude 
que raiava da estética do fragmento ainda antes de ter lido os trabalhos de Croce e Berenson.
Nesta matéria, a minha única preocupação é ser, como diria Rimbaud, absolutamente moder-
no. Mas o problema põe-se: como ser absolutamente moderno? Se se trata da nossa própria 
vivência é necessária uma descoberta de mim próprio. Eu sou original e único, mas esta 
certeza íntima é pré-reflexiva. É um bem de raiz. Para o edificar racionalmente, é necessário 
ir à obscuridade das raízes como quem se prepara para recomeçar tudo amanhã. Porque, 
contradição das contradições, não há começo sem raiz. O resto é epigonal.” [Conversa de 
Ernesto de Sousa com Fernando Tunhas in http://www.ernestodesousa.com/?p=222].
Encadernação original, ilustrada com a reprodução de uma fotografia de Ernesto de Sousa.

11647 — SOUSA (Maria Peregrina de).- RETALHO DO MUNDO. Porto. Editor - Eduardo 
Pereira Barbosa. [Typographia Constitucional]. 1859. In-8.º de 427 págs. B. 60€
Romance dedicado a António Feliciano de Castilho, o qual se compõe de 58 capítulos, que 
são o desenvolvimento de outros tantos rifões, adágios e anexins populares, que lhe servem 
de título. Primeira edição.
Maria Peregrina de Sousa, natural do Porto, nasceu em 1809 tendo deixado grande parte da 
sua obra dispersa em jornais literários e políticos do seu tempo,  a saber: Arquivo Popular, 
Restauração da Carta, Revista Universal Lisbonense, Íris, do Rio de Janeiro, Aurora, Pirata, 
Braz Tisana, Lidador, Pobres do Porto, etc. 
Disse Henrique Perdigão que “A despeito do quási completo esquecimento em que o seu 
nome caíu, foi, no seu tempo, uma das operosas e correctas escritoras do nosso país, vasta 
sendo a colaboração que deixou espalhada pelos principais jornais literários e revistas da 
época”; “Camilo classificou-a sarcasticamente de «prodígio de facundidade que dá á luz três 
romances por semana nos jornais do Pôrto», tendo-lhe dedicado, com a mesma intenção, 
a poesia Elogio fúnebre, que consta das Fôlhas caídas, apanhadas na lama”.
Com a lombada da capa da brochura imperfeita.
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34798 — [SOUSA (Fr. Pedro de)].- COMPENDIO // DA // PRODIGIOSA VIDA, // EXEM-
PLARES VIRTUDES, // E // PORTENTOSOS MILAGRES // DO PROTO-SANTO // DE 
TODO O REINO DO ALGARVE, // O GLORIOSO // S. GONÇALO DE LAGOS, // Da 
esclarecida Ordem do Grande Patriarca // Santo Agostinho, da antiquisssima // Provincia de 
Portugal. // Do culto immemorial, e dilligencias para // a sua Beatificação, e Canonização. // 
ESCRITO // POR HUM DEVOTO // P. D. S. // LISBOA // NA REGIA OFFICINA TYPO-
GRAFICA. // ANNO M. DCC. LXXVIII. In-8.º de VI-207-III págs. E. 100€
Livrinho bastante raro, especialmente quando acompanhado de uma gravura aberta a buril 
ou registo de S. Gonçalo de Lagos. No entanto, constatamos a utilização de duas distintas 
gravuras para a mesma edição: A que agora descrevemos assinada por Manoel Freire que 
apresenta o Santo de barbas, segurando um crucifixo na mão direita e um livro na esquerda; 
a outra gravura que encontramos num exemplar conservado na Biblioteca Geral da Univer-
sidade de Évora, assinada apenas com as iniciais do gravador representa o Santo sem barbas, 
com o crucifixo na mão esquerda, estando a mão direita em posição de benção.
Obra escrita “Por Hum Devoto P. D. S.”, cuja identidade foi finalmente desvendada por Inno-
cêncio quando a atribuiu a Fr. Pedro de Sousa [vol. VI págs. 448].
S. Gonçalo de Lagos, padroeiro da cidade de Torres Vedras, beatificado em 1798 é sobretudo 
venerado pelos pescadores algarvios que procuram a sua protecção.
Dos capítulos dedicados à sua biografia, milagres e processo de beatificação destacamos: “De 
como o Servo de Deos deo vista a huma mulher cega com hum remedio contrario á cura”; “Da 
primeira trasladação dos ossos de S. Gonçalo: e como a Villa de Torres-Vedras o elegeo por seu 
Padroeiro”; “Dos Authores, que escreveraõ a Vida, e milagres de S. Gonçalo de Lagos”; “Dos 
mais exames, que se fizaraõ no Convento de Torres-Vedras, no sepulcro, e Reliquias do Santo, 
nas pinturas do Convento da Graça de Lisboa, e Santarém (...)”; etc.
Encadernação contemporânea em carneira. Com uma mancha de humidade e um pequeno 
restauro no canto inferior direito da gravura. (ver gravura na pág. 80)

18780 — TAVARES (Francisco).- INSTRUCÇÕES E CAUTELAS PRACTICAS SOBRE A 
NATUREZA, DIFFERENTES ESPECIES, virtudes em geral, e uso legitimo das aguas mineraes, 
principalmente de Caldas; com a noticia daquellas, que são conhecidas em cada huma das Pro-
vincias do Reino de Portugal, e o methodo de preparar as aguas artificiaes. Coimbra, Na Real 
Imprensa da Universidade. 1810. 2 vols. In-8.º de XXIV-350-II e VIII-174-II págs. E. 350€
Obra muito rara da bibliografia termal portuguesa, registada por Inocêncio nos seguintes 
termos: “Sem embargo dos muitos e notaveis erros e imperfeições em que abunda, principal-
mente na primeira parte, devidos á incuria e superficialidade dos que ao auctor ministraram 
alguns dos materiaes de que é formada, é ainda assim (diz o sr. R. de Gusmão) o unico traba-
lho hydrologico de alguma valia, que até agora possuimos”.
O autor, natural de Coimbra, foi Primeiro Médico da Real Câmara, Físico-mor do Reino, 
sócio da Academia das Ciências, etc. 
Edição ilustrada com duas gravuras desdobráveis mostrando diversos instrumentos de labo-
ratório e, também em folha desdobrável, uma «Vista summaria da Taboa dos Reagentes». 
Destacamos entre muitos outros, os capítulos dedicados às Águas Minerais de Entre Douro 
e Minho; Trás-os-Montes; Beira; Estremadura; Alentejo; Algarve; S. Miguel [Açores].
Encadernações em carneira, com superficial desgaste nas pastas e outros pequenos defeitos.
(ver gravura na pág. 83)

11251 — TAVOLA REDONDA. Folhas de Poesia. Fascículo 1 (a 19-20). [Directo-
res e Editores: António Manuel Couto Viana, David Mourão-Ferreira e Luiz de Macedo. 
1950-1954]. 20 fascículos em 18 (por serem duplos o 16-17 e o 19-20). In-4.º gr. B. 450€
Com apresentação gráfica de grande originalidade, «Tavola Redonda» é, segundo palavras de 
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Fausto Cunha, “a mais bela fôlha de poesia que se imprimiu até hoje nos dois lados do Atlân-
tico”, com justo lugar  na história da moderna poesia portuguesa. Reúne textos de Alberto de 
Serpa, Alfredo Margarido, A. Luís Moita, António Manuel Couto Viana, António Patrício, 
António de Sousa, Cabral do Nascimento, Cecília Meireles, Daniel Filipe, David Mourão-
-Ferreira, Egito Gonçalves, Fernanda Botelho, Fernando Guedes, Goulart Nogueira, Hans 
Karl (pseudónimo de Beckert d’Assunção), Jaime Cortesão, Jorge de Lima, Luiz de Macedo, 
Manuel Bandeira, Maria Manuela Couto Viana, Pedro Homem de Mello, Raul de Carvalho, 
Saul Dias, José Régio, Sebastião da Gama, Sophia de Mello Breyner, Taborda de Vasconcelos, 
Teixeira de Pascoaes, Tomaz Ribas, Vasco de Lima Couto, Casais Monteiro, Hernani Cidade, 
Jacinto do Prado Coelho, Breda Simões, etc. Todos os números se apresentam belas ilustra-
ções de José Régio, Saul Dias, Manuel Couto Viana, António Vaz Pereira, etc.
Colecção completa, valiosa e de difícil obtenção, que inclui a contundente folha volante 
intitulada «Carta Abertíssima ao Bilingue Alberto de Lacerda», assinada por António Manuel 
Couto Viana, David Mourão-Ferreira e Luiz de Macedo e conserva uma cinta de papel verde 
que abraça e anuncia  n.º 19/29 [NÚMERO ESPECIAL E DERRADEIRO].

19971 — TOJAL (Pedro de Azevedo).- FOGUETARIO. Poema heroi-comico. Prefacia-
do e revisto por Mendes dos Remedios. Coimbra. França Amado - Editor. 1904. In-8.º 
de XXIV-64 págs. B. 25€
Poema herói-cómico publicado na apreciada colecção «Obras de Auctores Portugueses».
Alberto Pimentel refere esta Obra em «Poemas Herói-Cómicos Portugueses»: “(...) Do Fogue-
tário existiam várias cópias manuscritas, algumas incompletas. Em 1884 o dr. Rodrigo Veloso 
planeou fazer imprimir em Barcelos êste poema; mas a impressão não chegou a concluir-se. 
Em 1904 o editor França Amado, de Coímbra, estampou uma cópia integral, que o sr. dr. 
Mendes dos Remédios encontrou na Biblioteca da Universidade, reviu e precedeu de um 
erudito antelóquio (...)”. Primeira edição.

31230 — TORCZYNER (Harry).- MAGRITTE. Signos y Imagines. Con la colaboración 
de Bella Bassard. Editorial Blume. Barcelona. [1978]. In-fólio de 278 págs. E. 40€
“Este libro, original tanto por su concepción como por los documentos a menudo ineditos 
que presenta, nos revela un Magritte desconocido.
“Poco comunicativo en vida; apartado de las modas y movimientos; tardiamente reconocido, 
Magritte el independiente ha tejido a lo largo de su vida una bella tela de amistades que le ha 
sobrevivido por medio de la correspondencia y los escritos que ellas han suscitado.
“Estas cartas de Magritte a sua amigos han sido encontradas y publicadas por primera vez. 
Es un material único y abundante, ya que Magritte escribió a menudo varias por dia durante 
toda su vida. Esta correspondencia, ilustrada com magnificas reproducciones en color de 
sus obras, propone al lector una faceta íntima, totalmente nueva, del hombre y su obra. (...)”
Edição de grande qualidade gráfica, com mais de meio milhar de estampas a cores e a preto 
e branco e estampada sobre papel muito encorpado.
Encadernação editorial em tela negra ilustrada a branco com um trabalho de Magritte 
e sobrecapa policromada.

34678 — TORGA (Miguel).- ANTOLOGIA POETICA. Selección, versión y prólogo de 
Pilar Vazquez Cuesta. Adonais. LXXXIX. Ediciones Rialp, S.A. Madrid, 1952. In-8.º peq. 
de 91-XIII págs. B. 80€
Edição total limitada a 720 exemplares. O prefácio de Pilar Vazquez Cuesta ocupa as págs. 9 a 32.
COM DEDICATÓRIA DE MIGUEL TORGA A EUGÉNIO DE ANDRADE.
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2477 — TORGA (Miguel).- MAR. Poema Dramático. 2ª edição refundida. Coimbra 
[Oficinas da «Coimbra Editora, Limitada»]. 1958. In-8.º de II-122-II págs. B. 150€
Primeira edição independente, pela primeira vez publicado com «Terra Firme», no volume 
de Teatro dado a lume em 1941.
Juntamos a este exemplar o raríssimo programa de apresentação do Poema Dramático — 
«Mar» de Miguel Torga, posto em cena em 1959 pelo Círculo de Cultura Teatral do Teatro 
Experimental do Porto então dirigido por António Pedro.
Para além do respectivo elenco teatral, de onde sobressaem os nomes de Dalila Rocha, Cinde 
Filipe e Vasco de Lima Couto, este programa apresenta um texto acerca da Obra de Miguel 
Torga assinado por Óscar Lopes e outro, assinado por António Pedro, alusivo à história do T.E.P. 
e dos seus sete anos de existência, “Das salas de acaso ao teatrinho de bolso tão bonito e já nosso; e de 
lá a esta casa de espectáculo, bem boa embora quase fora de portas (...)”.

34920 — TORRE DO VALLE (E.) [MAVULANGANGA].- DICCIONARIOS SHI-
RONGA-PORTUGUEZ E PORTUGUEZ- SHIRONGA. Precedidos de uns breves 
elementos de grammatica do dialecto Shironga, falado pelos indigenas de Lou-
renço Marques. Coordenados por... Lourenço Marques. Imprensa Nacional. 1906. 
In.4.º de 320-IV págs. B. 120€
Importante e muito invulgar dicionário de uma das mais faladas línguas em Moçambique, 
hoje ameaçadas pelo português e pelo xangana. Originária da região de Maputo, faz parte do 
ramo Tswa-Ronga das línguas bantu.
COM DEDICATÓRIA DO AUTOR A EDUARDO DE NORONHA.

34804 — UM. antónio de saavedra. liz. lopes da costa. luís de barros lopes. maria luísa. 
santos viegas. Coimbra. Tipografia União. 500 ex.- 28-4-1956. In-8.º gr. de VIII págs. 
inums. B. 300€
Folheto aparecido em Coimbra no ano de 1956. Foi com outros publicado no mesmo ano 
e na mesma cidade “por grupos antagónicos que procuram através da zaragata literária uma 
forma de evasão e de irònicamente defender o seu idel estético e o seu gosto literário, abrindo 
audazmente caminho através da letra redonda”, segundo palavras de Pedro Veiga no artigo 
«Os Galispos Existencialistas de Coimbra» integrado na sua obra «Os Modernistas Portugue-
ses», em cujo 4.º volume este raríssimo folheto, em papel de embrulho, vem integralmente 
reproduzido.

7851 — VALE (Alexandre de Lucena e).- LIVRO DOS ACORDOS DE 1534 DA CIDADE 
DE VISEU. MCMXLV. [Porto]. In-8.º gr. de 241-III págs. B. 45€
Este manuscrito “não contém, nas cem fôlhas que o constituem, nenhuma referência de parti-
cular interêsse para a história de Viseu nem para a história nacional; é todavia, no seu conjunto, 
exemplar curioso da vida municipal portuguesa na primeira metade do século XVI, de cuja 
leitura se tira a fisionomia duma das principais cidades do reino nos vários aspectos que, 
nesse remoto ano de 1534, tiveram eco no registo das decisões camarárias.”
Do extenso índice destacamos: As antigas atribuições das Câmaras Municipais e o valor 
documental dos seus arquivos; Viseu Quinhentista; Cadeias e carcereiros; Aspectos econó-
micos; Corporações de artes e ofícios; Privilégios; O problema da Alcaidaria de Viseu 
a propósito de Rui Freire de Andrade, Senhor dos direitos reais da cidade.



34927 — VALENÇA (Francisco).- SALÃO COMICO. Caricaturas de... 1902. [Lith. de 
Portugal. Lisboa]. In-4.º oblongo de XII págs. inums. B. 100€
Curioso e muito raro álbum humorístico de Francisco Valença, notável desenhador, ilustra-
dor e caricaturista, crítico feroz dos costumes nacionais que deixou parte significativa da sua 
Obra dispersa na imprensa da época. Com André Brun e Carlos Simões fundou o quinzená-
rio humorístico «O Chinelo» em 1900, onde publicou os seus primeiros trabalhos; concorreu 
com caricaturas e desenhos desde a 2.ª Exposição da Sociedade Nacional de Belas-Artes em 
1902, tendo sido distinguido com a 1.ª medalha em caricatura em 1909. Recebeu ainda 
o Grande Prémio da Exposição Internacional do Rio de Janeiro em 1921.
Entre as muitas caricaturas que constituem este pequeno e curioso álbum encontra-se uma 
retratando Eça de Queiroz.

1749 — VASCONCELOS (Antão de).- MEMORIAS DO MATA-CAROCHAS. Prefacio 
de José do Patrocinio. Porto. Companhia Portuguesa Editora. 1920. In-8.º de 428-IV 
págs. E. 50€
Primeira edição de um dos muito interessantes livros sobre a vida académica Coimbrã, este 
da autoria do brasileiro Antão de Vasconcelos, um dos mais célebres boémios da vida uni-
versitária coimbrã.
Encadernação editorial.

5627 — VEIGA (Alves da).- POLITICA NOVA. Ideias para a reorganisação da nacionali-
dade portugueza. Lisboa. Livraria Classica Editora. 1911. In-8.º de 239-I págs. B. 25€
Livro escrito um ano depois da implantação da República e enviado pelo autor «Às primeiras 
Côrtes Constituintes da Republica Portugueza».

34438 — VELOSO (Fr. José Mariano da Conceição).- DICCIONARIO // PORTUGUEZ, 
E BRASILIANO, // OBRA NECESSARIA // AOS MINISTROS DO ALTAR, // QUE 
EMPREHENDEREM A CONVERSAÕ DE TANTOS // MILHARES DE ALMAS QUE 
AINDA SE ACHAÕ // DISPERSAS PELOS VASTOS CERTÔES DO // BRASIL, SEM O 
LUME DA FÉ, E // BAPTISMO. // AOS QUE PAROCHEAÕ MISSÕES ANTIGAS, PELO 
EMBARAÇO // COM QUE NELLAS SE FALLA A LINGUA PORTUGUE- // ZA, PARA 
MELHOR PODER CONHECER O // ESTADO INTERIOR DAS SUAS // CONSCIEN-
CIAS. // A todos os que se empregarem no estudo da Historia // natural, e Geografia daquelle 
paiz; pois couser // va [sic] constantemente os seus nomes originarios, // e primitivos: // POR 
*** // PRIMEIRA PARTE // LISBOA // NA OFFICINA PATRIARCAL. // ——  //ANNO 
M. DCC. XCV. In-8.º VIII-IV-79-I págs. Desenc. 100€
Acerca desta publicação diz Sacramento Blake no Dicionario Bibliografico Brasileiro que 
“A segunda parte desta obra, de 242 fls., in-fol., se conserva inedita na Bibliotheca nacional, 
por lettra de frei Velloso.” Já no «Prólogo» que acompanha a edição diz ser “composto certa-
mente por algum dos Missionarios, de quem o M. S. naõ conservava o nome, e a lingoagem 
Portugueza mostrava antiguidade. (...) E por este modo se transmittirá hum monumento 
da antiga linguagem primitiva, e propria deste paiz, aos nossos vindouros (...)”. Borba de 
Moraes refere também esta edição na Bibliographia Brasiliana ou na Bibliografia Brasileira do 
Período Colonial onde considera a autoria dêste dicionário tupi controversa. “Plínio Ayrosa 
(Bibl. da língua tupi guarani, p. 200) acha que o autor é Frei Onofre. Embora muito falho, 
êste dicionário serviu de base para os vocabulários publicados por Martius, Gonçalves Dias 
e outros. Plínio Ayrosa o reimprimiu.” Edição classificada de rara por Borba de Moraes  na 
Bibliographia Brasiliana.
Desencadernado e aparado.
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34994 — VIDA NOSSA. [Revista Mensal. Porto. Typ. da Empreza Litteraria e Typogra-
phica. N.º 1 — Junho de 1902]. In.4.º gr. de 40-II págs. B. 75€
Raro periódico de que não nos foi possível apurar se outros números foram publicados.
Colaboração de Fialho d’Almeida [Literatura gá-gá], M. Teixeira Gomes [Londres maravi-
lhosa], António Patrício [A Voz do Mar], Júlio Dantas [O marquez d’Angeja] e Branco Gentil 
[Um suicida].
Capa da brochura com vestígios de acidez.

34764 — VIEIRA (Pe. António). SERMÃO // QVE PREGOV // O R. P. ANTONIO 
VIEIRA // da Companhia de IESVS, // NA CAPELLA REAL O PRIMEIRO DIA // de 
Janeiro do Anno de 1642. [xilogravura com o monograma da Companhia de Jesus] // 
EM COIMBRA, // Com todas as licenças neceßarias, // Na Officina de Thome Carvalho 
Impressor da Vni- // versidade, Anno de 1671. In-8.º de II-20 págs. Desenc. 125€
Sermão intitulado Sermão da Circuncisam, proferido na Capela Real um ano antes da propos-
ta feita pelo Padre António Vieira a El-Rei D. João IV, em que se lhe representava o miserável 
estado do reino e a necessidade que tinha de admitir os judeus mercadores que andavam por 
diversos pontos da Europa.
Com um furo de traça no canto inferior direito do opúsculo que não afecta a mancha tipográfica.

10873 — VIQUEIRA (José María).- COIMBRA. Impresiones y notas de un itinerario. 
Coimbra Editora, Limitada. MCMLVII. In-8º de XV-386 págs. B. 25€
Interessante peça da bibliografia conimbricense, numa boa edição numerada, impressa em 
bom papel e ilustrada em folhas à parte.

25844 — VOLTAIRE.- TANCREDO. Tragedia de Voltaire, traduzida em portuguez por 
M. O. M. Rio de Janeiro, Typographia de Laemmert. 1839. In-8.º de 169-I págs. B. 50€
As iniciais M. O. M. correspondem a Manoel Odorico Mendes, nascido em S. Luís do Ma-
ranhão em 1799, tendo permanecido em Coimbra onde fez o curso de Filosofia. Participou 
activamente na política brasileira do seu tempo. Segundo Sacramento Blake, Odorico 
Mendes “Era versado na língua grega e em outras e notavel poeta, sendo para lamentar-se que 
se entregasse quasi exclusivamente a traducções, bem que de primores, traducções-modelos, 
só para poetas de sua ordem, e abandonasse as proprias inspirações”.
Esta rara edição deve ter sido o seu segundo trabalho publicado, tendo em paralelo o texto 
original francês.
Capa da brochura em papel de cor, não impressa. Com um carimbo e uma assinatura no 
frontispício.

34679 — ZERO. [Cadernos de Convívio, Crítica e Controvérsia]. [1958. Tip. «Arucitana, 
Lda». Moura. e G.E.S. Ferreira do Alentejo]. 2 números In-4.º B. 125€
De raríssimo aparecimento no mercado, esta publicação, primeiramente dada à imprensa 
em Moura e mais tarde em Ferreira do Alentejo, foi separata parcial do jornal «A Planície» 
e é constituída por apenas dois números, sendo declarado que o segundo teve apenas a limi-
tada tiragem de 500 exemplares.
Publicados sob a égide de Afonso Cautela e praticamente, se não totalmente por ele redigida, 
apresenta um texto inaugural por ele assinado intitulado «Nada a fazer ?» onde este afirma os 
propósitos da publicação com as seguintes palavras: “ (...) E se quase criámos um complexo 
colectivo de impotência e resignação, é porque a melopeia repetida dos instalados, dos ultra-
passados, dos dominadores dos pontos estratégicos da cultura — jornais e editoras, cátedras 
 .../...



e academias, prémios e revistas — nos quer convencer (e quase conseguiu) de que somos 
uma geração perdida, irremediàvelmente perdida, uma geração de vencidos, de renegados, de 
excluídos. O assédio imposto pelas todas poderosas Imprensa e Edição comerciais aos valores 
sem idade nem índole de cristalizar, esgota a nossa paciência. Cansámo-nos de ver sempre os 
mesmos, nos mesmos lugares, com os mesmos discursos. Onde quer que viva, onde quer que 
esteja, o jovem escritor come piorno e morre aos bocados. Não, não queremos comer mais 
piorno, andar por ver andar, entregues aos bichos, aos fados e ao medo. (...)”.
Entre os artigos publicados e para além do texto inaugural que parcialmente reproduzimos, 
o primeiro número apresenta uma entrevista de Afonso Cautela ao Director de «A Planície» 
(onde A. C. se insurge contra o projecto da revista portuense “Convívio” (movimento que 
surgiu dentro da “Livraria Leitura” e mais tarde deu origem à revista “Coordenada”); um con-
tundente texto intitulado «A Falência do Neo-Realismo»; Uma carta de José Augusto França 
acerca da crítica publicada no jornal «A Planície» ao livro «A Barca dos Sete Lemes» de Alves 
Redol, acrescida da respectiva réplica, assinada por Afonso Cautela; Uma carta de Domingos 
Carvalho a propósito de  “referências injustas a propósito de Alves Redol e de outros escrito-
res neo-realistas”, seguida da resposta a Domingos de Carvalho também assinada por 
A. Cautela. Críticas aos livros «As Ideias e a Vida» de Mário Braga; «A Barca dos Sete Lemes» 
de Alves Redol; «Do Mundo Original» de Vergílio Ferreira; Finaliza este número com uma 
«Nota Conclusiva» que segue no número seguinte. 
O segundo e derradeiro número, genericamente intitulado «Líricas Maiores e Menores», abre 
com um pequeno editorial intitulado «Aqui Estamos»; seguindo com uma entrevista ao 
Director do «Jornal de Évora» ainda àcerca dos Cadernos de Convívio, Crítica e Controvérsia 
— Zero; Um artigo intitulado «Da Solidão ao Convívio» a propósito da publicação e tradução 
dos «Poemas» de Rilke por Paulo Quintela; «Lírica e épica contemporâneas»; «Líricas para 
o Futuro»; Críticas ao número inaugural dos «Cadernos do Meio-Dia», à Antologia de poesia 
de Amor Portuguesa «Alma Minha Gentil», organizada por José Régio e Alberto de Serpa, 
aos livros de Papiniano Carlos «Caminhos Serenos» e do surrealista espanhol Manuel Pacheco 
«Los Caballos del Alba», este publicado em Madrid.
Daniel Pires no «Dicionário da Imprensa Periódica» faz pormenorizada descrição desta 
publicação.
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