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1   
AÇA, Zacharias de, 1839-1908
Almanach Manual dos Caçadores. Calendario. Caminhos de 
ferro. Legislação sobre caça, pesca (...). 1883 - Primeiro Anno, 
Lisboa: Livraria de Cruz & Cª - Editores, 1883. - [2], 92 p. : (23 cm) : 
Br. Pequeno trabalho de traça nas margens superiores direitas das 
págs. 1 a 4, sem atingir o texto. Alguma acidez afecta o exemplar, 
que está valorizado por uma dedicatória autógrafa. 

€45 - 75

Lote 1
2   
AGUILAR, António de, 1899-1966
Aventuras de caça. Lisboa: Parceria António Maria Pereira, 1935. 
- 220,V p. : (21 cm) : Enc. Bom exemplar. Encadernação inteira em 
tela, mantendo a capa de brochura anterior. Contém no final, um 
vocabulário em uso na região de Benguela. 

€45 - 75

Lote 2
3   
ALCOBAÇA, Frei Gil de, (pseud. de João Paulo Freire 1885-1953)
As Gatas. Conserto Mensal. Nº 1 - Agosto de 1945 (a Nº 8 - Outubro 
de 1945). Lisboa: Livraria Central de Gomes de Carvalho - Editor, 
1945. (continua com:) 

Liga Portuguesa de Profilaxia Social. O que tem sido a sua cam-
panha para a melhoria das condições de vida das camadas 
populares. Lisboa: Livraria Central de Gomes de Carvalho-Editor, 
[s.d. 1946]. (continua com:)

Azeite escaldado...  2.ª edição. Lisboa: Livraria Central de Gomes 
de Carvalho-Editor, 1946. (continua com:)

Joias camilianas. Seleccão de pensamentos da maior glória da 
literatura portuguesa contemporanea: Camilo Castelo Branco. 
Lisboa: Livraria Central de Gomes de Carvalho-Editor, 1946. - 11 
fasc. em 1 vol. : 28, [4] ; 30, [2] ; 30, [2] ; 30, [2] ; 30, [2] ; 30,  [2] ; 30, 
[2] ; 30, [2] ; 13, [4] ; 30, [2] ; 22 p. : (19 cm) : Enc. Bom exemplar. 
Encadernação da época, meia-inglesa, com ferros a ouro e a seco 
na lombada, bem conservada. Raro conjunto quando, como este, 
completo. Na impossibilidade de continuar a publicar As Gatas 
para além do n.º 8 João Paulo Freire publica os 3 fascículos que as 
continuam como “compensação, aos compradores” que tinham já 
pago os Consertos Mensais até ao nr.ª 11.

€80 - 150

Lote 3
4   
[ALCORÃO MANUSCRITO MUGHAL ILUMINADO (SÉC. XVII/XVIII)] 
[Alcorão, Sura do,]. - [1], [58], [38] f. : (14 cm) : Enc. (com caixa). 
Muito bom exemplar. Magnífica encadernação antiga com falta da 
pestana, em marroquim,  à maneira oriental, com ferros a ouro nas 
pastas e embutidos a ouro e seco nas pastas, ostentanto motivos 
vegetalistas, protegida por caixa moderna, de esmerada execução, 
em chagrim, e interior em seda. Composto por 58 fólios de texto e 
39 brancos: um no início e os restantes no final. O texto, um naskhi 
regular, comum nos textos corânicos orientais desde o séc. XII, é 
envolto em cercadura dupla, a tinta e ouro, apresentando no início 
uma muito bela iluminura com motivos vegetalistas. Peça única.

€1.500 - 3.000

Lote 4
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15   
ÂNGELO, J. S. Faustino, 
Azambuja e a sua cultura tauromáquica. Alcobaça: Tipografia 
Alcobacense, Limitada, 1978. - 71 p. : (21 cm) : Il. Enc. Muito bom 
exemplar.  Colaboração e fontes de António Salema. Ilustrado no 
texto e em extratexto. Exemplar valorizado com uma dedicatória 
autógrafa. Tiragem limitada a 600 exemplares. Encadernação inteira 
de pele com títulos e ferros a ouro nas pastas e lombada.

€35 - 50

16   
ARAGÃO, A. C. Teixeira de, 1823-1903
Description des monnaies, médailles et autres objects d’art 
concernant l’histoire portugaise du travail par (...) Exposition 
Universelle de 1867. Paris: Imprimerie Administrative de Paul Dupont, 
1867. - 171, [3], (V estampas) p. : (23 cm) : Il. Enc. Exemplar com 
alguma acidez. Encadernação meia-francesa, mantendo as capas 
de brochura, que se encontram espelhadas.  

€20 - 40

17   
ARAGÃO, A. C. Teixeira de, 1823-1903
Descripção histórica das moedas romanas existentes no 
gabinete numismático de sua majestade o Senhor Dom Luiz 
I, Lisboa: Typographia Universal de Thomaz Quintino Antunes, 
Impressor da Casa Real, 1870. - 640 p. : (22 cm) : Enc. Bom exemplar, 
embora com alguns sublinhados a lápis de cor, nas páginas inicias. 
Encadernação meia-inglesa, bem conservada.

€45 - 90

5   
ALLAN, John, 
Catalogue of the coins of ancient India [in the British Museum]. 
London: Printed by order of the Trustees, 1936. - CLXVII, [2], 318, [2], (XLVI 
estampas), 6 p. : (23 cm) :  Il. Enc. Ilustrado no texto e em extratexto. 
Bom exemplar. Encadernação do editor, em tela, bem conservada.

€20 - 40

6   
Almanach de Coblentz ou le plus joli des recueils catholiques, 
apostoliques et françois à l’usage de la belle jeunesse, émigrée, 
émigrante, et à émigrer. 

Paris: Chez L’Allemand Libraire, M DCCXCVII [1797]. - 190, [2] p. : (13 
cm) : Il. : Enc. Bom exemplar. Frontispício gravado. Encadernação 
coeva, inteira de pele marmoreada, com ferros a ouro na lombada 
e pasta, bem conservada, dourado por folhas. 

€20 - 40

7   
Almanach dédié aux Demoiselles. Paris: Janet-Libraire, [s.d. 18??]. 
- [36], 148, [14] p. : (12 cm) : [6 grav.]: Cart. Cartonagem de editor, 
protegida por estojo, muito bem conservada. Ilustrado em extratexto 
com 6 gravuras, abertas por J. Oortman. Muito bom exemplar, 
dourado por folhas.

€20 - 40

8   
Almanach des dames pour l’an 1822. Tubingue: Chez Cotta 
-Libraire, 1820. - [34], 230 p. [8 grav.] : (12 cm) : Cart. Bom 
exemplar, cartonagem do editor, com defeito (falta da lombada), 
acondicionada num estojo, dourado por folhas. Ilustrado em 
extratexto com 8 gravuras, abertas por Monceau. 

€25 - 50

9   
Almanach des muses pour l’an troisième de la république 
française 1795. Paris: Chez Louis Libraire, An III de la Rèpublique 
Française 1795. - [20], 219, [1], 32 p. : (14 cm) : Il. : Enc. Bom exemplar, 
encadernação da época, meia-inglesa, com ferros a ouro na 
lombada, razoavelmente conservada, corte das folhas carminado. 
Frontispício gravado, por C. S. Gaucher.

€25 - 50

10   
Almanach do bombeiro portuguez para 1879. Contendo além 
de grande numero de artigos litterarios, o retrato e esboço 
biographico de Guilherme Gomes Fernandes (Comandante dos 
Bombeiros Voluntarios). Varias tabellas e noticias de interesse 
publico e uma secção de annuncios, 1º Ano. Porto: Imprensa 
Civilização de Santos & Lemos, 1878. -  272, [4], XLIV p. : (17 cm) : 
Cartonagem do editor, ilustrada. Bom exemplar.

€20 - 40

Lote 10

Lote 17
18   
ARAGÃO, A. C. Teixeira de, 1823-1903
Descripção geral e histórica das moedas cunhadas em nome 
dos reis, regentes e governadores de Portugal. Tomo I (a III). Lisboa: 
Imprensa Nacional, 1874-1880. - 462, [2] p. - XXIX estampas. : (27 cm) 
: Il.  Enc. Bom exemplar. Encadernação da época, inteira de pele, 
com ferros a ouro nas pastas e lombada. Uma mancha de água 
atinge as guardas posteriores dos volumes, junto ao festo.

€125 - 250

11   
ALMEIDA, João de, 1873-1953
Reprodução anotada do Livro das Fortalezas de Duarte Darmas. 
Lisboa: Editorial Império, 1943. - 470, [2] p. : (oblongo 22 x 27 cm) : Il. : 
Cart. Muito bom exemplar, com dedicatória autógrafa. Cartonagem 
editorial, bem conservada. Gravuras impressas pela Casa Serrano, 
impressão sobre papel especial da Fábrica da Companhia do 
Papel do Prado.

€150 - 300

[Manuscrito]
12   
ANDRADE, Francisco Martins de, 1810-1878 
Elementos de numismática antiga, leccionados pelo Prof. da 
mesma disciplina na Bibliotheca Nacional de Lisboa. Copiados 
por José Joaquim d’Ascensão Valdez, Lisboa: 1875. - 416, [8] p. 
: (23 cm) : Enc. Bom exemplar. Portada ilustrada. Encadernação 
com a lombada em pele, com um pequeno defeito (falta de 
pele). [Ribeiro, Historia dos estabelecimentos scientificos litterarios e 
artísticos. T. X, 371]

€50 - 90

13   
ANDRADE, José Sérgio Velloso de,  
Memoria sobre chafarizes, bicas, fontes e poços públicos de Lisboa, 
Belem, e muitos logares do termo. Offerecida á Exma. Camara 
Municipal de Lisboa. Lisboa: Imprensa Silviana, 1851. - [8], 398 p. : 
(23 cm) : Il. : Enc. Exemplar muito bem conservado, de interior limpo. 
Encadernação coeva, meia-inglesa, com um pequeno defeito (falta 
de pele), e ferros a ouro na lombada. Ilustrado com 5 desdobráveis, 
incluindo a planta do Aqueduto das Águas Livres. 

€75 - 150

Lote 13
14   
ANDRADE, Manuel Carlos, ca. 1755-1817
Luz da liberal e nobre arte da Cavallaria offerecida ao Senhor D. 
João Principe do Brazil, por (...) Picador da Picaria Real de sua 
Magestade Fidelissima. Lisboa: Por ordem de Sua Magestade, Na 
Regia Officina Typographica, Anno M. DCC. XC [1790]. [Frontispício 
- retrato de D. João VI], -XXVI, 454, [2] p. : (34 cm) : (Il. 93 grav.) : Enc. 
Muito bom exemplar. Encadernação inteira de carneira, (antiga 
mas já dos finais do séc. XIX) com ferros a seco nas pastas e 
lombada, alusivos à temática. Frontispício (retrato real) desenhado 
por Silva e gravado por Froy. Ilustrado no texto com duas gravuras, 
e em extratexto com 93 magníficas gravuras, muitas delas 
desdobráveis, na maioria abertas por Froy, sendo a estampa 69 
(que aliás se encontra aposta fora da ordem, figurando junto à pág. 
189, quando deveria estar junto à sua descrição na pág. 378) aberta 
por Luis F. Piedra. A estampa 7 foi esculpida por Manuel Alegre. 
Insignificante restauro (consolidação do papel) nas págs. 407-408. 
Livro raro e de grande interesse.  

€3.500 - 6.000

Lote 14
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25   
AXELSON, Eric, 1913-1998
Portuguese in South-East Africa 1600-1700. Johannesburg: 
Witwatersrand University Press, 1960. - X, 226 p. : (25 cm) : Il. Cart. Bom 
exemplar, valorizado com uma dedicatória autógrafa.  Ilustrado a 
preto, em extratexto, incluíndo 3 mapas. Cartonagem do editor, em 
tela, com sobrecapa ilustrada, bem conservada.

 €25 - 45

26   
AXELSON, Eric, 1913-1998
Portugal and the scramble for Africa. Johannesburg: Witwatersrand 
University Press, 1967. IV, [1], 318 p. : (26 cm) : Il. Cart. Ilustrado no 
texto e em extratexto, com estampas e mapas, um dos quais 
desdobrável. Cartonagem do editor, em tela, com sobrecapa 
ilustrada, bem conservada.  

€20 - 35

27   
AZEREDO, Guilhermina de, 1894-1976
Feitiços. Contos. Lisboa: Parceria António Maria Pereira, 1935. - 221, V, 
[1] p. :  (20,6 cm) : Enc. Bom exemplar. Encadernação inteira de tela, 
mantendo a capa de brochura anterior. Prefácio de José Osório de 
Oliveira. Contém no final um glossário de palavras usadas no distrito 
de Benguela. 

€15 - 30

28   
AZPILCUETA, Martín de, 1492-1586 ; RODRIGO DO PORTO, O.F.M.
Manual de confessores & penitentes que clara & brevemente 
contê a universal & particular decisão de quasi todas as 
duvidas, q nas cõfissões soê occorrer dos peccados, absolvições, 
restituições, cêsuras & irregularidades: cõposto antes por hu 
religioso da ordem de S. Francisco da provincia da Piedade. E 
visto & em algûs passos declarado polo muy famoso Doutor 
Martim de Azpilcueta Navarro (...) E depois cõ summo cuidado, 
diligêcia & estudo, tã reformado & acrecêtado polo mesmo 
Author & o dito Doutor em materias, sentenças, allegações & 
estilo q pode parecer outro, com Reportorio copioso no cabo. 
Anno de M. D. LII. Vendense em Coimbra a cento & sessenta reaes 
em papel. (no colofon) In inclyta Conimbrica : Ioannes Barrerius et 
Ioannes Aluarez excudebãt, die Diua Luciae Sacro 1552. [8], 953, 
[39] ; (32 p. Dalgûas pregûtas acerca dos religiosos) : (16 cm) : 
Enc. Exemplar em razoável estado de conservação, com pequeno 
restauro no rosto e últimos fólios, encadernação recente em inteira 
de carneira. Segunda edição, rara. [Palau, 21282]

€1.200 - 2.000

Lote 28

19   
ARAGÃO, A. C. Teixeira de, 1823-1903
Anneis. Estudo por... Lisboa: Typographia da Academia Real das 
Sciencias, 1887. - 25,  [1] p. : (25 cm) : (Il. 2 estampas) : Enc. Exemplar 
com alguma acidez nas páginas iniciais e finais, em consequência 
do tipo de papel, encontrando-se de resto um bom exemplar. 
Encadernação em sintético, mantendo as capas de brochura. 
Tiragem limitada a 120 exemplares, sendo este o exemplar nº 108. 
Dedicatória autógrafa. 

€25 - 50

20   
ARANHA, Fr. Tomás, 1588-1663, O.P.
Sermaõ do glorioso S. Carlos Borromeo Cardeal do titulo de 
S. Praxedes & Arcebispo de Milão. Offerecido ao Illustrissimo, 
e reverendissimo Senhor Dom Hieronymo Fernando Bispo do 
Funchal. Pregado na Igreia do Loreto desta Cidade de Lisboa em 
quatro de Novembro do Anno de 1646. por Fr. Thomas Aranha... 
Em Lisboa : por Domingos Lopez Rosa, Lopez Rosa, M. DC. XXXXVII 
[1647]. - [52] p.

(junto com:)
Silva, Jerónimo Peixoto da,  16??-1666
Sermam na festa que se fez na collocaçaõ da Senhora da 
Graça em o muro da Cidade de Lisboa, saindo em procissaõ 
da Igreja do Socorro acompanhada por particular devoçaõ 
pella Irmandade dos Escravos da Cadea novamente instituida, 
& aprovada no serviço da Senhora da Encarnaçaõ, Offerecido a 
Serenissima Rainha de Portugal (...) prégouo o Doctor Hieronymo 
Peixoto da Sylva (...) em os 10. Dias (...) de Junho de 1657. Lisboa: 
Officina de Paulo Craesbeeck, 1657. - [4], 29, [3] p.

(junto com:)
CONCEIÇÃO, Fr. Manuel da, 1627-1682, O.E.S.A.
Sermão que prégou o P. Fr. Manoel da Conceyçam Comissario 
Gèral dos descalços de S. Agostinho, Confessor que foy da 
Raynha Mãy : no Hospital Real desta Cidade de Lisboa em dia de 
Todos os Sanctos : dedicádo á Senhora Dona Izabel de Menezes. 
Lisboa : na Officina de Domingos Carneyro Impressor das tres 
Ordens Militares, 1673. - [2], 27, [3] p.
3 folhetos enc. em 1 vol. : (20 cm) : Enc. Valioso conjunto de ser-
mões. Encadernação recente meia-francesa.

€150 - 250

29   
BALZAC, Honoré, 1799-1850 ; BARTA, Ladislau (Laszlo), 1902-1961
La chiere nuictee d’amour, aorné d’ung grant numbre d’imaiges 
trez plaizantes par le maistre imaigier BARTA. (no colofon: le 
present conte dramatique ha esté painct et écript en l’an de 
graace MCMXXXVIII [1938] pendant les moys d’hiver tems où il faict 
bon se rigoller au coin de l’aatre. Exemplaire unicque). - [36] fólios : 
Il. : (50 cm) : Enc.  Magnífico exemplar, caligrafado, com capitulares 
decoradas a cores e maiúsculas a cores disseminadas no texto. 
Desenhos (guaches) no texto e em extratexto. Encadernação inteira 
de pergaminho, com a lombada e pasta caligrafada, com capas 
de brochura. Exemplar único.

€3.500 - 5.000

       

Lote 29

30   
BARROS, Carlos Vitorino da Silva, 1928-1995
Real fábrica de vidros da Marinha Grande. II Centenário (1769-
1969). Lisboa: Fábrica-Escola Irmãos Stephens, Instituto Nacional de 
Investigação Industrial, 1969. -  367, CVI, [8] p., (1 desd.) : Il. : (33 cm) 
Cart. Muito bom exemplar. Cartonagem editorial, com sobrecapa 
ilustrada. Tiragem limitada a 400 exemplares, impressos sobre papel 
couché, assinados pelo autor. Ilustrado no texto e em extratexto. 

€75 - 150

Lote 20
21   
ARROYO, António, 1856-1934
Perfis artisticos. B. Moreira de Sá. Porto: Typographia Occidental, 
1896. - 23 p. : (23,5 cm) : Il. : Br. Opúsculo em razoável estado de 
conservação. Ilustrado com o retrato fotográfico de Bernardo 
Moreira de Sá. 

€15 - 25

22   
ARROYO, António, 1856-1934
Perfis artisticos. J. Vianna da Motta. Lisboa: Typographia do Commercio, 
1896. - 30 p. : (23,5 cm) : Il. : Br. Opúsculo em razoável estado de 
conservação. Ilustrado com o retrato fotográfico de Viana da Mota.

€15 - 25

23   
ATAÍDE,  António de, 15??-1647; LEITÃO, Humberto, 1885-1974
(intr. e notas)
Viagens do Reino para a Índia e da Índia para o Reino (1608-
1612). Diários de navegação coligidos por (...) no século XVII. Vol. 
I (a vol. III). Lisboa: Agência Geral do Ultramar, 1957. - 3 vols. LXXVI, 
300, [10] ; 273, [9] ; 222, [10] p., [3 f. desd.] : (26 cm) : Brs. Exemplar 
com alguma acidez nas capas de brochura.

€50 - 90

24   
ATWOOD, George, 1746-1807 ; PONTES, António Pires da Silva, 
17??-1805?
Construcçaõ, e analyse de proposições geometricas e 
experiencias practicas que servem de fundamento á arquitectura 
naval (...) traduzida do inglez por Antonio Pires da Silva Pontes, 
Cavaleiro Professo na Ordem de S. Bento de Aviz, Capitaõ de 
Fragata da Real Armada, e Governador da Capitania do Espirito 
Santo. Lisboa: Offic. Patriarcal de Joaõ Procopio Correa da Silva, 
M. DCC. XCVIII [1798]. - [6], 79, [1] p. : (4 grav. desd.) : Br. Exemplar 
mantendo a sua brochura original em papel, com alguns defeitos 
(trabalho de traça), na lombada, junto às margens. Raro.

€100 - 190

Lote 24
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39   
BOCAGE, Manuel Maria Barbosa du, 1765-1805
Espantosas acções d’Antão Broega Memoravel Narigudo. Poema 
por Manoel Maria de Barbosa du Bocage. [no colofon:] Lisboa: 
Na Typ. De Manoel de Jesus. 1835. - 24 p. : (15 cm) : Br. Exemplar 
limpo e em razoável estado de conservação. Pequeno furo de traça 
na margem, junto à goteira, da pág. 21 até final. Pouco vulgar. A 
autoria deste poema foi desde há muito, motivo de discórdia entre 
os estudiosos da obra de Bocage. Ao contrário de Castilho, Alberto 
Pimentel, como Inocêncio antes dele, acreditavam que este é um 
poema apócrifo. [Pimentel, Poemas Heroi-Cómicos, p. 46].

€30 - 50

Lote 39
40   
BOCCACCIO, Giovanni, 1313-1375
Amorous Fiammetta by (…) revised from the only english 
translation with an introduction by Edward Hutton. London: Privately 
Printed for The Navarre Society Limited, 1926. - Frontispício -  LIX, [1], 
356 p. : (24 cm) : Enc. Bom exemplar. Encadernação de editor em 
tela, com ferros a ouro nas pastas e lombada. Exemplar dourado 
por folhas.  

€20 - 40

41   
BODROGI, Tibor, 1924-1986
Art in Africa. Budapest: Corvina, 1968. - 131 p. - [201] estampas. : 
(25 cm) : Il. : Cart. Profusamente ilustrado, a preto, e a cores, no texto 
e em extratexto. Cartonagem do editor, com sobrecapa ilustrada, 
com defeito (falta de papel).

€15 - 45

31   
BARREME, François-Bertrand, 1638-1703
Le livre des comptes-faits ou l’on trouve les supputations qui se 
font par les multiplications, pour la valeur de quelque chose 
que l’on puisse s’imaginer & à telles sommes qu’elles puissent 
monter. Ouvrage très utile à tous trésoriers, officiers, entrepreneurs, 
négocians, & meme à ceux qui ne savent pas l’Arithmétique. 
Limoges: Chez Martial Barbou Imprimeur du Roi, M. DCC. LXXXIII 
[1783]. - VIII, 316, [4] p. : (12 cm) : Enc. Bom exemplar. Encadernação 
da época, inteira de carneira, com ferros a ouro na lombada, com 
sinais de manuseamento. 

€40 - 80

32   
BASTO, António Jervis Pinto, 1862-1946
Cruzador S. Gabriel. Viagem de Circumnavegação. Lisboa: Livraria 
Ferreira, 1912. - 444, [4] p. : (1 mapa desd.) : (21 cm) : Il. : Enc. Bom 
exemplar, apesar de alguns restauros (preenchimento de papel) 
nos cantos superiores das páginas finais. Encadernação coeva 
meia-francesa, com cantos. 

€75 - 120

33   
BASTO, António Jervis Pinto, 1862-1946
107 Aguarelas do Comandante Pinto Basto com um estudo 
biográfico de Luiz Teixeira. Lisboa (aliás, Porto): Litografia Nacional, 
1954. - 26, [6], [58], [6] p. : (29 cm) : Il. : Cart. As ilustrações são 
coloridas e divididas pelas seguintes temáticas: Portugal, Europa, 
Ásia, África e América. Muito bom exemplar, pertencente à tiragem 
de 400 exemplares, numerada e rubricada. Cartonagem do editor, 
acondicionada no seu estojo próprio, em tela. 

€100 - 180

Lote 33

34   
BELTRÁN MARTÍNEZ, Antonio, 1916- 2006
Curso de Numismatica. Tomo I. - Numismática Antigua, Clásica 
y de España, 2ª edición completamente renovada. Cartagena: 
Imprenta Papelaria Española, 1950. - 459, [1] p. : (25 cm) : Il. : Enc. 
Bom exemplar. Ilustrado no texto. Encadernação meia-francesa, 
com sinais de manuseamento.    

€10 - 20

35   
BENT, J. Theodore, 1852-1897
The ruined cities of Mashonaland being a record of excavations 
and explorations in 1891 by (…) with a chapter of the orientation 

42   
BONATERRE, Pierre Joseph, 1752-1804
Tableau encyclopédique et methodique des trois règnes de la 
nature, didié et présenté a M. Necker, Ministre d’Etat et Directeur 
Général des Finances. Ichthyologie. Paris: Chez Panckoucke - 
Libraire, M. DCC. LXXXVIII [1788]. - LVI- 215, [1] p. : (100 gravuras) : 
(29 cm) : Enc. Bom exemplar. Pequeno defeito (rasgão, restaurado) 
na p. XXIII, sem prejuízo do texto e na p. 59 (consolidação do 
papel) com certo prejuízo do texto. Uma ligeira mancha de 
água afecta o exemplar, junto ao festo, da estampa 82 até final. 
A estampa 24 encontra-se encadernada em posição invertida. 
Encadernação inteira de carneira, da época, com ferros a ouro na 
lombada, bem conservada. Ilustrado em extratexto com 100 gravuras 
de peixes, abertas por Benard. Texto impresso a duas colunas.

€350 - 500

Lote 42
43   
BOUTET, Henri, 1851-1919
Étrennes aux Dames. Petit Almanach pour 1894. - Paris: Chez tous 
les libraires, [1893?]. - [58] p. : (11 cm) : Il. : Br. Bom exemplar. Ilustrado 
no texto com gravuras a cores.

€20 - 40

and mensuration of the temples by R.M.W. Swan. London: 
Longmans, Green, And Co., 1892. - XI, [1], 376, [6] p. : (23 cm) 
: Il. : Enc. Ilustrado no texto e em extratexto, incuindo 4 mapas 
desdobráveis. Encadernação meia-inglesa, antiga, com sinais de 
manuseamento.

€25 - 45

36   
BIAGIONI, C. C., 
Le Portugal, aperçus financiers, économiques et statistiques. 
Paris: Imprimerie Bienvenu, Dubois et Bauer, 1909. - 134, [4] p. : 
(26 cm) : Enc.  Impressão sobre papel de qualidade superior. 
Exemplar valorizado com uma dedicatória autógrafa, por aparar e 
dourado à cabeça. Encadernação inteira de chagrim com ferros 
a ouro nas pastas e lombada, seixas decoradas, razoavelmente 
conservada. 

€100 - 180

37   
BLOOMHILL, Greta, 
The sacred drum: a collection of stories based on folklore of 
Central Africa. Cape Town: Howard Timmins, 1960. - 168 p. : (24 cm) 
: Il. Cart. Ilustrações de Leonora Kibel, em extratexto. Bom exemplar. 
Cartonagem do editor, em tela, bem conservada. 

€10 - 20

38   
BLUTEAU, Rafael, 1638-1734 C.R.
Vocabulario portuguez e latino, aulico, anatomico, architectonico, 
bellico, botanico, brasilico, comico, critico, chimico, dogmatico, 
dialectico, dendrologico, ecclesiastico, etymologico, economico, 
florifero, forense, fructifero, geographico, geometrico, gnomonico, 
hydrographico, homonymico, hierologico, ichtyologico, indico (...) 
autorizado com exemplos dos melhores escritores portuguezes, 
e latinos (...) pelo Padre D. Raphel Blueau... Coimbra: Collegio 
das Artes da Companhia de Jesus, 1712-1728. - 8 + 2 vols. : (30 
cm) : Enc. Obra impressa em Coimbra, pelo Colégio das Artes da 
Companhia de Jesus, com excepção dos volumes V e VI, impressos 
em Lisboa, na Officina de Pascoal da Silva. Títulos a vermelho e 
negro, capitulares e cabeções ornamentados, e texto a duas 
colunas. No vol. VIII, está encadernado junto, e com frontispício 
próprio: “Diccionario Castellano, y português para facilitar a los 
curiosos la noticia de la lengua latina, con el uso del Vocabulario 
Portuguez, y Latino (...)” / autor el P. D. Raphael Bluteau, Lisboa,  
en la Imprenta de Pascoal da Sylva, M. DCCXXI [1721]. 189 pág. 
(rasgão pág. 51-52). Os dois últimos volumes correspondem aos 
suplementos: “Supplemento ao Vocabulario portuguez, e latino, que 
acabou de sahir a luz, anno de 1721, dividido em oito volumes (...), 
Parte primeira (a parte II),  Lisboa Occidental, na Officina de Joseph 
Antonio da Sylva, impressor da Academia Real, M. DCC. XXVII-M. 
DCC. XXVIII,  [1727-1728]. 2 vols. [132], 568 pp. ; [4], 325, [6], 592 pp. A 
parte II foi impressa em Lisboa, Patriarcal Officina da Musica.
No vol. III, págs. 123/124 (ass. Q2), 125/126 (ass. Q3), e págs. 
131/132 (ass. R2), 133-134 (ass. R3), os cadernos encontram-se 
encadernados fora da ordem. Erros tipográficos de paginação 
na parte II do suplemento: da pág. 484 passa para 493 e daí em 
diante, mas sem ocorrer faltas no texto, encontrando-se incorrectas 
também as assinaturas dos cadernos; da pág. 496 passa para 489. 
Neste volume, encontramos as margens inferiores direitas fragiliza-
das nas últimas páginas, desde a pág. 429 até final, com restauros 
(consolidação do papel) por esse motivo. O volume I apresenta 
um pequeno defeito (rasgão) nas págs. 333/334, sem afectar a 
compreensão do texto. Falta a guarda anterior, ao vol. VIII. Encader-
nações da época, uniformes, inteiras de carneira, com ferros a ouro 
nas lombadas, bem conservadas. Obra completa e em bom estado 
de conservação, pouco vulgar.

€3.000 - 5.000

 

Lote 38
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51   
CAMPOS, Manuel Joaquim de,
Numismatica Indo-Portuguesa, Lisboa: Imprensa Nacional, 1901. 
- 256, [2] p. : (24 cm) : Enc. Separata dos nºs 4 a 7 (18ª Série) do 
“Boletim da Sociedade de Geographia de Lisboa”. Bom exemplar. 
Encadernação meia-francesa, em razoável estado de conservação.

€10 - 20

52   
CARDANO, Girolamo, 1501-1576
Hieronymi Cardani Arcana politica, sive de prudentia civili liber 
singularis. Lvgdvni Batavor: Ex. Officina Elzeviriana, Anno 1635. 
(Frontispício), [16], 608 p. : (12 cm) : Enc. Exemplar em bom estado 
de conservação. Frontispício gravado, com pequeno defeito (falta 
de papel) na margem superior, fora da cercadura da mancha 
gráfica. Assinatura de posse no primeiro fólio, sem afectar o texto. 
Encadernação da época, inteira de pergaminho, com a lombada 
caligrafada, bem conservada. Bonita edição elzeviriana, pouco vulgar.

€180 - 250

Lote 52
53   
CARNEIRO, Bernardino J. da S., 1806-1867
Cartas de Meneláo e Helena por um estudante da Faculdade de 
Direito. Lisboa: Typographia de Luiz Correa da Cunha, 1840. - 226, 
[4], X, [2] p. : (18 cm) : Enc. Bom exemplar, assinatura, e carimbo de 
posse na folha de rosto. Encadernação meia-inglesa.

€25 - 50

Lote 53
54   
CARROL, Lewis, 1832-1898
Alice’s adventures in wonderland by (…) illustrated by Sir John 
Tenniel. London: MacMillan and Co., Limited, 1953. - XI, [1], 203, 
[3] p. : (21 cm) : Il. : Cart. Ilustrações a preto no texto e a cores, em 
extratexto. Bom exemplar. Cartonagem do editor, ilustrada, bem 
conservada.  

€45 - 75

44   
BOXER, Charles Ralph, 1904-2000 ; AZEVEDO, Carlos de, 1918-1974
Fort Jesus and the  portuguese in Mombasa 1593-1729. London: 
Hollis & Carter, 1960. - 144 p. : (24 cm) : Il. Cart. Ilustrado no texto e 
em extratexto. Bom exemplar. Cartonagem do editor, em tela, com 
sobrecapa ilustrada, bem conservada.

€50 - 90

45   
BRANTÔME, Pierre de Bourdeille, seigneur de, ca.1540-1614
The lives of gallant ladies by (…) Seigneur & Abbot of Brantome 
translated out of the french by H.M. & embellished with woodcuts 
by Robert Gibbings, privately printed for subscribers only. [s.l.]: 
1924. - 2 vols. : [4], 261 ; 251 p. : (22 cm) : Il. : Cart. Ilustrações a preto 
em extratexto. Cartonagens de editor, razoavelmente conservadas.

€75 - 125

46   
BRASÃO, Eduardo, 1851-1925 (ed.).
Mundo Português. Imagens de uma exposição histórica. 
Lisboa: S.N.I, 1940. - [255] p. : (36,7 cm) : Il. : Cart. Bom exemplar. 
Cartonagem do editor, com sobrecapa ilustrada. Introdução de 
Eduardo Brazão, discursos de Duarte Pacheco, Augusto de Castro. 
Orientação gráfica de Manuel Lapa. Profusamente ilustrado, no 
texto e em extratexto. Pouco vulgar.

€150 - 250

Lote 46
47   
BRETON, André, 1896-1966
Ode à Charles Fourier. Paris: Revue Fontaine, 1947. - [4], 41, 
[11] p. : (28,6 cm) : Enc. Muito bom exemplar. Col. L’Age d’Or. 
Exemplar nº 460, da tiragem de 150 exemplares, impressos em 
vélin, numerados de  176 a 925. Edição preparada por Frédérick 
Kiesler, arquitecto austríaco ligado ao movimento surrealista. 
Encadernação meia-francesa, em marroquim tabaco, com as 
capas de brochura preservadas. Edição original. Pouco vulgar.

€200 - 400

55   
CANTI, Tilde,
O Móvel no Brasil. Origens. Evolução e Características. Rio 
de Janeiro, Cândido Guinle de Paula Machado, 1980. - 340 p. : 
(oblongo, 27x29 cm) : Il. : Enc. Bom exemplar. Encadernação do 
editor em tela com sobrecapa ilustrada. Profusamente ilustrado. 
Pouco vulgar.

€125 - 250

56   
CARVALHO, António José de, ; DEUS, João de,
Diccionario prosodico de Portugal e Brazil, sexta edição revista e 
muito augmentada. Porto: 1895. - VII, [1], 995, [3] p. : (21 cm) : Enc. 
Bom exemplar. Encadernação da época, inteira de carneira, com 
ferros a ouro na lombada. 

€50 - 75

57   
[Manuscrito - Carta de Brazão de Armas, de Nobreza e Fidalguia 
concedida por D. José, em 1773, a João Manuel Homem de 
Macedo, capitão-mór da antiga vila do Vouga, comarca de 
Aveiro (...) representante dos apelidos Homens, Macedos, Motas 
e Câmaras...]. - Datado de 12 de Julho de 1773. - [4 fólios em 
pergaminho] ; (30 cm) Fólio inicial com capitular decorada e texto 
envolto em cercadura decorada. Ilustrado com o brazão de armas, 
a cores. Acondicionado numa pasta, em chagrim. Muito bom 
exemplar. 

€400 - 700

58   
[Manuscrito - Carta de Brazão de Armas, de Nobreza e Fidalguia 
concedida por D. José, em 1775, a José Bento Rodrigues de 
Abreu Magalhães Souza e Vasconcelos (...) de Guimarães 
(...) representante dos apelidos Abreus, Magalhães, Sousas e 
Vasconcelos...]. Datado de 2 de Março de 1755. - [4 fólios em 
pergaminho] : (30 cm).  Fólio inicial com capitular decorada e texto 
envolto em cercadura decorada. Ilustrado com o brazão de armas, 
a cores. Caligrafado e desenhado sobre fólios de pergaminho, que 
apresentam um selo aposto, respeitante ao imposto de selo, no 
montante de 60 réis. Acondicionado numa pasta, em “chagrim”, 
com seixas decoradas, e guardas em seda. Muito bom exemplar.

€600 - 900

59   
CASANOVA, Giacomo Girolamo, 1725-1798
Mémoires de Casanova. Illustrés d’aquarelles originales par 
Jacques Touchet. Tome Premier (a tome douziéme), Paris: Rameau 
D’Or, [s.d. 1950]. - 12 vols. : (25 cm) : Il. Enc. Bom exemplar. Ilustrações 
a cores, no texto. Encadernação meia-francesa, bem conservada, 
mantendo as capas de brochura. Exemplar por aparar, dourado à 
cabeça. 

€250 - 450

Lote 59

Lote 47
48   
BUSHELL, Stephen Wootton, 1844-1908
Oriental ceramic art illustrated by examples from the collection of 
W. T. Walters. New York: Crown Publisher, Inc. [1980]. - V, [5], 429 p. : (34 
cm) : Il. (CXVI estampas) : Cart. Profusamente ilustrado, a negro, no 
texto e em extratexto, a cores. Muito bom exemplar. Encadernação 
do editor, com sobrecapa ilustrada, bem conservada.

€45 - 90

49   
CADORNEGA, António de Oliveira de, 1623-1690
História Geral das Guerras Angolanas. 1680. Tomo I (a III). Lisboa, 
Agência Geral do Ultramar, 1972. - 3 vols. : XX, 629, [5] ; [8], 595,  [5] ; 
XI, 509, [5] p. : (22 cm) : Il. : Enc. Bom exemplar, aparado somente à 
cabeça e parcialmente por abrir. Encadernações, cansadas, meias-
francesas, com ferros a ouro nas lombadas, mantendo as capas de 
brochura. 

€50 - 100

50   
CAMPOS, Joaquim Pinto de, 1819-1887 ; CASTELO-BRANCO, 
Camilo, 1825-1890 (intr.)
O Senhor D. Pedro II Imperador do Brasil. Biographia por (...) com 
o retrato de S. M. Imperial e com uma advertência por Camillo 
Castelo Branco. Porto: Typographia Pereira da Silva, 1871. - VIII, 96 
p. : (20 cm) : Il. : Enc. Exemplar com alguma acidez. Encadernação 
meia-francesa, com ferros a ouro na lombada, bem conservada, 
mantendo as capas de brochura. Ilustrado com uma fotografia 
original colada, o retrato de D. Pedro II. Pouco vulgar. 

€30 - 60

Lote 50
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196 - o último (ao exemplar Palha faltava o frontispício) - é livro 
do maior interesse visto tratar-se da raríssima edição original. Este 
exemplar pertenceu a Aníbal Fernandes Thomaz e Delfim Guimarães,  
apresentando os ex-libris de ambos. [Palha, 822]

€1.000 - 1.800

Lote 65
66   
CASTRO, Afonso de, 1824-1885
As possessões portuguezas na Oceania. Lisboa: Imprensa 
Nacional, 1867. - [6], XXI, [3],  460,  [2] p. : (22 cm) : Il. : Enc. 
Exemplar em bom estado de conservação, no seu interior, apesar 
de ocasional acidez. Encadernação da época, meia-inglesa, 
com sinais de manuseamento e pequeno defeito na lombada. 
Assinaturas de posse no frontispício. Ilustrado com dois mapas 
desdobráveis, de Timor.

€150 - 300

67   
CASTRO, Eugénio de, 1869-1944
Oaristos. Coimbra: Livraria Portugueza e Estrangeira de Manuel 
d’Almeida Cabral, 1890. - VIII, 51 p. : (24 cm) : Enc. Muito bom 
exemplar. Encadernação meia-inglesa, com ferros a ouro na 
lombada, mantendo as capas de brochura. Tiragem limitada a 
300 exemplares, sendo este o nº 192, impressa sobre papel de 
qualidade superior, aparado somente à cabeça. Primeira edição, 
raríssima.

€750 - 1.200

Lote 67

60   
CASTELO-BRANCO, Camilo, 1825-1890 
Esboços de apreciações literárias. Porto: Em Casa da Viúva 
Moré-Editora, 1865. - 292, [3] p. : (18 cm) : Enc. Muito bom exemplar. 
Encadernação meia-inglesa, coeva, mantendo as capas de 
brochura, bem conservada. Primeira edição, pouco vulgar. 

€25 - 50 

Lote 60
61   
CASTELO-BRANCO, Camilo, 1825-1890
A filha do regicida. Romance histórico. Lisboa: Livraria Editora 
de Mattos Moreira & Cª, 1875. - 248 p. : (20 cm) :  Enc. Muito bom 
exemplar. Encadernação meia-inglesa, coeva, mantendo as capas 
de brochura, bem conservada. Primeira edição, pouco vulgar.

€25 - 50

Lote 61
62   
CASTELO-BRANCO, Camilo, (pref.) ; MATOS, Ricardo Pinto de, 
(coord.) 
Manual bibliográfico português de livros raros, classicos e 
curiosos coordenado por (...) Revisto e prefaciado por... Porto: 
Livraria Portuense-Editora, 1878. - [12], 582, [2] p. : (22 cm) : Enc. 
Exemplar aparado somente à cabeça, parcialmente por abrir. 
Bom exemplar, apesar de alguma acidez nas páginas iniciais e 
finais. Encadernação meia-francesa, com cantos, ferros a ouro 
na lombada, mantendo a capa de brochura anterior, muito bem 
conservada. Primeira edição, pouco vulgar.  

€50 - 100

Lote 62

68   
CASTRO, Fernanda de, 1900-1994 ; AFONSO, Sara, 1899-1983 (il.)
Mariazinha em África. Romance para meninos. Ilustrações e 
capa de Sarah Afonso. (Col. Infância, III). Lisboa: Empresa Literária 
Fluminense, Lda., 1925. - 134, [2] p. : (21 cm) : Il. : Cart. Exemplar em 
bom estado de conservação, apresentando uma assinatura de 
posse na folha de guarda anterior e falta do rótulo na lombada. 
Primeira edição, rara.

€75 - 150

Lote 68
69   
CASTRO E SOLA, Conde de, 1875-1948
Cerâmica brasonada. Lisboa: Of. Graf. do Museu Comercial, 1928-
1930. - 2 vols. : [2], 195 ; [4], 194 p. : (32 cm) : Il. : Enc. Muito bom 
exemplar. Ilustrados em extratexto com estampas impressas sobre 
papel couché. Encadernação do editor, inteiras de pele, com ferros 
artísticos nas pastas e lombadas, mantendo as capas de brochura. 
Exemplar pertencente à tiragem especial de 350, numerada e 
rubricada.

€400 - 80

Lote 69

63   
CASTELO-BRANCO, Camilo, 1825-1890
A queda d’hum anjo, edição definitiva, revista e corrigida pelo 
auctor,  Ilustrações de Condeixa, Heitor & Lallemant, Lisboa: 
Campos & Cª - Editores, 1887. - 288 p. : (20 cm) : Il. : Enc. Ilustrado em 
extratexto com 2 estampas. Muito bom exemplar. Encadernação 
meia-inglesa, antiga, mantendo as capas de brochura, bem 
conservada.    

€25 - 50

Lote 63
64   
CASTELO-BRANCO, José Barbosa Canais de Figueiredo 1804-1857
Costados das familias illustres de Portugal, Algarves, Ilhas, e 
Indias. Obra que El-Rei Fidelissimo o muito alto e poderoso Senhor 
D. Miguel Primeiro offerece seu auctor... Tomo I. Lisboa: Impressão 
Régia, 1829. [seguido de:] Arvores de costados das familias nobres 
dos Reinos de Portugal, Algarves, e Dominios Ultramarinos que 
offerece ao muito alto e poderoso Rei o Senhor D. Miguel I. Tomo 
II. Lisboa: Impressão Régia, 1831. - 2 tomos em 1 vol. : VIII, (95 f.) 4, 
[6 brancas], XIII, [3] p. ; 240, IX, [2] f. : (22 cm) : Enc. Exemplar em 
razoável estado de conservação, apresenta pequenos restauros 
(consolidação do suporte) no anterrosto, e no fólio final, neste 
com prejuízo do texto, embora sem afectar a sua compreensão. 
Manchas marginais de tinta e de água, nas páginas iniciais, sem 
atingir o texto. Pequeno defeito (falta de papel) na margem inferior 
do fólio 65 (tomo II) sem afectar o texto. Encadernação coeva, 
meia-francesa com ferros a ouro na lombada, razoavelmente 
conservada. Pouco vulgar.

€150 - 300

Lote 64
65   
CASTELO BRANCO, Vasco Mousinho de Quevedo, ca 1570-ca 1630
Affonso Africano. Poema Heroyco: da Presa d’Arzilla & Tanger. 
Dirigido a Dom Alvaro de Sousa. Autor Vasco Mausinho de 
Quebedo natural de Setubal. Lisboa: Por Antonio Aluarez, M.DCXI 
[1611]. - [8], 195 fólios. : (14 cm) : Enc. O exemplar é afectado nos 
primeiros fólios por pequeno trabalho de traça na margem superior, 
junto ao festo, sem afectar a compreensão do texto, bem como por 
uma mancha de água até ao fólio 50, encontrando-se de resto um 
exemplar bastante razoável. Com falta do último fólio. Encadernação 
coeva, meia de pele com cantos e ferros a ouro na lombada, com 
pequeno defeito (falta de parte do rótulo). Ainda que falto do fólio 
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78   
COSTA, A. Fontoura da, 1869-1940
A marinharia dos Descobrimentos (Bibliografia náutica 
portuguesa até 1700). Lisboa: Imprensa da Armada, 1933. - [2], 510, 
[1], IX, [3] p. : (26 cm) : Il. Cart. Bom exemplar. Ilustrado no texto e em 
separado, incluíndo um desdobrável da carta de Mestre João, Cruz 
de Mestre João (1 de Maio de 1500), com a respectiva transcrição 
paleográfica. Separata dos “Anais do Club Militar Naval”. Tiragem 
limitada a 250 exemplares. Cartonagem do editor, bem preservada.

€25 - 50

79   
COSTA Júnior, José Ribeiro da, 1883-19??
Brancos e pretos na ocupação do sul de Angola. De João de 
Almeida (1909) a Pereira de Eça (1915). Lisboa: 1963. - 182, [2] 
p. : (20 cm) : Il. : Br. Ilustrado com fotografias, em extratexto. Bom 
exemplar, valorizado com dedicatória autógrafa. 

€15 - 30

80   
COSTA, Elias da,
A colonização scientífica. Lisboa: Edição do Autor, 1930. - 313, [7] p. 
: (19 cm) :  Enc. Bom exemplar. Encadernação em tela, mantendo 
as capas de brochura.

€15 - 30

81   
COSTA, José Daniel Rodrigues da, 1757-1832
Barco da carreira dos tolos. Obra critica, moral, e divertida. 
Folheto I (a XII). Janeiro [a dezembro]. Lisboa: Off. Simão Thaddeo 
Ferreira, M. DCCCIII. [1803]. 12 folhetos : (32 p. cada fasc. num 
total de 384 p.) : (21 cm) : Enc. Exemplar em bom estado de 
conservação. Encadernação da época, meia francesa, com 
pequeno defeito (falta de pele) na lombada. Colecção completa, 
primeira edição.

€40 - 80

Lote 81
82   
COURTOIS, Victor José, 
Diccionario portuguez-cafre-tetense ou idioma fallado no 
districto de Tete e na vasta região do Zambeze inferior. Coimbra: 
Imprensa da Universidade, 1899. - XIII, [1], 484 p.: (23 cm) : Enc. Bom 
exemplar. Tradução do Padre Victor José Courtois, missionário do 
Real Padroado. Encadernação meia-francesa, bem conservada, 
preservando as capas de brochura.

€30 - 50

70   
CH. EGGIMANN & Cie (Ed.).
Catalogue de la collection de porcelaines anciennes de la 
Chine et du Japon appartenant a A. Revilliod de Muralt. Genève: 
CH. EGGIMANN & Cie, 1901. - [4], 192, [1] p. - XXXX fotografias. : (30 
cm) : Cart. Exemplar pertencente à tiragem de 10 exemplares, 
numerada, e ilustrada com fotografias a preto, impressas e coladas 
à parte. Bom exemplar. Cartonagem de editor, à maneira japonesa, 
ilustrada, com defeito (falta de papel) na lombada.

€80 - 150

71   
CHURCHIL, Winston Spencer, 1874-1965
My african journey by (…) with sixty-one illustrations from 
photographs by the author and Lieutenant-Colonel Gordon 
Wilson, and three maps. London: Hodder and Stoughton, 1908. - 
XIII, [1], 226, [18] p. : (20 cm) : Il. Cart. Ilustrado em extratexto com 
fotografias e mapas. Cartonagem do editor, ilustrada, alguns sinais 
de manuseamento.

€90 - 180

72   
COHEN, Henri, 1806-1880
Description historique des monnaies frappés sous l’Empire Romain 
communément appelées médailles imperials, Tome Premier (a 
tome septième, supplement). Paris (e Londres): 1859-1868. 7 vols. - 
[4], XXVI, [2], 484 p. (e XIX estampas) ; [4], II, [2], 611 p., (e XIX, [1] 
estampas) ; [8], 562, [2] p., (e XVIII, [1] estampas) ; [8], 502, [2] p., (e 
XX, [1] estampas) ; [8], 632 p., (XVI, [1] estampas) ; [4], 631 p., (XX, 
[1] estampas) ; [4], XIX, [1], 500 p., (VIII, [1] estampas) : (26 cm) : Il. 
Enc. Bom exemplar, aparado somente à cabeça. Encadernados, de 
época, em meia-francesa. Ilustrados, em extratexto, com gravuras.

€125 - 250

Lote 72
73   
Colecção de gravuras portuguezas - Portugal. Lisboa: 7ª série, 
João Camacho Pereira (editor e organizador), 1955. - [10], (61 
estampas), [8] p. : (37 cm) : Il. Enc. Muito bom exemplar. Tiragem 
de 350 exemplares, numerada e rubricada pelo editor. Ilustrado 
em extratexto. Prefácio de Ernesto Soares. Encadernação inteira de 
pele mosqueada, com ferros a ouro na pasta (anterior) e lombada, 
muito bem conservada.
€25 - 50

74   
Colecção de gravuras portuguezas - Lisboa (2º volume). Lisboa: 
8ª série, João Camacho Pereira (editor e organizador), 1969. - [8], 
(42 estampas), [4] p. : (36 cm) : Il. Enc. Bom exemplar. Tiragem de 
350 exemplares, numerada e rubricada pelo editor. Prefácio de A. 
Vieira da Silva. Ilustrado em extratexto. Encadernação inteira de 
pele mosqueada, com ferros a ouro na pasta (anterior) e lombada, 
muito bem conservada.
€25 - 50

83   
CURTIS, Mattoon M., 1858-19??
The book of Snuff and Snuff boxes with 119 rare and unusual 
reproductions of Snuff boxes in varicolored gold, silver, ivory, and 
precious woods and stones. New York: Bramhall House, [s.d.] - 149, [1] p. 
- [58] estampas : (24 cm) : Il. Cart. Impresso em papel couché. Ilustrado 
em extratexto. Cartonagem do editor, em tela, com sobrecapa ilustrada, 
com alguns sinais de manuseamento, interior intacto.

€20 - 35

84   
COUTINHO, João de Azevedo, 1865-1944
A Campanha do Barué em 1902. Lisboa: Ministério da Marinha 
e Ultramar, Livraria Ferin, 1904. - X, 385 p. : (24 cm) : Il. : Enc. Bom 
exemplar, valorizado com uma dedicatória autógrafa.
Encadernação recente, meia-francesa com ferros a ouro na lom-
bada, bem conservada, mantendo as capas de brochura. Ilustrado 
no texto e em extratexto com fotografias e mapas desdobráveis 
(incluíndo no frontispício). Pouco vulgar. 

€50 - 100

Lote 84

[Raro documento para a história do Brasil]
85   
COUTINHO, José Joaquim da Cunha de Azeredo, 1742-1821
Alegação juridica na qual se mostra que são do Padroado da 
Coroa, e não da Ordem Militar de Cristo, as Igrejas Dignidades 
e Benefícios dos Bispados de Cabo de Bojador para o Sul em 
que se compreendem os Bispados de Cabo Verde, Sam Thome, 
Angola, Brasil India até à China, offerecida a sua Alteza Real 
o Principe do Brazil Regente de Portugal por (...) Bispo de 
Pernambuco Eleito de Bragança e Miranda do Conselho de sua 
Magestade. Lisboa: Na Of. De Antonio Rodrigues Galhardo (...), 
Anno M. D. CCC. IV [1804]. - 125 p. : (21 cm) : (com caixa). Exemplar 
acondicionado numa caixa moderna, em pergaminho. Trabalho de 
traça, junto ao festo. Trata-se de uma cópia manuscrita, coeva do 
folheto que segundo Blake e Borba de Morais foi mandado recolher 
por “provisão do Príncipe regente datada de 20 de Junho 1804”, 
constituindo assim este mauscrito uma forma de obviar à escassez 
de exemplares impressos. [Moraes, Rubens Borba de, (1958). 
Bibliographia Brasiliana, vol. 1, p. 194] 

€450 - 600

75   
CONCEIÇÃO, Frei João da, ?-1643 O.F.M.
Ao muito alto e muito poderoso Rey, e Senhor Nosso Dom Ioam 
o quarto do nome entre os Reys de Portugal. Offerece este 
sermam, que pregou em a sua Real Capella, assistindo em ella 
sua Magestade, em dia da Expectação da Virgem nossa Senhora 
em 18 de Dezembro do Anno de 1640. Fr. Ioaõ da Concepção 
natural de Lisboa frade Menor da Sancta Provincia dos Algarves. 
Lector de Sagrada Sriptura em o Convento de Sam Francisco de 
Enxabregas, Lisboa:  1641. Lisboa: por Antonio Alvarez, Impressor del 
Rey N.S. - [8], 23, [1] p. : (19 cm) : Por enc. Exemplar com alguma 
acidez, em especial nos fólios finais. Importante sermão dedicado 
ao recém aclamado D. João IV. Edição B, de acordo com a B. N. de 
Lisboa: existe outra edição do mesmo ano, com rosto igual, mas 
diferente na paginação, distribuição e tamanho do texto ao longo 
da obra. Raro. [Palha, 3046]

€150 - 250

Lote 75
76   
Corpus Codicum Latinorum et Portugalensium eorum qui in 
Archivo Municipali Portucalensi asservantur Antiquissimorum 
iussu Curiae Municipalis editum. Portucale: Typis Portucalensibus, 
MCCCCCXI - MDCCCCXV [1911-1915] : (39 cm) : Br. Exemplar em 
razoável estado do conservação, à excepção do volume II, que 
apresenta sinais de manuseamento. 5 vols. :
- Diplomata, Chartae et Inqusitiones -Volume 1 - Fascículo II - Char-
tae et Inqvsitiones. 
- Autos e Sentença de Duvidas e Jurisdicção entre o Bispo e a 
Cidade - Volume II
- Livro da Contenda entre a Cidade e o Conde de Penaguiam - 
Volume III -  Fascículo I 
- Livro da Contenda entre a Cidade e o Conde de Penaguiam - 
Volume III -  Fascículo II 
- Livro da Contenda entre a Cidade e o Conde de Penaguiam - 
Volume III -  Fascículo III. Importante repositório de fontes históricas. 
Colecção incompleta.

€100 - 180

77   
CORREIA, Gaspar, 1495-1561
Lendas da Índia por (…) Publicadas de Ordem da Classe de 
Sciencias Moraes, Politicas e Bellas Letras da Academia Real das 
Sciencias de Lisboa e sob a Direcção de Rodrigo José de Lima 
Felner. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1922. - 8 tomos em 4 
vols. : [2], XXX, 1013 ; 985 ; 909 ; 756, 98 p. : (28 cm) : Il. : Enc. Muito 
bom exemplar. Encadernado em meias-francesas, com ferros a ouro 
nas lombadas, mantendo as capas de brochura. O tomo IV, partes I 
e II pertence à primeira edição, impressa em Lisboa, pela Academia 
Real das Ciências, em 1864 e 1866. Colecção completa. 

€150 - 300
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91   
DEL RIVERO, Casto Maria, 
La moneda arábigo-española. Compendio de numismática 
muçulmana. Madrid: Imprenta del Estalislao Maestre, 1933. - XV, 
[1], 193, [1] p. : (23 cm) : Il.  Enc. Ilustrado no texto e em extratexto, 
incluindo desdobráveis. Pequeno defeito (mancha de tinta) nas 
margens inferiores, junto ao festo, nas pp. 183-190. Encadernação 
meia-francesa, mantendo as capas de brochura, bem conservada.

€30 - 50

Lote 91
92   
DELLON, Charles, 1650-c.1710
Relation de L’inquisition de Goa. Paris: Daniel Horthemels, 1688. - 
[16], 251, [13] p. : (6 grav.) : (15 cm) : Car. Exemplar em bom estado 
de conservação. Cartonagem coeva, ilustrado com 6 gravuras. 
Segunda edição, a primeira é de Leyde, (Daniel Gaasbeek, 1687). 
Charles Dellon (1649-1709), médico francês, narra neste livro os 
quatro anos de cativeiro, na Índia no Brasil e em Lisboa, passados 
às mãos da Inquisição portuguesa. Pouco vulgar.

€350 - 600

86   
COUTINHO, José Joaquim da Cunha de Azeredo, 1742-1821
Analyse sur la justice du commerce du rachat des esclaves de 
la côte d’Afrique. Londres: Imprimerie de Baylis, 1798. [2], XVII, [1], 
68 p. : (21 cm) : Enc. Bom exemplar, apresentando uma assinatura 
de posse no frontispício. Encadernação coeva inteira de carneira. 
Primeira edição. Este trabalho foi editado em português apenas em 
1808. Borba de Moraes considera este um livro raro. [Bibliographia 
Brasiliana, vol. 1, p. 194] 

€450 - 900

Lote 8687   
CORY, H.,
African figurines : their ceremonial use in puberty rites in 
Tanganyika. London: Faber And Faber, 1956. - 176 p. : (26 cm) 
: Il. Cart. Bom exemplar. Cartonagem do editor, em tela, bem 
conservada, com ilustrações a preto no texto.

€20 - 45

88   
DAVIDSON, David, 1884-1956 ; ALDERSMITH, Herbert, 1847-1918
The great pyramid its divine message. An original co-ordination 
of historical documents and archaeological evidences.  Vol. 
I - Pyramid Records. A narrative of New Discoveries Concerning 
Civilizations and Origins, Second Revised Edition, London: Williams 
And Norgate, Ltd, 1925. - [4], 568 p. : (28 cm) : Il. : Enc. Bom exemplar. 
Encadernação de editor, com ilustrações a preto em texto e 
extratexto e tabelas em desdobrável.

€15 - 25

Lote 88

Lote 92
93   
DELOUME, Antonin, 1836-1911
Les manieurs d’argent a Rome jusqu’a l’empire, les grandes 
campagnes par actions des publicains Les financiers maitres 
dans l’État. - Les millions de Cicéron les actionnaires. - Le marché. 
- Le jeu par (…) étude historique. Deuxiéme édition corrige et 
augmentée, Paris: Ernest Thorin Éditeur, 1892. - [4], XI, [1], 351 p. : 
(22 cm) : Enc. Encadernação meia-francesa, com ferros a ouro na 
lombada, bem conservada. Exemplar acidificado. 

€25 - 45

94   
DEUCHAR, David, 1743-1808

A collection of etchings after the most eminente masters 
of the dutch and flemish schools particulary Rembrandt, 
Ostade, Cornelius, Bega and Van Vliet. Accompanied with 
sundry miscellaneous pieces and a few original designs by... 

89   
DAVIS, Robert Henry, 1870-1965
Breathing in irrespirable atmospheres and, in some cases, also 
under water. Including a short history of gas and incendiary 
warfare from early times to the present day, the physiology of 
respiration, breathing at high altitudes, resuscitation, the evolution 
of breathing apparatus, modern gas masks and other respiratory 
apparatus with accounts of some mine rescue and recovery 
operations, etc. With a Foreword by Professor Sir Leonard E. Hill. 
London: The Saint Catherine Press, [s.d. 194?]. - XI, 386 p. : 25 cm : Il. : 
Enc. Bom exemplar, muito ilustrado. Encadernação editorial.

€30 - 75

90   
DE VIO, Tommaso, 1469-1534 ; ROSÁRIO, Diogo do, ?-1580, O.P.
Summa caietana tresladada em portugues, cõ muytas 
annotações & casos d[e] consciencia, & decretos do sagrado 
concilio tridentino polo Padre Frey Diogo do Rosayro da Ordem 
de Sam Domingos ... Esta taxado em cento e trinta reis em 
papel. Em Braga : por Antonio de Maris Impressor do Senhor 
Arcebispo, 1566. [12], 459 f. : (15 cm) : Enc. Exemplar em razoável 
estado de conservação, restaurado no rosto e nos 2 últimos fólios, 
encadernação inteira de carneira (séc. XIX). Raríssima edição em 
português. [Anselmo 841; Palau 209053]

€1.500 - 2.500

Lote 90
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98   
DORNELLAS, Afonso de, 1880-1944
História e Genealogia. Desenhos do mesmo autor. I volume (a 
XIV). Lisboa: Livraria Ferin (Casa Portugueza), 1923-1926. - 14 vols. : 
(26 cm) : Il. : Enc. Ilustrados no texto e em extratexto, com desenhos 
(alguns do autor), fotografias, desdobráveis. Exemplar muito bem 
conservado, com raros picos de acidez, nas páginas iniciais e finais 
de alguns dos volumes. Encadernações inteiras em chagrim, com 
embutidos na lombada e ferros a ouro nas pastas e lombada, 
mantendo as capas de brochura, muito bem conservadas. 
Colecção completa.

€750 - 1.400

Lote 98
99   
DUCROS, Alain, 
Netsuke & Sagemono. Grandes-Les-Valence: Takaramono, 1978. 
- 179, [5] p. : (25 cm) : Il. : Cart. Muito bom exemplar, valorizado 
com uma dedicatória autógrafa. Ilustrado no texto, a negro, e em 
extratexto com 4 estampas a cores. Cartonagem do editor, em tela, 
com sobrecapa ilustrada, muito bem conservada.

€100 - 150

100   
ECKARTSHAUSEN, Karl Von, 1752-1803
A doutrina secreta dos Rosacruzes e outras cartas. Lisboa: 
Edições Alfaómega, 1979. - 111 p. : (21 cm) : Cart. Bom exemplar. 
Cartonagem do editor, em tela, bem conservada.

€20 - 35

101   
EDMUNDO, Luís, 1878-1961
A côrte de D. João no Rio de Janeiro (1808-1821). Rio de Janeiro: 
Imprensa Nacional, 1939. 3 vols. - 802 p., VI, [2] p. - 232 estampas. 
(paginação seguida nos 3 volumes) : (25 cm) : Ilustrados : Enc. Bom 
exemplar. Ilustrados no texto e em extratexto. O volume III apresenta 
no final gravuras de “Voyage Pittoresque au Brésil”, de Maurice 
Rugendas, e da obra com o mesmo nome, de Jean Baptiste Debret. 
Encadernação de editor, em tela, com ferros decorativos nas pastas 
e lombadas.

€35 - 70

102   
[Encyclopédie Méthodique]
Planches de L’Encyclopédie Méthodique [Ou Ordre de Matieres; 
par une Societé de Gens de Lettres de Savans et d’Artistes 
Précédée d’un Vocabulaire Universel, Servant de Table pour 
tout l’Ouvrage Ornée des Portraits de Mm. Diderot D’Alembert, 
premiers Éditeurs de l’Encyclopédie], Nouvelle Édition Enrichie de 
Remarques Dédiée à la Sérénissime République de Venise. Tome 
Troisieme (a Tome Sixieme). À Padoue: [s.n.], 1786-1790. - 4 vols. : VIII 
p., [173 gravuras] ; VIII p., [161 gravuras] ; VIII p., [177 gravuras] ; VIII 

Edinburgh: 1803. - 2 vols. : [83] ; [77] f. : (39 cm) : Il. : Enc. Bom 
exemplar. Encadernação da época, meia-francesa, com sinais de 
manuseamento. As gravuras são impressas à parte e montadas nos 
fólios, 331 gravuras montadas em 158 fólios. Primeira edição.

€750 - 1.500

Lote 94

[Encadernação]
95   
Diario ecclesiastico, historico, e astronomico para o Reyno de 
Portugal, principalmente para a cidade de Lisboa com o Lunario 
correcto e com noticias novas, e curiosas para o anno de 1744. 
Bissexto, Ordenado pela Congregaçam do Oratorio de Lisboa. 
Lisboa: Na Regia Officina Sylviana e da Academia Real, [s.d. 1744?]. 
- 118, [2] p. : (10 cm) : Enc. (c/ estojo). Magnífica encadernação, 
inteira de pele, com profusa decoração a ouro nas pastas e 
lombada, com um pequeno defeito (falta de pele) na lombada, 
acondicionada num estojo “tabaqueira”, em pele, decorado com 
ferros a ouro. Exemplar dourado por folhas. Assinatura de posse, 
antiga, na guarda anterior.

€450 - 800

p., [250 gravuras] : (29 cm) : Il. : Enc. Exemplar em bom estado de 
conservação. Encadernação da época, inteira de pele mosqueada 
com ferros a ouro na lombada, razoavelmente bem conservada. 
Importante conjunto de 761 gravuras de artes e oficios.

€1.250 - 2.500

Lote 102
103   
Exposição de arte ornamental do districto de Vianna em Agosto 
e Setembro de 1896, em beneficio das obras do Monte de Santa 
Luzia. Phototypias da Casa E. Biel & Cª. Vianna do Castello: [s.n.], 
1898. - 40 p. : LXI estampas : (32 cm) : Br. Nota introdutória de 
Joaquim de Vasconcelos. Catálogo descrito por L. Figueiredo da 
Guerra, com texto de Sousa Viterbo. Dedicatória, (não autógrafa) na 
folha de rosto. Exemplar com sinais de manuseamento. 

€45 - 90

104   
EVANS, George Greenlief,
Illustrated history of the United States Mint with short historical 
sketches and illustrations of the branch mints and assay offices 
and a complete description of american coinage from the 
earliest period to the present time; the process of melting, refining, 
assaying, and coining gold and silver being fully described with 
biographical sketches of the mint officers from its foundation to 
the present time to which are added a glossary of mint terms and 
the latest official tables of the operations of the different mints and 
assay offices, showing the annual products of gold and silver in 
the United States and foreign countries with monetary statistics of 
the world (…) new revised edition… Philadelphia: George G. Evans, 
1892. - VI, 179, [5] p. : (22 cm) :  Il. : Enc.  Muito ilustrado, a negro, no 
texto e em extratexto. Bom exemplar, no seu interior. Encadernação 
do editor em tela, com marcas de humidade nas pastas.

€30 - 60

Lote 95
96   
DIEUDONNÉ, Adolphe, 1868-1945
Les monnaies capétiennes ou royales françaises (…) de Louis IX 
(Saint Louis) à Louis XII. Paris: Librairie Ernest Leroux, 1932. - [4], XXXIII, 
[1], 406, [6] p. - XXXVI estampas. : (28 cm) : Il. : Enc. Bom exemplar. 
Ilustrado, em extratexto, a negro. Encadernação meia-inglesa, 
mantendo a capa de brochura anterior, bem conservada.

€25 - 50

97   
DONA BENTA.
Comer Bem. 1001 Receitas de Bons Pratos. 34.ª Edição. São Paulo: 
Companhia Editora Nacional, 1948. - 560 p. : (22 cm) : Il. : Cart. Bom 
exemplar. Cartonagem editorial. Interessante e popular livro de 
cozinha brasileira, pouco vulgar.   

€30 - 50

Lote 97
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114   
FERREIRA, António, 1528-1569
Poemas lusitanos do doutor... Segunda Impressão, emendada, e 
accrescentada com a vida, e comedias do mesmo poeta. Tomo 
I (e II). Lisboa: Na Regia Officina Typografica, M DCC LXXI [1771]. 2 
vols. - [2], VIII, [2], 234 ; 183, [1], 160,  [8] p. : (16 cm) : Enc. Restauro 
(consolidação e preenchimento do suporte) na folha de rosto do 
Tomo II. Uma mancha de água atinge o II tomo, da p. 17 à p. 40. 
Bom exemplar. Encadernação meia-inglesa, com ferros a ouro 
nas lombadas, sendo que o tomo II  apresenta pequenos defeitos 
(trabalho de traça) na pele.  

€75 - 150 

        

Lote 114
115   
FERRO, António, 1895-1956
Salazar. O homem e a sua obra. Prefácio de Oliveira Salazar. 
Lisboa: Empresa Nacional de Publicidade, 1933. - XLI, [1], 228, [4] p. 
: (20 cm) : Enc. Bom exemplar. Encadernação inteira de pele, com 
ferros decorativos na lombada, mantendo a capa de brochura 
anterior. 

€35 - 50

116   
FERRO, António, (pref.) 1895-1956
Vida e arte do povo português. Lisboa: Secretariado de 
Propaganda Nacional, 1940. - [4], 259, [6] p. : (32 cm) : Il. : Enc. Muito 
bom exemplar. Encadernação inteira em veludo, com ferros a ouro 
na pasta anterior e lombada, mantendo as capas de brochura. 
Prefácio de António Ferro. Colaboração de Luís Chaves, Rocha 
Madahil, Vergílio Correia, Padre Moreira das Neves, entre outros. 
Ilustrado em extratexto, com litografias, a cores, e com fotografias a 
negro. Desenhos de Paulo Ferreira, fotografias de Mário Novais.

€75 - 120

117   
FLIESSBACH, Ferdinand,
Neueste Munzkunde. Abbildung und Beschreibung der (…) 
Gold-und silbermunzen mit Angabe ihres Gewichts, Feingehalts, 
ihrer Geltung und ihres Werthes, Zweiter Band, Leipzig: Verlag von 
Ernst Schafer, 1953. 2 vols. - XV, [1], 522 ; [4] p. (e 90 estampas) : 
(23 cm) : Il. Enc. Bom exemplar, no seu interior. O segundo volume 
é unicamente composto de litografias acompanhadas das 
respectivas legendas. Encadernação meia-inglesa da época, com 
defeitos nas lombadas (falta de pele). 

€60 - 90

118   
FOLQUE, Filipe, 1800-1874
Instrucções e regulamento para a execução e fiscalização dos 
trabalhos geodesicos, chorographicos e hydrographicos do 
Reino. Lisboa: Typographia da Academia Real das Sciencias, 1874. - 
[8], 152, [2] p. : [7 f. desd.] : (23 cm) : Br. Bom exemplar. Invulgar. 

€20 - 40

105   
EVANS, George Greenlief, 
Illustrated history of the United States Mint with short historical 
sketches and illustrations of the branch mints and assay offices 
and a complete description of american coinage from the 
earliest period to the present time; the process of melting, refining, 
assaying, and coining gold and silver being fully described with 
biographical sketches of the mint officers from its foundation to 
the present time to which are added a glossary of mint terms and 
the latest official tables of the operations of the different mints and 
assay offices, showing the annual products of gold and silver in 
the United States and foreign countries with monetary statistics of 
the world (…) new revised edition… Philadelphia: George G. Evans, 
1893. - VI, 179, [5] p. : (23 cm) : Il. Enc. Bom exemplar, no seu interior. 
Muito ilustrado, no texto e em extratexto. Encadernação do editor 
em tela, com marcas de humidade nas pastas, ferros a ouro na 
pasta anterior, com medalhão representando Cristóvão Colombo.

€30 - 60

106   
FAGG, William, 1914-1992
L’art nègre. Ivoires afro-portugais. Prague: Artia, 1959. -  XXIII, [3] 
p. - 46 estampas : (29 cm) : Il. Cart. Ilustrado a preto, em extratexto, 
com fotografias de W. & B. Forman. Cartonagem do editor, em tela 
decorada. 

€45 - 75

107   
FAGG, William, 1914-1992
Tribes and forms in african art. London: Methuen, 1965. - 122 
p. : (29 cm) :  Il. : Cart. Bom exemplar. Profusamente ilustrado 
a preto no texto e em extratexto. Cartonagem do editor, bem 
conservada.   

€20 - 35

108   
FELGAS, Hélio Augusto Esteves, 1920-2008
Timor português. Lisboa: Agência Geral do Ultramar, 1956. - 570,  [2] 
p. : (23 cm) : Il. : Br. Ilustrado no texto e em extratexto, com fotografias 
e mapas. Exemplar com alguma acidez nas capas de brochura. 
Assinatura de posse na folha de rosto.

€20 - 40

109   
FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Ángel, 1821-1880
Mi mision en Portugal. Anales de ayer para enseñanza de 
mañana. Paris / Lisboa:   E. Belhatte / Bertrand, [s.d. 1876?] -  XVI, 
725, [2] p. - (22 cm) - Enc. Bom exemplar. Encadernação meia-
inglesa, com sinais de manuseamento.

€150 - 300

110   
FIGUEIRA, Luís [Maria], 1898-1973
Miragem africana. O preço da civilização em África. Romance 
de vida colonial, sertaneja, de Angola, focando os usos, 
costumes, indumentária, fétichismos, tradições de algumas 
tribos. Porto: Companhia Portuguesa Editora, 1935. - 329, [7] p. : 
(19 cm) : Br. Assinatura de posse no rosto. Exemplar com sinais de 
manuseamento. 

€25 - 45

111   
FIGUEIREDO, António Pereira de, 1725-1797
Analyse da Profissão de Fé do Santo Padre Pio IV. Lisboa: Na Offic. 
De Simão Thaddeo Ferreira, M. DCC. XCI [1791]. - [8], 92 p. : (22 cm) 
: Enc. Exemplar com alguma acidez nas páginas iniciais e finais e 
insignificantes anotações antigas nas margens das pás. 27, 34 e 83. 
Encadernação recente meia-francesa. 

€ 50 - 100

119   
FONSECA, Pedro da, 1528-1599
Petri Fonsecae Societatis Jesu Institutionum Dialecticarum, Libri 
octo, Emendatius quàm antehâcediti. Quibus accessit eivsdem 
Jsagoge philosophica, nunc primum in Germania typis excusa. 
Cum librorum argumentis, Indice copiosissimo capitum & rerum, 
(Vinheta tipográfica). Ingolstadii: Ex Officina Typographica Davidis 
Sartorii, 1595. - [2], 682, [36] p. : (16 cm) : Enc. Bom exemplar 
apresentando ocasionais sublinhados e anotações (incluíndo o 
rosto) a tinta, antigos, sem prejuízo do texto. Encadernação coeva, 
em pergaminho gravado a seco, com restauro antigo da lombada, 
com o título caligrafado e vestígios de fechos. Corte das folhas 
carminado. Raro.

€750 - 1.250

Lote 119

[Manuscrito]
120   
Forma do governo das provincias unidas dos Paizes Baixos. 
[s.d. séc. XVII/XVIII]. - [5 brancos], 18, [5 brancos] f. : (21 cm) : Enc. 
Muito bom exemplar. Encadernação coeva, inteira de pele, com 
ferros a seco nas pastas e a ouro na lombada, bem conservada. 
A obra divide-se em 10 capítulos, a saber: I- Forma dos Governos...; 
II- Do modo porque se governaõ  os Estados e do Supremo 
Conselho. III- Sobre as couzas do Mar. IV- Do Governador, e General 
das Provincias. V- Do modo porque se lanção os tributos. VI- Das 
Companhias da India Oriental e Occidental. VII- Do modo porque 
se vendem as fazendas que vem para as Companhias, e como se 
fas a distribuiçãoo para os interessados. VIII- Do governo de cada 
huã das Provincias. IX- Das imposições e tributos, e do modo porq 
se cobraõ. X- Das companhias de Infanteria, Officiais dellas, e do 
soldo que tem. Com carimbo de posse (Casa de Cadaval) na 
guarda anterior. 

€450 - 750

Lote 120

Lote 111
112   
FIGUEIREDO, José Pinto Cardoso de Beja e, (trad.)
Exame da constituição de D. Pedro, e dos direitos de D. Miguel, 
dedicado aos fieis portuguezes. Traducção do francez por 
J.P.C.B.F. Lisboa: Impressão Regia, 1829. - [8], 166, [2] p. : (21 cm) : 
Enc. Bom exemplar, ao qual foi encadernada junto ao rosto uma 
gravura alusiva ao “Milagre de Ourique”, com um verso de Camões. 
Encadernação de trabalho moderna. 

25 - 50

Lote 112
113   
FERNANDES, Manuel Bernardo Lopes, 1797-1870
Memória das moedas correntes em Portugal desde o tempo dos 
romanos, até o ano de 1856 por (...), socio efectivo da Academia 
Real das Sciencias de Lisboa. Parte primeira (e segunda), Lisboa: 
Na tipographia da mesma Academia, 1856. - 2 tomos em 1 vol. 
-  [4], 357, [7] p. : (27 cm) : Il. Enc. Muito bom exemplar. Ilustrado no 
texto, com estampas alusivas ao tema. Encadernação antiga, meia-
francesa com ferros a ouro na lombada e a seco nas pastas, muito 
bem conservada. 

€50 - 100

Lote 113
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122   
ALEXANDRE, José,
[Lisboa - Colecção de vistas estereoscópicas.]
José Alexandre & C.ª - Rua do Chiado nº10 e 12, [s.d.]. - (17,4 X 8,4 
cm) - Muito bom estado de conservação. Trata-se de uma colecção 
de 81 Vistas Stereoscopicas composta por: 57 Vistas Stereoscopi-
cas de Lisboa; 17 Vistas Stereoscopicas de Cintra; 5 Várias. Raro 
conjunto.

€1.250 - 2.000

Lote 122
123   
[Angola] La Mission en 1890. L’Ordre du Saint Esprit. Huilla. 
Province d’Angola. Possession portugaise. Álbum de 28 x 22 
cm, com 50 fotografias (27 de Angola e 23 da Ilha do Príncipe). 
Fotografias de tamanhos diversos (sendo as maiores 22,5 x 19 cm 
e as menores 16 x 11,5 cm), montadas sobre 24 f. de cartolina, 27 
x 24,5 cm e identificadas com notas manuscritas - de época - à 
cabeça e ao pé. Exemplar desconjuntado, e fragilizado. Conjunto 
único de grande interesse histórico e etnográfico. Peça de 
colecção.

€1.000 - 1.800

121   
ALVES, D. Elliott, 1870-1947
Kodak Panorama. (Álbum oblongo 19x44,5 cm) :  (com 18 
fotografias panorâmicas 31x10 cm) :  1901. Conjunto em muito 
bom estado de conservação. Com o ex-libris de D. Elliot Alves. As 
fotografias são: 8 de Lisboa; 1 de Sintra; 2 de Madrid; 1 de Córdova;  
1 de Sevilha; 5 Minas de Rio Tinto (Espanha). Todas as fotografias 
estão identificadas com notas manuscritas, e algumas datadas 
1901 e assinadas D.E.A. Duncan Elliott Alves foi um magnata 
neozelandês do petróleo e minas, a viagem da qual resultaram 
estas formidáveis fotografias poderá ter a ver com os interesses 
que representava no mundo da exploração mineira. Conjunto de 
grande valor histórico.

€500 - 900

Lote 123
124   
BIEL, Emilio, 1838-1915 (edit.) ; BRÜTT, F., ; MORAES, Cunha, (dir.).
A Arte e a Natureza em Portugal. Album de photographias com 
descripções; clichés originaes; copias em phototypia inalteravel; 
monumentos, obras d’arte, costumes, paisagens. Porto, Emilio 
Biel & c.ª - Editores, 1902-1908. - 8 vols. : oblongos (30x40 cm) : 
[56] p. : [48 estampas] ; [54] p. : [48 estampas] ; [58] p. :  [48 
estampas] ; [60] p. : [48 estampas] ; [58] p. : [48 estampas] ; [58] 
p. : [48 estampa] ; [54] p. : [48 estampas] : [56] p. : [48 estampas] 
: Enc. Bom exemplar com ocasional acidez no texto. Insignificante 
trabalho de traça no volume terceiro. Assinatura de posse no último 
volume. Encadernações de editor, razoavelmente conservadas: 
apenas o último volume apresenta um defeito (pequena falta de 
pele) na lombada. Obra ilustrada com um total de 384 reproduções 
fotográficas de grande formato. Texto bilingue: português e francês, 
onde colaboram nomes como Joaquim de Vasconcelos, Gabriel 
Pereira, Júlio de Castilho, Carolina Michaëlis de Vasconcelos, José 
Caldas, M. Vieira Natividade, Ramalho Ortigão, Conde d’Arnoso, 
Vicente Almeida d’Eça, A. Gonçalves, Manuel Monteiro, D. João de 
Castro, Augusto Fuschini, entre outros. 

€500 - 900

Lote 124

[Fotografia, Lote 121 a 136]

Lote 121
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Lote 128
129   
MARJAY, Frederic, 
Salazar na intimidade. Texto e realização de (...) Fotografias de 
António Rosa Casaco. Lisboa: Edição Dr. Marjay, 1954. - 16, (56 
estampas), [4] p. : (28 cm) : Cart. Bom exemplar. Cartonagem do 
editor, ilustrada.

€30 - 50

130   
MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS DA GUERRA.
Primeira brigada de reconhecimento militar do littoral do 
reino, organizada pelo Ministério dos Negocios da Guerra 
em portaria de 28 de Fevereiro de 1890, e incumbida de 
proceder, conjuntamente com o alludido reconhecimento, à 
elaboração dos Planos Gerais de Defesa da Costa e Portos de 
Mar, respectivos à zona dos seus estudos. Collecção de vistas 
photographicas de alguns dos principais pontos compreendidos 
entre a foz do rio Minho e a do Mondego. Lisboa: Ministério dos 
Negócios da Guerra, 1893.- [2] f., (e 14 fotografias de 62) : (oblongo 
26x37 cm) : por encadernar. Trata-se de parte de um raríssimo 
álbum que teria originalmente 65 fotografias mas que apenas estão 
presentes 14 neste exemplar, ainda assim trata-se de uma peça 
de grande interesse. As fotografias (16,5x22,5 cm) encontram-se 
montadas em fólios com os títulos e cercaduras impressas e estão 
muito bem conservadas.

€400 - 750

[Conjunto de vistas estereoscópicas em vidro]
125   
Collecção - M. Almeida (4 placas)
- El-Rei D. Carlos (regresso das Ilhas: 1901) 53
- O mar da Nazareth. 43
- 16 Santarem Mercado
- Cascaes - Regata - 1901

Cascaes. [Cena de praia com barcos e pessoas]. Ass. V. B. Worm : 
Cascaes 1901

Cervin et glacier du Cervin. Juillet 1898 (manuscrito). : Victor Selb 
1897.

Gradil. (cena de rua).

(Cena de praia, descarga de navio em carro de bois)

(Cena de rua, com mula, Alentejo?)

(Cena de feira)
Interessante conjunto de 10 placas (positivos) em vidro (8,4 x 16,8 
cm). Em razoável estado de conservação. Pouco vulgar.

€450 - 750

Lote 125

Lote 130
131   
RELVAS, Margarida,
Instantâneo - Arredores da Gollegã (título manuscrito sobre a 
fotografia em caligrafia da época). Fotografia (22,8x16,7 cm) 
montada em cartão (24,6x30,4 cm) impresso com monograma 
de Margarida Relvas à cabeça (parcialmente cortado) e com 
a legenda MELLE. MARGUERITE RELVAS GAND 1880 (mostrando as 
medalhas recebidas). Tem ainda manuscrito, na mesma caligrafia 
do título, sob a legenda anterior: Medaille de l’exposition des artes 
decoratifs - Paris 1882. Exemplar um pouco empoeirado e com 
alguns riscos, ainda assim trata-se de uma peça de colecção.

€150 - 250

Lote 131

126   
Fotografias da Família Real

- D. Maria Pia, D. Luís, D. Augusto e D. Fernando. Lisboa: Francisco 
Augusto Gomes, [1863]. Positivo montado sobre cartão (8,3 x 6,3 
cm) aparado na altura.

- D. Carlos, no seu berço, com os pais e com a ama de leite. 
Lisboa: Francisco Augusto Gomes, [1863]. Positivo montado sobre 
cartão (8,3 x 6,3 cm) aparado na altura. 

- D. Fernando. Lisboa: Francisco Augusto Gomes, [s.d.]. Positivo 
montado sobre cartão (10,4 x 6,3 cm)

- Rei D. Luís I de Bragança, sentado em traje de caça (estúdio). 
[s.l. Itália?]: [sn. Cesare Bernieri?], [s.d. 1865]. Positivo montado sobre 
cartão (10,4 x 6,2 cm). Com pequenos defeitos.

 - Rei D. Luís I de Bragança, fardado de Almirante. [s.l.: s.n., s.d.]. 
Positivo montado sobre cartão (10,3 x 6,4 cm). Com pequenos 
defeitos.

- Rainha D. Maria Pia, em pé (estúdio). [s.l.: s.n., s.d.]. Positivo 
montado sobre cartão (10,4 x 6,3 cm). 

- Rainha D. Estefânia de Hohenzollern-Sigmaringen. (Fotografia de 
uma pintura).  [s.l.: s.n., s.d.]. Positivo montado sobre cartão (8,4 x 
5,8 cm aparado). 
Conjunto de 7 fotografias.

€75 - 125

Lote 126
127   
GAGEIRO, Eduardo,
Gente. Documentário fotográfico. Lisboa: Editorial «O Século», 1971. 
- [156] p. : (30 cm). : Il. : Cart. Muito bom exemplar. Cartonagem de 
editor em tela, com sobrecapa ilustrada, muito bem conservada. 
Texto de José Cardoso Pires. Tiragem (1500 exemplares) numerada 
e assinada pelo autor, arranjo gráfico de Paulo Guilherme. 

€75 - 125

128   
LAURENT, Jean, 1816-1886
Spain & Portugal. [álbum de fotografias]. Madrid: J. Laurent y Cia., 
[s.d. 1879?] -  (oblongo 38x28 cm) : (72 fotografias 23x32 cm). 
Algumas das fotografias têm o título impresso na própria mancha 
fotográfica, ao pé. O álbum compõe-se das seguintes fotografias: 
1 Murillo (pintura) ; 29 de Granada-Alhambra ; 2 de Granada-
Catedral ; 13 de Lisboa ; 8 de Sintra ; 1 de Mafra ; 4 de Alicante 
(22,5x16,5 cm) ; 1 de Valencia (22,5x16,5 cm) ; 5 de Tarragona 
(22,5x16,5 cm) ; 6 de Barcelona (22,5x16,5 cm); 2 de trajes típicos 
(9,5x5,5 cm). Raro.

€1.500 - 2.500
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136   
Views of Lourenço Marques. [s.l.: s.n., s.d. 
192?]. - [28 reproduções fotográficas] : 
(oblongo 18x23 cm) : Cart. Bom exemplar. 
Cartonagem editorial, bem conservada, 
embora com falta da guarda posterior. 
A primeira e a última fotografia são de 
dupla página. Raro.

€50 - 100

137   
FRANQUE, Domingos José, 1885?-1966
Nós, os Cabindas. História, leis, usos e costumes dos povos de 
N´Goio. Lisboa: Editora Argo, 1940. - 230, [10] p. : (19 cm) : Il. : Br. 
Assinatura de posse na folha de rosto. Ilustrado com o retrato do 
autor. Exemplar em muito bom estado de conservação. 

€25 - 50

138   
GALVÃO, Henrique, 1895-1970 ; CRUZ, Freitas, ; MONTÊS, António,
A caça no império português. Porto: Editoral Primeiro de Janeiro, 
1943. - 2 vols. :  638, [2] p. [paginação seguida nos 2 volumes] : (32 
cm) : Il. : Enc. Muito bom exemplar. Profusamente ilustrado, no texto 
e em extratexto, com colaboração artística de Neves e Sousa, José 
Américo Pires de Moura, entre outros. Encadernações editoriais em 
tela, com ferros a ouro nas pastas e lombadas.

€150 - 250

139   
GALVÃO, Henrique, 1895-1970 ; CABRAL, Teodósio, : PRATAS, Abel,
Da vida e da morte dos bichos. Subsídio para o estudo da fauna 
de Angola e notas de caça. I Volume (Elefantes e Rinocerontes) 
( a V Volume- Narrativas da Caça Grossa em África), Lisboa: 
Livraria Popular de Francisco Franco, [s.d.]. 5 vol. : 242, [2] ; 222, 
[2] ; 233, [5] ; 229, [5] ; 252, [4] p. : Il. : (24 cm) : Enc. Bom exemplar. 
Encadernação da época, meia-francesa, com ferros a ouro na 
lombada, bem conservada e mantendo as capas de brochura. 
Colecção completa composta por volumes de diferentes edições.

€100 - 200

Lote 139

132   
ROSSIER, Pierre Joseph, 1829 - ca.1897
3 Estereotipias da série “Views in China”  publicada pela casa 
londrina Negretti & Zambra em 1959.

- ”Canton. The Landing Place, Taken from the House of the 
Commissariat” No.6, (8,4 x 17,3 cm), [‘NZ’ gravado no negativo]. 
Com pequeno defeito.

- ”Canton. Panorama overlooking Treasury Street” No.13, (8,4 x 17,3 cm). 
Muito bom estado de conservação.

- ”Canton. Entrance to the Imperial College” No.36, (8,4 x 17,3 cm), 
[“NZ” gravado no negativo]. Muito bom estado de conservação.
Pierre Joseph Rossier, fotógrafo suíço contratado por Negretti & 
Zambra para fotografar o Oriente, esteve na China entre1858-1862 
onde produziu as fotografias que estiveram na origem desta 
primeira colecção comercial de vistas da China, publicada em 
1859. São hoje raras no mercado as estereotipias desta série.
€450 - 800

Lote 132
133   
RUFINO, José dos Santos, 
Albuns fotográficos e descritivos. Colónia de Moçambique. / 
Photographic and descriptive albums. Portuguese East Africa. 
Panoramic views of the town / Albums photographiques et 
descriptifs. La colonie portugaise de Mozambique. Panoramas 
de la ville. Hamburgo: Broschek & Co., 1929. - 10 vol. oblongos 
(22,5x30 cm) : Il. : Br. Muito bom exemplar. Profusamente ilustrados 
com fotografias a negro (sendo várias desdobráveis), com texto 
em português, inglês e francês, assim distribuídos:  vol. I - Lourenço 
Marques;  vol. II, Lourenço Marques- Edifícios Públicos, Porto, Caminhos 
de Ferro; vol. III, Lourenço Marques - Aspectos da Cidade, Vida 
Comercial, Praia da Polana; vol. IV, Distrito de Lourenço Marques- 
Indústrias e Agricultura, Aspectos das Circunscrições; vol. V, Gaza 
e Inhambane - Aspectos Gerais; vol. VI,  Distrito de Quelimane - 
Aspectos Gerais; vol. VII, Distrito de Moçambique - Aspectos Gerais; vol. 
VIII, Distrito de Téte e Territórios de Cabo Delgado (Niassa) - Aspectos 
Gerais; vol. IX, Manica e Sofala - (Companhia de Moçambique), 
A Cidade da Beira. Aspectos do Território; vol. X, Raças e Costumes 
Indígenas e Alguns Exemplares da Fauna Moçambicana. Colecção 
completa, conjunto raro e valioso.

€500 - 900

140   
GALVÃO, Henrique, 1895-1970
Outras terras outras gentes (viagens em África). Primeiro volume 
(e segundo volume). Porto: Empresa do Jornal de Notícias-Litografia 
Nacional, [s.d. 194?]. 2 vols. : 625, [15] p. [paginação seguida nos 
2 volumes] : (30 cm) :  Il. : Enc. Muito bom exemplar. Profusamente 
ilustrado no texto e em extratexto, com colaboração artística de 
José Américo Pires de Moura, Eduardo Malta, Fausto Sampaio, Neves 
e Sousa, Martins Barata, António Ayres, Rui Filipe, com fotografia de 
Elmano da Cunha e Costa. Encadernação do editor, em carneira, 
com ferros a ouro e a seco nas pastas e lombadas, mantendo as 
capas de brochura.

€150 - 250

141   
GALVÃO, Henrique, 1895-1970  ;  SELVAGEM, Carlos, (pseud. de 
Carlos Afonso dos Santos 1890-1973) 
Império ultramarino português (monografia do império). Lisboa: 
Empresa Nacional de Publicidade, 1950-1953. - 4 vols. : 407, [3] ; 421, 
[1] ; 474 ; 440 p. : (24 cm) : Il. : Br. Ilustrados com estampas impressas 
em separado. Bom exemplar,  assinaturas de posse nos anterrostos. 
I vol.- Introdução. Cabo Verde, Guiné. ; II vol. Guiné (continuação), S. 
Tomé e Príncipe. ; III vol. Angola. ; IV Vol. Moçambique, Índia, Macau, 
Timor. 

€80 - 150

142   
GALVÃO, Henrique,1895-1970
Terras do feitiço (Contos africanos). Lisboa: Parceria António Maria 
Pereira, [s.d.]. - 199, [5] p. : (17 cm) : Enc. Bom exemplar, assinatura 
de posse na folha de rosto. Encadernação inteira de tela, mantendo 
as capas de brochura, ilustradas.

€10 - 20

143   
GALVÃO, Henrique, 1895-1970
O sol dos trópicos (romance colonial). Lisboa: Tip. da Empresa 
do Anuário Comercial, 1936. - 322, [2] p. : (20 cm) : Br. Exemplar em 
razoável estado de conservação.

€20 - 40

Lote 133
134   
SILVA, Antero Frederico Ferreira de Seabra da Mota e, 1821-1883
Torre dos Clérigos no Porto. - [s.d. 1860?] : Fotografia (22x28,5 cm) 
que tem como processo fotográfico o papel salgado. Exemplar 
colado sobre cartão (31,5x32 cm) impresso com cercadura 
e títulos, apresenta um carimbo, oval, a seco com a legenda 
“ANTHERO FREDERICO DE SEABRA / PHOTOGRAPHIA / PORTUGAL”. 
Exemplar manchado. Raríssimo exemplar de uma obra de um 
pioneiro da fotografia portuguesa. Aparentemente esta fotografia 
será idêntica à que figura no Álbum Setubalense, do mesmo autor. 
[Informação em linha: http://autoridades.arquivos.pt] 

€350 - 600

Lote 134
135   
SOUZA & PAUL
[Parada Automóvel]. [s.l. Nova Goa]: Souza & Paul, [s.d. 192?]. - 
Fotografia (15,4x20,8 cm) montada sobre cartão (25,2x30,3 cm) de 
fundo verde com passepartout floral branco impresso em relevo, no 
canto inferior direito, que embora danificado, pode ler-se Souza & 
Paul Fotógrafos. Muito bom exemplar.

€50 - 80

Lote 135

Lote 136
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150   
GAZETA DE LISBOA. Num. 1, terça feira 1 de Janeiro de 1788 (a 
LII, sabado 30 de Dezembro de 1797). Lisboa: Na Regia Officina 
Typografica, 1788 (a 1797). 9 volumes : (22 cm) : Enc. Bom exemplar, 
aparado somente à cabeça. Encadernação antiga, meia-
francesa em pele mosqueada, ferros artísticos a ouro na lombada, 
bem conservada. Invulgar e valioso conjunto deste importante 
periódico. 

€900 - 1500

Lote 150
151   
GOMES, António Carlos, 1836-1896
Il Guarany. Opera-Ballo in quattro atti. Musica del Mº. [Maestro] 
Cav.e [Cavaliére] A. Carlos Gomes. Canto in Chiave di Sol con 
accomp.to di Piano-Forte. Milano: Stabilimento Musicale di F. Lucca. 
[s.d.]. - [465] p. (núm. diversificada) : (30 cm) : Il. : Enc. Exemplar 
afectado por alguma acidez do papel, embora bem conservado 
e aparado somente à cabeça. Encadernação inteira de vitela, 
com ferros dourados na lombada e pastas, mantendo a capa de 
brochura anterior, muito bem conservada. Frontispício (a cores) e 
retrato do autor litografados pela Lit. Flli Doyen, Torino. Pouco vulgar.

€75 - 150

Lote 151

144   
GALVÃO, Henrique, 1895-1970
Antropofagos. Lisboa: Editorial «Jornal de Notícias», 1947. - 330, [2] 
p. : (24 cm) : Il. : Enc. Muito bom exemplar. Encadernação inteira de 
pele, (assinada Jesus e Costa, Lda.) com ferros a ouro nas pastas 
e lombadas, reproduzindo o desenho de José de Moura (da capa 
de brochura), mantendo as capas de brochura. Capa e desenhos, 
em extratexto, de José de Moura. Ilustrado também no texto com 
fotografias e desenhos. 

€75 - 125

Lote 144
145   
GALVÃO, Henrique, 1895-1970  
Por Angola (quatro anos de actividade parlamentar) 1945-1949. 
Lisboa: Gráfica Santelmo, [s.d. 1949]. - 363, [5] p. : (24 cm) : Br. Muito 
bom exemplar, por abrir.

€30 - 50

146   
GAMA, José Correa da,
Plano de Defensa para hum navio mercante artilhado, ao qual 
se ajunta hum breve discurso sobre a sua armação, e hum 
simples regimento de signaes para o combate de duas, ou 
mais embarcações, quando mutuamente pertendem defender-
se de hum Corsario; E terminado com a copia do Officio do 
Commandante do Navio mercante Princeza do Brazil, em que 
descreve circumstanciadamente o combate que tivera offerecido 
ao... Lisboa: Impressão Regia, 1819.- 62,[2] p. : (20 cm) : Br. Exemplar 
em razoável estado de conservação com ligeiro trabalho de traça 
junto ao festo e assinatura de posse no rosto conserva a capa de 
papel original. Com descrição de uma batalha naval contra piratas. 
Pouco vulgar.

€50 - 100

Lote 146

152   
GONÇALVES, Júlio,
Sul d’Angola e o quadrado da Môngua na epopêa nacional 
d’África. Notas dum expedicionário de 1914 a 1915. Lisboa, J. 
Rodrigues & C.ª, 1926. - 200 p. : (19 cm) : Il. : Enc. Bom exemplar. 
Assinatura de posse na folha de rosto. Encadernação inteira em 
tela, mantendo as capas de brochura. Ilustrado em extratexto, com 
fotografias.

€20 - 40

153   
GONÇALVES, M. Henrique,
Jornadas em África. Impressões da viagem presidencial a 
Moçambique. Lisboa: “Imagens de Portugal”, 1957. - 300 p. : (26 
cm) : Il. : Br. Capas de brochura com alguma acidez. Ilustrado em 
extratexto, com fotografias. 

€15 - 30

154   
Gravuras de Portugal, 2ª Série - Monumentos. [s.l.: s.n., s.d.]. - [8], 
(50 estampas), [8] p. : (35 cm) : Il. Enc. Bom exemplar. Ilustrado em 
extratexto. Encadernação inteira de pele mosqueada, com ferros a 
ouro na pasta (anterior) e lombada, muito bem conservada.

€20 - 40

155   
GREENAWAY, Kate, 1846-1901
Almanach pour l’Année 1884. - Paris: Librairie Hachette et Cie. [s.d. 
1883?]. [20] p. : (12 cm) : Il. : Br. Muito bom exemplar, ilustrado no 
texto. 

€30 - 50

156   
GUIMARÃES Júnior, Luís, 1845-1898
A. Carlos Gomes. Perfil Biographico. Rio de Janeiro: Typographia 
Perseverança, 1870. - 71, [1] p. : (24 cm) :  Il. : Br. Exemplar 
razoavelmente conservado, valorizado com uma dedicatória 
autógrafa. Ilustrado com o retrato de A. Carlos Gomes. 

€25 - 50

157   
GULLAND, William Giuseppe, 18??-1906
Chinese porcelain by (…) with notes by T. J. Larkin and four 
hundred and eighty-five illustrations. Vol. I (e II). London: Chapman 
& Hall, Ld., 1911. - 2 vols. XXIV p. ; XXXVIII, 506 p. (paginação seguida 
nos 2 volumes) : (23 cm) : Il. . Enc. Bom exemplar. Profusamente 
ilustrado a preto, em extratexto. Encadernação de editor,  em tela, 
com ferros a ouro nas pastas e lombadas.

€50 - 85

158   
HAGGARD, J. Rider, 1856-1925
Allan Quatermain being an account of his further adventures and 
discoveries in company with Sir Henry Curtis, Bart., Commander 
John Good, R.N. London: Longmans, Green, And Co., 1888. - [8], 
278, [2], 16 p. : (19 cm) : Il. : Enc. Exemplar em razoável estado de 
conservação. Encadernação do editor, em tela, com ilustrações a 
preto no texto e  em extratexto. 
€15 - 25

159   
HÁJEK, Lubor, ; FORMAN, Werner,
A book of chinese art: four thousand years of sculpture, painting, 
bronze, jade, lacquer and porcelain. London: Spring Books, 
1966. - 74, [2] p. - 192 estampas : (28 cm) : Il. : Cart. Bom exemplar. 
Profusamente ilustrado, em extratexto. Cartonagem do editor com 
sobrecapa ilustrada, com sinais de manuseamento.

€15 - 25

147   
GARNIER, Christine, 1915-1987
Férias com Salazar. Lisboa: Companhia Nacional Editora, 1952. 
- 233, [7] p. : (21 cm) : Il. (16 estampas) : Enc. Bom exemplar. (6.ª 
edição). Fotografias de António Rosa Casaco. Encadernação inteira 
de pele, com ferros a ouro na lombada, mantendo as capas de 
brochura. 

€25 - 40

148   
GARRETT, Almeida, 1799-1854
Folhas Cahidas. Lisboa: Em casa da viuva Bertrand e Filhos, 1853. 
- 110, [2] p. : (19 cm) : Enc. Exemplar com ocasional acidez, em 
consequência do tipo de papel. Encadernação coeva, meia-
inglesa, com ferros a ouro na lombada, bem conservada. Primeira 
edição, rara.

€80 - 150

Lote 148
149   
GASCO, António Coelho, : ABREU, António de,
Conquista, antiguidade, e nobreza da mui insigne, e inclita 
cidade de Coimbra, escriptas por (…) e obras inéditas de António 
de Abreu, amigo e companheiro de Luiz de Camões no Estado da 
India, offerecida ao mui alto e poderoso Senhor D. João Principe 
Regente por Antonio Lourenço Caminha (…). Segunda edição 
novamente corrigida. Lisboa: Impressão Régia, 1807. - [4], IV, 207, 
[7] p. : (16 cm) : Enc. Assinatura de posse na folha de rosto. Uma 
mancha de água afecta levemente uma parte do exemplar junto 
ao festo e margens superiores, encontrando-se de resto um bom 
exemplar. Encadernação inteira de carneira, não coeva, com ferros 
a ouro nas pastas e lombada, muito bem conservada. Exemplar 
aparado somente à cabeça.

€25 - 50

Lote 149



34 35

167   
JANEIRO,  Armando Martins, 1914-1988
O jardim do encanto perdido, aventura maravilhosa de 
Wenceslau de Moraes no Japão, Porto: Manuel Barreira - Editor, 
1956. - 286, [2] p.: (22 cm) : Il. : Br. Bom exemplar, valorizado com 
uma dedicatória autógrafa. Ilustrado em extratexto. 

€45 - 80

168   
JONAS, F. M.,
Netsuké. Tokyo: Charles E. Tuttle Company, Inc., 1974. - 185 p. : 
(22 cm) : Il. : Cart. Bom exemplar. Cartonagem de editor com 
sobrecapa ilustrada, profusamente ilustrado a preto e a cores no 
texto e extratexto.

€20 - 35

169   
KANT, Immanuel, 1724-1804
Critik der Urtheilskraft. Berlin und Libau: Lagarde und Friederich, 
1790. - LXVIII, [2], 476, [2 errata] p. : (19 cm) : Car. Muito bom 
exemplar. Primeira edição da terceira e última parte da Crítica a 
Crítica do Juízo, o mais raro dos volumes das Críticas. Cartonagem 
coeva com rótulo de pele. Livro raro e da maior importância para a 
história e para a filosofia.

€2.000 - 3500

Lote 169

170   
KJERSMEIER, Carl, 1889-1961
Centres de style de la sculpture nègre africaine, Ier Volume - 
Afrique Occidentale Française, (a IV). New York: Hacker Art Books, 
1967. - 4 tomos em 1 vol. : 41, [7] p. - 64 estampas ; 39, [7] p. - 58 
estampas ; 43 p. - 56 estampas ; 29, [5] p. - 42 estampas - [8] p. : 
(29 cm) : Il. : Cart. Profusamente ilustrado, a preto, em extratexto. 
Cartonagem do editor, em tela.

€30 - 60

160   
Hommage aux Dames. Paris: Louis Janet-Libraire, [s.d. 18??]. - [14], 
164 p. : [6 grav.] : (12 cm) : Cart. Muito bom exemplar, ilustrado 
em extratexto com 6 gravuras. Cartonagem do editor com estojo, 
dourado por folhas.

€25 - 50

161   
HAWKS, Francis Lister, 1798-1866
Narrative of the expedition of an american squadron to the China 
seas and Japan, performed in the years 1852, 1853, and 1854, 
under the command of commodore M. C. Perry, United States 
navy, by order of the government of the United States. Compiled 
from the original notes and journals of Commodore Perry and 
his officers, at his request and under his supervision, by (…) with 
numerous illustrations. New York: D. Appleton And Company, 1856. 
- VII, [1], 624 p. :  (26 cm) : Il. Enc. Exemplar com alguma acidez. 
Ilustrações a preto em texto e extratexto com mapas desdobráveis. 
Encadernação de editor em tela, com ferros a ouro e a seco nas 
pastas e lombada, restaurada.  

€50 - 100 

162   
HEROLD, Erich,
The art of Africa: tribal masks from the Náprstek Museum. Prague /
London: Paul Hamlyn, 1967. - 72 p. : (28 cm) : Il. : Enc. Ilustrações a 
preto e a cores em texto e extratexto. Encadernação de editor em 
tela.

€15 - 30

163   
HOWARD, David, 1928-2005 ; AYERS, John, 
China for the West. Chinese porcelain & other decorative arts for 
export illustrated from the Mottahedeh Collection. London and 
New York: Sotheby Parke Bernet, 1978. - 2 vol. : 698 p. (paginação 
contínua nos 2 vols.) : (35 cm) : Il. : Enc. Muito bom exemplar. 
Encadernação de editor em tela, com sobrecapa ilustrada, dentro 
de caixa cartonada. Impressão sobre papel couché com 103 
ilustrações a cores e 700 a preto e branco. Pouco vulgar. 

€350 - 600

Lote 163

[Encadernação]
171   
KLAUBER, Joseph Sebastian, 1710-1768 ; KLAUBER, Johann Baptist, 
1712-1787
[Annus dierum sanctorum. Delectabar per singulos dies. Prov. 
S.  [Augusta]: Ios. Et Ioa. Klauber Cath., 1750?]. - 4 vol. : [90 i.e. 89 
falta a primeira grav.] ; [92] ; [92] ; [92] f. : (oblongos 10x17 cm) : il. : 
Enc. Ilustrado com 374 gravuras (falta a gravura referente a 1 de 
Janeiro que é também o rosto) que ilustram os aniversários dos 
santos, um por cada dia do ano. Exemplar em razoável estado de 
conservação, as gravuras apresentam manchas de humidade. 
Encadernações coevas inteiras de marroquim profusamente 
decoradas a ouro nas pastas e lombadas, corte das folhas 
dourado a ouro fino. Magnífico exemplo de encadernação 
portuguesa do séc. XVIII. Conjunto raro e valioso.

€750 - 1.500

Lote 171
172   
KOYAMA, Fujio,1900-1975 ; FIGESS, John,
Two thousand years of oriental ceramics: 173 Illustrations with 54 
hand mounted colour plates. London: Thames And Hudson, 1961. 
- 379 p. : (34 cm) : Il. : Enc. Profusamente ilustrado a preto e a cores 
em extratexto, incluindo fotografias impressas e coladas à parte. 
Encadernação de editor com sobrecapa ilustrada, com defeitos 
(falta de papel). 

€35 - 70

173   
LAFAURIE, Jean,  1914-2008
Les monnaies des rois de France. Hugues Capet a Louis XII. Paris: 
Emile Bourgey, 1951. -  XXIV, 146, [2] p. : ( XXX estampas) : (24 cm) : 
Il. Enc. Bom exemplar. Ilustrado, em extratexto. Encadernação meia-
inglesa, mantendo a capa de brochura anterior, bem conservada.

€45 - 90

174   
LAGOA, [João António de Mascarenhas Júdice] Visconde de, 
1898-1957
Fernão Magalhãis (A Sua Vida e a Sua Viagem). Livro I (e II). 
Lisboa: Seara Nova, 1938. - 2 vols. : XVIII, 347, [5] ; 326 p. : (32 cm) : 
Il. : Enc. Muito bom exemplar. Prefácio de António Baião. Exemplar  
da tiragem especial, numerada e rubricada pelo autor. Com 
um estudo náutico do Roteiro, pelo Almirante J. Freitas Ribeiro. 
Encadernações inteiras de carneira mosqueada, com ferros a ouro 
nas pastas e lombadas, mantendo as capas de brochura. 

€80 - 160

164   
Hunting in Mozambique. Porto: Litografia Nacional, 1952. - 70 p. : 
(23 cm) : Il. : Ilustrado : Br. Monografia apresentada aquando do 
4º Congresso de Turismo em África, em Setembro de 1952, em 
Lourenço Marques. Ilustrado no texto e em extratexto, incluindo 
desdobráveis. Bom exemplar.  

€35 - 60

Lote 164
165   
HERING, Rodolpho Von, 1883-1939
Dicionário dos animais do Brasil. São Paulo: Secretaria da 
Agricultura, Indústria e Comércio do Estado de São Paulo, Diretoria 
de Publicidade Agrícola, 1940. - 898, [2] p. : (23 cm) : Il. Enc. 
Exemplar com alguma acidez. Ilustrações no texto a preto, e a cores, 
em extratexto. Encadernação meia-francesa, coeva, ferros a ouro na 
lombada, razoavelmente conservada.

€20 - 35

Lote 165
166   
Instrucçoens, ordens, e signaes que se ham de observar entre os 
navios de Sua Magestade Fidelissima comandados pelo Conde 
de S. Vicente do Conselho do mesmo Senhor e Coronel do mar; 
embarcado em o Navio de Sua Magestade S. Jozé, e Nossa 
Senhora das Mercês. Lisboa: Offic. de Miguel Rodrigues, M. DCC. 
LXV [1765]. - 89, [3] p. : (19 cm) : Il. : Br. Bom exemplar, conserva 
a capa de brochura original. Ilustrado no texto, com pequenas 
gravuras dos sinais (bandeiras e flamulas), coloridas à mão. 
Assinatura de posse no rosto. Raro.

€80 - 150

Lote 166
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Lote 183
184   
LOUREIRO, Urbano, 1845-1880 (dir.).
Ortigões. Chronica do mez. Perfis diversos. Satyras da actualidade, 
Nº 1- Out. 1876 (a Nº 8 - Maio 1877). Porto: Civilização de Eduardo 
da Costa Santos, 1876-1877. -  8 nrs. em 1 vol. :  ([2], 64, [2] p. por 
fasc. num total de 544 p.) : (17 cm) :  Enc. Bom exemplar. Assinaturas 
de posse nas folhas de rosto. Encadernação recente, inteira de 
carneira, com ferros a ouro na lombada, mantendo as capas de 
brochura (ilustradas), sendo que a anterior do primeiro número 
e a posterior do último, apresentam restauros (consolidação do 
suporte). Exemplar intonso. Colecção completa, pouco vulgar.

€75 - 150

Lote 184
185   
M’CARTHY, Justin Huntly, 1860-1936 (Ed.).
Essayes of Montaigne translated by John Florio. London: David 
Stott, 1889. - 4 Vols. : XX, [2], 400; [6], 400; VII, 399; [6], 399 p. : (17 cm) 
: Il. Enc. Encadernação meia-francesa, com ferros e títulos a ouro 
na lombada, bem conservadas. Exemplares dourados à cabeça, 
afectados por alguma acidez do papel. Edição em grand papier, 
com tiragem limitada a 100 exemplares, numerada. 

€75 - 150

Lote 185

175   
LAJOUX, Jean-Dominique, 
The rock paintings of Tassili. London: Thames & Hudson, 1963. - 198 
p. : (29 cm) : Il. : Cart. Bom exemplar. Profusamente ilustrado a preto 
e a cores no texto e extratexto, incluindo 4 mapas. Cartonagem do 
editor com sobrecapa ilustrada, com sobrecapa ilustrada, com um 
defeito (falta de papel).  

€35 - 60

176   
LAPA, Albino, 1898-1968
Dicionário de calão. Prefácio de Aquilino Ribeiro. Lisboa: 1959. - 
XXXII, 217, [15] p. : (22 cm) : Br. Exemplar com alguma acidez, por 
abrir. Primeira edição.

€30 - 50

177   
LEMAISTRE DE SACY, Isaac-Louis, 1613-1684
L’Histoire du vieux et du nouveau testament, représentée avec 
des figures & des explications édifiantes, tirées des saints Pères, 
pour régler les mœurs dans toute sorte de conditions. Dédiée à 
Monseigneur le Dauphin. Par feu Monsieur Le Maistre de Sacy, 
sous le nom du Sieur de Royaumont. Nouvelle edition. Paris: Chez 
Pierre Auboüyn, M.DCC.XIII [1713]. - [16], 552 p. : (28 cm) : Il. : Enc. 
Ilustrado no texto com 267 gravuras. A “História do Novo Testamento” 
apresenta um rosto próprio, embora a paginação seja contínua. 
Encadernação da época, meia-inglesa, com ferros a ouro na 
lombada, razoavelmente conservada.

€100 - 200

Lote 177
178   
LEAL, Augusto Soares d’Azevedo Barbosa de Pinho, 1816-1884
Portugal antigo e moderno. Diccionario geographico, estatistico, 
chorographico, heraldico, archeologico, historico, biographico e 
etymologico de todas as cidades, villas e freguezias de Portugal 
e de grande numero de aldeias (…) Noticia de muitas cidades 
e outras povoações da lusitania de que apenas restam vestigios 
ou sómente a tradição. Lisboa: Livraria Editora de Matos Moreira 
& Companhia, 1873-1890. - 12 vols. : (23 cm) : Enc. Bom exemplar. 
Encadernações meias-inglesas, de trabalho. Colecção completa, 
pouco vulgar.

€250 - 450

Lote 178

[Maçonaria, Lote 186 a 189]
186   
Avental do Grau 18 do Rito Escocês Antigo e Aceito, bordado a 
fio de ouro e linha sobre seda com aplicações de tecido, metal e 
lantejoulas. Segunda metade do séc. XIX. Emoldurado.

€450 - 650

Lote 186
187   
Avental do Grau 18 do Rito Escocês Antigo e Aceito, em pele, 
pintado, debruado a seda encarnada. . Emoldurado.

€750 - 1.250

Lote 187
188   
Avental de Mestre do Rito Escocês Antigo e Aceito, bordado a fio 
de ouro e linha sobre seda com aplicações de tecido, metal e 
lantejoulas. Segunda metade do séc. XIX. Emoldurado.

€450 - 650

Lote 188

179   
Les muses et les grâces. Paris: Chez Marcilly, [s.d. séc. XIX]. - 
[12], 144, [8], [14] p. : (12 cm) : Il. : Cart. Muito bom exemplar. 
Cartonagem do editor, com estojo, dourado por folhas. Ilustrado em 
extratexto com 6 gravuras. 

€20 - 40

180   
LÉRY, Jean de, 1536-1613
Histoire d’un voyage faict en la terre du Brésil. Nouvelle edition 
avec une introduction & des notes par Paul Gaffarel. Tome 
Premier (e tome second). Paris: Alphonse Lemerre Éditeur, 1880. - 2 
vols. : [8], XVIII, 218, [2] ; [6], 214, [2] p. : Enc. Muito bom exemplar. 
Encadernação coeva em meia-francesa, com ferros a ouro nas 
lombadas, bem conservada.  

€50 - 90 

Lote 180
181   
LEIRIS, Michel, 1901-1990 ; DELANGE, Jacqueline, 1923-1991
African art. London:Thames & Hudson, 1967. - XI, [3], 453, [7] p. - 
mapa desdobrável : (28 cm) : Il. : Cart. Profusamente ilustrado, a 
preto e a cores, no texto e em extratexto. Tradução de Michael Ross. 
Cartonagem do editor, com sobrecapa ilustrada, com defeitos. 

€45 - 75

182   
LION-GOLDSCHMIDT, Daisy, 1903-1998 ; MOREAU-GOBARD, Jean-
Claude, 
Chinese art: bronze, jade, sculptures, ceramics. New York: Universe 
Books, Inc., 1961. - 425, [3] p. : (34 cm) : Il. Cart. Bom exemplar. 
Profusamente ilustrado em extratexto, a negro e a cores, incluindo 
fotografias impressas à parte e coladas. Tradução de Diana Imber, 
introdução de Georde Savage. Cartonagem do editor, bem 
conservada.

€25 - 45

183   
LISBOA, João Francisco, 1812-1863 ; BRAGA, Teófilo, 1843-1924 
(intro.)
Obras de (...) natural do Maranhão precedidas de uma noticia 
biographica pelo Dr. Antonio Henriques Leal e seguidas de uma 
apreciação critica do illustre escriptor Theofilo Braga. Editores 
e revisores Luiz Carlos Pereira de Castro e o Dr. A. Henriques Leal. 
Volume I (e II). Lisboa: Typographia Mattos Moreira & Pinheiro, 
1901. - 2 vols. : [4], XCVI, 484 ; XIII, [3], 660 p. : (23 cm) : Il. : Enc. Bom 
exemplar. Encadernação do editor em tela, com ferros a seco nas 
pastas, bem conservada. Ilustrado com os retratos do autor e do 
editor. As obras incluem o “Jornal de Timon”: “Apontamentos, notícias 
e observações para servirem à história do Maranhão”, bem como 
“Vida do Padre António Vieira”.   

€30 - 60
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Lote 194
195   
MARQUES, Gilberto,
África, Portugal, Futuro! Lisboa: Edição do jornal “África”, 1932. - 125, 
[3] p. : (20 cm) : Il. : Enc. Bom exemplar. Ilustrado com fotografias, em 
extratexto. Encadernação inteira em tela, mantendo as capas de 
brochura.

€15 - 30

196   
MARTINS, Ferreira General, 1875-1967 (dir.)
Portugal na Grande Guerra. Volume Primeiro (e II). Lisboa: Editorial 
Ática, 1934-1935. - 2 vols. : 319, [1] ; 351, [1] p. : (30 cm) : Il. : Enc. 
Bom exemplar. Profusamente ilustrado, no texto e em extratexto. 
Encadernação de editor? meia-francesa, com ferros a ouro nas 
pastas e lombadas.

€75 - 125

197   
MARTINS, Manuel Oliveira,  
Malamala, vida e sonho de um caçador. Lisboa: Roma Editora, 
2004. - 271 p. : (28 cm) : Il. : Br. Muito bom exemplar. Ilustrado no texto 
com fotografias.

€20 - 35

198   
MÁRTIRES, Timóteo dos, ?-1686, CRSA
Vida do Bemaventurado Padre Santo Theotonio, Primeiro Prior do 
Real Mosteiro de Santa Crus de Coimbra de Conegos Regulares 
do Patriarcha Santo Agostinho. Escrita em Latim por hum Religiozo 
Contemporaneo, & Discípulo do Mesmo Santo. Traduzida em 
nosso Vulgar Portugues, Juntas as Vidas de Outros Santos, & 
Santas, Collegidas de Diversos, & Graves Autores. Por Dom 
Timotheo dos Martyres, Conego Regular, & Filho do Convento de 
Santa Crus de Coimbra, & Natural da Mesma Cidade. Offerecidas 
ao Grande Padre Santo Theotonio. Em Coimbra: Na Impressão 

189   
Avental de Mestre do Rito Escocês Antigo e Aceito, bordado a fio 
de ouro e linha sobre seda com aplicações de tecido, metal e 
lantejoulas. Segunda metade do séc. XIX. Emoldurado.

€450 - 650

Lote 189

190   
MACHADO, Ernesto,
No Sul de Angola. Lisboa: Agência Geral do Ultramar, 1956. - XXII, 450 
p. : (10 desd.) : (23 cm) : Il. : Br. Bom exemplar. 

€45 - 90

191   
MADEIRA - (Herbário do séc. XIX contendo 40 espécimes 
vegetais, fetos e musgos).
Collection of Madeira Ferns and Mosses made and arranjed by 
Mary Ann Grabham née Blandy (1870-1870).
Portfólio (33x28 cm) com 40 fólios (duplos) em cartolina, onde 
cada planta é montada (cosida com linha) e identificada com os 
respectivos nomes (latino e vulgar) artisticamente caligrafados no 
fólio correspondente. Folha de índice manuscrita, aposta na pasta 
anterior, dando conta da falta da planta “16” e da “25” já que os 
fólios onde estão colocadas as plantas são numerados até 41. 
Pequenos defeitos na cartolina de suporte. Capa com as pastas 
artisticamente desenhadas e com atilhos. Peça única e de grande 
interesse, se não científico, histórico, para o Arquipélago da Madeira.
€350 - 600

de Manoel de Carvalho Impressor da Universidade, Anno M.DC.L 
[1650].-  [16], [retrato), 238, [1] p. : (20 cm) : Enc. Bom exemplar. 
Encadernação antiga, inteira de carneira, com ferros a ouro na 
lombada, razoavelmente conservada. Ilustrado com uma gravura 
em cobre, retratando São Teotónio, assinado J. O Gomes. Apresenta 
dois erros tipográficos de paginação: da pág. 55 passa para 
a pág. 40, retomando depois a correcta e apresenta a pág. 112 
repetida, sem quaisquer faltas no texto. Assinatura de posse no rosto, 
sem atingir o texto.

€150 - 250

Lote 198
199   
MARX, Karl, 1818-1883
Le capital. Paris: Éditeurs Maurice Lachatre et Cie, [s.d. 1875]. 
[Frontispício], 351, [1] p. : (28 cm) : Enc. Exemplar com alguma 
acidez, própria do tipo de papel empregue na edição. Frontispício 
gravado (Liénard, C. Carter), folha de rosto com retrato do autor, 
gravado e impresso à parte. Tradução de M. J. Roy, revista pelo autor. 
Edição cuidada, com vinhetas tipográficas (a abrir e a encerrar 
cada capítulo) disseminadas pelo texto. Encadernação coeva, 
meia-inglesa, com ferros a ouro e pequenos defeitos na lombada. 
Rara primeira edição francesa, publicada em fascículos entre 1872 
e 1875. Primeira edição, primeira tiragem.

€1.500 - 2.500

Lote 199
200   
MASPERO, Gaston, 1846-1916
Guide du visiteur au Musée du Caire. Caire: Imprimerie de l’Institut 
Français d’Archéologie Orientale, 1915. - XXV, [4], 556 p. : (20 cm) 
: Ilustrado : Enc. Profusamente ilustrado no texto e em extratexto, 
incluindo uma planta desdobrável. Encadernação meia-francesa 
em pele, antiga, bem conservada.  

€30 - 60

Lote 191

192   
Manual pratico do copeiro, confeiteiro e pasteleiro para 
portuguezes e brazileiros. Obra dividida em 5 partes compilada e 
coordenada em face dos mais modernos livros (...) ilustrada com 
muitas gravuras explicativas. Segunda Edição. Bibliotheca de livros 
uteis e scientificos Nº 8 (e 9). Lisboa: Livraria Popular de Francisco 
Franco, [s.d.]. - 2 vols. em 1 : 184 ; 134, [2] p. : (20 cm) : Il. : Enc. Bom 
exemplar. Encadernação de trabalho, em pano, bem conservada. 
Ilustrações no texto, a preto. 

€20 - 40

193   
MARDEL, Luiz, 1846-?
História da arma de fogo portátil. Lisboa: Imprensa Nacional, 
1887. - 185, [3] p. : (LVIII litografias) : (38 cm) : Il. : Enc. Muito bom 
exemplar. Encadernação meia-inglesa, da época, bem conservada. 
Litografias de J. Méra, lith.  

€200 - 350

    

Lote 193

194   
MARDRUS, Jacques-Charles, 1868-1949 (trad.)
Livre des mille nuits et une nuit. Traduction littérale et complete du 
Dr. J. C. Mardrus. Paris: Eug. Fasquelle Éditeur, [s.d. 1920-1921]. - 8 vol. : 
(33 cm) : Il. : Enc. Muito bom exemplar. Encadernado em artísticas 
meias-francesas, com ferros a ouro e prata e embutidos, ao gosto 
da época, Art Nouveau. Edição de grande apuro gráfico, com 
texto envolto em cercaduras e decorações orientalistas, a cores. 
Profusamente ilustrado em extratexto com reproduções coloridas de 
miniaturas que decoram os antigos manuscritos persas e hindús. 
Peça de colecção.

€750 - 1500
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Lote 207
208   
MELO, Manuel Soares de Albergaria Paes de, ?-1967
Soares de Albergaria (Subsídios para a sua História). Lisboa: 
Edição do Autor, 1952. - 481, [3] p. : (26 cm) : Il. : Enc. Bom exemplar. 
Encadernação inteira de pele, com ferros a ouro na lombada e 
pastas, mantendo as capas de brochura. Prefácio de Luís de Bivar 
Pimentel Guerra. Valorizado com uma dedicatória autógrafa. 

€75 - 150

Lote 208
209   
MENDES, A. Lopes, 1834-1994
A Índia Portugueza. Breve descripção das possessões 
portuguezas na Ásia dividida em dois volumes. Lisboa: Sociedade 
de Geographia de Lisboa ; Ministério da Marinha ; Imprensa 
Nacional, 1886. - 2 vols. : XVII, [1], 281, [3] ; XII, 313, [3] p. : (22 cm): Il. 
: Enc. Bom exemplar,  valorizado com uma dedicatória autógrafa. 
Encadernação meia-francesa, razoavelmente conservada. 
Ilustrados no texto e em extratexto, com gravuras e mapas 
desdobráveis.  [Inocêncio XX, 373]

€50 - 100

210   
MIGUEL Y BADÍA, D. Francisco, 1840-1899 ; PASCÓ, José, 
Collection de tissus anciens de D. Francisco Miguel Badía. 
Barcelona: 1900. - [2] f. : XXX estampas : (38 cm) : Il. :  Cart. Muito 
bom exemplar, acondicionado numa pasta cartonada, do editor, 
com atilhos (com falta dos da margem inferior), bem conservada. 
Conjunto de 30 heliogravuras, impressas a negro, classificadas por 
José Pascó, da Escola de Belas Artes de Barcelona.

€60 - 100

211   
MINISTÉRIO DO ULTRAMAR,
Estado da Índia : selos postais comemorativos do 450.º 
aniversário da Fundação do Estado da Índia (1505-1955). Lisboa: 
Ministério do Ultramar, 1955. -132 p. : (21 cm) : Il. : Br. Bom exemplar. 
Assinatura de posse no rosto. Edição em português, francês e 
inglês. Ilustrado com um exemplar de cada um dos 18 selos 
comemorativos. Introdução de Alexandre Lobato. 

€30 - 45

201   
MATEU Y LLOPIS, Felipe, 1901-1998
La ceca de Valencia y las acuñaciones valencianas de los siglos 
XIII al XVIII. [s.l.]: 1929. - [10], XI, [1], 162, [2] p. : (XX estampas) : (25 
cm) : Il. : Enc. Bom exemplar. Ilustrado em extratexto. Encadernação 
meia-francesa, mantendo as capas de brochura, bem conservada.

€100 - 200

Lote 201
202   
MATEU Y LLOPIS, Felipe, 1901-1998
Catálogo de los ponderales monetários del museo arqueológico 
nacional com diversas notas numismáticas. Madrid: Imp. Góngora, 
1934. - XVI, [4], 290, [2] p. : (24 cm) : Il. : Enc. Bom exemplar. Ilustrado 
no texto e em extratexto. Encadernação meia-inglesa, mantendo as 
capas de brochura, razoavelmente conservada. 

€40 - 75

203   
MATEU Y LLOPIS, Felipe, 1901-1998
Catálogo de las monedas previsigodas y visigodas del gabinete 
numismático del museo arqueológico nacional. Madrid: 
Imp. Góngora, 1936. - XV, [1], 432, [8] p. : (24 cm) : Il. : Enc. Bom 
exemplar. Ilustrado em extratexto, incluindo alguns desdobráveis. 
Encadernação meia-francesa razoavelmente bem conservada, 
mantendo a capa de brochura anterior.   

€60 - 100

204   
MAZARD, Jean, 
Histoire monétaire et numismatique des colonies et de l’union 
française 1670-1952. Paris: Émile Bourgey, 1953. - XVI, 202, [2] p. : 
(XVII estampas) : (28 cm) : Il. : Enc. Bom exemplar. Encadernação 
meia-inglesa, mantendo a capa de brochura anterior, bem 
conservada.

€50 - 90 

[China]
205   
MEL, Conrad, 1666-1733
Missionarius Evangelicus: Seu Consilia, de Conversione 
Ethnicorum, Maximè Sinensium. Cum Appendice, Epistolæ 
Beroensis Ac Alleppensis, De statu Christianorum in Oriente. 
Francofurti : Apud Joh. Bertramum Cramerum. Typis, Johannis 
Caspari Vogel, Hersfeldiae, 1711. - [16], 147 (i.e. 149), [3] : (17,5 cm) : 
Cartonagem recente em cartão acid free, muito bom exemplar. 
Conrad Mel, alemão, teólogo protestante, apresenta neste seu 
trabalho uma proposta metodológica para a missionação na 
China baseado na experiência dos jesuítas portugueses no Oriente. 
Livro raro.

€900 - 1.500

[Manuscrito de Canto Gregoriano]
212   
MISSA SOLEMNIS. Primae Classis. - [s.l.: s.n., s.d. 17??]. [12] fólios : 
(51 cm) : Enc. Muito bom exemplar. Encadernação coeva, inteira 
de pele mosqueada, com ferros a ouro nas pastas e lombada, 
razoavelmente conservada. Capitulares ricamente iluminadas. 
Manuscrito sobre papel com a marca de água dos fabricantes 
holandeses D&C BLAUW. Peça única. 

€350 - 600

Lote 212
213   
MONTAIGNE, Michel de, 1533-1592
Les Essais de Michel, Seigner de Montaigne, Nouvelle edition 
exactement puurgée des defauts des precedents, selon le 
vrai original. Livre premier (a livre troisiesme [sic]). (Vinheta 
tipográfica). Amsterdam: Chez Anthoine Michiels, Libraire, MDCLIX 
[1659]. - 3 vols. : [52], 468 ; [4], 708 ; [4], 510, [78] p. : (16 cm) :  
Enc. Frontispício gravado, com o retrato do autor, por P.  Clouwet. 
Encadernação antiga, em inteiras de marroquim, com ferros 
artísticos a ouro nas pastas e lombadas, seixas decoradas, muito 
bem conservadas. Exemplares dourados por folhas. Muito bom 
exemplar, raro.

€1.500 - 2.500

Lote 213

Lote 205
206   
MELO, D. Francisco Manuel de, 1608-1666
Historia de los movimientos, y separacion de Cataluña y de 
la guerra entre la Megestad Catolica de Don Felipe el Cuarto 
Rey de Castilla y de Aragon y da deputacion general de aquel 
Principado, Dedicada, Ofrecida, y Consagrada a la Santidad 
del Beatisimo Padre Inocencio Decimo Pontifice Sumo Maximo 
Romano. Escrita por Clemente Libertino. En San Vicente [Lisboa]: 
Año 1645, Por Paulo Craesbeeck Impresor de las Ordenes Militares. 
- [7], 165 f. : (20 cm). Exemplar em bom estado de conservação. 
Encadernação coeva, inteira de pele mosqueada, com ferros a 
ouro na lombada, bem conservada. O exemplar apresenta um erro 
tipográfico de paginação: do fólio 57 passa para o 50, retomando 
de seguida a correcta paginação. Primeira edição publicada sob 
pseudónimo. Ao exemplar Palha faltavam os 2 fól. preliminares, o 
que aqui apresentamos está completo e limpo. Livro de grande 
raridade, e significado histórico. [Palha, 3230].

€1.500 - 2.500

Lote 206
207   
MELLO (Sabugosa), José de,
Pedras de Armas que ainda existem nalgumas casas de Lisboa e 
seus arredores. Álbum inédito organizado pelo (…). Separata da 
“Revista Municipal”. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa, 1947. - 
[6] p., 77 f., [2] p. : (22 cm) :  Il. : Enc. Bom exemplar. Encadernação 
da época, meia-inglesa com ferros a ouro na lombada, bem 
conservada, mantendo as capas de brochura. Ilustrado no texto. 

€70 - 130
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214   
MONTEVERDE, Emilio Achilles, 1803-1881
Manual encyclopedico para uso das escolas de instrucção primaria 
(...), approvado pelo Conselho Geral d’Instrucção Publica. Lisboa: 
Imprensa Nacional, 1865. 700, [4] p. : Il. : Enc. (16 cm). Encadernação 
da época, meia-francesa, com ferros artísticos a ouro na lombada 
e sinais de uso. Exemplar dourado por folhas, valorizado com uma 
dedicatória autógrafa. 

€50 - 75

Lote 214
215   
MORAES, Francisco de, 1500?-1572
Cronica de Palmeirim de Inglaterra, primeira, e segunda parte 
por (…), a que se ajuntaõ as mais obras do mesmo autor. Tomo I 
(a III), Lisboa: Na officina de Simaõ Thaddeo Ferreira, M. DCC. LXXXVI 
[1786]. 3 vols. - [24],  522, [2]; 548, [2]; 459, [1], 58 p. : (20 cm) : Enc.
(junto com:)

Dialogos de Francisco de Moraes, autor de Palmeirim de 
Inglaterra com hum desengano de amor, sobre certos amores, 
que o autor teue em França com huma dama franceza da 
Raynha Dona Leonor, offerecidos a Gaspar de Faria Severim, 
executor mor do Reyno. Lisboa: Na Officina de Simão Thaddeo 
Ferreira, M. DCC. LXXXVI [1786]. Volumes com ocasional acidez e 
algumas manchas de água, desvanecidas. O volume II apresenta 
defeitos (rasgão) nas págs. 191, 199 e 359. O volume III ostenta 
uma assinatura de posse, antiga, na folha de rosto e apresenta um 
defeito (rasgão, com falta de suporte) na p. 9, junto ao festo, sem 
afectar o texto, e um erro de paginação: da pág. 40 passa a para 
pág. 31 e assim segue, retomando a paginação correcta na pág. 65, 
sem faltas no texto. Encadernação meia-inglesa, antiga, com ferros 
a ouro na lombada, bem conservada.Exemplar em bom estado de 
conservação. 
€75 - 150

Lote 215

216   
MORAES, Wenceslau de, 1854-1929
Cartas do Japão. I - 2ª série, 1907-1908, (a III- 2ª série, 1911-1913). 
Lisboa: Portugal-Brasil Sociedade Editora Artur Brandão & Cª, [s.d. 
1928?]. - 3 vols. : 314 ; 210 ; 163 p. : (19 cm) : Il. : Enc. Bom exemplar. 
Encadernado em tela, mantendo as capas de brochura. Primeira 
edição.

€50 - 100

217   
MORAES, Wenceslau de, 1854-1929
Serões no Japão. Lisboa: Portugal-Brasil Sociedade Editora Artur 
Brandão & Cª, [s.d.]. - 223, [3] p. : (19 cm) : Il. : Enc. Bom exemplar. 
Encadernação inteira em tela, mantendo as capas de brochura. 
Ilustrado no texto com reproduções fotográficas. Primeira edição.

€25 - 50

218   
MORAES, Wenceslau de, 1854-1929
Fernão Mendes Pinto no Japão («Fac-Simile» do Manuscrito 
Original). Lisboa, Oficinas Gráficas da Bertrand, 1942. - [7], 36 p. : 
(35 cm) :  Enc. Bom exemplar. Exemplar pertencente à tiragem de 
300 exemplares, numerada e assinada por Ângelo Pereira, autor 
da introdução. Encadernação meia-francesa, bem conservada, 
mantendo as capas de brochura.

€50 - 90

Lote 218
219   
MORAIS, A. Viana de, 
Numária da Ordem Hospitalária de S. João de Jerusalem (Ordem 
de Malta). Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses, 1928. - 
146 p. : (24 cm) : Il. : Enc. Bom exemplar. Tiragem de 400 exemplares. 
Ilustrado no texto e em extratexto. Encadernação meia-francesa, 
mantendo as capas de brochura, bem conservada. 

€25 - 50

Pormenor do Lote 220
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221   
NEWTON, Douglas, 1920-2001
Masterpieces of primitive art. The Nelson A. Rockefeller collection. 
Photographs by Lee Boltin. Text by Douglas Newton. Foreword by 
André Malraux. Introduction by Nelson A. Rockefeller. New York: 
Alfred A. Knopf, 1978. - 263 p. : (30 cm) : Il. : Cart. Bom exemplar. 
Cartonagem do editor, com sobrecapa ilustrada, bem conservada, 
com ilustrações a cores no texto e extratexto.

€15 - 25

222   
NIEUPOORT, G. H., 1670- ca.1730
Historia Reipublicae et Imperii Romanorum ab urbe condita ad 
annum urbis MDCCXXVII. Tomus primus (e II). Venetiis: MDCCXXXII 
[1732]. - 2 vols. : [Frontispício], [60], 472 p. : (5 estampas) ; 592 p. 
: (3 estampas) : (18 cm) : Il. : Enc. Exemplar em razoável estado 
de conservação. Frontispício gravado (Joseph Filosi) no I volume, 
ilustrado também com 5 gravuras, a que acrescem 3 no II volume. 
Defeitos (faltas de papel) nas folhas de guarda anteriores, em 
ambos os volumes. O exemplar apresenta vestígios de água, mais 
pronunciados nas margens no volume I. Encadernações da época, 
inteiras de pele mosqueada, com ferros a ouro na lombada. 

€80 - 160

Lote 222
223   
NÓBREGA, Vaz Osório da, 
Pedras de armas e armas tumulares do Distrito de Braga. 
Braga: Junta Distrital de Braga, 1970. - 4 vols. : 1 vol. T. I: Cidade e 
concelho de Braga : cidade. - XVI, 400, [5] p. - 1 vol. T. II: Cidade 
de Braga. - 1971. - VIII, 409, 874, [3] p. - 2 Vol: Concelho de Braga 
(freguesias rurais). - 1972. - X, 393, [4] p.- 3 Vol: Concelhos de Terras 
de Bouro e Amares. - 1973. - VIII, 311, [4] p. : (30 cm) : Il. Br. Bom 
exemplar. Colaboração artística de Luís de Campos e colaboração 
fotográfica de Arcelino A. de Azevedo. Tiragem numerada e 
assinada pelo autor. Tratam-se apenas dos 3 primeiros volumes (4 
tomos), colecção incompleta. 

€50 - 80

224   
NOGUEIRA, Rodrigo de Sá, 1892-1979
Dicionário Ronga-Português. Lisboa: Junta de Investigações do 
Ultramar : Centro de Estudos Políticos e Sociais, 1960. - XX, [2], 643 p. : 
(25 cm) : Enc. Bom exemplar. Encadernação do editor em tela, com 
sobrecapa. 

€15 - 30

225   
NUNES, José Joaquim, 1859-1932
Cantigas d’Amigo dos trovadores galego-portugueses. Edição 
crítica acompanhada de introdução, comentário, variantes e 
glossário. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1928. - 3 vols. - XIV, 
[2], 497 ; XVI, 471 ; VIII, [4], 728 p. : (18 cm) : Il. : Enc. Bom exemplar. O 
volume II foi impresso em 1926. Encadernado em meias-francesas, 
em pele, mantendo as capas de brochura. 

€75 - 125

220   
NEMÉSIO, Vitorino, 1901-1978
Conjunto formado por manuscritos, dactiloescritos e livros auto-
grafados a Mário de Castro.

Manuscritos: 
- Poema: “Que voz é esta...”. 1 fólio (21 cm). Fevereiro de 1925. 
Assinado.
- Cartão (timbre da Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa) 
(10,5 cm). 3. I. 1968. Assinado.
- Poema: “Nos 73 anos de meu Compadre ...”. 2 fólios. (16,5 cm). 8 
de Abril de 1974, em Avis. Assinado.

Dactiloscritos: 
- Poema: “À mãe de meu Compadre ...”. 1 fólio. (27,2 cm). 29. 
Dezembro. 1954. Título manuscrito. Assinado.
- Poema: “Num café de Évora, a Ares ...”. 1 fólio. (27 cm). 8. xii. 1967, 
em Évora. Dedicatória manuscrita. Assinado.

Livros autografados: 
- Isabel de Aragão. Raínha Santa. Coimbra: 1936. - [8], 64, [2] p. (21 
cm): Enc. Alguns picos de acidez nas capas de brochura e páginas 
inicias e finais. Encadernação meia-inglesa, com ferros a ouro nas 
pastas e lombada, mantendo as capas de brochura. Primeira edição. 
- Etudes portugaises. Gil Vicente. Herculano. Antero de Quental. 
Le symbolisme.  Lisboa : Intituto para a Alta Cultura, 1938. - [12], 
[4] p. : (19 cm) : Br. Leves picos de acidez nas capas de brochura, 
encontrando-se de resto um bom exemplar.
- Eu, comovido a Oeste. Poemas. Lisboa: Revista de Portugal, 1940.  - 
36 p. : (20 cm). Enc. Leves picos de acidez nas capas de brochura e 
páginas inicias e finais, encontrando-se de resto um bom exemplar. 
Encadernação meia-inglesa, com ferros a ouro nas pastas e lom-
bada, mantendo as capas de brochura. Raro.
- Nem toda a noite a vida. Lisboa: Edições Ática, 1953. - 258, [6] p. : 
(20 cm). Br. Exemplar com leves picos de acidez nas capas de bro-
chura, encontrando-se de resto um bom exemplar. Primeira edição. 
- O pão e a culpa. Poemas Seguidos de uma versão do Dies Irae. 
Lisboa: Livraria Bertrand, 1955. -  118, [2] p. : (19 cm) : Br. Exemplar com 

226   
OEIRENSE, Francisco António Silva,  ca.1797-1868
[Colecção dos Retratos dos Varões Esclarecidos (...) da 
Regeneração Política dos Portugueses, oferecida a D. João 
VI]. [s.l.], [s.d.] [ca. 1820-1822]. - [39] fólios : Il. :  (46 cm) : Enc. 
Muito bom exemplar. Encadernação da época, meia-inglesa, 
cansada, com ferros a ouro na lombada. Composto pelo fólio da 
dedicatória, em litografia e pelos retratos de: Manuel Fernandes 
Thomaz, José Ferreira Borges, José da Silva Carvalho, João Ferreira 
Viana, Duarte Lessa, José Maria Lopes Carneiro, José Gonçalves dos 
Santos Silva, José Pereira de Menezes, Francisco Gomes da Silva, 
João da Cunha Souto-Maior, José de Mello e Castro d’Abreu, José 
Maria Xavier de Araújo, Bernardo Correa de Castro e Sepúlveda, 
Sebastião Drago Valente de Brito Cabreira, Domingos António Gil 
de Figueiredo Sarmento, José Pereira da Silva Leite de Berredo, José 
de Sousa Pimentel de Faria, Iozé Pedro Cardoso e Silva, Tiburgio 
Joaquim Barreto Feio, António Lobo Teixeira de Barros, António da 
Silveira Pinto da Fonseca, António Barreto Pinto Feio, Manuel Vaz 
Pinto Guedes, Gaspar Teixeira de Magalhães e Lacerda, Luiz Pedro 
d’Andrade Brederode, Francisco de Sousa Cirne de Madureira, 
Pedro Leite Pereira de Mello, Francisco José de Barros Lima, José 
Joaquim Ferreira de Moura, Frei Francisco de S. Luiz, Roque Ribeiro 
d’Abranches Castello Branco e José Manuel de Souza Ferreira e 
Castro. Contém ainda 6 magníficas gravuras, desenhadas por 
António Maria Fonseca e dedicadas “à soberania das Côrtes 
Lusitanas”, pelo advogado Archangelo De Dominecis: “Gomes 
Freire Coroado”, “Juramento da Constituição”, “O Estandarte da 
Constituição”, “Regozijo da Nação Portuguesa”, “Instalação das 
Côrtes” e “Constituição Soberana”.
Peça da maior raridade e valor histórico para Portugal e para o 
Brasil.

€1.500 - 2.500

     

Lote 226

leves picos de acidez nas capas de brochura e últimas duas pági-
nas, encontrando-se de resto um bom exemplar. Primeira edição.
- Conhecimento de poesia. Salvador [Bahia]: Publicações da Uni-
versidade da Bahia, 1958.  - 346, [4] p. : (18 cm) : Br. Exemplar com 
alguns defeitos (faltas de papel) na lombada, capas de brochura, 
e margens superiores direitas das págs. 15 a 18 (nestas com algum 
prejuízo do texto), bem como vincos nas páginas finais. 
- Poesia (1935-1940). Lisboa: Col. Círculo de Poesia-14, 1961. - 150, 
[2] p. : (20 cm) : Br. Muito bom exemplar. 
- Viagens ao pé da porta. Lisboa: Editorial Pórtico, 1968. - 206, [6] p. : 
(20 cm) : Il. : Br. Muito bom exemplar, valorizado com uma dedi-
catória autógrafa. Primeira edição. Ilustrações de Júlio Gil.
- Críticas sobre Vitorino Nemésio com biografia, bibliografia e 
antologia de poesias originais em espanhol e francês e versões 
de textos seus em italiano, francês, inglês e alemão. Lisboa: 
Livraria Bertrand, 1974. -  XX, 346, [2] p. : (22 cm) : Il. :  Br. Exemplar em 
razoável estado de conservação.
- Sapateia açoriana. Andamento holandês e outros poemas. 
Lisboa: Arcádia, 1976. - 92, [4] p. : (20 cm) : Br. Muito bom exemplar. 
Col. Licorne-3.

Livro com dedicatória impressa:
- Mau tempo no canal. Lisboa; Livraria Bertrand, [1944]. - 478 p. : (19 
cm) : Enc. Alguma acidez nas páginas iniciais e finais, encontrando-
se de resto um bom exemplar.
Meia-encadernação inglesa, com cantos, em tela, sem capas de 
brochura. Primeira edição. Este exemplar, (como toda a edição origi-
nal), embora sem dedicatória manuscrita, é dedicado a Mário de 
Castro pode ler-se na p. 7:  Ao Mário de Castro, Espelho de “clercs” e 
de amigos; de Cujo veleiro se avista às vezes o meu Barco, fazendo-
se sinais de vida e boa Viagem.
(In Mau Tempo no Canal, 1944). Lote de 16 peças: 5 inéditos, 10 
livros (com extensas dedicatórias) e 1 livro (Mau tempo no Canal). 
Conjunto único e de grande valor.

€1.400 - 2.000

Lote 220
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234   
PESSANHA, Camilo, 1867-1926
Clepsydra. Poêmas de Camillo Pessanha. Lisboa: Edições Lusitânia, 
1920. - [72] p. : (19 cm) : Enc. Muito bom exemplar. Encadernação 
meia-inglesa, com ferros a ouro na lombada, mantendo as capas 
de brochura. Primeira edição, raro.

€450 - 750

Lote 234

235   
Petites heures historiques contenant l’histoire de la création 
du monde, des réflexions sur l’emploi du temps, etc suivie 
de l’office des dimanches et des fêtes, des sept Pseaumes 
et autres Prières, orné de huit jolies figures. Paris: Chez Saintin 
Libraire de S. M. L’Impératrice, 1812. - 64, 160 p. :  (10 cm) : Il. : Enc. 
Exemplar em razoável estado de conservação apresentando 
alguma acidez. Encadernação da época, inteira de chagrim, 
com ferros a ouro nas pastas e lombada, com sinais de 
manuseamento. Ilustrado em extratexto, com 8 gravuras.

€30 - 50

236   
PIERRET, Paul, 1836-1916
Le livre des morts des anciens égyptiens. Traduction complète 
d’aprés de papyrus de Turin et les manuscrits du Louvre 
accompagnée de notes et suivie d’un index analytique. Paris: 
Ernest Leroux Éditeur, 1882. - IX, [1], 661 p. : (16 cm) : Enc. Ocasional 
acidez, encontrando-se de resto um bom exemplar. Encadernação 
da época, meia-francesa, com títulos a ouro na lombada, com falta 
da guarda decorada anterior. Exemplar dourado à cabeça.

€50 - 75

237   
PINTO, Alexandre de Serpa, 1846-1900
How I crossed Africa: from the Atlantic to the Indian Ocean, 
through unknown countries; discovery of the Great Zambesi 
affluents, &c. by (...) Translated from the author’s manuscript By 
Alfred Elwes in two volumes. Containing 15 maps and facsimiles, 
and 132 Illustrations, Vol. I - The King’s Rifle (e Vol. II - The Coillard 
Family), London: Sampson Low, Marston, Searle, e Rivington, 1881. - 2 
vols. : XXX, 377, [1], 32 ; VII, 388 p. : (23 cm) : Il. : Enc. Primeira edição 
inglesa. Profusamente ilustrado, a negro, no texto e em extratexto. 
Interior limpo. Encadernação do editor, em tela, ilustrada, com sinais 
de manuseamento e defeitos (falta de tela) na lombada do vol. II.

€75 - 125

227   
[OLIVEIRA, Antonio Rodrigues Veloso de, ?-1824]
Tratado do jogo do Voltarete, com as leis geraes do jogo. Lisboa: 
Na Of. de Simão Thadddeo Ferreira, MDCCXCIV [1794]. - VII, [1], 304 
p. : (15 cm) : Enc. Anotações antigas, na folha de rosto, sem atingir o 
texto. Algum trabalho de traça afecta  o exemplar, atingindo o texto 
em alguns casos, mas não afectando a sua compreensão. Defeitos 
(falta de papel e ligeiro rasgão) nas págs. 47-48, na margem inferior, 
que atinge ligeiramente o texto. Encadernação coeva inteira de 
carneira com rótulos e ferros a ouro na lombada, com sinais de 
manuseamento. Publicado sem nome do autor. Exemplar limpo.

€45 - 90

228   
OLIVEIRA, Maurício de,
África de sonho. Lisboa: Oficina Gráfica Lda., 1932. - 214, [2] p. 
: (18 cm) : Il. : Enc. Bom exemplar. Assinatura de posse na folha 
de rosto. Ilustrado em extratexto, com reproduções fotográficas. 
Encadernação em tela, preservando as capas de brochura 
ilustradas. 

€15 - 30

229   
OROSI, Pauli, 318-418
Pauli Orosii, uri sane eruditi, historiarum liber, è tenebraru faucibus 
in lucem aeditus, unacum indícíbus tersissimís huic volumíni. 
Parisiis: In taberna líbraria Ioannis Parvi, vía ad díuum Iacobum, 
sub insígní Lilii Aurei. (No colofon:) Excudebat Petrus Vidovaeus 
typís & caracteris bus suís ímpendío honesti vírí Ioannis parvi 
bíblíopolae adscíptíi, ín praeclara Parrísiorum universitate. Anno a 
Christo nato M.D.XXIIII [1524] Calendís Novembríbus. - [14], CXIII, 
[1 colofon] : (28 cm) : Enc. Exemplar em muito bom estado de 
conservação. Encadernação inteira de pergaminho, coeva, com 
rótulo gravado na lombada, muito bem conservada. Capitulares 
decoradas. Ocasionais anotações (e raros sublinhados) antigas, a 
tinta, nas margens sem afectar o texto. Erro na paginação do fólio 
LXXXXIII, que é repetida no fólio seguinte, sendo que a colação dos 
cadernos se encontra correcta. Insignificante trabalho de traça 
atinge a margem, junto à goteira, desde o início até ao fólio XIII, 
assim como uma pequena mancha de água, também na margem, 
junto à goteira, do fólio CX, até final, particularidades que não 
afectam o estado do exemplar, que consideramos bom.

€2.000 - 3500

Lote 229

[Manuscrito]
238   
Pleito de hidalguía de Juan Antonio Pereira, vecino de Baeza 
(Jaén), natural de Tuy [Pontevedra] 1768]. Valladolid: 1780.- [261 
f.] : (30 cm) : Enc. Magnífico exemplar, documento de grande 
beleza caligráfica, com inúmeras capitulares decoradas. Trata-se 
do processo de reconhecimento de fidalguia de Juan Antonio 
Pereira. No decorrer da narrativa que descreve a fidalguia dos 
antepassados encontramos alguns que serviram a coroa de 
Portugal no Brasil. Magnífica encadernação coeva inteira de pele 
com ferros decorativos a ouro na lombada e pastas, vestígios de 
fechos metálicos. Corte das folhas cinzelado, dourado e colorido. 
Peça única.

€1.500 - 2.500

Lote 238

230   
PAIVA, António de Aragão,
Terras do Nú e do Batuque. Lisboa: Informação Colonial, 1933. - 197, 
[7] p. : (19 cm) : Br. Exemplar em razoável estado de conservação, 
com pequenos defeitos (falta de papel) na lombada. Assinatura de 
posse no rosto. Primeira edição, pouco vulgar.

€10 - 20

231   
PASCAL, Blaise, 1623-1662
Pensées de M. Pascal sur la religion et sur quelques autres sujets. 
Edition nouvelle, augmentée de beaucoup de pensees, de la 
vie de l’auteur, & de quelques dissertations. Amsterdam: Chez 
Pierre Mortier Libraire, M. DCC. L [1750]. - 48, [36], 248, [14], 110 p. 
: (17 cm) : Enc. Pequeno trabalho de traça atinge os primeiros 
fólios, nas margens inferiores, atingindo a data de impressão, no 
rosto. Pequeno defeito (rasgão) na margem das págs. 195-196, 
sem atingir o texto. Exemplar acidificado. Encadernação, mal 
conservada, coeva inteira de carneira com ferros a ouro e rótulo na 
lombada. Corte das folhas carminado.  

€50 - 90

232   
PEREIRA, Eduardo de Sousa,
Lisboa e Salazar. Lisboa: Edição do autor, 1959. - 272, [52] p. : (26 
cm) : Il. : Br. Exemplar em bom estado de conservação. Capa e 
desenhos de Maria Teresa F. de Sousa Pereira, fotografias de C. 
Madeira e Firmino dos Santos.

€30 - 50

Lote 232

233   
PERFEITO, João do Carmo Valente, 1883-1959
Let’s talk about Port. Porto: Instituto do Vinho do Porto, 1948. - [2], 
XXXIV, 100, IV p. : (26 cm) : Il. (12 extratexto) : Enc. Bom exemplar. 
Encadernação de editor com sobrecapa. Interessante livro de divul-
gação abordando os mais variados aspectos ligados ao Vinho do 
Porto. Pouco vulgar. Valorizado com uma dedicatória autógrafa.  

€25 - 40
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246   
RAMOS-COELHO, José, 1832-1914
Historia do Infante D. Duarte irmão de El-Rei D. João IV por (…) 
Obra fundada em numerosissimos documentos e com desenhos 
de architecto milanez o sr. Lucas Beltrami e phototypias do sr. 
Carlos Relvas. Lisboa: Academia Real das Sciencias, 1889-1920. - 3 
tomos em 2 vols. : XXI, [1], 740, [2] ; [2], 898; [2], 126, [4] p. : (23 cm) 
: Il. Enc. Iustrações a preto em extratexto. O tomo III foi publicado 
postumamente, em Coimbra, pela Imprensa da Universidade. 
Encadernado em meias-francesas com títulos e ferros a ouro na 
lombada, bem conservadas.

€100 - 200

247   
RAYMOND, Wayte, 1886-1956
The gold coins of north and south America. An illustrated 
catalogue of all the types with an indication of their retail 
value. New York: Wayte Raymond, 1937. - 102 p. : (26 cm) : Il. : Enc. 
Bom exemplar. Encadernação do editor, em tela, razoavelmente 
conservada. Impresso sobre em papel couché, ilustrado no 
texto. 

€15 - 30

248   
REDINHA, José, 1905-1983
Museu de Angola. Colecção etnográfica. Luanda: Publicações 
do Museu de Angola, 1955. - XVI, [2], 101, [3] p. : [40] estampas 
: (28 cm) : Il. : Br. Ilustrado em extratexto. Exemplar com sinais de 
manuseamento e defeitos (falta de papel) na lombada.

€40 - 75

249   
Regimento das cousas commuas, e geraes aos officiaes dos 
armazéns. Lisboa: Officina de Joseph da Costa Coimbra, M. DCC. 
LVI [1756]. - [20],148 p. : (29 cm) : Enc. Exemplar apresentando 
algum trabalho de traça, junto ao festo, que atinge o exemplar até 
à pág. 34. Encadernação meia-francesa, da época, com sinais de 
manuseamento, e falta das folhas de guarda.

€80 - 160

Lote 248

250   
REIS, Arthur Cezar Ferreira, 1906-1993
A politica de Portugal no valle amazónico. Belém: 1940. - [8], 
168, [4] p. : (23 cm) : Br. Exemplar com falta da capa de brochura 
posterior. Pouco vulgar.

€25 - 50

239   
PLÍNIO (o velho) 23-79 ; HARDOUIN, Jean, 1646-1729
Caii Plinii Secundi Historiae Naturalis, Libri XXXVII, Quos 
interpretatione et notis illustravit Joannes Harduinus e Societate 
Jesu, Jussu Regis Christianissimi Ludovici Magni, In usum 
serenissimi delphini, Editio nova emendatior & auctior, Tomus 
Primus (a Tomus Secundus, e Indice: Historiae naturalis C. 
Plinii Secundi Indices locupletissimi tres. Primus Geographicus 
provinciarum, civitatum, montium, fluminum, &c. Secundus 
exhibet nomina propria numinum, virorum, AC feminarum, &c. 
Tertius idemque copiosissimus verborum ac sentententiarum est. 
Tomi II Pars Altera): Parisiis, Imprensis Societatis, MDCCXLI [1741]. 
- 3 vols. :   [26], 788 p. : (8 grav. : 1 mapa desd.) ; 835, [1] p. : (3 
grav. numeradas seguidas, relativamente ao tomo I) ; (445 págs. 
numeradas seguidas relativamente ao tomo II, de. 836 a 1280) : (37 
cm) : Enc. Encadernações época, inteiras de pele mosqueada, com 
ferros a ouro nas lombadas, bem conservadas, corte das folhas 
carminado. O volume I apresenta um mapa desdobrável intitulado: 
“Paradisi Terrestis”, gravado por J. A. Schwebel, e as gravuras finais 
dos dois volumes referem-se a numismática. O tomo I apresenta o 
seguinte erro tipográfico de paginação: da pág. 584 passa para a 
421 mas retoma logo de seguida a paginação correcta; no tomo 
II, da pág. 268 passa para a 169 mas retoma logo de seguida a 
paginação correcta. No volume dos Índices, da pág. 890 passa 
para a 198, retomando de seguida a paginação correcta. O tomo I, 
apresenta alguns defeitos (falta de papel) nas págs. 775 e 776, nas 
págs. 779 e 780, com ligeiro prejuízo do texto. O tomo II apresenta 
também alguns defeitos (faltas de papel), na pág. 551-552 , embora 
sem afectar a compreensão do texto. O  volume dos Índices é 
afectado por trabalho de traça junto ao festo, nos fólios iniciais, até 
pág. 860, assim como a partir da pág. 1095 até à 1112, sem afectar 
o texto. Com algumas manchas de água ocasionais, embora 
pouco perceptíveis. 

€1.000 - 1.800

Lote 239
240   
POMPONIUS MELA, séc. I
POMPONII Melae de Situ Orbis. Libri Tres, Cum indice copiosissimo, 
(vinheta tipográfica). Rothomagi: Apud Ioannem Osmont, In Area 
Palatij, 1614. - 88, [38] p. : (16 cm) : Enc. Algumas, poucas, anotações 
antigas, a tinta, nos fólios iniciais. Encadernação da época, inteira 
de pergaminho, falta da guarda anterior, com atilhos e a lombada 
caligrafada. Muito bom exemplar. 

€200 - 350

251   
REIS, Pedro Batalha, 1906-1966
Moedas de toro. Estudo das moedas d’el-Rei D. Afonso V que têm 
as armas de Portugal, Castela e Leão.  Lisboa: 1933. - 118, [4] p. : (e 
IX estampas) : (23 cm) : Il. : Enc. Bom exemplar. Separata do relatório 
da Casa da Moeda de 1932-33. Ilustrado em extratexto, a negro. 
Tiragem limitada a 180 exemplares. Encadernação meia-francesa, 
mantendo as capas de brochura, bem conservada. 

€15 - 30

[Auto de Fé] 
252   
Relatione della giustitia fatta in spagna nella citta di valladolid. 
Da l’officio della santissima Inquisitione contra molti lutherani adi 
XXI del mese di Maggio MDLIX. Venetia: Domenico Farri, 1559. - [8] 
p. : (20 cm) : Cart. Bom exemplar, com um pequeno restauro no 
rosto, cartonagem recente. Raríssima edição original do relato do 
primeiro auto da fé contra hereges luteranos levado a cabo em 
Valladolid no ano de 1559. Entre as vítimas encontrava-se Agostinho 
de Cazalla, capelão do Imperador Carlos V e pregador da Corte, 
bem como toda a sua família. Da extensa lsta consta ainda um 
Gonzalo Vaez português, habitante de Lisboa, queimado em 
pessoa porque tinha sido judeu (único judeu julgado neste auto de 
fé), com confisco dos bens. Não foi possível encontrar exemplares 
desta relação nas principais bibliotecas europeias.

€1.000 - 1.500

Lote 252

Lote 240
241   
POPE, John Alexander, 1906-1982
Chinese porcelains from the Ardebil Shrine. Washington: 
Smithsonian Institution - Freer Gallery of Art, 1956. - XV, [1], 194 p. - 142 
estampas : (29 cm) : Il. : Cart. Profusamente ilustrado, a preto, em 
extratexto. Cartonagem do editor, com sobrecapa ilustrada, com 
defeitos (falta de papel). 

€60 - 120

242   
PROVÍNCIA DE MOÇAMBIQUE.
Algumas canções chopes. Lisboa: Tip. da Sociedade Industrial de 
Imprensa, 1958. - 107, [11] p. : (23 cm) : Il. : Br. Bom exemplar. Ilustrado 
com fotografias, em extratexto. 

€10 - 20

243   
PYRARD, François, ca. 1578-ca. 1623 ; RIVARA, Joaquim Heliodoro 
da Cunha, 1809-1879
Viagem de Francisco Pyrard, de Laval, contendo a notícia de 
sua navegação às Indias Ocidentais, Ilhas de Maldiva, Maluco e 
ao Brasil, e os diferentes casos que lhe aconteceram na mesma 
viagem nos dez anos que andou nestes países : 1601 a 1611 
: com a descrição exacta dos costumes, leis, usos, polícia e 
govêrno; do trato e comércio, que neles há; dos animais, árvores, 
frutas e outras singularidades que ali se encontram. Versão 
portuguesa correcta e anotada por Joaquim Heliodoro da Cunha 
Rivara. Ed. revista por A. de Magalhães Basto. Pôrto: Civilização, 
1944. - 2 vols. : 336, [2] ; 375, [1] p. : (26 cm) : Enc. Muito bom 
exemplar, encadernado em meias francesas em pele encarnada 
com ferros e títulos a ouro nas lombadas, mantendo as capas 
de brochura e aparados apenas à cabeça. Exemplar nr.º 44 de 
tiragem especial de 100, em papel da Companhia do Prado, de 
maior formato. Da colecção Biblioteca Histórica de Portugal e Brasil. 
Série Ultramarina. Nros. 2 e 3.
€75 - 150

244   
QUEIRÓS, José, 1856-1920
Cerâmica Portuguesa, 2ª Edição Corrigida e Aumentada pelo 
Autor e pelos Editores. Lisboa: Oficina Gráfica, 1948. - 2 tomos em 
1 vol. : 339, [9] ; 173, [12] p. : (32 cm) : Il. : Enc. Muito bom exemplar. 
Profusamente ilustrado, no texto e em separado. Encadernação 
inteira de pele, profusamente decorada com ferros a ouro na 
lombada e pastas, mantendo as capas de brochura.

€30 - 50

245   
RADIN, Paul, 1883-1959 (ed.).
African folktales and sculpture. London: Secker & Warburg, 1965. - 
XXI, [3], 357 p. : (31 cm) : Il. : Cart. Profusamente ilustrado a preto em 
extratexto. Cartonagem do editor com sobrecapa ilustrada, com 
sinais de manuseamento.

45 - 80
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259   
RODRIGUES JÚNIOR, Manuel, 1902-1991
Negros e Brancos. Lourenço Marques: Edição de Autor, 1958. - 195, 
[5] p. : (20 cm) : Br. Bom exemplar. Capa de Alfredo da Conceição. 

€10 - 20

260   
ROTARY CLUB DE ANGOLA
Angola e a compreensão mundial. World understanding. La 
comprehension mondiale. (A Semana Rotária. Weekly Magazine. 
Abril 1964, Special Edition). Luanda: Rotary Club de Angola, 1946. 
- [76] p. : (28 cm) : Il. : Cart. Edição em português, inglês e francês. 
Ilustrações a preto e a cores no texto e extratexto. Cartonagem do 
editor, com sinais de manuseamento.

€25 - 45

261   
RUBENS, Petrus Paulus, 1577-1640
La Gallerie du Palais du Luxembourg peinte par Rubens dessinée 
par les S. Nattier, et gravée par les plus illustres graveurs du Tempa 
dediée au Roy... Paris: chez le S. Duchange Graveur du Roy en 
son Academie Royale de Peinture et Sculpture, 1710. - [30] fólios : 
(65 cm) : Enc. Muito bom exemplar. Frontispício e “Advertissement” 
desenhados e gravados por Berey. Composto por 25 magníficas 
gravuras, algumas de dupla página, incluindo no final um retrato de 
Rubens, por Van Dyck. Encadernação inteira de carneira, cansada, 
com ferros a ouro na lombada, com rótulo caligrafado colado 
na pasta anterior. A galeria da história de Maria de Medicis abre 
com o retrato da monarca e contempla igualmente os retratos 
dos seus pais, Francisco I, Duque da Toscana e Joana d’Áustria, 
Duquesa da Toscana. Seguem-se as restantes 21: La destinée de 
Marie de Medicis; La naissance de la Reine; L’education de la 
Reine; Henri IV delibére sur son futur mariage; Le mariage de la 
Reine; Le débarquement de la Reine au Port de Marseille; La ville 
de Lion va au devant de la Reine; L’accouchement de la Reine 
ou la Naissance de Louis XIII; Le Roi se dispose a partir pour la 
guerre d’Allemagne; Le couronnement de la Reine (página dupla); 
L’aphothéose de Henri IV & la regence de la Reine (página dupla); 
Le gouvernement de la Reine (página dupla); Le Voyage de la 
Reine au pont de Cé; L´Échange des deux Reines; La félicité de la 
regence de la Reine; La majorité du Roi Loius XIII; La Reine s’enfuit de 
la ville du Blois; La Reine prend le parti de la paix; La conclusion de 
la paix; La paix confirmée dans le ciel e Le temps découvre la vérité.
Gravuras executadas por alguns 
dos maiores artistas da época, 
como I.B. Massé, G. Edelink, Lud. 
De Chastillon, G. Duchange, 
Loir, I. Audran, A. Trouvain, Jean 
Audran,  Picart, Carol Simon-
neau, Cornellis Vermeulen. 

€750 - 1.400

253   
RESENDE, Garcia de, 1470?-1536
Chronica dos valerosos e insignes feitos del Rey Dom Ioão II de 
Gloriosa Memoria em que se refere sua vida, suas virtudes, seu 
magnanimo esforço, excellentes costumes, & seu christianismo 
zelo. Per Garcia de Resende, com outras obras, que adiante se 
seguem, & vay acrescentada a sua Miscellania. A feliz memoria 
do mesmo Rey Dom Ioão Segundo, que está em Gloria. Lisboa: 
Antonio Aluarez Impressor, 1622. -  [20], 174,  [1] f. : (26 cm) : Enc. O 
exemplar apresenta alguns erros tipográficos de paginação, sem 
faltas no texto. Restauros (consolidação do papel) nas margens 
inferiores dos últimos fólios, sem afectar o texto. Alguns sublinhados 
e notas, a tinta, antigos. Encadernação coeva, inteira de carneira 
com ferros a ouro na lombada, razoavelmente conservada. Folha 
de rosto impressa a negro e encarnado, com carimbos e assinatura 
de posse. Texto impresso a duas colunas.

€350 - 700

Lote 253
254   
REY, Sir Charles Fernand, 1877-1968
The romance of the portuguese in Abyssinia. An account of the 
adventurous journeys of the portuguese to the empire of Prester 
John; their assistance to Ethiopia in its struggle against Islam 
and their subsequent efforts to impose their own influence and 
religion - 1490-1633. London: H. F. & G. Witherby, 1929. - 319 p. : (22 
cm) : Il. : Cart. Ilustrado em extratexto, incluindo 2 mapas. Exemplar 
com alguma acidez. Cartonagem do editor, em tela, com sinais de 
manuseamento. 

€25 - 45

255   
RIBEIRO, Bernardim, 1482-1552 ; FALCÃO, Cristóvão, 1515-1557?
Obras. Nova edição conforme a edição de Ferrara...Vol. I (e II). 
Coimbra: Imprensa da Universidade, 1923. 
(seguido de:)
VASCONCELOS, Carolina Michaëlis de, 

Nótulas relativas à “Menina e Moça” na Edição de Colónia 
(1559). Coimbra: Imprensa da Universidade, 1924.
3 tomos em 1 vol. : [4], 322 ; [8] ; CLXVII, [3], 28 p. : (18 cm) : Enc. 
Muito bom exemplar, aparado somente à cabeça, com corte das 
folhas carminado. Edição preparada e revista por Anselmo Braam-
camp Freire com prefácio de Carolina Michaëlis de Vasconcelos. 
Encadernação meia-inglesa, com ferros a ouro na lombada, muito 
bem conservada.   
€75 - 150

256   
RIO, João do, (pseud. de João Paulo Emílio Cristóvão dos Santos 
Coelho Barreto 1881-1921)
Fados e canções de Portugal. Rio de Janeiro: H. Garnier. Livreiro-
Editor, [s.d.]. - [6], 548, 36 p. : (18 cm) : Br. Exemplar em razoável estado 
de conservação. Com inúmeras letras de fado e pautas musicais.

€30 - 60 

Lote 256
257   
ROCHEFOUCAULT, M., 1613-1680
Reflexions ou setences et maximes morales de Monsieur de 
Rochefoucault. Maximes de Madame la Marquise de Sable, 
Pense’es Diverses de M.L.D. et Les Maximes Chretiennes de 
M.***. Amsterdam: Chez Pierre Mortier - Libraire, M.DCCV [1705]. 
- [Frontispício], [48], 310, [18] p. : (15 cm) : Enc. Rosto impresso a 
negro e a encarnado. Encadernação coeva inteira de pergaminho 
com rótulo e títulos a outro na lombada. Defeitos (pequenos 
rasgões) nas págs. 47-48 e 133-134. Assinatura de posse na guarda 
anterior.  

€100 - 180

Lote 257
258   
[RODRIGUES] EBORENSE, André, 1498-1573
Sententiae et Exempla Ex probatissimis quibusq´; scriptoribus 
collecta, e per locos communes digesta, Per Andream Eborensem 
Lusitanum. (vinheta tipográfica). Venetiis: [s.n.], 1586. - [16], 683, [3] 
p. : (11 cm) :  Enc. Exemplar em razoável estado de conservação. 
Encadernação, da época, inteira de pergaminho com a lombada 
caligrafada. Folhas de guarda com pequenos defeitos (faltas de 
papel) e anotações antigas. O frontispício apresenta uma antiga 
assinatura de posse, o exemplar tem ainda alguns erros tipográficos 
de paginação e pequenos defeitos: (ligeiras falta de papel no pé) 
nas págs. 273 a 278 bem como nas págs. 675 a 683 sem qualquer 
prejuízo do texto. Pouco vulgar.

€750 - 1.200

Lote 258

Lote 261
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266   
SANTOS, Reinaldo dos, 1880-1970
A Escultura em Portugal. Lisboa: Academia Nacional de Belas 
Artes, 1948-1950. - 2 vols. : 58, (CLXVI estampas), [8] p. ; 74, 
(CLXXIX estampas), [6] p. : (36 cm) : Il. : Enc. Muito bom exemplar, 
profusamente ilustrado, no texto e em extratexto. Encadernado 
em inteiras de pele, com ferros decorativos  a ouro nas pastas e 
lombadas, mantendo as capas de brochura.

€200 - 400

267   
SANTOS, Vítor Pavão dos, 
Amália, uma biografia. Lisboa: Contexto Editora, 1987. - 317 p. : (24 
cm) : Il. : Br. Impresso em papel couché. Muito lustrado. Exemplar 
valorizado com uma dedicatória manuscrita de Amália Rodrigues. 

€50 - 90

Lote 267

[Encadernação]
268   
SCHEFFLER, Thomas, 1700?-1756 ; ENGELBRECHT, Martin, 1684-1756
Elogia Mariana olim à A.C. Redelio Belg. Mechl. S.C.M.I.P. 
concepta. Nunc devotae meditationi fidelium ad augmentum 
cultus Bmae. Mariae Virg. (...) inventa et delineata per Thomam 
Scheffler, et aeri incisa à Martino Engelbrecht, chalcographo 
Augustano. Augsburg: [s.n.], 1732. - [59 Ils.] : (14 cm) : Enc. Exemplar 
mal conservado apresentando manchas de humidade nas 
gravuras. Encadernação coeva (com um curioso restauro antigo 
no festo da pasta posterior) inteira de marroquim profusamente 
decorada a ouro nas pastas e lombada, corte das folhas dourado 
a ouro fino. Magnífico exemplo de encadernação portuguesa do 
séc. XVIII.

€74 - 140

Lote 268

262   
RUSCHI, Augusto, 1915-1986
Aves do Brasil. São Paulo: Editora Rios, 1979. - 335 p. : (36 cm) : Il. : 
Enc. Muito bom exemplar. Edição bilingue, português e inglês. Com 
36 ilustrações, de Etienne Demonte e Yvonne Demonte, a cores em 
extratexto, e diversas a preto no texto. Encadernação do editor em 
tela ilustrada.

€75 - 125

263   
S. JOSÉ DO PRADO, Fr. João de,  
Monumento Sacro da Fabrica, e Solemnissima Sagração da 
Santa Basilica do Real Convento, que junto á Villa de Mafra 
dedicou N. Senhora e Santo Antonio a Magestade Augusta 
do Maximo Rey D. Joaõ V. Escrito por Fr. Joaõ de S. Joseph do 
Prado, Religioso da Provincia da Arrabida, e primeiro Mestre 
das Ceremonias da dita Basilica. Lisboa: Na Officina de Miguel 
Rodrigues, Impressor do Eminente Senhor Card. Patriarca, 1751. - 
[22], [2], 152 p. : [3 desd.] : (32 cm) : Enc. Bom exemplar, apesar de 
algum, pouco, trabalho de traça em alguns fólios, junto ao festo, 
sem atingir o texto. Encadernação inteira de carneira, coeva, com 
ferros a ouro na lombada, razoavelmente conservada. Capitulares 
decoradas e algumas gravuras (G.E.L. Debrie) disseminadas pelo 
texto. Magnífica gravura (Miguel Le Bouteux) desdobrável do 
alçado principal da Igreja e Palácio do Convento.

€800 - 1500

264   
SANNES, G.W., 
African primitives, function and form in african masks and 
figures. London: Faber and Faber, 1970. - 113 p. : (26 cm) : Il.: Cart. 
Bom exemplar.  Cartonagem editorial com sobrecapa ilustrada, e 
estampas em extratexto.

€20 - 35

265   
SANTA CATARINA, Simão António de, 1676-1733
Beijamaõ ao Duque Estribeiro Mor pela acçaõ de trazer o livro, 
que compoz ao P. Fr. Joaõ Antonio de Santa Quiteria, dedica-
se o beijamaõ ao Illustrissimo Reverendissimo Senhor D. Nuno 
Alvares Pereira de Mello, Bispo de Lamego, do Conselho de Sua 
Magestade. Lisboa Occidental: Na Officina da Musica, Anno de 
M.DCC.XXXI [1731]. - [4], 47, [1] p. : (17 cm)  : Enc. Bom exemplar 
apesar de pequeno trabalho de traça na guarda anterior e nos 
dois últimos fólios, junto ao festo e margem inferior, sem atingir o 
texto. Anotação antiga na guarda anterior. Encadernação coeva, 
inteira de pele marmoreada, com ferros a ouro nas pastas e 
lombada, com pequenos defeitos (falta de pele) na lombada. 
Folha de rosto impressa a preto e encarnado. 

€150 - 250

269   
SCHOPPE, Amelie, 1791-1858 ; GÉRARD, P. C., (Trad.)
Les émigrants au Brésil. Paris: J. Langlumé et Peltier, [s.d. 1837?]. 
- [2], [frontispício], [2], 344, [2] p. : (17 cm) : Il. : Cart. Apresenta 
também as novelas: L’Égoiste, Belle et Laide ou les Deux Soeurs, 
La Noble Vengeance. Nouvelle Orientale e Le Pécheur. Para além 
do frontispício e da folha de rosto gravados, apresenta uma outra 
ilustração em extratexto. Uma mancha de água atinge o final do 
exemplar. Cartonagem moderna, de trabalho.

€45 - 80

Lote 269

270   
SCHOTT, Andreas, 1552-1629 S.J.v

Hispaniae illustratæ, seu rerum, urbiumq. Hispaniae, Lusitaniae, 
AEthiopiae, et Indiae scriptores varii. Partim editi nunc primum, 
partim aucti atque emendati ... : tomis aliquot divisi. Francofurti: 
Apud Claudium Marnium, & Hæredes Iohannis Aubrij, 1603-1608. 
- 4 vols. : [12], 1189, [37] p., (2 mapas desd.) ; [4], 1378, [74] p. ; [12], 

Lote 263

Lote 265
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Lote 275
276   
SIMÕES, Martinho,
Nas três frentes durante três meses. Toda a verdade da guerra 
contra o terrorismo no Ultramar. Lisboa: Empresa Nacional de 
Publicidade, 1966. - 260, [2] p. : (20 cm) : Il. : Br. Bom exemplar. 
Ilustrado, em extratexto, com reproduções fotográficas.

€15 - 25

277   
SOLIS, D. Antonio de, 1610-1686
Historia de la conquista de Mexico, poblacion, y progressos de 
la America Septentrional, conocida por el nombre de Nueva 
España, escriviala (...) Secretario de su Magestad, y su Chronista 
mayor de las Indias y la pone a los pies del Rey Nvestro Señor, por 
mano del Excelentissimo Señor Conde de Oropesa. en Madrid: 
Imprenta de Bernardo de Villa-Diego, Impressor de su Magestad, 
Año de M. DC. LXXXIV [1684]. - [34], 547, [16] p. : (29 cm) : Enc. 
O exemplar apresenta alguns erros tipográficos de paginação: 
da pág. 23 passa para a págs. 26 e 27, retomando depois a 
paginação correcta; repetição das págs. 382 e 383, recuperando 
depois a paginação correcta; da pág. 398 passa para a 401, 
seguindo depois a numeração, sem ocorrer qualquer falta no 
texto. Insignificante trabalho de traça nas margens inferiores, junto 
ao festo, nas páginas iniciais e finais. Folha de rosto espelhada, 
para consolidação do papel que se encontrava fragilizado junto 
ao festo. Apresenta uma mancha de água, nas págs. 469 a 516 
na margem superior direita, encontrando-se de resto um bom 
exemplar. Encadernação meia-inglesa (séc. XIX), razoavelmente 
conservada. Frontispício por T. Ardeman e gravado por I. F. Leonardo. 
Texto impresso a duas colunas, com capitulares decoradas e 
vinhetas tipográficas disseminadas pelo texto. Primeira edição, 
pouco vulgar. [Sabin, 86446 : Palau, 318602].

€1.200 - 2.000

1014, [4], XXXVI [i.e. XXXVII] f. desd., [26] p. ; [8], 479 [i.e. 435], [13], [4], 
346, [6] p.) : (37 cm - excepto para o vol. 2 que tem 32 cm) : Il. : Enc. 
Com erros tipográficos de paginação, encadernação recente, 
aproveitando as pastas da encadernação original, em inteiras de 
carneira. Pequenos defeitos, sendo mais graves nos 4 primeiros 
fólios do vol. 2. Colecção completa, conjunto raro e valioso. [Palau 
305068].

€4.500 - 7.500

[Erotica]
271   
SEINGALT, [Jacques Casanova], 1725-1798 ; CHAUVET, Jules-
Adolphe, 1828-1906 (il.)
Suite de 102 figures galantes ou libres attribuées a Chauvet 
(1875) pour illustrer les Mémoires de J. Casanova. Leipzing: aux 
dépens des Casanoviens, [s.d. principio do séc. XX]. - [2] p. - 101 
estampas - [4] p. : (25 cm) : Il.  Enc. Pequenos defeitos (suporte 
fragilizado) nas margens superiores das gravuras 48 e 101, 
encontrando-se de resto um bom exemplar. Encadernação meia-
francesa, com ferros a ouro na lombada, mantendo as capas de 
brochura. Com falta da gravura 21. Apresenta no final, o índice do 
texto a que respeitam as gravuras, de acordo com a edição das 
Memórias de J. Casanova, em 8 volumes, de Garnier Frères.

€100 - 200

Lote 277
278   
SOUSA, Augusto Cesário de Campos e,
Livro de brazoens (Livre de blasons. Book of coats of arms) Copiados 
de varias peças de loiça armoriada. Lisboa: Bertrand, 1938 (aliás, 
1962). - LXIX, [7] p. : 125 f. : (33 cm) : Il. : Cart. Muito bom exemplar. 
Cartonagem editorial, ilustrada. Assinatura de posse no rosto. 

€100 - 200

279   
SPEKE, John Hanning, 1827-1864
Journal of the discovery of the source of the Nile by (…) with map 
and portraits, and numerous illustrations chiefly from drawings 
by Captain Grant. Second Edition. Edinburgh and London: William 
Blackwood and Sons, 1864. - XXXI, [1], 658, [2] p. : (23 cm) : Il. : 
Enc. Muito ilustrado, a negro, no texto e extratexto. Interior limpo. 
Encadernação do editor, com sinais de manuseamento.

€75 - 140

280   
STANLEY, Henry Morton, 1841-1904
In darkest Africa or the quest, rescue, and retreat of emin governor 
of Equatoria by (…) with two steel engravings, and one hundred 
and fifty illustrations and maps. New York: Charles Scribner’s Sons, 
1890. - 2 vols. : XIV, [2], 547 ; 540 p. : (1 mapa desdobrável) : (23 cm) 
: Il. : Enc. Bom exemplar. Ilustrações a preto no texto e em extratexto. 
Encadernação meia-inglesas, com cantos, bem conservadas, corte 
das folhas marmoreado.

€75 - 150

281   
STATIUS, Publius Papinius, ca. 45- ca. 95 ; BEMAERTS, Jean,
P. Statii Papinii Opera quae Extant Ioh. Bernartius ad libros veteres 
recensuit & Scholiis Illustrauit. Antuerpiae: Ex Officina Plantiniana, 
Apud Viduam, & Ioannem Moretum, M. D. XCV [1595].
(junto com:) 

Ioh. Bernarti ad P. Stati Papini Thebaidos et Achilleidos, Scholia, ad 
Sylvarum Libros, in quibus & aliorum Scriptorum varij loci illustrantur 
& explicantur. Antverpiae: Ex Officina Plantiniana, Apud Viduam, & 
Ioannem Moretum, M. D. XCV [1595]. - 2 vols. em 1 : 429, [2] ; 169, 
[7] p. : (18 cm) : Enc. Bom exemplar. Pequeno defeito (rasgão) na 
margem da págs. 37-38, e pequena mancha de tinta (afectando o 
suporte) também nas margens das págs. 155-164. Erro tipográfico 
de paginação: da pág. 172 passa para a 137, retomando depois 
a paginação correcta. Encadernação antiga, inteira de pele 
marmoreada, com ferros a ouro na lombada, bem conservada.

€150 - 250

Lote 281
282   
STOKES, C. S.,
Sanctuary. Cape Town: Maskew Milleer Limited, 1953. - 457, 
[3] p. : (25 cm) : Il. : Cart. Profusamente ilustrado, a preto e a 
cores, em extratexto. Introdução de E. G. Jansen e prefácio de 
J. Stevenson-Hamilton. Cartonagem do editor, com sinais de 
manuseamento.  

€20 - 40

Lote 271
272   
SELIGMANN, Kurt, 1900-1962
The mirror of magic. 250 Illustrations. New York: Pantheon Book, 
1948. - 504 p. : (26 cm) : Il. : Cart. Muito ilustrado, no texto e em 
extratexto. Interior bem conservado. Cartonagem do editor, com 
sinais de manuseamento.

€35 - 65

273   
SILVA, Ricardo Espírito Santo, 1900-1955 ; HYDE, John Alden Lloyd, 
1902-1981 ; MALTA, Eduardo, 1900-1967 (il.)
Porcelana da China ao gosto europeu. Aguarelas, desenhos 
e descrição das peças por Eduardo Malta. Lisboa: Edições 
R.E.S., 1956. - 119, [2] p. : (47 cm) : Il. : Cart. Exemplar em razoável 
estado de conservação. Cartonagem editorial em tela, ilustrada 
e revestida com sobrecapa (esta com vários defeitos graves, a 
necessitar de restauro). Magnífica edição, impressa sobre papel 
de qualidade superior, com aguarelas e desenhos impressos a 
cores, em separado e colados à parte (algumas em tetracromia) 
disseminados pelo texto e 8 estampas extratexto. Tiragem limitada a 
350 exemplares, numerados e assinados por Eduardo Malta, sendo 
este o exemplar nº 155. Primeira edição.

€150 - 300

274   
SIMÕES, J.M. dos Santos, 1907-1972
Corpus da Azulejaria Portuguesa. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1959-1979. - 7 vols. : (30 cm) : Il. : Encadernação de 
editor com sobrecapa ilustrada. Colecção completa, composta por:

- Carreaux céramiques hollandais au Portugal et en Espagne, 
Haye, Martinus Nijhoff. - 1959. [10], 142, [2] p. : (XXXIX estampas). 
- Azulejaria portuguesa nos Açores e na Madeira. 1963. - X, [4], 
385, [3] p. 
- Azulejaria portuguesa no Brasil (1500-1822). -1965. - XII, [6], 459, 
[3] p. 
- Azulejaria em Portugal nos séculos XVI e XVI. Introdução geral. 
1969. - 197, [3] p. 
- Azulejaria em Portugal no século XVII. Tomo I - Tipologia. 1971. - 
240 p. 
- Azulejaria em Portugal no século XVII. Tomo II - Elenco. 1971. - 
309, [2] p. 
- Azulejaria em Portugal no século XVIII. 1979. - XIV, 535 p.
Monumental trabalho de referência para o estudo da azulejaria. 
Bom exemplar, pouco vulgar.

€350 - 600

275   
SIMÕES, J. de Oliveira, 
As armas nos Lusíadas, Vila Nova de Famalicão: Tipografia «Minerva», 
de Gaspar Pinto de Sousa & Irmão, 1933. - 221, [5] p. : (27 cm) : Br. 
Bom exemplar, parcialmente por abrir.   

€45 - 80

Lote 270
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290   
TIXIER DE RAVISI, Jean,  ca. 1470-1542
Officina Ioan. Ravisii textoris. Pars prima (e Tomus Secundus 
(junto com) Cornucopiae Ioannis Ravisii Textoris Epitome, Quae 
res quibus orbis locis abundè proueniant, alphabetico ordine 
complectens.) Opus nunc recens post omnes omnium editiones 
fidelissimè recognitum, & indice copiosissimo locupletatum, 
(Vinheta tipográfica). Venetiis: Apud Ioan Gryphium, MDLXVI-MDLXVII 
[1566-1567]. - 3 tomos em 1 vol. : [8], 258 [i.e. 250], [2] ; 270, [2] ; 
48 fólios. (16 cm) : Enc. Erros tipográficos de paginação no tomo 
I: no fólio 225 passa para 229, retomando de seguida a correcta 
paginação, no fólio 248 passa para 257 e 258, havendo um engano 
também nas assinaturas dos cadernos (que passa de Hh para Kk), 
não ocorrendo no, entanto, qualquer descontinuidade no texto. 
No tomo II, do fólio 72 passa para 37, retomando de seguida a 
paginação correcta. O tomo I, apresenta uma mancha de água, 
dos fólios 17 a 26, restauros (consolidação do papel) nas margens 
inferiores direitas, nos fólios 205 e 214 e uma anotação a tinta, 
antiga, na margem inferior direita, no fólio 213. No tomo II, verifica-se 
também um restauro (consolidação de papel) na margem inferior 
direita, no fólio 144 e uma anotação antiga, a tinta, no fólio 113, 
na margem inferior direita. Encadernação da época, inteira de 
pergaminho,com a lombada caligrafada, bem conservada. Bom 
exemplar. 

€350 - 600

Lote 290
291   
TORRES, Tomás Xavier de,
Discurso moral politico na celebração dos felicissimos, e 
importantissimos desposorios dos serenissimos infantes de 
Portugal, e Castella, os senhores D. João, e D. Gabriel com as 
Serenissimas Senhoras D. Marianna, e D. Carlota (...) offerecido ao 
muito poderoso Rei de Portugal D. Pedro III. Lisboa: Regia Officina 
Typographica, M.DCC. LXXXV [1785]. - [6], 28 p. : (21 cm) : Enc. Bom 
exemplar. Encadernação meia-francesa, moderna.

€25 - 50

Lote 291

283   
Story of Rice (The). [s.l: s.n. s.d.]. – (21 cm) : Livro chinês, 
provavelmente impresso na primeira metade do século XX. Ilustrado 
com 10 gravuras coloridas à mão e montadas em seda, alusivas à 
cultura do arroz. Encadernado à chinesa, em madeira de nogueira 
gravada na pasta anterior com o caracter chinês Foo (abundância, 
arroz). Texto bilingue chinês/inglês, pouco vulgar. Muito bom 
exemplar.

€60 - 100

Lote 283

284   
TALLEYRAND-PÉRIGORD, Charles-Maurice de, 1754-1838
Mémoires du Prince de Talleyrand, Paris: Les Éditions Henri Javal, 
1953. - 7 vols. : (28 cm) : Il. : Br. Tiragem numerada, com ilustrações a 
cores em extratexto. Alguns volumes apresentam defeitos (falta de 
papel) nas lombadas. Os vols. III, IV, V foram impressos em 1954, e os 
vols. VI e VII, em 1955. Brochuras acondicionadas em caixas.  

€70 - 120

285   
TEIXEIRA, Luís, 1904-1978
Na roda do batuque. Lisboa: Livraria Bertrand, 1933. - 227, [3] p. : 
(19 cm) : Il. : Enc. Bom exemplar, assinatura de posse na folha de 
rosto. Encadernação em tela, mantendo as capas de brochura 
ilustradas.

€15 - 25

286   
TEIXEIRA-GOMES, Manuel, 1860-1941
Novelas eróticas. Lisboa: Seara Nova, 1935. – 212, [4] p. : (19 cm) : 
Enc. Muito bom exemplar. Encadernação meia-francesa com ferros 
a ouro na lombada, mantendo as capas de brochura. Exemplar 
nominal, pertencente à tiragem de 300 exemplares, numerada e 
fora do comércio, sendo este o nº 93. Primeira edição.

€50 - 100 

287   
TEIVE, Diogo de, ca. 1514- ca. 1565
De Rebus Hispanicis, Lusitanicis, Aragonicis, Indicis & Aethiopicis. 
Damiani à Goes, Lusitani, Hieronymi Pauli, Barcinonensis, Hieronyni 
Blanci, Caesaraugustani, Iacobi Teuji, Lusitani, Opera. Coloniae 
Agrippinae: Officina Birkmannica, Sumptibus Arnoldi Mylij, 1602. 
- [24], 484 p. ; (15 cm) : Il. : Enc. Muito bom exemplar. Artística 
encadernação francesa da primeira metade do séc. XIX ao gosto 
jansenista inteira de pele castanha assinada Pouillet. Ilustrado com 
um retrato de Damião de Góis na pág. [7], raro.

€1.200 - 2.000

292   
TROWELL, Margaret,
Classical african sculpture. London: Faber And Faber Limited, 
1964. - 103, [1] p. - [48] estampas : (26 cm) : Il. : Cart. Bom exemplar. 
Ilustrado a preto, em extratexto. Cartonagem do editor, em tela, com 
sobrecapa ilustrada, com pequenos defeitos (falta de papel).

€10 - 20

293   
VARÃO, António Fernandes,
Investidas alemãs ao sul de Angola. Subsídios para a história. 
Lisboa: Imprensa Lucas, 1934. - 203, [5] p. : (19 cm) : Il. : Enc. Bom 
exemplar, assinatura de posse na folha de rosto. Ilustrado com 
fotografias em extratexto.

€20 - 40

[China]
294   
VARO, Frei Francisco, O.P. 1627-1687
Estratto del trattato composto dal reverendissimo Padre Fr. 
Francesco Varo Dell’ Ordine de’Predicatori. Circa il culto, offerte, 
riti, e cerimonie, che pratticano i Chinesi in honore del loro 
maestro Confucio, e progenitore defonti. Colonia: [s.n.], 1700. - [12], 
533, [1] p. : (16 cm) : Il. (1 grav. desd.) : Enc. Muito bom exemplar, 
encadernação coeva em pergaminho rígido com os títulos 
caligrafados na lombada. Rara edição deste livro cujo autor, o 
Sevilhano Francisco Varo está na origem da chamada controvérsia 
dos ritos chineses que envolverá Imperadores, Papas, Inquisição e 
alguma da mais ilustre intelectualidade europeia da época.

€900 - 1.500

Lote 294

295   
VASCONCELOS, António de, 1860-1941
Inês de Castro. Estudos para uma série de lições no Curso de 
História de Portugal. Porto: Instituto de Estudos Históricos. Faculdade 
de Letras. Universidade de Coimbra. Edições Ilustradas Marques 
Abreu, 1928. - [8], 185, [6] p. : (26 cm) : Il. : Enc. Muito bom exemplar. 
Ilustrado em extratexto, com fotografias de Marques Abreu. 
Encadernação artística, inteira de pele, com ferros artísticos (a ouro 
e a seco) nas pastas e lombada, seixas decoradas, muito bem 
conservada, mantendo as capas de brochura. 

€45 - 90

Lote 287

288   
TELO, Alencastre,
Angola terra nossa (diário do terrorismo). Lisboa: Edição do Autor, 
1962. – 320, [8] p. : (23 cm) : Il. : Br. Bom exemplar. Ilustrado com 
fotografias em extratexto. Raro.

€30 - 50

289   
THE ORIENTAL CERAMIC SOCIETY, 
Catalogue of an exhibition of chinese blue and white porcelain, 
14th to 19th centuries held by the Oriental Ceramic Society from 
december 16yh, 1953 to january 23rd, 1954 at the Arts Council 
Gallery 4 St. James’s Square, London S.WI, London: The Arts Council 
Gallery, 1953. - [32] p. : (18 estampas) : (28 cm) : Il. : Br. Ilustrado a 
preto, em extratexto.

€25 - 45



58 59

 

Lote 301
302   
VITERBO, Sousa, 1846-1910
A Ordem de Christo e a musica sagrada nas suas igrejas do 
Continente. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1911. - 70, [2] p. 
: (28 cm) :  Br. Muito bom exemplar. Separata do vol. 58º da revista 
“Instituto”. Pouco vulgar.

€30 - 50

303   
VITERBO, Sousa, 1846-1910
A Ordem de Santiago e a musica religiosa nas igrejas 
pertencentes á mesma ordem. (Obra posthuma). Coimbra: 
Imprensa da Universidade, 1912. - 193, [3] p. : (23 cm) :  Br. Muito 
bom exemplar. Separata dos volumes 58º e 59º, da revista: “Instituto”. 
Pouco vulgar.

€30 - 50

Lote 303
304   
Vocabulario da lingua Landim. Lisboa: Imprensa Nacional, 1895. 
- 16 p. : (17 cm) : Enc. Bom exemplar. Encadernação meia-inglesa, 
antiga, de trabalho, razoavelmente conservada. Raro vocabulário 
XiRonga, não encontrado nas principais bibliotecas portuguesas 
com acesso em linha.

€25 - 40

Lote 304

296   
VASCONCELOS, Joaquim de, 1849-1936
Os musicos portuguezes. Biographia. Bibliographia. Volume I (e II). 
Porto: Imprensa Portugueza, 1870. - 2 vols. : XXXVI, 289, [3] ; 308, [4] 
p. : (24 cm) : Il. :  Enc. Bom exemplar. Ilustrado com desdobráveis. 
Encadernação de trabalho em tela, que preserva as capas de 
brochura. Invulgar. 

€150 - 250

Lote 296
297   
VASCONCELLOS, José Leite de, 1858-1941
Da numismática em Portugal. Lisboa: Arquivo da Universidade de 
Lisboa, 1923. - XIV, 360 p. : (26 cm) : Il. : Enc. Muito ilustrado, no texto 
e em extratexto. Encadernação meia-francesa em pele, com a 
lombada danificada (falta de pele), e sinais de manuseamento, 
mantendo as capas de brochura. Arquivo da Universidade de 
Lisboa. Vol. IX. Invulgar.

€125 - 250

Lote 297
298   
VAUX, Baron Charles-Maurice de, 1845-19??
Les femmes de sport. Préface par Arsène Houssaye et lettre de 
Catulle Mendès. Paris: C. Marpon et E. Flammarion, 1885. - [6], IX, 
[3], 4, VI, [2], 187, III, [2] p. : [25 estampa] : (26 cm) : Il. : Enc. Muito 
bom exemplar. Tiragem limitada a 500 exemplares, numerados. 
Bonita edição, impressa sobre papel  hollande, com ilustrações 
de Saintpierre, De Liphart, Desmoulins, Aimé Perret, Mesplés, entre 
outros, dispersas pelo texto ou em extratexto. Encadernação meia-
francesa, em chagrim, bem conservada, mantendo as capas de 
brochura. 

€75 - 150

Lote 298

305   
WASSING, René S.,
The arts of Africa. London: Thames and Hudson, 1970. - XII, 285 p. :  
(30 cm) : Il. : Cart. Ilustrado a negro no texto e com fotografias de 
Hans Hinz, impressas e coladas à parte. Cartonagem do editor com 
sobrecapa ilustrada, bem conservada.

€45 - 90

306   
WELCH, Sidney R., 1871-1956
South Africa under King Sebastian and the Cardinal 1557-1580. 
Cape Town and Johannesburg: Juta & Co., 1949. - [6], 487 p. : (22 
cm) : Cart. Bom exemplar. Cartonagem do editor em tela, bem 
conservada.     

€20 - 30

307   
WELCH, Sidney R., 1871-1956
Portuguese rule and spanish crown in South Africa 1581-1640. 
Cape Town and Johannesburg: Juta & Co, 1950. - [6], 634 p. : (22 
cm) : Cart. Bom exemplar. Cartonagem do editor, em tela. 

€15 - 25

308   
WILDE, Oscar, 1854-1900
Complete writings of Oscar Wild. New York: The Nottingham Society, 
1905-1909. - 10 vols. : (20 cm) : Il. : Enc. Bom exemplar. Encadernado 
de época, em meias-inglesas, de chagrim, muito bem conservadas. 
Inclui: The House of Pomegranates. De Profundis / The Duchess of 
Padua. An Ideal Husband / Salome. The Importance of Being Ernest 
/ Lady Windermere´s Fan. A Woman of No Importance / Lord Arthur 
Saville’s Crime / Dorian Gray / Reviews / Miscellanies / Intentions 
/ Poems. O volume de “Poems” apresenta um defeito (pequeno 
rasgão) na margem inferior das primeiras páginas. Colecção 
completa.  

€150 - 200

Lote 308

299   
VELOZO, Francisco José, 1918-2009
Oestrymnis. Atlântida - Campo Elíseo. Braga: Associação Luso-
Britânica do Minho, 1956. - 158 p. : (23 cm) : Il. : Br. Bom exemplar, 
apesar de alguns picos de acidez nas capas de brochura. 
(Ilustrado em extratexto Separata da revista “Bracara Augusta”). 
Pouco vulgar.

€20 - 40

300   
VERLAINE, Paul-Marie, 1844-1896
Poèmes Saturniens. Paris: Alphonse Lemerre, Éditeur, 1866. - [6], 163, 
[1] p. : (17 cm) : Enc. Exemplar em bom estado de conservação. 
Encadernação de editor, meia de pele encarnada, preservado 
dentro de uma caixa artística em chagrim. Rara edição original do 
primeiro livro do autor.

€1.500 - 2.500

Lote 300
301   
[VIALART, Charles],
Histoire du Ministere d’Armand Iean Du Plessis Cardinal duc de 
Richelieu, sous le regne de Louys le Iuste, XIII. du nom Roy de 
France et de Navarre, avec des Reflexions Politiques, et diverses 
lettres, contenant les negociations des affaires de Piedmont et 
du Montferrat. Paris: Gervais Alyot , Anthoine de Sommaville, Jean 
Guignard [e 3 outros], M.DC.L [1650]. - [14], 230, [2], 168, 183, [1], 
332, [2], 70-[2] p. : (36 cm) : Il. : Enc. Ocasional acidez, encontrando-
se de resto um bom exemplar. Ex-libris. Encadernação coeva, inteira 
de pele mosqueada, com alguns restauros (reposição da pele 
e guardas novas), razoavelmente bem conservada.  Publicado 
anónimo e postumamente. Frontispício gravado, representando 
o cardeal, com os seus atributos reais, com o leão e a águia 
acorrentados. Cuidada composição tipográfica, com capitulares 
decoradas. Dividido em 4 partes a que se junta uma quinta parte: 
“Affaires d’Italie de l’Année M. DC. XXXIX passées entre Madame la 
Dvchesse et Princes de la Maison de Sauoye contenant plvsievrs 
lettres & negotiations pour les Affaires de Piedmont & du Montserrat”. 
O tomo 4 apresenta erros tipográficos de paginação: da  pág. 
72 passa para 75 e seguintes, e da pág. 239 passa para a 243, 
mas sem faltas no texto, sendo que as assinaturas dos cadernos 
estão correctas. Pequenos defeitos (rasgões) no tomo 4: nas págs. 
151-152, junto ao festo, sem afectar a compreensão do texto, e nas 
págs. 211-212, igualmente junto ao festo, sem atingir o texto. 

€750 - 1300
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309   
WILLIAMS, Thomas H.,
Picturesque excursions in Devonshire and Cornwall. Part I. 
Devonshire: London, Printed for J. Murray, 1804. - IX, 40, 107, [1] p. : (26 cm) 
: Il. : Enc. Exemplar em razoável estado de conservação, com falta 
da guarda decorada anterior e afectado pela acidez do papel. 
Pequeno trabalho de traça na margem superior direita, das pág. 43 
a 50. Pequeno rasgão no anterrosto, na margem superior direita e 
na gravura inicial. Ilustrado com 50 gravuras, em extratexto, a cores 
e a preto e branco. Encadernação da época, inteira de marroquim, 
com ferros artísticos nas pastas e lombada, seixas decoradas, 
dourado por folhas, com sinais de manuseamento. Trata-se apenas 
da primeira parte.

€50 - 90

310   
WILLETS, William, 1918-1995
Foundations of chinese art from neolithic pottery to modern 
architecture. London: Thames And Hudson, 1965. - 456 p. : (28 cm) : Il. : Enc. 
Bom exemplar. Profusamente ilustrado a preto e a cores em texto e 
extratexto. Encadernação de editor, em tela.

€30 - 60

311   
XAVIER DE CABANES, D. Francisco, 1781-1834
Memoria que tiene por objeto manifestar la posibilidad y 
facilidad de hacer navegable el rio Tajo desde Aranjuez hasta el 
Atlántico, las ventajas de esta empresa, y las concesiones hechas 
á la misma para realizar la navegacion. Madrid: Imprenta de Don 
Miguel de Burgos, 1829. - [4], [XII], 63, [1], IX, [1], 210, 118 p. : (34 
cm) : Il. : Enc. Exemplar com acidez, em especial nas ilustrações, 
em virtude da qualidade de papel utilizado na época. Ilustrado 
com os planos corográficos do rio, por Luis Carduchi, Eugenio 
Salcedo e Julio Martelli, de1641; pelos de José Braz e Pedro Simó y 
Gil, de 1755, e pelos de Agustin Marco Artu, de 1828. Encadernação 
coeva inteira de pele marmoreada, com ferros a ouro na lombada, 
razoavelmente conservada.

€450 - 800
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CONDIÇÕES NEGOCIAIS

INTRODUÇÃO
A sociedade comercial por quotas Perihasta, Lda., adiante designada por “ VERITAS” ou 
“leiloeira”, sujeita a sua actividade às condições negociais constantes dos artigos seguintes, 
e ainda a quaisquer outras condições específicas, expressas ou publicadas em local próp-
rio. As condições negociais apresentadas para a compra e para a venda em leilão devem 
ser entendidas como um todo negocial.

GLOSSÁRIO E TERMOS FREQUENTES
Nas presentes condições negociais e nas comunicações da VERITAS entende-se como:
Catálogo – Toda e qualquer propaganda, brochura, lista de preços ou publicação da VERITAS.
Peça(s), Bens ou Lote(s) – Referem-se aos artigos ou objectos comercializados pelas VERITAS, 
podendo estes constituir, ou não, obras de arte originais.
Obra de Arte Original - corresponde, nos termos do artigo 54.º, n.º 2, do Código do Direito 
de Autor e dos Direitos Conexos, a qualquer obra de arte gráfica ou plástica, tal como 
quadros, colagens, pinturas, desenhos, serigrafias, gravuras, estampas, litografias, esculturas, 
tapeçarias, cerâmicas, vidros e fotografias, na medida em que seja executada pelo autor ou 
se trate de cópias consideradas como obras de arte originais, devendo estas ser numeradas, 
assinadas ou por qualquer modo por ele autorizadas.
Lance – Oferta de um preço por determinado lote no decurso de uma licitação.
Preço de Martelo – corresponde ao preço pelo qual um lote é adjudicado pelo pregoeiro a 
favor do correspondente comprador.
Potencial Comprador – É a pessoa maior e registada no leilão, e que pode por si ou através 
de representante, nos termos condições negociais, licitar os lotes apresentados em leilão.
Comprador – É a pessoa maior e registada no leilão, que apresentar por si ou através de 
representante, nos termos das condições negociais, o lance mais alto e a quem o pregoeiro 
confere o lote pelo preço de martelo.
Comissão de Compra - Corresponde à comissão relativa à compra de peça(s) ou lote(s), 
aplicada sobre o preço de martelo, incluindo IVA à taxa legal, e paga pelo comprador à 
taxa aplicável.
Vendedor - É a pessoa ou entidade que celebra com a VERITAS um contrato de consignação 
para venda e/ou colocação de bens em leilão.
Comissão de Venda - Corresponde à comissão relativa à venda, a deduzir do preço de mar-
telo, incluindo IVA à taxa legal, e suportada pelo vendedor à taxa aplicável.
Taxa Aplicável corresponde às taxas aplicáveis à comissão de venda e à comissão de com-
pra praticadas e devidamente publicitadas ou especificadas pela VERITAS.

CONDIÇÕES DE COMPRA EM LEILÃO

Artigo 1º - Registo
a. Para ser considerado comprador ou potencial comprador, é necessário o registo antes do 
início do leilão e respectiva atribuição de um número de licitação. Para proceder ao registo, 
o potencial comprador deve ser maior de idade e fornecer obrigatoriamente os dados req-
ueridos referentes à sua identificação civil e fiscal, bem como os dados de morada e telefone, 
declarando ao assinar o registo que conhece e aceita as presentes condições negociais.
b. A VERITAS pode solicitar a apresentação de um original válido dos documentos de identificação.
c. A VERITAS considera que o potencial comprador actua em seu nome pessoal, salvo nos 
casos em que actue na qualidade de mandatário ou representante de outrem, caso em que 
se exige uma procuração juridicamente válida para o efeito.

Artigo 2º - Direito de Admissão
a. A VERITAS reserva-se o direito de admissão, presença ou registo nos seus leilões, bem 
como o direito de ignorar qualquer lance a quem não tenha pontualmente cumprido as 
condições negociais, nomeadamente no que respeite a obrigações de pagamento e levan-
tamento dos bens comprados em leilões anteriores;
b. Poderá ser solicitada a qualquer momento e a qualquer potencial comprador uma garan-
tia de pagamento tanto quanto à forma como quanto ao montante.

Artigo 3º - Licitação e compra
a. A VERITAS considera que a melhor forma de participação num leilão é a presença física 
no local do leilão pelo potencial comprador, excepto nos casos em que o leilão decorra 
única e exclusivamente em plataforma online. No caso de não ser possível a comparência 
física do potencial comprador ou seu legal representante, tem o mesmo duas opções alter-
nativas para participar no leilão:
i. Licitação por escrito, sem prejuízo do previsto nos artigos anteriores pode a leiloeira licitar 
em nome e por conta dos potenciais compradores que expressamente o solicitem através 
de impresso próprio, devidamente preenchido nos termos das condições nele constantes, 
desde que o mesmo seja recebido, com pelo menos 3(três) horas de antecedência ao inicio 
da sessão do leilão a que digam respeito;
ii. Licitação por telefone, que o potencial comprador poderá requerer por escrito, indican-
do previamente quais os lotes que pretende licitar telefonicamente, bem como indicar o(s) 
número(s) de telefone para os quais pretende ser contactado com uma antecedência de  
pelo menos 3(três) horas relativamente ao inicio da sessão do leilão a que digam respeito. 
Uma ordem de licitação telefónica implica que o potencial comprador se obriga, no mínimo, 
a cobrir o valor de estimativa mínima indicado no catálogo. Não sendo possível, por qualquer 
motivo, estabelecer contacto telefónico com o potencial comprador, a VERITAS reserva-se o 
direito de licitar em seu nome pelo valor mínimo do catálogo o(s) lote(s) em questão.
b. Os serviços mencionados acima neste artigo, nomeadamente o serviço de execução de 
licitações por escrito e licitações por telefone, são prestados a titulo de cortesia aos poten-
ciais compradores que não possam comparecer presencialmente ao leilão, tendo por isso 
carácter confidencial e gratuito.
c. Não obstante o acima referido, a VERITAS, bem como os seus representantes, funcionários 
ou colaboradores, não podem ser responsabilizados por qualquer erro ou falta na sua ex-
ecução que eventualmente possa ocorrer, ainda que culposos.
d. A VERITAS não poderá actuar em seu próprio nome como compradora de bens em leilão.
e. A VERITAS considera como comprador o registado que por si ou devidamente representa-
do por outrem, licite e arremate o lote pelo lance mais elevado, devendo o pregoeiro decidir, 
com total poder discricionário, qualquer dúvida que ocorra durante o leilão, podendo retirar 

ou voltar a pôr em praça qualquer lote.
f. Num leilão da VERITAS que decorra única a exclusivamente em plataforma online, todos 
os lances efectuados pelos licitantes online são contratos de compra e venda celebrados 
e são considerados definitivos e vinculativos. Em caso de dois compradores fazerem uma 
oferta máxima do mesmo valor, será considerada válida a primeira apresentada à VERITAS.

Artigo 4º - Aumento dos Lances
a. Com pleno e total poder discricionário, cabe à VERITAS decidir o montante em que os 
lances evoluem na licitação de cada lote, nunca podendo o pregoeiro exceder 10% do 
valor do lance anterior, nem aceitar qualquer lance inferior a €10.
b. O pregoeiro tem o direito de recusar qualquer lance que não exceda o valor do lance 
anterior em pelo menos 5%.
c. Num leilão da VERITAS que decorra única a exclusivamente em plataforma online, os 
acréscimos obrigatórios por cada lance são indicados no interface de licitação, não sendo 
aceites lances de valores inferiores.

Artigo 5º - Estado e descrição dos lotes
Os lotes levados à praça serão arrematados nos locais e estado em que se encontrem, 
sendo da responsabilidade dos potenciais compradores, analisar o estado dos mesmos du-
rante a sua exposição pública nos dias anteriores ao leilão, bem como o rigor da descrição 
constante do catálogo e menções a eventuais restauros, defeitos, faltas e imperfeições.

Artigo 6º - Pagamento e levantamento dos lotes adquiridos
a. De acordo com o preçário em vigor na VERITAS, o comprador obriga-se a pagar à mes-
ma, o montante total devido pela compra do bem, ou seja, o montante da arrematação 
acrescido de uma comissão de 13%, acrescida de IVA de acordo com o Regime Especial 
de Vendas de Bens em Leilão.  
b. O comprador obriga-se a proceder ao pagamento referido no ponto anterior e a levantar 
o bem durante os 5 (cinco) dias úteis seguintes à data da respectiva compra, podendo ser 
exigido, no momento da arrematação, um sinal de 30% do valor da mesma que não esteja 
coberto por garantia.
c. Findo o mencionado prazo de 5 (cinco) dias úteis, a leiloeira reserva-se o direito de cobrar 
juros à taxa legal em vigor para as operações comerciais.
d. Os lotes arrematados pelo comprador só poderão ser levantados depois de efectuado o 
pagamento da totalidade devida à leiloeira.

Artigo 7º - Titularidade dos bens ou lotes adquiridos
a. A titularidade sobre o bem ou lote adquirido só se transfere para o comprador depois de 
paga à leiloeira a quantia total da venda em numerário, cheque visado ou transferência 
bancária. No caso de o pagamento se efectuar através de cheque não visado, só se consid-
era paga a quantia total da venda depois de boa cobrança, independentemente do bem 
poder estar já na posse do comprador. 
b. Enquanto não se verifiquem as condições de transferência de titularidade acima referi-
das, o bem permanece propriedade do vendedor. 

Artigo 8º - Levantamento e Transporte dos bens ou lotes adquiridos
a. O manuseamento, embalamento, levantamento e transporte do(s) lote(s) arrematados 
pelo comprador, são da sua inteira responsabilidade.  Pelo exposto, considera-se que 
qualquer apoio prestado ou mediado pela VERITAS, seus representantes, funcionários ou 
colaboradores, é feito a título de cortesia, com permissão e à responsabilidade exclusiva do 
comprador, não podendo a VERITAS ser responsabilizada por qualquer tipo de dano, ainda 
que provocado por negligência.
b. Decorrido o prazo de cinco (5) dias úteis após a compra sem que o bem seja levantado 
pelo comprador, ficará este responsável pela perda ou dano, incluindo furto ou roubo, que 
possa ocorrer no bem. O comprador fica igualmente responsável por todas as despesas de 
remoção, armazenamento e/ou seguro do bem a que haja lugar.
c. Caso o bem esteja parcial ou totalmente pago mas não levantado dentro do prazo dos 
5 (cinco) dias úteis acima referido, e se verifique uma perda ou dano do bem, incluindo 
furto ou roubo, apenas se confere ao comprador o direito de receber a quantia paga até 
ao momento pelo bem, não tendo direito a qualquer compensação, indemnização ou juros.

Artigo 9º - Falta de Pagamento ou Levantamento dos bens ou lotes adquiridos
a. Se o comprador não proceder ao pagamento da quantia total por si devida à leiloeira, no 
prazo de 21 (vinte e um) dias contados a partir da data de arrematação dos lotes, a VERITAS 
poderá, a todo o tempo, por si e em representação do vendedor, e sem que o comprador 
possa exigir quaisquer compensações ou indemnizações por tal facto:
i. Intentar acção judicial de cobrança da quantia total em dívida;
ii. Notificar o comprador da anulação da venda, sem prejuízo do direito da VERITAS de rece-
ber a comissão devida pelo comprador e da consequente possibilidade de ser intentada 
acção judicial para cobrança desta.
iii. Cobrar juros de mora à taxa legal em vigor sobre o montante em dívida a partir do 22º 
(vigrésimo segundo) dia até à data da liquidação total do montante em dívida;
iv. Fazer a retenção de quaisquer bens vendidos ao comprador em falta, no leilão em causa 
ou noutro, disponibilizando-os apenas e após o pagamento global do montante em dívida;
v. Tomar qualquer tipo de medidas que em dado momento se mostrem adequadas à obten-
ção do pagamento total ou parcial da dívida do comprador faltoso como a retenção de 
algum bem, seja a que titulo for, que se encontre na posse da VERITAS.
vi. As situações acima mencionadas deverão ser entendidas sem prejuízo de quaisquer out-
ros direitos de que a VERITAS possa ser titular, incluindo o direito de reclamar o pagamento 
de juros e despesas de manuseamento, embalamento, remoção, transporte, armazenamen-
to e seguro do bem a que possa haver lugar. 
b. O comprador faltoso que não tenha levantado o(s) lote(s) adquirido(s), ainda que 
os tenha pago, será o único responsável por todos os custos a que haja lugar com o 
manuseamento, embalamento, remoção, transporte, armazenamento e seguro do mesmo, 
ficando ao critério da VERITAS decidir se o armazenamento será efectuado em armazéns 
próprios ou noutros.

Artigo 10º - Direitos sobre fotografias e publicações após a venda
O comprador autoriza expressamente a VERITAS a fotografar, publicar, publicitar e utilizar, 

sob qualquer forma e a todo o tempo, para fins comerciais, culturais, académicos ou outros, 
relacionados ou não com a realização do leilão, a imagem e a descrição de todos os bens 
que através dela tenham sido adquiridos.

CONDIÇÕES DE VENDA EM LEILÃO

Artigo 11º - Contrato de Consignação
Entre o vendedor e a leiloeira é celebrado um contrato de consignação para venda e/
ou colocação de bens em leilão, assinado por ambas as partes e adiante designado por 
“contrato” do qual constam:
a. A identificação fiscal e civil do vendedor;
b. A identificação e descrição sumária da(s) peça(s) a consignar;
c. A comissão devida à leiloeira;
d. O valor mínimo de venda da(s) peça(s);
e. Taxas relativas a seguro, inventariação e catalogação, e quaisquer outros custos especifi-
camente acordados pelas partes relativamente a transporte, fotografias, etc.

Artigo 12º - Garantias do Vendedor
a. O vendedor garante à leiloeira e ao comprador ser o legitimo proprietário ou legitimo 
representante dos bens que consigna.
b. O vendedor assegura que não existem reclamações de terceiros sobre os direitos de 
propriedade dos bens consignados.
c. O vendedor confirma que foram prestadas à leiloeira informações correctas relativamente 
à proveniência dos bens e que não foram omitidas quaisquer informações relevantes rela-
tivamente à titularidade, autenticidade, condição, atribuição ou histórico de eventuais im-
portações ou exportações.
d. O vendedor garante que não existem quaisquer pagamentos pendentes sobre os bens 
consignados e compromete-se ao pagamento de quaisquer taxas sobre as quais tenha 
obrigação legal na consequência da sua venda.
e. Exceptuando salvaguarda específica o vendedor confirma que não existem restrições à 
exibição, divulgação ou reprodução de imagens dos bens consignados.
f. O vendedor compromete-se a indemnizar a leiloeira e o comprador, caso as garantias 
supra não sejam verificadas, reservando-se nesses casos a leiloeira ao direito de rescisão 
imediata do contrato de consignação.
g. O vendedor compromete-se a entregar ou manter à disposição da VERITAS e do compra-
dor, os bens consignados, logo e sempre que lhe seja solicitado.

Artigo 13º - Preparação da Venda
a. A leiloeira reserva-se o direito de decidir sobre a descrição e ilustração de cada uma 
das peças para a sua inclusão em catálogo, e reserva-se igualmente o direito de promover 
e divulgar a venda das mesmas nos canais de comunicação que entender apropriados;
b. O vendedor consente que a leiloeira recorra a peritos ou consultores externos para apre-
ciação da(s) peça(s) consignada(s);
c. A estimativa apresentada pela leiloeira resulta da sua apreciação considerando o estado 
actual da peça e a sua contextualização no mercado à data, estando sujeita a actual-
ização com devida comunicação ao vendedor;
d. O contrato celebrado entre a VERITAS e o vendedor só pode ser alterado ou rescindido por 
mútuo acordo, no entanto a VERITAS reserva-se o direito de alterar a descrição e aumentar 
o preço mínimo de venda dos bens constantes do contrato, bem como o direito de esta-
belecer o número de peças por cada lote.
e. Nos casos de rescição de contrato por iniciativa do vendedor, este compromete-se  a in-
demnizar a leiloeira, por custos de manutenção, avaliação, catalogação, e seguro, no valor 
de 17% sobre o valor da estimativa minima da(s) peça(s) consignada(s).

Artigo 14º - Transporte e depósito de peças
O transporte e o depósito de bens nas instalações da leiloeira, bem como o seu poste-
rior levantamento e transporte em caso de não venda, são da inteira responsabilidade 
do vendedor, salvo em situações expressamente acordadas entre as partes. Pelo exposto, 
considera-se que qualquer apoio prestado ou mediado pela VERITAS, seus representantes, 
funcionários ou colaboradores, é feito a título de cortesia, com permissão e à responsabili-
dade exclusiva do vendedor.

Artigo 15º - Responsabilidade por perdas ou danos
Perdas ou danos, incluindo furto ou roubo, que ocorram a quaisquer bens consignados 
quando estes estejam na posse do vendedor, antes ou após a celebração do contrato, 
são da sua inteira e exclusiva responsabilidade, recaindo sobre o vendedor as resultantes 
consequências do incumprimento das condições negociais estipuladas no presente docu-
mento, nomeadamente nos casos em que estejam previstas indeminizações à leiloeira e/
ou ao comprador.

Artigo 16º - Pagamento do vendedor à leiloeira
O vendedor autoriza expressamente a VERITAS a:
a. Deduzir do montante da arrematação a comissão de venda que é devida à leiloeira 
segundo o previamente estipulado no contrato celebrado entre as partes, incluindo valores 
referentes a IVA à taxa em vigor;
b. Deduzir do montante da arrematação quaisquer outras taxas e custos devidos à leiloeira especifi-
cados no contrato celebrado entre as partes, incluindo valores referentes a IVA à taxa em vigor;
c. Receber as comissões devidas pelo comprador segundo as condições negociais expos-
tas no presente documento.

Artigo 17º - Pagamento da leiloeira ao vendedor
a. Após a venda dos bens consignados e após boa cobrança do comprador pela quantia 
total da venda, a leiloeira compromete-se a entregar ao vendedor a quantia da venda, de-
duzidas as comissões, taxas, custos e impostos devidos segundo as condições contratadas, 
no prazo de 30 (trinta) dias após o término da última sessão do leilão.
b. No casos em que, decorrido o prazo acima estipulado, a leiloeira não tenha recebido do 
comprador o valor total da venda, deverá informar o vendedor da situação, podendo as 

partes decidir de mútuo acordo por: anular a venda ou aguardar a liquidação dos valores 
devidos pelo comprador.

Artigo 18º - Outros pagamentos
1. Obras de Arte Originais
a.  Sempre que uma peça vendida pela VERITAS se trate de uma Obra de Arte Original, que não 
seja de arquitectura ou arte aplicada, segundo os termos do artigo 54º do Código do Direito 
de Autor e dos Direitos Conexos (na redacção dada pela Lei n.º 24/2006, de 30 de Junho), o 
autor da obra ou seus herdeiros têm direito a uma participação livre de impostos sobre o valor 
obtido na venda. Nos termos do referido artigo o pagamento da participação é da inteira 
responsabilidade do vendedor, comprometendo-se este a entregar ao autor da obra ou seus 
herdeiros a quantia respectiva.
b. No caso de o autor, seus herdeiros ou válidos representantes contactarem a VERITAS com vista 
ao pagamento da participação acima referida, a VERITAS informará da identificação e dados 
de contacto do vendedor e dos termos em que se processou a venda, para que o autor possa 
exercer o seu direito legal junto do vendedor.
c. No caso de o autor, seus herdeiros, ou válidos representantes solicitarem tal pagamento à 
VERITAS antes de esta ter efectuado o pagamento ao vendedor, o vendedor autoriza expres-
samente a VERITAS a deduzir do montante liquido que lhe seria devido a quantia referente ao 
cumprimento do referido artigo.
d.  A participação referida no mesmo artigo determina que a mesma nunca exceda o valor de 
€12500, sendo calculada da seguinte forma:
i. 4% sobre o preço de venda cujo montante esteja compreendido entre €3.000 e €50.000;
ii. 3% sobre o preço de venda cujo montante esteja compreendido entre €50.000,01 e €200.000;
iii. 1% sobre o preço de venda cujo montante esteja compreendido entre €200.000,01 e €350.000;
iv. 0,5% sobre o preço de venda cujo montante esteja compreendido entre €350.000,01 e €500.000;
v. 0,25% sobre o preço de venda cujo montante seja superior a €500.000,01.
2. Compras do vendedor
Sempre que qualquer vendedor efectue também qualquer compra em leilão, este autoriza ex-
pressamente a VERITAS a deduzir ao montante liquido que lhe é devido, nos termos das con-
dições acordadas, as quantias por este a pagar na qualidade de comprador.

Artigo 19º - Não venda de bens colocados em leilão
a. Salvo expressa indicação contrária do vendedor, sobre quaisquer peças colocadas em leilão 
e não vendidas, a leiloeira reserva-se o direito de nos 20 (vinte) dias úteis após o término do 
leilão, realizar a sua venda pelo valor mínimo de venda acordado com o vendedor, acrescido 
da comissão da leiloeira e impostos devidos.
b. Nos casos em que, após o prazo acima estipulado ou outro acordado pelas partes, não se ten-
ha realizado a venda da(s) peça(s), a leiloeira deverá comunicar o facto ao vendedor, para que:
i. O vendedor pague à VERITAS o que estiver estipulado no contrato celebrado entre ambas as partes;
ii. O vendedor proceda ao levantamento da(s) peça(s) consignada(s) nos 5(cinco) dias úteis 
após a data da comunicação. Decorrido este prazo sem que o vendedor tenha levantado a(s) 
peça(s) consignadas, este fica responsável por qualquer dano, incluindo furto ou roubo, não 
podendo a partir dessa data pedir qualquer responsabilidade à VERITAS. Decorrido o prazo 
aqui estabelecido, todas as despesas (seguro, armazenamento, acondicionamento, etc.) são 
da responsabilidade do vendedor.
c. Passados 90 (noventa) dias sobre a comunicação de não venda referida nos pontos anteri-
ores, a VERITAS poderá vender o bem sem sujeição ao valor de venda mínimo acordado entre 
as partes, recebendo sobre a venda as comissões, taxas ou custos estipulados no contrato 
celebrado entre as partes, tendo ainda o direito a deduzir quaisquer quantias devidas pelo 
vendedor à leiloeira.

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Artigo 20º - Imagens reproduzidas em catálogo
A visualização das imagens nos catálogos não dispensa a observação directa dos objectos 
representados, devendo o comprador ou potencial comprador conferir a conformidade da 
peça reproduzida com o seu original e respectivas particularidades.

Artigo 21º - Descrição dos Lotes
a. Qualquer representação ou descrição apresentada pela VERITAS, em qualquer catálogo, no 
que respeita à autoria, atribuição, genuinidade, origem, data, idade, proveniência, estado ou 
estimativa de preço de venda, deverá ser entendida como mera emissão de opinião com base 
nos seus conhecimentos actuais da peças e nas garantidas dadas pelo vendedor.
b. Todos os compradores ou potenciais compradores deverão estabelecer o seu próprio juízo 
de valor relativamente à descrição, estado e condições dos lotes ou peças do seu interesse.
c. Relativamente ao estado e descrição dos lotes, deve ainda considerar-se o disposto no artigo 
5º das presentes condições negociais. 

Artigo 22º - Comunicações
As comunicações da VERITAS dirigidas a vendedores, compradores, potenciais compradores 
ou proprietários, deverão ser feitas por fax, correio electrónico, telefone ou por correio registado, 
considerando-se recebidas até 48 horas após a sua expedição.

Artigo 23º - Dados pessoais
a. Os compradores e vendedores esclarecida e expressamente autorizam o processamento 
dos seus dados pessoais recolhidos na ficha de registo no leilão, no contrato celebrado entre 
as partes, facturas ou outros documentos, nos termos da Lei 67/98 de 26 de Outubro, proces-
samento este que se insere no âmbito da autorização de isenção n.º 1/99;
b. Os dados pessoais recolhidos aos compradores e vendedores são utilizados para efeitos de 
cumprimento das condições negociais e obrigações contratuais bem como para o envio de 
informação promocional;
c. Os compradores ou vendedores poderão a qualquer momento alterar os seus dados pes-
soais fornecidos à VERITAS através do endereço de e-mail: info@veritasleiloes.com.

Artigo 24º - Foro Competente
Para resolução de qualquer conflito entre as partes, será competente o foro da Comarca de 
Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro.
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INFORMAÇÕES GERAIS / GENERAL INFORMATION 

Horário de Funcionamento
Segunda-feira a Sexta-feira das 10h00 às 19h00.

avaliações
Todas as avaliações informais são inteiramente gratuitas e sem 
compromisso. Para marcar uma avaliação deverá contactar-nos 
telefónicamente através do número 21 794 8000, ou por email 
para avaliacao@veritasleiloes.com.

ordens de compra e licitação teleFónica
Na indisponibilidade para uma licitação presencial, a VERITAS 
poderá licitar em nome do cliente através de uma ordem de com-
pra, ou telefonicamente, na data e hora do leilão.

pagamento dos lotes adquiridos
Os lotes adquiridos deverão ser pagos num prazo máximo de 
5 dias úteis após o leilão. Poderão ser pagos por multibanco, 
cheque, numerário, ou transferência bancária. As transferências 
bancárias deverão ser acompanhadas da referência ao nº da 
factura, e utilizar os seguintes dados:

Beneficiário  PERIHASTA
Banco   BPI
Balcão   Marquês de Tomar
NIB   0010 0000 46263080001 82
IBAN  PT 50 0010 0000 4626 3080 0018 2
SWIFT/BIC  B B P I P T P L

levantamento de lotes adquiridos
Os lotes adquiridos deverão ser levantados num prazo máximo de 
10 dias, após pagamento integral da factura. Para maior conforto 
e rapidez na recolha dos lotes, poderá efectuar uma marcação 
através do nosso número geral.

 

 

opening Hours
Monday to Friday from 10am to 7pm

appraisals
Our informal appraisals are free of charge and non-binding. 
Should you consider consign with us please contact one of our 
experts at +351 21 7948000 or avaliacao@veritasleiloes.com

absentee and telepHone bidding
If you are unable to attend our sale, we would be pleased to ac-
cept your absentee or telephone bids in strict confidence. To sub-
mit an absentee bid, please fax us the proper form to +351 21 
7948009 and you will be assigned a bidding number and a staff 
member will execute your bids.  

acquired lots payment
All lots acquired should be payed up to 5 days after the sale. Pay-
ment methods available are ATM Card, bank transfer and Cash. 
All bank transfers should be referenced with invoice number, and 
using the following details:

Beneficiary  PERIHASTA
Bank   BPI
Branch   Marquês de Tomar
NIB   0010 0000 46263080001 82
IBAN  PT 50 0010 0000 4626 3080 0018 2
SWIFT/BIC  B B P I P T P L

acquired lots collection
All lots should be collected up to 10 days after the sale, and after 
full invoice payment.

VERITAS | Art Auctioneers
T +351 21 794 8000 
F +351 21 794 8009

E INFO@VERITASLEILOES.COM
AV. ELIAS GARCIA, 157 A/B 1050-099 LISBOA, PORTUGAL

A Veritas apoia este movimento contribuindo com um Euro por cada lote vendido.
www.movimento1euro.com

NOME | NAME

MORADA | ADDRESS

CÓDIGO POSTAL | ZIP CODE                     -            LOCALIDADE | CITY                                             PAÍS | COUNTRY

N.º BI OU CC | ID  OR PASSPORT NR                NIF | VAT NR

TELEFONE | TELEPHONE NR                                                                                TELEFONE 2 | TELEPHONE NR 2

E-MAIL

SUBSCRIÇÃO DE CATÁLOGOS / CATALOGUES SUBSCRIPTION

PAGAMENTO | Payment

   NUMERÁRIO | Cash

   CHEQUE À ORDEM DE | Check payable to PERIHASTA

   TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | Bank transfer

A presente subscrição é válida por um ano a partir da data de recepção do pagamento.
This catalogue subscritprition lasts for one year from the date of payment.

Devolver preenchido e assinado para | Return completed and signed to (+351) 217948009 ou/or info@veritasleiloes.com

ASSINATURA | Signature DATA | Date

SUBSCRIÇÃO ANUAL | Annual Subscription            Despesas de envio incluídas | Shipping costs included

PORTUGAL - €200 RESTO DO MUNDO | Other Countries - €300

Beneficiário | Beneficiary PERIHASTA 
Banco | Bank BPI 
Balcão | Branch Marquês de Tomar 
NIB 0010 0000 46263080001 82 
IBAN PT 50 0010 0000 4626 3080 0018 2 
SWIFT | BIC BBPIPTPL

ORDEM DE COMPRA | LICITAÇÃO TELEFÓNICA
ABSENTEE | TELEPHONE BIDDING FORM

          

        LEILÃO | SALE                              DATA | DATE                                                                                             RAQUETA Nº| PADDLE #

Nº CLIENTE | CLIENT # ________________________________________________________________________________________________________________

NOME | NAME _______________________________________________________________________________________________________________________

NOME PARA FACTURA| INVOICE NAME _________________________________________________________________________________________________

BI Nº | ID or PASSPORT # _________________________________ CONTRIBUINTE Nº | VAT  ______________________________________________________

MORADA | ADDRESS _________________________________________________________________________________________________________________

CÓD. POSTAL | ZIP CODE___________-______ CIDADE | CITY _____________________________ PAÍS | COUNTRY ________________________________

EMAIL | EMAIL _______________________________________________________________________________________________________________________

TELEFONE 1 | PHONE 1 ___________________________________ TELEFONE 2 | PHONE 2 ______________________________________________________

AUTORIZO A LICITAÇÃO EM MEU NOME DOS LOTES ABAIXO DESCRIMINADOS, PELOS VALORES MÁXIMOS DEFINIDOS (EXLUI COMISSÃO). ESTA LICITAÇÃO SERÁ EXECUTADA 
PELA VERITAS EM MEU NOME, PELO MELHOR PREÇO POSSÍVEL NA PRAÇA. DECLARO AINDA CONHECER AS CONDIÇÕES NEGOCIAIS ANUNCIADAS NO CATÁLOGO. PARA 
LICITAÇÕES/COMPRAS BEM SUCESSIDAS, ACRESCE UMA COMISSÃO DE 1 % + IVA, NUM TOTAL DE 15,99% SOBRE O VALOR DE MARTELO.
PLEASE BID ON MY BEHALF THE LOTS MENTIONED BELLOW IN THE MAXIMUM AMOUNTS INDICATED (EXCLUDING BUYER’S PREMIUM). THE BID WILL BE EXECUTED BY VERITAS 
AT THE BEST POSSIBLE PRICE IN THE SALE.  TO SUCCESSFUL BIDS WILL BE ADDED A 1 % BUYER’S PREMIUM + VAT, ON A TOTAL OF 15,99% ON THE HAMMER PRICE.

Nº LOTE | LOT # DESCRIÇÃO DO LOTE | LOT DESCRIPTION

VALOR MÁXIMO DE LICITAÇÃO       
(EM EUROS E EXLUÍNDO COMISSÃO E IVA)  
MAXIMUM BID AMOUNT
 (IN EUROS AND EXCLUDING BUYER’S PREMIUM & VAT)

ASSINATURA / SIGNATURE _____________________________________________________________________________________________________________
       

        ORDEM DE COMPRA | ABSENTEE BID  LICITAÇÃO TELEFÓNICA | PHONE BID

PERIHASTA | AV. ELIAS GARCIA, 157 A/B 1050-099 LISBOA - PORTUGAL

T +351 21 794 8000 F +351 21 794 8009 E INFO@VERITASLEILOES.COM

USO INTERNO | INTERNAL USE
RE EBIDO POR

______________________

DATA
_______/______/_______

HORA
__________:___________

NOVOS CLIENTES, POR FAVOR INDICAR | NEW CLIENTS, PLEASE INDICATE
___________________________________________________________________________________________

BANCO| BANK _____________________________________________________________________________

BALCÃO | BRANCH _________________________________________________________________________

CONTA Nª | ACCOUNT # ___________________________________________________________________

GESTOR DE CONTA | ACCOUNT MANAGER __________________________________________________

3

3
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ORDEM DE COMPRA | LICITAÇÃO TELEFÓNICA
ABSENTEE | TELEPHONE BIDDING FORM

          

        LEILÃO | SALE                              DATA | DATE                                                                                             RAQUETA Nº| PADDLE #

Nº CLIENTE | CLIENT # ________________________________________________________________________________________________________________

NOME | NAME _______________________________________________________________________________________________________________________

NOME PARA FACTURA| INVOICE NAME _________________________________________________________________________________________________

BI Nº | ID or PASSPORT # _________________________________ CONTRIBUINTE Nº | VAT  ______________________________________________________

MORADA | ADDRESS _________________________________________________________________________________________________________________

CÓD. POSTAL | ZIP CODE___________-______ CIDADE | CITY _____________________________ PAÍS | COUNTRY ________________________________

EMAIL | EMAIL _______________________________________________________________________________________________________________________

TELEFONE 1 | PHONE 1 ___________________________________ TELEFONE 2 | PHONE 2 ______________________________________________________

AUTORIZO A LICITAÇÃO EM MEU NOME DOS LOTES ABAIXO DESCRIMINADOS, PELOS VALORES MÁXIMOS DEFINIDOS (EXLUI COMISSÃO). ESTA LICITAÇÃO SERÁ EXECUTADA 
PELA VERITAS EM MEU NOME, PELO MELHOR PREÇO POSSÍVEL NA PRAÇA. DECLARO AINDA CONHECER AS CONDIÇÕES NEGOCIAIS ANUNCIADAS NO CATÁLOGO. PARA 
LICITAÇÕES/COMPRAS BEM SUCESSIDAS, ACRESCE UMA COMISSÃO DE 1 % + IVA, NUM TOTAL DE 15,99% SOBRE O VALOR DE MARTELO.
PLEASE BID ON MY BEHALF THE LOTS MENTIONED BELLOW IN THE MAXIMUM AMOUNTS INDICATED (EXCLUDING BUYER’S PREMIUM). THE BID WILL BE EXECUTED BY VERITAS 
AT THE BEST POSSIBLE PRICE IN THE SALE.  TO SUCCESSFUL BIDS WILL BE ADDED A 1 % BUYER’S PREMIUM + VAT, ON A TOTAL OF 15,99% ON THE HAMMER PRICE.

Nº LOTE | LOT # DESCRIÇÃO DO LOTE | LOT DESCRIPTION

VALOR MÁXIMO DE LICITAÇÃO       
(EM EUROS E EXLUÍNDO COMISSÃO E IVA)  
MAXIMUM BID AMOUNT
 (IN EUROS AND EXCLUDING BUYER’S PREMIUM & VAT)

ASSINATURA / SIGNATURE _____________________________________________________________________________________________________________
       

        ORDEM DE COMPRA | ABSENTEE BID  LICITAÇÃO TELEFÓNICA | PHONE BID

PERIHASTA | AV. ELIAS GARCIA, 157 A/B 1050-099 LISBOA - PORTUGAL

T +351 21 794 8000 F +351 21 794 8009 E INFO@VERITASLEILOES.COM

USO INTERNO | INTERNAL USE
RE EBIDO POR

______________________

DATA
_______/______/_______

HORA
__________:___________

NOVOS CLIENTES, POR FAVOR INDICAR | NEW CLIENTS, PLEASE INDICATE
___________________________________________________________________________________________

BANCO| BANK _____________________________________________________________________________

BALCÃO | BRANCH _________________________________________________________________________

CONTA Nª | ACCOUNT # ___________________________________________________________________

GESTOR DE CONTA | ACCOUNT MANAGER __________________________________________________
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3
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www.veritasleiloes.com
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LEILÃO
LIVROS, MANUSCRITOS E FOTOGRAFIAS
18 de Dezembro de 2014


