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1     

AGUIAR, ASDRÚBAL ANTÓNIO, 1883-1961 

Sciência sexual (contribuições para o seu estudo). Virgindade. 
Lisboa: Livrarias Aillaud e Bertrand, 1924. - 258 p. : (26 cm) : Enc. Muito 
bom exemplar, pouco vulgar.  

€ 40 - 75

2     

ALBUQUERQUE, AFONSO DE 1462?-1515

Cartas de Afonso de Albuquerque, seguidas de documentos que as 
elucidam (...) sob a direcção de Raymundo António de Bulhão Pato ...  
Lisboa: Typographia da Academia real das sciencias , 1884-1935. – 7 vols. 
: (30 cm) : Enc. Muito bom exemplar encadernado em inteiras de carneira 
com as pastas e lombadas profusamente decoradas com ferros a ouro, e 
super-libros heráldico na pasta anterior.

€ 400 - 750

Lote 2

3     

ALDEMIRA, LUÍS VARELA, 1895-1975

Silva Porto. Lisboa: 
Realizações Artis, 1954. 2 vols. : 152; [4], (CXVI ff. il.), IV, [2] p. : (34 cm) : Enc. 
Bom exemplar. Encadernação de editor em pele encarnada com títulos 
e ferros a ouro na pasta anterior e lombada. Exemplar número 25 da 
edição especial. As sobrecapas embora presentes estão em mau estado 
de conservação.

€ 90 - 150

4     

ALMEIDA, JAYME DUARTE DE (COORD.)

História da Tauromaquia.Técnica e evolução artística do toureio.  
Lisboa: Artis, 1951/53. – 2 vols. : 376. [2]; 448, [2] p. il. : (33 cm) : Enc. Bom 
exemplar. Profusamente ilustrado no texto e à parte. Encadernação meia 
francesa, com defeito na lombada do primeiro volume, em pele castanha 
com títulos e ferros a ouro na lombada.

€ 100 - 200

5     

AMÉLIA, RAINHA DE PORTUGAL, 1865-1951; SABUGOSA, CONDE DE, 
1854-1923

O Paço de Cintra. Desenhos de Sua Magestade a Rainha a Senhora 
Dona Amélia. Apontamentos historicos e archeologicos de (...). 
Collaboração artística de E. Casanova e R. Lino. 
Lisboa: Imprensa Nacional, 1903. XII, 274 p. : il. : (33 cm) : Enc. 
Encadernação coeva inteira de marroquim castanho, maleável, com 
os títulos na pasta anterior e lombada, dourado à cabeça, mantendo 
as capas de brochura. Ilustrado no texto com numerosas estampas 
impressas em separado, incluindo reprodução a cores do tecto da Sala 
dos Brasões em folha desdobrável. Muito bom exemplar de  uma edição 
especial não declarada, com autógrafo da Rainha D. Amélia.

€ 250 - 450

6     

ANDRADE, JACINTO FREIRE DE,
 (1597-1657)
Vida de Dom João de Castro Quarto 
Viso-Rey da India Escrita por Jacinto 
Freyre de Andrada.  
Em Lisboa, Na Officina Craesbeeckiana. 
Anno 1651. 
(frontisp.), [8], (retrato), 444, [48 index] 
p. : il. : (29 cm) : Enc. Bom exemplar. 
Encadernação coeva em pergaminho, 
com vestígios dos atilhos. Primeira 
edição, raro.
Inocêncio III, 240; Barbosa Machado 
II, 465.

€ 2.500 - 5.000

7     

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. 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 p. 189, quando deveria estar junto à sua 
descrição p. 378) aberta por Luis F. Piedra. A estampa 7 foi esculpida por 
Manuel Alegre. Livro de grande interesse.

€ 3.000 - 5.000
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12     

ANTONINO DE FLORENÇA, SANTO (ANTONIO PIEROZZI), 1389–1459

Opera di Santo Antonino arcivescovo fiorentino. Da lui medesimo 
cõmposta in vulgare. Utilissima et necessaria al viuer christiano. Con il 
modo di confessarsi bene tutti i suoi peccati. Et vna breve instruttione 
per gli sacerdoti curati. Tutta di nuovo riformata. 
In Vinegia: appresso Girolamo Scotto, 1562. -  144, [5] fol. : (14 cm) : Enc. 
Bom exemplar. Encadernação meia inglesa, do séc. XIX, em pele verde. 
Santo Antonino é conhecido sobre tudo pelo seu pensamento que 
contribuiu para uma ética da Economia. Denuncia artifícios económico-
financeiros usados na época, como o pagamento de salários em 
géneros, em vez de dinheiro, ou a redução real de salários pela 
desvalorização artificial da moeda, acções que diz contribuírem para a 
miséria dos trabalhadores.

€ 300 - 500

Lote 7

8     

ANGOLA, GOVERNO GERAL; DUARTE, C., (PEUD. DE FIRMINO 
MARQUES DA COSTA) 1911-1992 (FOTO.)

ALBÚM COMEMORATIVO DA EXPOSIÇÃO-FEIRA DE ANGOLA. 
Luanda: [s.n. Litografia Nacional do Pôrto], 1938. - [1], 6, [6] f. : il. (140) f. : 
(oblong. 24x30 cm) : Br. Bom exemplar.  
O álbum comemorativo publicado pelo Governo Geral de Angola, 
certamente só para ofertas e escassamente distribuído, é uma 
produção fotográfica de excepcional qualidade e dá conta da 
adopção de programas arquitectónicos e decorativos que ilustram a 
monumentalidade moderna oficial mas também a melhor Art Déco 
portuguesa, e igualmente um surpreendente ecletismo experimental.
In POMAR, LUANDA EXPOSIÇÃO-FEIRA ANGOLA 1938.

€ 400 - 750

9     

ANÓNIMO

Conference du crocheteur du Pont-Neuf auec Maistre Pierre du Coignet, 
manant & habitant de l’Eglise Nostre Dame de Paris. 
[S.l.: s.n.], 1616. -  15, [1 branca] p. : (17 cm) : Br. Muito bom exemplar deste 
raríssimo folheto antissemita, que termina com uma Lettre des Juifs de 
Constantinople aux Juifs du Royaume de France, a páginas 14 e 15 carta 
esta fabricada e que está na origem dos Protocolos dos Sábios do Sião e da 
cabala. Segundo Mercier em La littérature facétieuse sous Louis XIII: 1610-
1643: une blibiographie critique, 1991, Maitre Pierre du Coignet é o nome 
pelo qual a tradição popular designa uma escultura da cabeça do Diabo 
que ornamenta um canto do coro da Catedral de Notre Dame de Paris.

€ 150 - 280

Lote 9

10     

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.

€ 40 - 80

11     

ANTIFONÁRIO [MÚSICA MANUSCRITA]

[Séc. XVI/XVII]. [154 fólios (de 164) com 6 pentagramas] : pergaminho : 
(62 x42 cm). Cantochão. Notação quadrada a preto sobre pentagrama 
encarnado. Escrita gótica, iniciais a vermelho, azul, preto e 3 iluminadas. 
Encadernação coeva de couro, gravado a seco, sobre madeira com 
aplicações metálicas, com defeitos. Faltam a este exemplar 10 fólios. O 
pergaminho de algumas folhas apresenta defeito e manchas. Peça única.

€ 1.500 - 2.500

Lote 12

13     

APRÈS DE MANNEVILLETTE, JEAN-BAPTISTE-NICOLAS-DENIS D’, 
1707-1780 

Routier des côtes des Indes Orientales et de la Chine ...  
Paris: J.-B. Delespine, 1745. - [6], LVII, 254, [2] p. : (26 cm) : Enc. Bom 
exemplar. Encadernação coeva, danificada nos festos, inteira de carneira. 
Primeira edição, raro.  

€ 900 - 1.500

Lote 13

Lote 8

Lote 11

Lote 11
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Lote 20

21     

BARTHÉLEMY, JEAN-JACQUES, 1716-1795

Voyage en Italie, de l’Abbé Barthélemy fait par ordre au roi, en 1755 et 
1756 ... par A. Sérieys. Troisième Édition. 
A Paris: Arthus-Bertrand, 1810. 2 vols. : XL, 176; [4], 184, [2] p. : il. (1 vol. II 
extratexto) : (14 cm) : Enc. Bom exemplar. Encadernado em inteiras de 
pele, coevas, com rótulos e ferros a ouro nas lombadas, corte das folhas 
marmoreado.

€ 50 - 100

Lote 21

22     

BASTO, JOÃO TEODORO FERREIRA PINTO, 1870-1953

A Fábrica da Vista Alegre. O livro do seu centenário, 1824-1924. (junto 
com: A Fábrica Vista Alegre. Apêndice ao livro do seu centenário. 
1824-1924; junto com: A Fábrica da Vista Alegre. Catálogo da Exposição 
1824-1924) 
Lisboa : Biblioteca Nacional, 1924. – 3 vols. em 2 : 172, [4], (xl, [21] il. 
extratexto); 59, 3]; 65, [5], (1 il. extratexto) p. : (34 cm) : Enc. Muito bom 
exemplar, n.o 13, da tiragem especial de 200 assinados e numerados. 
Impresso em papel de qualidade superior, intonso, encadernado em 
inteiras de pele com os títulos a ouro na lombada e profusamente 
decoradas a seco nas pastas e lombada, apresenta ainda nas pastas 
anteriores de ambos os volumes o super-libros heráldico da família Pinto 
Basto a ouro.

€ 400 - 750

14     

ARNAULT DE NOBLESVILLE, LOUIS DANIEL, 1701-1778

Manuel des dames de charite, ou formules de remedes faciles a 
preparer, (...), avec des remarques sur le traitement des maladies les 
plus ordinaires, et un abrege de la saignée: Nouvelle edition, revue et 
augmentee, par J. Capuron. 
Paris, Thomine : Leriche, 1816. - VIII, 479 p. : (20 cm) : Enc. Bom exemplar, 
encadernação coeva, cansada, inteira de vitela com rótulo e ferros a ouro 
na lombada, corte das folhas marmoreado. Quarta edição, a primeira é 
1747, revista e aumentada por Joseph Capuron (1767-1859).

€ 50 - 100

15     

ARRAIS, DUARTE MADEIRA, -1652

Madeyra illustrado : methodo de conhecer, e curar o morbo gallico / 
composto pelo doutor Duarte Madeyra Arraez ... reformado ao sentir 
dos modernos, illustrado com muytos casos praticos, & enriquecido 
com varios, & efficazes remedios, para extinguir com facilidade este 
contagio, & para acodir promptamente aos seus productos pelo 
doutor Francisco da Fonseca Henriques ... : com huma dissertaçam dos 
humores naturaes do corpo humano, obra muyto necessaria para boa 
intelligencia destas illustrações. 
Lisboa: Na officina de Antonio Pedrozo Galram, anno de 1715. - [32], 366 p. 
: (29 cm) : Enc.  Exemplar com muitos defeitos, mas ainda assim do maior 
interesse. Encadernação coeva inteira de carneira com rótulo e ferros a 
ouro na lombada. Terceira edição a primeira é de 1642. 
Inocêncio II, p. 209.

€ 200 - 350

Lote 15

16     

AULNOY, MARIE-CATHERINE LE JUMEL DE BARNEVILLE (BARONNE 
D’), 1650-1705

Contes de Fées. 
Paris: Corbet Aîné, [s.d. 1825]. - 645, [1] p. : il. (5 grav. extratexto) : (18 cm) 
: Enc. Exemplar em razoável estado de conservação. Encadernação 
recente inteira de carneira, mantém as capas de brochura, em papel 
marmoreado, originais.

€ 45 - 90

17     

AZEVEDO, ÁLVARO RODRIGUES 
DE, 1825-1898 

Romanceiro do Archipelago da 
Madeira.  
Funchal: Typ. da «Voz do Povo», 
1880. - XXIV, 514 p. ☹19 cm) : Enc. 
Muito bom exemplar deste 
raro cancioneiro. Encadernação 
coeva meia de chagrim, 
exemplar apenas aparado à 
cabeça. Dedicatória autógrafa ao 
Visconde de Castilho, assinada “O 
Collector”, com nota e assinatura 
de J. de Castilho.  

€ 100 - 180

23     

BATEMAN, THOMAS, 1778-1821

Abrégé pratique des maladies de la peau, classées d’après le système 
nosologique du docteur Willan; Dans lequel sont exposés avec 
précision le diagnostic, les symptômes, et la méthode de traitement 
de ces maladies; par Thomas Bateman, (...) traduit de l’Anglais sur la 
cinquème et dernière édition par Guillaume Bertrand,... 
Paris: Plancher, 1820. – (grav. ), [14], 404 p. : (21 cm) : Enc. Muito bom 
exemplar. Encadernação coeva inteira de vitela com rótulo e ferros a 
ouro na lombada. 

€ 75 - 150

Lote 23

24     

BELL, BENJAMIN, 1749-1806

Tratado das doenças venéreas, por (...), Trasladado em vulgar 
com varias notas de D. Santiago Garcia (...). E augmentado com a 
Pharmacopea sifilitica de Swediaur, e algumas observaçoes sobre o 
acido nitrozo na la lue venerea... 
Lisboa: Officina de Simão Thaddeo Ferreira, 1804. 
2 vols. : VIII, 282, [2]; IV, 376 p. : (20 cm) : Enc. Bom exemplar, com 
carimbo a óleo no rosto do vol. II. Encadernação de época inteira de 
pele mosqueada, com rótulos e ferros a ouro na lombada, corte das 
folhas marmoreado,. Primeira edição portuguesa deste tratado da 
Blennorrhagia. Pouco vulgar.

€ 200 - 400

Lote 24

18     

BAENA, VISCONDE DE SANCHES DE, 1822-1909

Archivo Heraldico-Genealogico, contendo noticias historico-
heraldicas, genealogias e duas mil quatrocentas cincoenta e 
duas cartas de brazão d’ armas, das familias que em Portugal as 
requereram e obtiveram e a explicação das mesmas familias em um 
indice heraldico, com um appendice de cartas de brazão passadas no 
Brazil depois do acto da independencia do Imperio pelo ... 
(junto com:) 
Indice heraldico ou descripçāo completa das armas de todas as 
familias que em Portugal tiveram e registraram cartas de brazāo de 
armas organizado com referencia ao Archivo Heraldico-Genealogico. 
Lisboa: Typographia Universal de Thomaz Quintino Antunes, Impressor 
da Casa Real, 1872. – 2 vols. em 1 : L, [2], 686; CCXXX, [2] p. : (28 cm) : Enc. 
Muito bom exemplar da primeira edição.

€ 250 - 450

19     

BAILLON, HENRI ERNEST, 1827.1895

Dictionnaire de Botanique par M. Baillon avec la collaboration de 
MM. J. de Seynes, J. de Lanessan, E. Mussat, W. Nylander, E. Tison, 
J. Poisson, L. Soubeiran, H. Bocquillon, G. Dutailly, A. Bureau, H.A. 
Weddell, etc., etc. Dessins de A. Faguet. 
Paris: Hachette, 1876-1892. – 4 vols. : (mais de 2400 p.) : il. (28 lito.) 
: (32 cm) : Enc. Exemplar em razoável estado de conservação, o 1.º 
vol. apresenta manchas de água, ainda que pouco perceptíveis. 
Encadernado em meias amador de pele castanha,. Muito ilustrado no 
texto, e à parte com 28 litografias coloridas. Colecção completa incluindo 
o suplemento. Pouco vulgar.

€ 300 - 450

Lote 19

20     

BANHA, TEOTÓNIO, 1785-1853 

Apontamentos para a historia da 
Legião Portugueza ao serviço de 
Napoleão I mandada sair de Portugal 
em 1808. Narrativa do tenente 
Theotonio Banha (...) commettida ao 
capitão Claudio de Chaby. 
Lisboa: Imprensa Nacional, 1863. 
146, [2] p. : (1 estampa) : (23 cm) : Enc. 
Muito bom exemplar. Encadernação 
artística, coeva, inteira de marroquim 
grená com títulos e ferros a ouro na 
lombada e ferros a ouro nas pastas 
e seixas, corte das folhas dourado. 
Ilustrado com uma litografia em 
extratexto mostrando os uniformes 
portugueses infantaria e cavalaria 
desta legião. Raro.  

€ 100 - 200

Lote 17
Lote 20 Lote 22
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30   

BÍBLIA

Biblia Sacra, ad vetustissima Exe[m]plaria nunc recens castigata, 
Romaeque revisa: in quibus praeter ea, quae subsequens praefatio 
indicat, capita singula versibus distincta sunt. Cum pluribus indicibus 
copiosissimis, ac necessariis.
Lugduni: Apud Gulielmum Rovillium, 1588. – [16], 1214, [98] p. : il. : (18,5 
cm) : Enc. Em razoável estado de conservação. Encadernação inteira de 
carneira (séc. XVII/XVIII) com rótulos e ferros a ouro na lombada, corte 
das folhas carminado. O exemplar apresenta alguns defeitos graves: 
restauro no rosto, manchas de água na parte final, ainda na mesma parte 
final foi severamente aparado à cabeça e finalmente aos últimos 4 fólios 
faltam os cantos superiores direitos, afectando ligeiramente o texto. 
Ainda assim, este é um livro de grande beleza ilustrado com centenas 
de gravuras de Pierre Eskrich ao longo do texto que é a duas colunas. 
Pouco vulgar.

€ 500 - 950

        

Lote 30

31     

BÍBLIA - MACFARLANE, J. (ED.)

Collins’s Pictorial Family Bible. The Holy Bible containing the Old 
and New Testaments, and the Commentaries of Henry and Scott, 
condensed by the Rev. John M’Farlane. And a Compact Biblical 
Dictionary, with a Scripture Atlas . 
William Collins, Glasgow, 1863.

€ 150 - 250

Lote 31

32     

BOCAGE, JOSÉ VICENTE BARBOZA DU, 1823-1907

Instrucções práticas sobre o modo de colligir, preparar e remelter 
productos zoologicos para o Museu de Lisboa. 
Lisboa: Imprensa Nacional, 1862. - [2], II, 96 p. : (21 cm) : Enc. Muito bom 
exemplar. Encadernação coeva meia inglesa em pele azul. Pouco vulgar.

€ 30 - 60

33     

BOCAGE, JOSÉ VICENTE BARBOZA DU, 1823-1907

Ornithologie d’Angola.  
Lisbonne: Imprimerie Nationale, 1881. - XXXII, 576, [2] p. : il. (10 lito.) : Enc. 
Exemplar muito bem conservado, encadernação meia francesa em 
chagrim grená, conserva as capas de brochura e esta aparado apenas à 
cabeça. Raro.  

€ 900 - 1.800

25     

BELLES HEURES DU DUC DE BERRY

Luzern: Faksimile Verlag, 2003. – [225] fol. : il. : (18 cm) : Enc. Muito bom 
exemplar. Edição em fac-símile a partir do original no Metropolitan 
Museum of Art, New York. Encadernação em marroquim castanho 
com ferros a ouro na lombada, pastas e seixas, dourado por folhas. 
Acompanha o exemplar, dentro de uma caixa em acrílico, um livro de 
comentários e estudos de Timothy B.Husband e Eberhard König.

€ 900 - 1.500

26     

BESSA-LUÍS, AGUSTINA, 1922

Mundo fechado. Novela.  
Coimbra: Mensagem, 1948. – 173, [3] p. 
: (19 cm) : Br. Exemplar em bom estado 
de conservação, capa de brochura com 
alguns pequenos defeitos. Primeira edição, 
da primeira obra de ficção da autora, com 
bonita dedicatória autógrafa datada de 
1948, raro.

€ 80 - 150

27     

BESSA-LUÍS, AGUSTINA

Os Super-Homens. Romance. 
Ilustrações de A. Luís. 
Porto: Livraria Portugália, 1950. – 290, 
[2] p. : il. : (19 cm) : Br. Exemplar em 
bom estado de conservação, capa 
de brochura com alguns pequenos 
defeitos. Primeira edição, com bonita 
dedicatória autógrafa datada de 1950, 
raro.

€ 80 - 150

28    

BETTENCOURT, J. BARBOSA DE, 1861-1931

Portugal. (Atlas Geográfico Ibero-Americano.) Cartas chorographicas 
cuidadosamente executadas por pessoal technico sob a direcçao do 
Capitão ... D. Benito Chias Carbó. Descripção geographica e estatistica 
das províncias portuguesas da metrópole e ultramarinas...  
Barcelona: Alberto Martín, [c.1920]. – (12 mapas pág. dupla), 485, [7] 
p. : il. : (39 cm) : Enc. Exemplar em razoável estado de conservação. 
Encadernação de editor. Ilustrada com 12 mapas, litografados a cores, de 
grande formato (37x50 cm). Pouco vulgar.

€ 150 - 250

        

Lote 33

34     

BOCAGE, JOSÉ VICENTE BARBOZA DU, 1823-1907

Herpétologie d’Angola et du Congo.  
Lisbonne: Imprimerie Nationale, 1895. - XX, 203, [1] p. : il. (XIX grav.) : 
Enc. Bom exemplar. Encadernação meia francesa em chagrim grená, 
conserva as capas de brochura e esta aparado apenas à cabeça. Raro.  

€ 150 - 300

Lote 34
35     

BOID, EDWARD

A description of the Azores or Western Islands from personal 
observation : comprising remarks on their peculiarities topographical, 
geological, statistical, etc., and on their hitherto neglected condition / 
by Captain Boid. 
London : Bull and Churton. 1834. 373 p. : (1 mapa desd. e 4 lito.) : (23 cm) 
: Cart. Bom exemplar, cartonagem original com rótulo na lombada, (com 
pequenos defeitos). Primeira edição, raro.

€ 350 - 600

Lote 35

Lote 28

29     

BEZERRA, MANUEL GOMES DE LIMA, 1727-1806.

Os estrangeiros no Lima: ou conversaçoens 
eruditas sobre varios pontos de Historia 
Ecclesiastica, Civil, Litteraria, Natural, 
Genealogica, Antiguidades, Geographia, 
Agricultura, Commercio, Artes, e Sciencias. 
Com huma descripção de todas as Villas, 
Freguezias, e Lugares notáveis da Ribeira 
Lima (...) composta por Manoel Gomes de 
Lima Bezerra. 
Coimbra : na Real Officina da Universidade, 
1785. – 2 vols. : xii, 437, [1] p. e (3 grav.) ; 
(frontis.), viii, 357, [1] p. e (3 grav. desd,) : (23 cm) 
: Enc. Bom exemplar encadernado de época 
em inteiras de carneira mosqueada com 
ferros rótulos e títulos a ouro na lombada, o 
primeiro vol. apresenta pequenos defeitos à 
cabeça e ao pé da lombada, corte das folhas 
marmoreadas. Pouco vulgar. 

€ 800 - 1.500

Lote 29

Lote 25
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42     

CÂMARA, PAULO PERESTRELO DA, 1810-1854 

Breve noticia sobre a ilha da Madeira ou memorias sobre a sua 
geographia, historia, geologia, topographia, agricultura, commercio, etc... 
Lisboa: Typographia da A. das Bellas Artes, 1841. - [front.] : [2], 136 p. : (19 
cm) : Enc. Muito bom exemplar. Ilustrado com uma bonita gravura (baía 
do Funchal e cidade vista do mar), raro.  

€ 150 - 250

Lote 42

43     

CAMÕES, LUÍS DE, 1524-1580

Lusiadas de Luis de Camoens, Principe de los Poetas de España. Al 
Rey N. Señor Felipe Quarto el Grande. Comentadas por Manuel de 
Faria i Sousa … Primero i Segundo tomo [- Tercero i Quarto].  
Madrid: por Iuan Sanchez, 1639. - 4 tomos em 2 vols. :  [24] p. : 552 
cols., 1p., 652 ; cols.; [2], 528 cols., 670 cols., [35] p. :  il. : (31 cm) 
: Enc. Exemplar com muitos restauros. Encadernado em meias 
francesas de chagrim castanho. Segundo Pina Martins em Catálogo 
da Exposição Bibliográfica, Iconográfica e Medalhística de Camões. 
Lisboa, 1972, esta é a mais valiosa edição de todos os tempos da 
nossa epopeia nacional. O texto do poema é em português e os 
comentários em castelhano. Ainda que com graves defeitos este é 
um livro raro e de colecção. Palau, 41053.

€ 1.000 - 1.800

Lote 43

44     

CAMÕES, LUÍS DE, 1524-1580 

Rimas de Luis de Camões. Princepe dos Poetas Portugueses. Primeira, 
Segunda, e Terceira parte, Nesta nova impressam emmendadas, & 
acrescentadas pello Lecenciado Joam Franco Barreto  

36     

BRADFORD, REV. 
WILLIAM, 1780-1857

Sketches of the Country, 
Character, and Costume in 
Portugal and Spain, Made during 
the Campaign, and on the Route 
of the British Army, in 1808 and 
1809. 
Junto com: 
Chronological and historical 
retrospect of the memorable 
events of the war in the Peninsula, 
from the embarkation of the 
Prince Regent of Portugal to the 
Brazils and the imprisonment of 
the King of Spain in France (...). 
London : Printed for J. Booth, by 
Howlett & Brimmer, 1812. [2], 38, 
[39 grav.] f. ; [2], 24 p. [e 13 grav.] 
: (37 cm) : Enc. Edição bilingue, 
inglês / francês, bom exemplar, 
encadernação coeva inteira de 
couro da Rússia encarnado com ferros a ouro e a seco nas pastas, seixas 
e lombada, dourado por folha. Ilustrado com um total de 52 gravuras 
coloridas (água-tinta), representando vistas e trajes de Portugal e 
Espanha, pouco vulgar. (Duarte de Sousa 2, 99 ; Palau 2, 378)

€ 900 - 1.600

37     

BRASIL

Sociedade Nacional de Agricultura. [Atlas económico e Agrícola]. 
São Paulo: Weiszflog Irmãos, 1908. 49 bifólios : (39 de mapas e 10 de 
gráficos) : (69x68 cm) Bom exemplar. Atlas de grande beleza gráfica, 
contém mapas demográficos, geológicos, de culturas agrícolas (café, 
açúcar, tabaco, etc.) e solos entre outros, todos litografados a cores. 
Publicado pela “Secção de geographia agricola.” da Sociedade Nacional 
de Agricultura. Muito bom exemplar, raro. 

€ 450 - 800

Lote 37

38     

BRITO, ROCHA DE, 1917-1936

Arquivos de dermatologia e sifiligrafia. Ano I n.º 1. 
Coimbra: Universidade de Coimbra, 1931. – 444155, [1] p. : il. (XXVI 
extratexto) : (24 cm) : Enc. Muito bom exemplar. Encadernação de 
trabalho, conserva as capas de brochura e apresenta extensa dedicatória 
do director, Prof. Rocha de Brito. Neste número, o único que viu a luz do 
dia, publicaram-se os artigos: História da gafaria de Coimbra, do Prof. 
Rocha de Brito; Sôbre dois casos de lepra, de Lúcio de Almeida; A lepra 
no concelho da Figueira da Foz, de Uriel Salvador. Raro.

€ 40 - 75

Lisboa: Na Officina de Antonio Craesbeeck de Mello, Impressor de Casa 
Real, 1666. 
 
Rimas de Luis de Camões Princepe dos Poetas Portugueses. Segunda  Parte. 
Emmendadas, & acrescentadas pello Lecenciado João Franco Barreto. 
Lisboa: Por Antonio Craesbeeck de Mello Impressor da Casa Real, 1669. 
(junto com:) 
Terceira parte das Rimas do Princepe dos Poetas Portugueses Luis de 
Camoens. Tiradas de varios Manuscriptos muitos da letra do mesmo 
Autor. Por D. Antonio Alvarez da Cunha ...  
 Lisboa: Por Antonio Craesbeeck de Mello Impressor de S. Alteza, 1668. 
3 tomos em 2 vols. : [4], 368;  [4], 107, [1]; [8], 108, [22] p. : (19 cm) : Enc. 
Exemplar em razoável estado de conservação, encadernação de época em 
inteira de pele, cansada e sinais de uso. Apresenta manchas de humidade. 
Esta edição das rimas aparece normalmente com uma de Os Lusiadas 
do mesmo ano de 1669 (que não temos) e que em conjunto constituem 
as Obras de Luis de Camões (...) que comprehende todas as obras, que 
deste insigne autor se acharaõ... A terceira parte das Rimas é composta 
por escritos inéditos e publicados aqui pela primeira vez. Conjunto raro e 
de grande interesse. Barbosa Machado 3; Palha 2, 1638.

€ 800 - 1.500

45     

CAMÕES, LUÍS DE, 1524?-1580

Os Lusiadas poema epico de Luis de Camões. Nova edição conforme 
á de 1817, in-4.º, de Dom José de Souza-Botelho Morgado de Matteus. 
Correcta e dada á luz por Paulino de Souza Bacharel em Sciencias. 

Paris: em Casa de Vª J.-P. Aillaud, Guillard e Cª, 47, 1865. - [12], 536 p. :il. (1 
estampa) : (17 cm) : Enc. Bom exemplar. Encadernado de época em meia 
francesa de chagrim azul escuro, com ferros e títulos a ouro na lombada. 
Ilustrado com o retrato do Poeta em frontispício.
Cat. IV Centenário Os Lusíadas (Lisboa 1972), 222.

€ 75 - 125

46     

CAPELO, HERMENEGILDO, 1841-1917 ; IVENS, ROBERTO, 1850-1898 

De Angola á contra-costa. Descripção de uma viagem atravez do 
continente africano.  
Lisboa: Imprensa Nacional, 1886. - 2 vols. : XXVII, 448, (4 mapas desd. e 4 
grav. em extratexto); XIII, [1], 490, (2 mapas desd. e 10 grav. em extratexto) 
: il. : (24 cm) : Enc. Exemplar em razoável estado de conservação. 
Encadernações editoriais, ilustradas. Muito ilustrado no texto e à parte, 
primeira edição. Pouco vulgar.  

€ 150 - 300

47     

CARRIÈRE, ÉLIE-ABEL,1818-1896

Traité général des conifères ou description de toutes les espèces 
et variétés aujourd’hui connues, Avec leur Synonymie, l’Indication 
des procédés de culture et de mutiplication qu’il convient de leur 
appliquer; par... 
Paris: Chez l’auteur, 1855. – XV, [1 errata], 656 p. : (21 cm) : Enc. Exemplar 
em razoável estado de conservação. Encadernação coeva, Cansada, 
meia inglesa em pele encarnada. Primeira edição, pouco vulgar.

€ 50 - 100

48     

CARVALHO, AUGUSTO DA SILVA, 1861-1957

História da lepra em Portugal.  
Porto: [s.n. Sociedade de Papelaria], 1932. – 225, [1] p. : il. : (24 cm) : Enc. 
Muito bom exemplar. Encadrnado em meia inglesa de pele encarnada, 
mantém as capas de brochura. Pouco vulgar.

€ 25 - 40

49     

CASABÓ, JUAN

Esmaltes para joyería y fantasías. Instalación adecuada del taller. 
(...) Hornos. Metales. Selección, preparación, molido y lavado de los 
esmaltes ... 
Buenos Aires: Albatroz, 1953. – 176, [8] p. : il. : (23 cm) : Enc. Bom exemplar. 
Encadernação de amador em pele a duas cores. Pouco vulgar

€ 35 - 70

39     

BROWN, CAPTAIN THOMAS, 1785-1862

The book of butterflies and moths. 
illustrated by forty –eight, engravings, 
coloured after nature. 
London: George Routledge, 1843. - IX, 
[2], 10-222 p. : il. (48 grav.) : (18 cm) : Enc. 
Bom exemplar. Magnífica encadernação 
inteira de chagrim encarnado com 
ferros a ouro nas pastas, seixas e 
lombada. Ilustrado com 48 lindas 
gravuras coloridas à mão.

€ 90 - 150

40     

BRUGNOLI, CANDIDO, 1607-1677, O.F.M. ; JESUS MARIA, JOSÉ DE, 
FL.1737, O.F.M., (trad.)

Brognolo recopilado, e substanciado com addictamentos de gravissimos 
authores. Methodo mais breve, muy suave, e utilissimo de exorcizar, 
expelindo Demonios, e desfazendo feytiços: segundo os dictames do 
Sagrado Evangelho (...) ; colligido, rezumido, e traduzido (...) para clareza dos 
Exorcistas, & bem estar dos Exorcisados por Fr. Joseph de Jesus Maria (...) 
Coimbra : Na v     zv  vv    zvvvOffic. de Joseph Antunes da Sylva, 1727. 
[16], 320 p. : (15 cm) : Enc. Bom exemplar, encadernação coeva em 
pergaminho com o titulo caligrafado na lombada.

€ 100 - 150

Lote 40

41     

CABRAL, JOÃO RIBEIRO, 1655-1713

Relaçam politica das mais particulares acçoens do Conde Duque 
de Olivares, e successos da monarquia de Hespanha no tempo do 
seu governo, que fez hum Embayxador de Veneza à sua Republica, 
estando em Madrid; Tirada do borrador manuscripto, & traduzida no 
idioma Portuguez por Joaõ Ribeyro Cabral, (...). 
Lisboa : Na Officina Real Deslandesiana, 1711. 
[16], 264 p. : (21 cm) : Enc. Muito bom exemplar, encadernação de época, 
cansada, inteira de carneira com rótulo e ferros a ouro na lombada. 
Frontispício impresso a preto e encarnado.

€ 200 - 350

Lote 41

Lote 36

Lote 39
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61     

CLARE, PETER, 1738-1786

Méthode nouvelle et facile de guérir la maladie vénérienne; suivie 1º 
D’un Traité Pratique de la Gonorrhée; 2º d’Observations sur les Abcès 
& sur la Chiirurgie generale & médicale; 3º d’une Lettre à M. Buchan, 
sur l’Inoculation, sur la Petite-Vérole, & sur les Abcès varioleux Traduit 
de l’Anglois... 
Londres et se trouve à Paris: Froullé, 1785. – (frontis.),  LXXV, [1], 336 p. : 
il. (2 grav.) : (20 cm) : Enc. Bom exemplar. Encadernação coeva inteira de 
carneira mosqueada com rótulo e ferros a ouro na lombada, corte das 
folhas carminado. Primeira edição francesa.

€ 100 - 200

Lote 61
62     

CLENARDO, NICOLAO, 1495-1542

Institutiones ac Meditationes in graecam linguam. Cum Scholiis & Praxi 
p. Antesignani Rapistagnensis 
Paris: Apud Andream Wechelum, 1582. – [108], 414, [2] p. : (23 cm) : Enc. 
Exemplar em bom estado de conservação. Encadernação do séc. 
XVII / XIX em meia de carneira verde com rótulo e viradores a ouro na 
lombada. Clenardo viveu em Portugal onde ensinou entre 1533 e 1538. 
Foi mestre do Infante D. Henrique, arcebispo de Braga e director da 
escola de latim de Braga, onde as suas aulas foram famozas. 

€ 250 - 450

 

Lote 62
63     

CONCÍLIO DE TRENTO 1545-1563

l sacro concilio di Trento con le notizie più precise risguardanti la sua 
intimazione a ciascuna delle sessioni: nuova traduzione italiana col 
testo latino a fronte. 
Venezia: Appresso gli eredi Baglioni, 1835. – 616 p. : (21 cm) : Enc. Bom 
exemplar. Encadernação coeva meia inglesa em pergaminho com o 
título caligrafado na lombada. Edição bilingue, impresso a duas colunas 
italiano – latim.

€ 60 - 120

64     

COUTINHO, ANTÓNIO XAVIER PEREIRA, 1851-1939. 

A Flora de Portugal (Plantas vasculares). Disposta em chaves dichotomicas.  
Lisboa / Rio de Janeiro: Livraria Bertrand / Livraria Francisco Alves, 1913. – 
766, [6] p. : (24 cm) : Enc. Exemplar bem conservado, apresenta assinatura 
de posse na folha de rosto. Encadernação de época inteira de carneira 
com rótulo e ferros a ouro na lombada. Primeira edição, pouco vulgar.

€ 50 - 100

50     

CASTELO BRANCO, CAMILO, 1825-1890

Amor de perdição. (Memorias d’uma familia). Romance por Camillo 
Castello Branco. 
Porto : Em Casa de N. Moré - Editor, 1862. XI, [1 branca], 249, [1 branca] p. 
: (20 cm) : Enc. Exemplar em bom estado de conservação. Encadernado 
coeva inteira de carneira com rótulos e ferros a ouro na lombada, sem 
capas de brochura. Primeira edição da mais importante obra de Camilo, 
que é considerada como uma das obras maiores da ficção em língua 
portuguesa. Raro.

€ 900 - 1.500

        

Lote 50

51     

CASTELO BRANCO, CAMILO, 1825-1890

Vida de José do Telhado. Extrahida das “ Memórias do Cárcere”. 
Porto : Vende-se na livraria de João E. Da Cruz Coutinho, editor, [s.d. 
1874?]. 20 p. : (18 cm) : Enc. Bom exemplar. Encadernação meia-inglesa, 
em chagrim, mantendo as capas de brochura. Primeira edição, raro.

€ 50 - 80

52     

CASTELO BRANCO, CAMILO, 1825-1890

A filha do regicida. Romance histórico. 
Lisboa : Livraria Editora de Mattos Moreira & Ca, 1875. - 248 p. : (20 cm) : 
Enc. Bom exemplar. Encadernação meia-francesa, mantendo as capas 
de brochura. Primeira edição, pouco vulgar.

€ 25 - 50

53     

CASTELO BRANCO, CAMILO, 1825-1890

A Senhora Rattazzi por Camillo Castello Branco. 
Porto e Braga : Livraria Internacional de Ernesto Chardron, Editor, 1880. 30, 
[2] p. : (23 cm) : Enc. Bom exemplar. Encadernado em meia francesa de 
pele azul, mantendo as capas de brochura. Primeira edição, pouco vulgar.

€ 30 - 50

54     

CASTELO BRANCO, CAMILO, 1825-1890

Suicida. 
Porto e Braga: Livraria Internacional de Ernesto Chardron, Editor,1880. 
31, [1 branca] p. : (19 cm) : Enc. Muito bom exemplar encadernado em meia 
francesa de  carneira encarnada, títulos e ferros a ouro na lombada e pastas, 
mantendo as capas de brochura, apresenta super-libros heráldico. 
Primeira edição.

€ 40 - 75

65     

CRUZ, BERNARDO DA, 1541-1579, O.F.M.; HECULANO, ALEXANDRE, 
1810-1877, (ED.)

Chronica de ElRey D. Sebastião, publicada por A. Herculano, e o Dr. C. Payva. 
Lisboa : Na Impressão de Galhardo e Irmãos, 1837. – XVi, 446, [34] p. : (16 
cm) : Br. Exemplar em razoável estado de conservação, com as capas de 
brochura danificadas. 
Pouco vulgar.

€ 40 - 75

66     

DAUDET, ALPHONSE, 1840-1897

Aventures Prodigieuses de 
Tartarin de Tarascon. 
Paris: E. Dentu, Éditeur, 
1887. – [4], 282, [2] p. : il. : (24 
cm) : Enc. Bom exemplar, 
apresenta manchas de acidez. 
Encadernação de editor 
policroma, dourado à cabeça. 
Edição original.

€ 45 - 75

     
               
                   Lote 66

67     

DENIS, FERDINAND, 1798-1890

Arte Plumaria: Les plumes, leur valeur et leur emploi dans les arts au 
Mexique, au Pérou, au Brésil, dans les Indes et dans l’Océanie par... 
Paris: Ernest Leroux, 1875. – 76 p. : (25 cm) : Br. Exemplar em razoável 
estado de conservação, apresenta pequenos defeitos na capa de 
brochura. Raríssima edição original deste trabalho de particular interesse 
etnológico para o Brasil.

€ 75 - 150

Lote 67

68     

DEUS, JOÃO DE, 1830-1896

“Flores do Campo por João de Deus publicadas pelo seu amigo José 
António Garcia Blanco.
Lisboa: Ferin & Robin, [s.d. 1869]. – [4], 271, [5] p. : (15 cm) : Enc. Bom 
exemplar. Encadernação de editor em tela com, decoração romântica, 
ferros a seco e a ouro nas pastas e lombada, corte das folhas dourado 
em ouro brunido. Bonito exemplar da edição original. Raro.”

€ 50 - 80

69     

DINIS, JÚLIO. (PSEU. DE JOAQUIM GUILHERME GOMES COELHO 1839-1871)

A morgadinha dos Canaviais. Chronica da aldeia por Julio Diniz. 
Porto : Typographia do Jornal do Porto, 1868. 423, [1] p. : (20 cm) : Enc. 
Bom exemplar. Encadernação meia inglês em chagrim azul com títulos 
e ferros a ouro na lombada, super-líbris heráldico na pasta anterior. 
Primeira edição, raro.

€ 100 - 180

55     

CASTELO BRANCO, CAMILO, 1825-1890

Luiz de camões. Notas Biográficas. Prefácio da Sétima Edição do 
Camões de Garrett.
Porto: Livraria Internacional de Ernesto Chardron- Editor, 1880. 78, [2] p. : (19 
cm) : Enc. Muito bom exemplar encadernado em meia francesa de  carneira 
encarnada, títulos e ferros a ouro na lombada e pastas, mantendo as capas de 
brochura, apresenta super-libros heráldico. Primeira edição.

€ 60 - 100

56     

CASTELO BRANCO, CAMILO, 1825-1890

O General Carlos Ribeiro (Recordações da mocidade). 
Porto: Livraria Civilização, 1884. 71, [1] p. : (21 cm) : Enc. Muito bom 
exemplar encadernado em meia francesa de  carneira encarnada, títulos 
e ferros a ouro na lombada e pastas, mantendo as capas de brochura, 
apresenta super-libros heráldico. Primeira edição.

€ 40 - 75

57     

CASTELO BRANCO, CAMILO, 1825-1890

Esbôço de critica. Othello, o mouro de Veneza, de William 
Shakespeare, tragedia em cinco actos, tradusida para portuguez por 
D. Luiz de Bragança. 
Porto: Livraria Civilisação, 1886. 80 p. : (22 cm) : Enc. Apesar do papel 
estar escurecido devido a acidez podemos considerar este um bom 
exemplar. Encadernado em meia francesa de  carneira encarnada, títulos 
e ferros a ouro na lombada e pastas, mantendo as capas de brochura, 
apresenta super-libros heráldico. Primeira edição.

€ 60 - 100

58     

CASTELO BRANCO, CAMILO, 1825-1890

Nas Trevas. Sonetos sentimentaes e humoristicos. 
Lisboa: Livraria Editora, Tavares Cardoso & Irmão, 1890. 87, [5] p. : (18 cm) 
: Enc. Muito bom exemplar encadernado em meia francesa de  carneira 
encarnada, títulos e ferros a ouro na lombada e pastas, mantendo as 
capas de brochura, apresenta super-libros heráldico. Primeira edição.

€ 45 - 70

59     

CASTELO BRANCO, CAMILO, 1825-1890 

O Lubis-Homem. Comédia original, e inédita, em 3 actos por (...) Com um 
prefacio por Alberto Pimentel. Lisboa: Guimarães Líbano, 1900. [12], XXIV, [2], 
91, [3] p. : (19 cm) : Enc. Muito bom exemplar encadernado em meia francesa de  
carneira encarnada, títulos e ferros a ouro na lombada e pastas, mantendo as 
capas de brochura, apresenta super-libros heráldico. Primeira edição (póstuma).

€ 50 - 90

60     

LIVRO DE ARTISTA  
CASTRO, LOURDES,

“Ombreportée orangefluo” / extraits de “Mon album de famille” de 
Lourdes Castro. 
Milano: Sergio Tosi, [s.d.1969]. [12] fólios : (oblongo 23x28 cm) : Com 
argolas metálicas. Livro de artista em plástico e papel. Edição única de 
70 exemplares assinado e numerados, de que este é o nr.º 27. Raro.

€ 1.500 - 2.500

Lote 60
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77     

THEATRUM SANITATIS.

Barcelona: Moleiro Editor, 1998. – [108] fol. : il. : (34 cm) : Enc. Muito bom 
exemplar. Edição em fac-símile a partir do original que está em Roma 
na Biblioteca Casanatense. Encadernação inteira de pele castanha com 
trabalhos a ouro nas pastas e lombada. Apresenta-se dentro de um 
estojo da mesma pele, também ele ornado com ferros a ouro e forrado 
no seu interior a cetim castanho. Exemplar de uma tiragem de 987, com 
certificado notarial. O Theatrum Sanitatis é um tratado médico de grande 
difusão nos séculos XIV e XV ensinava normas de higiene e divulgava 
uma medicina baseada na experiência pondo de ladoo as práticas 
mágico-religiosas.

€ 1.300 - 2.500

Lote 77

78     

THERIAKA & ALEXIPHARMAKA

Barcelona: Moleiro Editor, 1997. – [48] fol. : il. : (16 cm) : Enc. Muito 
bom exemplar. Edição em fac-símile a partir do original guardado na 
Bibliothèque Nationale de France, em Paris. Encadernação inteira de 
carneira castanha com a lombada encarnada, adornada com trabalhos a 
ouro nas pastas, lombada e seixas. Apresenta-se dentro de um estojo da 
mesma pele castanha, também ele ornado com ferros a ouro e forrado 
no seu interior a cetim grená. Exemplar de uma tiragem de 987, com 
certificado notarial.

€ 1.500 - 2.500

Lote 78

79     

BIBLIA DE SAN LUIS 

Barcelona: Moleiro Editor, 2000. – 3 vols. : [192]; [224]; [190, 8] fol. : (44 
cm) : Enc. Muito bom exemplar. Encadernação em camurça com fechos 
metálicos esmaltados, corte das folhas dourado. Edição em fac-símile a 
partir do original guardado na Santa Iglesia Catedral Primada de Toledo. 
Este magnifico códice pertenceu a São Luís Rei de França e mais tarde 
a Alfonso X, o Sábio. Copiada e iluminada entre 1226 e 1234 esta joia da 
Cultura foi produzida como instrumento de formação e informação para 
a educação do futuro Rei de França. Apresenta-se cada volume dentro 
de um estojo pele castanha, ornado com ferros a ouro e forrado no 
seu interior a cetim castanho. Os exemplares desta edição fac-similada 
tornaram-se objectos de colecção. Exemplar de uma tiragem de 987, 
com certificado notarial. 

€ 8.000 - 15.000

70     

DINIS, JÚLIO. (PSEU. DE JOAQUIM GUILHERME 
GOMES COELHO 1839-1871)

Os Fidalgos da Casa Mourisca. Chronica da 
Aldeia por Julio Diniz. 
Porto : Typographia do Jornal do Porto, 1871. 2 vols. 
: 240 ; 254, [2] p. : (21 cm) : Enc. Exemplar em bom 
estado de conservação. Encadernação de época 
meia inglesa. Em pele encarnada, conserva as capas 
de brochura e lombadas. Primeira edição, rara. 

€ 150 - 250

                   

[ Primeira Edição em Castelhano ]

71     

DARWIN, CHARLES, 1809-1882

Origen de las especies por medio de la 
selección natural ó la conservación de 
las razas favorecidas en la lucha por la 
existencia. Traducida con autorización del 
autor de la sexta y última edición inglesa, 
por Enrique Godínez,  
Madrid: Biblioteca Perojo, 1877. – [8], 573, [1] 
p. : il. (1 desd.) : (23 cm) : Enc. Bom exemplar, 
encadernação em tela verde (de editor?) 
com ferros a seco nas pastas e lombada. 
Primeira edição, integral, em castelhano 
deste trabalho seminal, raro.

€ 450 - 800

                 Lote 71

72     

DARWIN, CHARLES, 1809-1882

De la fécondation des orchidées par les insectes et des bons résultats 
du croisement. (...) Traduit de l’Anglais par Rérolle. 
Paris: Reinwald, 1870. – [4], III, [1], 352 p. : il. (34 no texto) : Enc. Bom 
exemplar, Encadernação editorial em percalina verde com títulos a ouro 
na lombada. Primeira edição francesa.

€ 75 - 150

73     

DELGADO, JOAQUIM FILIPE NERY, 1835-1908

Estudo sobre os bilobites e outros fosseis das 
quartzites da base do systema silurico de Portugal 
Lisboa: Academia Real das Sciencias, 1885 (a 1888). – 
2 vols. em 1 : [4], 111, [3],  [4], 115, [3], (il. 43 extratexto); 74, 
[4], (1 il. extratexto), 76, [4], (il. 11 extratexto) p. : (32 cm) 
: Enc.  Bom exemplar. Encadernação meia francesa 
em pele grená com títulos e ferros a ouro na lombada. 
Mantém as capas de brochura.

€ 60 - 120

[ Edições Moleiro ]

74     

LIBRO DE HORAS DE LA REINA 
MARIA DE NAVARRA 

Barcelona: Moleiro Editor 
S.A.,1996. – [350] fol. : il. : (18 cm) : 
Enc. Muito bom exemplar. Edição 
em fac-símile a partir do original 
guardado na Biblioteca Nazionale 
Marciana. Encadernação inteira 
de pele encarnada com nervos 
e artísticos trabalhos a ouro nas 
pastas, lombada e seixas, corte 
das folhas dourado. Apresenta-se 
dentro de um estojo da mesma 
pele encarnada, também ele 
ornado com ferros a ouro e 
forrado no seu interior a cetim 
azul. Exemplar de uma tiragem de 
987, com certificado notarial.

€ 2.000 - 3.500               
                                        

Lote 79

80     

APOCALIPSIS GULBENKIAN. 

Barcelona: Moleiro Editor, 2001. – [76] fol. : il. : (28,5 cm) : Enc. Muito bom 
exemplar. Edição em fac-símile a partir do original que está em Lisboa 
e pertence à Fundação Calouste Gulbenkian. Encadernação inteira de 
pergaminho, com rótulo de pele. Apresenta-se dentro de um estojo de 
enfiar de pele encarnada, ornado com ferros a ouro. Exemplar da tiragem 
de 987, com certificado notarial.

€ 1.200 - 2.000

 
 
 
 
 
 

Lote 80

81     [LIVRE DES SIMPLES MÉDECINES] LIBRO DE LOS MEDICAMENTOS 
SIMPLES. 

Barcelona: Moleiro Edito, 2001. – [170] fol. : il. : (37 cm) : Enc. Muito bom 
exemplar. Edição em fac-símile a partir do original, feito por Robinet 
Testard em França em finais do século XV por encomenda do conde 
Carlos de Angulema e sua mulher Luísa de Saboya, guardado na 
Biblioteca Nacional da Rússia em São Petersburgo. Encadernação 
inteira de carneira castanha com trabalhos a ouro nas pastas e lombada. 
Apresenta-se dentro de um estojo da mesma pele castanha, também 
ele ornado com ferros a ouro e forrado no seu interior a cetim castanho. 
Exemplar de uma tiragem de 987, com certificado notarial.

€ 1.500 - 2.500

Lote 81

75     

LIBRO DEL CABALLERO ZIFAR

Barcelona: Moleiro Editor, 1996. – [192] fol. : il. : (48 cm) : Enc. Muito 
bom exemplar. Edição em fac-símile a partir do original guardado na 
Bibliothèque Nationale de France, em Paris. Encadernação inteira de 
carneira castanha com a lombada encarnada, adornada com trabalhos 
a ouro nas pastas, lombada e seixas. Apresenta-se dentro de um estojo 
de enfiar em pele encarnada, também ele ornado com ferros a ouro. 
Ilustrado com 242 miniaturas esta é uma das primeiras novelas de 
cavalaria. Feito por cinco iluminadores diversos, entre eles Juan de 
Carrión no final do século XV para Enrique IV de Castilla. Exemplar de 
uma tiragem de 987, com certificado notarial.

€ 2.000 - 3.500

Lote 75

76     

MARTIROLOGIO DE USUARDO

Barcelona: Moleiro Editor S.A., 1997. – [129] fol. : il. : (42 cm) : Enc. Muito 
bom exemplar. Edição em fac-símile a partir do original guardado no 
Museu Diocesà de Girona. Encadernação inteira de pele encarnada 
trabalhos a ouro nas pastas e lombada. Apresenta-se dentro de um 
estojo da mesma pele encarnada, também ele ornado com ferros a ouro 
e forrado no seu interior a cetim encarnado. Exemplar de uma tiragem 
de 987, com certificado notarial.

€ 1.500 - 2.500

Lote 76

Lote 70

       Lote 74 (Pormenor)
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87     

EYMERICH, NICOLAUS, C.1316-1399

Directorium inquisitorum R.P. N icolai Eymerici ... De nuo ex collatione 
plurium exemplarium emendatum, & accessione multarum literarum 
Apostolicarum, officio Sanctae Inquisitionis deservientium, locupletatum, 
cum scholiis seu annotationibus eruditissimis D. Francisci Pegnae… 
Roma: In aedibus Pop. Rom., 1578.  
(segue:) 
Literae apostolicae diversorum Romanorum pontificum pro officio ... 
inquistionis, ab Innocentio III. pont. max. usque ad haec tempora. 
Romae: In aedibus populi Romani, 1579. 
2 vols. em 1: [28], 399, [1 branca], 288, [45]; [8], 164, [12] p. : (31 cm) : Enc. 
Exemplar em razoável estado de conservação, apresenta alguns furos 
de traça nas primeiras e nas últimas folhas. Encadernação coeva meia 
de pergaminho, com o título caligrafado na lombada. Rara segunda 
edição deste manual do inquisidor, livro fundamental da caça às bruxas, 
descrevendo praticas de bruxaria e a forma de as combater bem como o 
modo de extrair confissões de hereges.

€ 1.200 - 2.500

        

Lote 87

88     

FERREIRA, JOSÉ GOMES, 1900-1985 

Longe. Sonetilhos.  
Lisboa: Livrarias Aillaud e Bertrand, 1921. 
– 126, [2] p. : (18,5 cm) : Br. Muito bom 
exemplar. Primeira edição, do segundo 
livro do autor. Capa de Humberto Pelágio. 
Apresenta dedicatória autógrafa. Raro.  

€ 75 - 150

Lote 86

89     

FONSECA, JOÃO DA, 1632-1701, S.J.

“Satisfaçam de aggravos, e confusam de vingativos, por modo de 
dialogo entre hum hermitam & hum soldado. Dividido em dois tratados 
com exemplos, & historias notaveis em confirmaçam, do que praticam.
Evora: na Officina da Universidade, 1700. – [16], 458, [8] p. : (19 cm) : 
Enc. Exemplar em razoável estado de conservação, com manchas. 
Encadernação coeva inteira de carneira com rótulo e ferros a ouro na 
lombada. Pouco vulgar.
Barbosa Machado 2, 607; Inocêncio 3, 376”

€ 100 - 180

90     

FRANCO, PE. ANTÓNIO

Évora Ilustrada. Extraída da obra do mesmo nome do Padre Manuel 
Fialho. Publicação, prefácio e índices de Armando Gusmão. 
Évora: Edições Nazareth, 1945. – XXIV, 450, [2] p. : (25 cm) : Enc. Bom 
exemplar. Encadernação em percalina grená.

€ 30 - 60

82     

BEATO DE LIÉBANA - CÓDICE DEL MONASTERIO DE SAN ANDRES DE ARROYO.

Barcelona: Moleiro Editor, 2003. – [167] fol. : il. : (46 cm) : Enc. Muito 
bom exemplar. Edição em fac-símile a partir do original da Bibliothèque 
Nationale de France, em Paris. Encadernação muda, inteira de carneira 
bege. Apresenta-se dentro de um estojo pele castanha, ornado com 
ferros a ouro e forrado no seu interior a cetim castanho. Exemplar de 
uma tiragem de 987, com certificado notarial. 

€ 1.800 - 3.500

Lote 82

83     

LIBRO DE HORAS DE CARLOS VIII

Barcelona: Moleiro Edito, 2009. – [112] fol. : il. : (26 cm) : Enc. Muito 
bom exemplar. Edição em fac-símile a partir do original conservado na 
Biblioteca Nacional de España em Madrid. Encadernação inteira de pele 
castanha com fechos metálicos, artísticos trabalhos a ouro nas pastas 
e lombada. Apresenta-se dentro de um cofre em veludo encarnado 
forrado no interior a cetim bege. Exemplar de uma tiragem de 987, com 
certificado notarial.

€ 1.500 - 2.500

Lote 83

[ Fim das Edições Moleiro ]

84     

ÉNAULT LOUIS, 1824-1900

La Méditerranée. Ses îles et ses bords. Illustrations de MM. Rouargue Frères. 
Morizot, Libraire - éditeur, Paris, 1863. – [6], 538 p. : il. (22 grav.) : (27 cm) 
: Enc. Exemplar em razoável estado de conservação, muito acidificado, 
completo com as 22 gravuras aberta em aço das quais 4 coloridas, de 
origem, à mão. Encadernação (de editor?) meia francesa em marroquim 
encarnado, com ferros a secos nas pastas e a ouro na lombada, dourado 
por folha.

€ 50 - 90

91     

FRECHKOP, SERGE,1894-1967

Animaux Proteges au Congo Belge - et dans le territoire sous mandat 
du Ruanda-Urundi, ainsi que les espèces dont la protection est assuré 
en afrique (y compris Madagascar). 4ème édition. 
Bruxelles: Institut des Parcs Nationaux du Congo Belge, 1953. – XIX, [1], 
434, 13, [1] p. : (1 mapa desd.) : il. : (27 cm) : Enc. Muito bom exemplar. 
Encadernação meia amador em pele encarnada, com ferros e títulos a 
ouro na lombada, mantém as capas de brochura. Muito ilustrado, com 
um grande mapa desdobrável.

€ 25 - 50

92     

FACULDADE DE MEDICINA, BIBLIOTECA

Catalogo das obras da colecção portuguesa anterior à fundação das 
Régias Escolas de Cirurgia (1825). 
Lisboa: Faculdade de Medicina, 1942. - XI, [1 branca], 368 p. : il. : (23 cm) : 
Enc. Muito bom exemplar. Encadernação inteira de carneira com rótulos 
e ferros a ouro na lombada, conserva as capas de brochura. Interessante 
catálogo bibliografia médica, pouco vulgar. 

€ 30 - 60

93     

GALL, FRANZ JOSEF, 1758-1828;  SPURZHEIM, JOHANN GASPAR, 
1776-1832

Des dispositions innées de l’âme et de l’esprit, du matérialisme, du 
fatalisme et de la liberté morale, avec des réflexions sur l’éducation et 
sur la législation criminelle.  
Aris: F. Schoell, 1811. – VI, 397, [1 branca] p. : (20 cm) : Enc. Bom exemplar, 
com uma pequena mancha das primeiras 3 páginas. Encadernação 
coeva, inteira de pele, com rótulo e ferros a ouro na lombada. Primeira 
edição.

€ 250 - 450

Lote 93

94     

PRIMEIRA TENTATIVA DO MAPEAMENTO DO CÓRTEX CEREBRAL 
GIRALDON (DIR.)

Les Beautés de l’Opéra ou chefs-d’oeuvres lyriques illustrés par les 
premiers artistes de Paris et de Londres sous la direction de Giraldon 
avec un texte explicatif rédigé par Théophile Gautier, Jules Janin et 
Philarète Chasles. 
Paris: Soulié, éditeur, 1845. – (242) p. : il. (10 grav,) : (26 cm) : Enc. Exemplar 
em razoável estado de conservação. Encadernação coeva meia inglesa 
em pele encarnada com ferros e títulos a ouro na lombada, corte das 
folhas carminado e com pequenas flores gravadas a ouro. Profusamente 
ilustrado com 10 retratos e inúmeras vinhetas, desenhos e outras 
lindíssimas decorações tipográficas.  Contém uma pequena história 
da Ópera por Philarète Chasles e textos explicativos, ilustrado, sobre 
as óperas  : Les Huguenots - Giselle - Le Barbier de Séville - Le Diable 
boiteux - Norma - la Sylphide- Don Juan - Ondine ou la Naïade - La 
Juive. Pouco vulgar.

€ 150 - 250

95     

85     

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 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.

€ 900 - 1.500

Lote 85

86     

EXPEDIÇÃO SCIENTIFICA À SERRA DA ESTRELA EM 1881.

Secção de Ethnographia. I Relatório do Sr. Feliciano Marrecas Ferreira. 
Lisboa: Imprensa Nacional, 1883. – 122 p. 
(junto com:) 
Secção de Archeologia. Relatório do Sr. Dr. Francisco Martins Sarmento. 
Lisboa: Imprensa Nacional, 1883. – 26 p. : il. (X, extratexto)  
(junto com:) 
Secção de Botanica. Relatório do Sr. Dr. Julio Augusto Henriques. 
Lisboa: Imprensa Nacional, 1883. – 133,[1] p. : il. (2 mapas desd.)  
(junto com:) 
Secção de Medicina. Sub-Secção de Hydrologia Minero-Medicinal. 
Relatórios dos Srs. Drs. Leonardo Torres e Jacinto Augusto Medina. 
Lisboa: Imprensa Nacional, 1883. – 34 p. 
(junto com:) 
Secção de Medicina. Sub-Secção de Ophthalmologia. Relatório do Sr. 
Dr. Francisco Lourenço da Fonseca Junior. 
Lisboa: Imprensa Nacional, 1883. – 22 p. il. (1 extratexto) 
5 vols. em 1 : (32 cm) : Enc. Bom exemplar. Encadernado em meia inglesa 
de carneira azul com ferros e títulos a ouro na lombada, mantém as 
capas de brochura de todos os relatórios. Colecção completa, pouco 
frequente.

€ 150 - 250



22 23

101     

HAGGARD, RIDER, 1856-1925; QUEIRÓS, 
EÇA DE, 1845-1900 (TRAD.)

As minas de Salomão. Traducção revista 
por Eça de Queiroz. 
Porto : Chardron, 1902. – [retrato], vii, [1], 317, 
[3] p. : (20 cm) : Enc. Muito bom exemplar. 
Encadernação meia francesa em pele 
castanha com títulos e ferros a ouro na 
lombada. Mantém as capas de brochura. 
Apresenta super-libris heráldico na pasta 
anterior. Primeira edição, pouco vulgar.

€ 50 - 80

    Lote 101

102     

HENRIQUES, FRANCISCO DA 
FONSECA, 1665-1731

Ancora medicinal para conservar 
a vida com saude, (...) Segunda 
impressam correcta, e augmentada 
pelo seu Author. 
Lisboa: Na Officina de Domingos 
Gonsalves, 1749. - [8], 280 p. : (21 cm) : 
Enc. Exemplar em razoável estado de 
conservação. Encadernação coeva, 
cansada, inteira de pele, com falta do 
rótulo, e ferros a ouro na lombada. 
Esta é não a segunda edição como 
vem declarado no rosto mas a 
terceira ou quarta.  
Inocêncio 9, p. 292.

€ 100 - 180

103     

HERBULOT, CLAUDE, 1908-2006

Atlas des Lepidopteres de France, (No. 6, Fasc. I a III). 
Paris: Boubée, 1944 (a 1949). – 3 vols. enc. em 1 : 115, [1], (il. 6 color.); 
145, [1], (il. 8 color.); 145, [1], (il. 6 color.) p. : (19 cm) : Enc. Bom exemplar. 
Encadernação meia inglesa em carneira com rótulos e ferros a ouro na 
lombada, mantém as capas de brochura dos fascículos. Ilustrado em 
separado em 40 págs. Com centenas de borboletas.

€ 20 - 40

104     

HIPOCRATES (460-377 A.C.)

Aphorismes D’Hippocrate, latin-français traduits par E. Pariset. 
Nouvelle edition, revue et corrigée avec soin. 
Bruxelles: Chez H. Remy, 1832. – VIII, 248 p. : (12 cm) : Enc. Bom exemplar. 
Encadernação meia amador em pele verde com ferros e títulos a ouro 
na lombada.

€ 45 - 90

105     

HORN, GEORG, 1620-1670

Georgi Horni Arca Noæ sive Historia 
Imperiorum ex Regnorum a Condito orbe ad 
nostra Tempora, 
Lugd. Batav. Et Roterod.: Ex Officina 
Hackiana, 1666. – [30], 548, [44] p. : (14 cm) 
: Enc. Exemplar em razoável estado de 
conservação, com defeitos, falta de papel ao 
pé dos primeiros dez fólios. Encadernação 
restaurada inteira de carneira, corte das 
folhas carminado. Este livro de Horn faz pela 
primeira vez uma história universal que reúne 
os então recentes conhecimentos geográficos 
e etnográficos com a história bíblica, também 
é neste livro, que pela primeira vez é ensaiada 
a periodização do tempo histórico como hoje 
a conhecemos, antiguidade, idade média e 
modernidade. Pouco vulgar

€ 150 - 250

GOA - ÍNDIA

Alguns aspectos da mecanização das minas de Sirigão. 
[S.l.: s.n., s.d. circa 1952]. - 24 fol. : il. (42 fot.) : (38x35 cm) : Bem 
conservado.   Álbum com 42 fotografias montadas em 24 folhas com 
legendas caligrafadas a tinta encarnada. Mostra a actividade mineira 
nas minas de Sirigão em Goa, empresa da maior importância comercial 
e estratégica, que ainda sob administração portuguesa chegaram 
a exportar mais de quarenta por cento de todo o minério de ferro 
exportado pela Índia, posição tornada pelos independentista indianos,  
como símbolo da ocupação e como tal alvo preferencial de repetidas 
investidas bélicas. Conjunto único e do maior interesse histórico.

€ 250 - 450

Lote 95 (pormenor)

96     

GOMES, BERNARDINO ANTÓNIO, 1768-1823

Ensaio Dermosographico, ou succinta e systematica descripção 
das doenças cutaneas, conforme os principios e observações dos 
Doutores Willan e Bateman, com indicação dos respectivos remedios 
aconselhados por estes celebres authores, e alguns outros. (...). 
Lisboa: Na Typographia da Academia Real das Sciencias, 1820. - XII, XXV, 
[1 branca], [2 “explicação das estampas”], 171, [1 branca] p. : il. (2 gravuras) 
: (21 cm) : Enc. Bom exemplar. Encadernação coeva, inteira de pele, 
com rótulo e ferros a ouro na lombada. Com carimbo a óleo, de uma 
associação filantrópica, no rosto. Edição original deste primeiro tratado 
português de dermatologia, obra rara.

€ 200 - 400

Lote 96
97     

GOMES, BERNARDINO ANTÓNIO, 1806-1877; HEER, OSWALD, 1809-
1883; SAUVAGE, HENRI ÉMILE, 1842-1917

Flora fossil do terreno carbonifero das visinhanças do Porto, Serra do 
Bussaco, e Moinho d’Ordem proximo a Alcacer do Sal, 
Lisboa: Tipographia portugueza, 1865. – XIV, 44, [2] p. : il. (6 extratexto) 
Contributions a la Flore Fossil du Portugal. 
Lisbonne: Imprimerie de l’Académie royale des sciences, 1881. – [4], XIV, 
51, [1] p. : il. (XXVIII extratexto) 
Vertébrés fossiles du Portugal. Contributions à l’étude des poissons et 
des reptiles du Jurassique et du Crétacique. 
Lisbonne: Direction des Travaux Géologiques du Portugal, 1897-1898. - 
[4], 46, [2], [errata] p. : il. (X extratexto) 
3 vols. enc. em 1 : (31 cm) : Enc. Bom exemplar. Encadernado em meia 
francesa em carneira grená com ferros e títulos a ouro na lombada.

€ 100 - 200

98     

GOUVEIA, FRANCISCO VELASCO DE, 1580-1659

Joannes IV. Serenissimus Portugalliae Rex juste consalutatus ab 
eodem Regno suo.  Tractatus analyticus. in tres divisus partes. (...) 
Authore Francisco Velasco Goveano (...)  Olyssipone. ex Officina Laurentii 
de Anveres. Anno Domini M. DC. XXXXV. (1645). - 
(Frontispício), [20], 534 p. : (28 cm) : Enc. Exemplar bem conservado, 
com uma mancha desvanecida no canto superior esquerdo do rosto. 
Encadernação coeva inteira de pergaminho, com vestígios dos atilhos 
originais e pequenos defeitos, título caligrafado na lombada. 
Barbosa Machado 2, 278; Inocêncio 3, 78 (com data 1646).

€ 300 - 500

106     

HUMBOLDT, FRÉDÉRIC-ALEXANDRE VON, 1769-1859

Expériences sur le Galvanisme, et en général sur l’irritation des fibres 
musculaires et nerveuses, (...) Traduction de l’allemand, publiée, avec 
des additions par J. Fr. N. Jadelot. 
Paris: Didot Jeune (J. F. Fuchs), An VII -1799. – XLVI, 530, [2] p. : il. (8 grav. 
desd.) : (20 cm) : Enc. Bom exemplar, com alguma acidez. Encadernação 
coeva inteira de pele, corte das folhas carminado.

€ 200 - 350

Lote 106

107     

JORGE, RICARDO, 1858-1939

O óbito de D. João II.  
Lisboa : Portugalia, 1922. – 83, (5] p. : (25 cm) : Br. Muito bom exemplar. 
Raro exemplar do trabalho onde Ricardo Jorge investiga a tese do 
envenenamento de D. João II.

€ 25 - 50

108     

KINSEY, WILLIAM MORGAN, 1788-1851

Portugal Illustrated, by the Rev.W.M. Kinsey. 
London : Printed by J. L. Valpy, 1828. - 500, [4] p. : (22 grav. a preto e 9 
col., 1 mapa desd.) : (27 cm) : Enc. Bom exemplar. Encadernação meia-
inglesa em carneira mosqueada com ferros e títulos a ouro na lombada. 
Primeira edição, pouco vulgar.

€ 400 - 750

109     

KINSEY, WILLIAM MORGAN, 
1788-1851

Portugal Illustrated; in a Series of Letters... 
Embellished with a map, plates of coins, 
vignettes, modinhas, and various engravings 
of costumes, landscape scenery, &c.
 London : Treuttel, Würtz, and Richter, 1829. 
- xxxviii, [2], 564p. : [front. grav., mapa desd. 
de Portugal; 22 grav. a preto e 9 col.) : Enc. 
Exemplar bem conservado. Encadernação da 
época, cansada meia em pele. Segunda edição.

€ 250 - 450

99     

GOUVEIA, FRANCISCO VELASCO DE, 1580-1659

Perfidia de Alemania, y de Castilla, en la prision, entrega, accusacion, y 
processo, del Serenissimo Infante de Portugal Dom Duarte.  Fidelidad 
de los portugueses. en la acclamacion de su legitimo Rey, el muy Alto, 
y muy Poderoso  Don Juan. Quarto (...) Contra los pretensos derechos 
de la Corona Castelhana. Respondese a lo que errada, fatua, y 
escandalosamente quiso escrivir Don Nicolàs Fernandes de Castro (...) 
En Lisboa. En la Emprenta Craesbeekiana. Año 1652. 
(Frontispício), [24], 390, [4 Acrecentamiento], [2 brancas], [52 Tabla] p. : (28 
cm) : Enc. Exemplar em razoável estado de conservação. Encadernação 
coeva inteira de pergaminho, com pequenos defeitos, título caligrafado 
na lombada. Uma mancha de humidade antiga, desvanecida, atinge o 
livro de págs. 315 até final, a última pág. apresenta um rasgão marginal, 
sem atingir o texto. 
Barbosa Machado 2, 278; Inocêncio 3, 78; 18, 205.

€ 300 - 500

Lote 99

100     

GUICCIARDINI, AGNOLO, 1525-1581

La historia d’Italia di M. Francesco Guicciardini gentil’huomo fiorentino, 
doue si descriuono tutte la cose seguite dal M. CCCC. LXXXXIIII. per fino 
al M.D.XXXII. Riscontrate dal R.P.M. Remigio fiorentino con tutti gli istorici, 
c’hanno trattato del medesimo, e posti in margine i luoghi degni d’esser 
notati. Con tre tauole, vna delle cose piu notabili, l’altra delle sententie sparse 
per l’opera, e la terza de gli autori co’ quali sono state riscontrate. Con la vita 
del autore descritta dal medesimo, e co’ sommarii a ciascun libro. 
(segue:) 
I quattro ultimi libri dell’historia d’Italia di M. Francesco Guicciardini 
gentil’huomo fiorentino. Nuovamente ristampati, et riscontrati dal R. P. 
M. Remigio fiorentino ... 
In Vinegia: appresso Gabriel Giolito de’ Ferrari, 1567. – 2 vols. em 1 : 
[80], 819, [1]; [24], 173, 1 p. : il. : (26 cm) : Enc. Muito bom exemplar, com 
pequeno trabalho de traça junto ao festo das primeiras cinco páginas, 
não atingindo o texto. Encadernação seiscentista inteira de pergaminho, 
rígida, com rótulo falso e títulos a ouro na lombada, guardas novas. 
Lindíssimo espécime da tipografia quinhentista.

€ 400 - 750

        

Lote 100

Lote 102

Lote 105

Lote 108

Lote 109
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116     

LAVALLÉ, JOSEPH DE, MARQUIS DE BOIS ROBERT, 1747-1816 

Historia completa das Inquisições de Italia, Hespanha, e Portugal. Ornada 
com oito estampas analogas aos principaes objectos que nella se tratão. 
Lisboa: Na Typographia Maigrense, 1822. – X, 294 p. : il. (8 grav.) : Enc. 
Muito bom exemplar. Encadernação coeva inteira de carneira, com 
rótulos e ferros a ouro na lombada. Segunda edição, em português, 
preferível à primeira por ser mais completa de estampas e  texto. Pouco 
vulgar. 
Palha 2427.

€ 200 - 400

117     

LAVATER, JOHANN KASPAR, 1741-1801

O physionomista portatil ou compendio da arte de conhecer as 
inclinações dos homens e das mulheres pelas feições do rosto. 
Segunda edição revista e emendada. 
Paris: Typographia de Pillet fils ainé, 1854. Frontispício, 111, [1] p. , 32 
gravuras : (11 cm) : il. : Enc. Pequeno trabalho de traça, na margem inferior, 
junto ao festo, nas últimas 4 estampas Exemplar com acidez ocasional. 
Encadernação coeva, bem conservada. Raro.  

€ 75 - 150

Lote 117

118     

LEMOISNE, PAUL-ANDRÉ, 1875-1964

Oeuvres choisies de Gavarni. Précédées d une notice de Jules et 
Edmond de Goncourt et dun avant-propos par... 
Paris: Horizons de France, 1944. – XXIII, [1], 27, [3] p. : il. (96 extratexto) : (26 
cm) : Enc. Muito bom exemplar. Encadernação meia francesa em pele, 
conserva as capas de brochura.

€ 20 - 40

119     

LIMA, FERNANDO DE CASTRO PIRES DE, 1908-1973, (DIR.)

A arte popular em Portugal. 
Lisboa: Editorial Verbo, 1963. 3 vols. : 410, [6], (20 il.); 422, [2], (17 il.); 426,[4], 
(22 il.) : (31 cm) : Enc. Encadernação de editor com sobrecapas ilustradas. 
Bom exemplar. Trabalho de fundo sobre a cultura popular, material, em 
Portugal. Nesta recolha exaustiva participaram os principais especialistas 
portugueses da época. Ilustrado com centenas de fotografias e 
desenhos no texto para além dos extratextos. A obra apresenta-se 
organizada da seguinte forma: 1.º Vol. Arquitectura, Mobiliário, Os metais, 
Ourivesaria, Arte do papel, Cestaria e esteiraria, Culinária e doçaria, 
Medicina e superstição. 2.º Vol. Escultura, Pintura, Cerâmica, Literatura 
de cordel, Teatro, Música e dança. 3.º vol. Tecidos, Tapeçaria e bordados, 
Rendaria, Trajo, Brinquedos, Fogo de artifício, Carros e carroças, Barcos.  

€ 200 - 350

120     

LINNÉ, CARL VON, 1707-1778; SCHREBER, JOHANN CHRISTIAN 
DANIEL, 1739-1810

Genera Plantarum eorumque characteres naturales, secundum, 
numerum, figuram, situm, et proportionem omnium fructificationis 
partium. Editio Octava post Reichardianam secunda prioribus longe 
auctior atque emendatior curante D. Christiano Dan. Schreber... 
Francofurti ad Moenum: Varrentrappii et Wenneri, 1789-1791. – 2 vols. : 
XXII, 379, [1 branca]; [8], (381-879) p. : (19 cm) : Enc. Exemplar em razoável 
estado de conservação, apresenta uma mancha de humidade nos 
primeiros 12 fólios do vol. 2ª. Encadernação coeva inteira de carneira, 
com rótulos e ferros a ouro na lombada.

€ 150 - 300

110     

LACERDA, MANUEL DE, 1569?-1634, O.S.A.

Memorial e antídoto contra os pôs venenosos, que o demónio inventou 
e por seus confederados espalhou em odio da Christandade. Author o 
P.M.F. Manoel de Lacerda da ordem de S. Augustinho da provincia de 
Portugal. 
Em Lisboa: Por António Alvarez, 1631. – [8], 178 fol. : (20 cm) : Enc. 
Bom exemplar. Encadernação, do inicio do séc. XX, inteira de carneira 
mosqueada. 
No século dezassete, escritos por portugueses, apenas se publicaram 
dois livros que tratam de bruxas e bruxaria, De Incantationibus seu 
Ensalmis, Évora 1620 de Manuel do Vale de Moura e este Memorial. 
Ambos de grande raridade embora que exemplares do que aqui 
apresentamos ocorram menos em leilão e em bibliotecas. 
Bibliotheca Lusitana, 3, p. 292 ; Inocêncio 6, p. 34.

€ 1.000 - 1.800

Lote 110

111     

LAGNEAU, LOUIS VIVANT, 1781-1867

Exposé des symptomes de la maladie 
vénérienne, des diverses méthodes de 
traitement qui lui sont applicables, et des 
modifications qu’on doit leur faire subir 
selon l’âge, le sexe, le tempérament du 
sujet, les climats, les saisons et les maladies 
concomitantes. Quatriéme édition, corrigée et 
considérablement augmentée. 
Paris: Chez Gabon, et chez l’Auteur, 1815. – [4], 
XXIV, 536, [2] p. : (1 tableau desd.) : (21 cm) : Enc. 
Exemplar em razoável estado de conservação, 
apresenta um pequeno rasgão (2x0,5 cm) nas 
págs. 8/9 com perda de texto. Encadernação 
coeva, cansada, inteira de pele com rótulo e 
ferros a ouro na lombada.

€ 45 - 90
    Lote 111

112     

LAGNEAU, LOUIS VIVANT, 1781-1867; FABRE, PIERRE, 1716-1793; 
DOUSSIN-DUBREUIL, JACOB-LOUIS, 

Exposé des diverses méthodes de traiter la maladie vénérienne, et 
leurs différentes modifications (...) Ouvrage où sont spécialement 
détaillées les Règles de Traitment Anti-syphilitique adoptées à 
l’Hospice des Vénériens de Paris. 
Paris: Méquignon l’ainé., 1805. – [4]155, [1] p. 
Nouvelles observations sur les maladies veneriennes, par (...) Pour 
servir de Supplément à son Traité des mêmes maladies. 
Paris: Chez p. Fr. Didot le jeune, 1779. – VIII, 120 p. 
De la gonorrhée bénigne, ou sans virus vénérien, et des fleurs 
blanches. Seconde édition. Revue, corrigée et augmentée par l’Auteur. 
Paris: Fuchs, Aubry, Bluet, Malherbe, Fructidor an VI (1798). – X, 140 p. 
3 vols. encadernados em 1 : (19 cm) : Enc. Bom exemplar. Encadernação 
coeva, cansada, inteira de carneira mosqueado, com rótuloe ferros a 
ouro na lombada.

€ 75 - 150

121     

LIPSIUS, JUSTUS, 1547-1606

Iusti LipsI Epistolarum centuriae duae : 
Quarum prior innouata, altera noua.  (vinheta 
tipográfica com a marca do impressor) 
Lugduni Batauorum Ex Officina Plantiniana 
apud Franciscum Raphelengium, 1590. 
2 partes num vol. : [8], 164; [10], 111, [1] p.) - (tit. 
da pt. 2.: (...) Epistolarum  centuria secunda:  
nunc primùm edita. vzvvzv  vvv 
(junto com:) 
Iusti Lipsi Epistolica institutio, Excepta è 
dictantis eius ore, anno [MD]LXXXVII (...) 
Lugduni Batauorum,  Ex Officina Plantiniana, 
Apud Franciscum Raphelengium, (1591). –  
32 p. : (21 cm) : Enc. Bom exemplar 
encadernado em inteira de pergaminho, coeva, com vestígios dos atilhos 
originais e pequenos defeitos, título caligrafado na lombada.

€ 250 - 450

[ Atlas ]
122     

LÓPEZ, TOMÁS, 1730-1802

Atlas geographico del Reyno de España e Islas 
adjacentes, con una breve descripción de sus provincias.  
Madrid: en casa de D. Antonio sanz, 1757. – 21 fól. desd.  
: il. (18 mapas núm. 4 a 21) : (11,5 cm) : Enc. Muito bom 
exemplar. Encadernação coeva inteira de carneira 
com ferrosa a seco nas pastas e a ouro na lombada. 
Raríssima primeira edição deste atlas de bolso.  
Apresenta as seguintes cartas geográficas: 1. España 
(Mapa geral); 2. Plano de Madrid; 3. Castilla La Nueva; 4. 
Castilla La Vieja; 5. León; 6. Extremadura; 7. Andalucia; 
8. Granada; 9. Murcia; 10. Valencia; 11. Galicia; 12. Principado de Asturias; 13. 
Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Rioja; 14. Navarra; 15. Aragon; 16. Cataluña; 17. 
Reyno de Mallorca; 18. Reyno de Portugal. 

€ 1.000 - 1.800

        

Lote 112

113     

LAPPARENT, ALBERT F. DE ; ZBYSZEWSKI, GEORGES, 1909-1999; 
ZBYSZEWSKI, GEORGES, 1909-1999; ZBYSZEWSKI, GEORGES, 1909-1999

Les dinosauriens du Portugal. 
Lisbonne: Services Géologiques du Portugal, 1957. – 63, [3] p. : il. (XXXVI 
extra texto) 
Les mastodontes miocénes du Portugal. / F. M. Bergounioux, Georges 
Zbyszewski, F. Crouzel.  
Lisbonne: Direction Générale des Mines et Services Géologiques, 1953. 
139, [1], [4] p. : il. (LX extratexto) 
Les vertébrés du Burdigalien Supérieur de Lisbonne. 
Lisbonne: Services Géologiques du Portugal, 1949. – 77, [9] p. : il. (22 
extratexto) 
3 vols. em 1 : (31 cm) : Enc. Bom exemplar. Encadernação meia francesa 
em carneira encarnada, com títulos e ferros a ouro na lombada. Mantém 
as capas de brochura.

€ 75 - 150

114     

LATOUCHE, JOHN, (PSEUD. DE OSWALD JOHN FREDERICK 
CRAWFURD 1834-1909)

Travels in Portugal. By John Latouche. With illustrations by the Right 
Hon. T. Sotheron Estcourt. Second edition, 
London : Ward, Lock, and Tyler, Warwick House, [s.d. 1875]. – xvi, 354 
p. : (5 Il. extratexto) : Enc. Bom exemplar. Encadernação inteira de pele 
castanha com ferros a ouro na lombada e pastas, corte das folhas 
dourado a ouro fino.

€ 75 - 125

115     

LAVALLEE, JOSEPH, 1747-1816

Histoire des Inquisitions Religieuses d’ Italie, d’ Espagne et de Portugal 
, depuis leur origine, jusqu’à la conquête de L’espagne; ... 
Paris: Cappelle et Renand, 1809. - 2 vols. : 400, (2 grav.); 414, [1 branca], (4 
grav.) p. : il. : (20 cm) : Enc. Bom exemplar, o segundo volume apresenta 
vestígios de traça junto ao festo, ao pé, nas primeiras páginas, sem atingir 
o texto. Encadernações coevas em meia inglesa de carneira com rótulos 
e ferros a ouro na lombada. Completo com as gravuras que faltam a 
muitos exemplares. Primeira edição.

€ 100 - 180

        

Lote 115

Lote 122

[ Bruxaria ]
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123     

MALATO, [CHARLES] CARLOS, 1857-1938

Filosofia del Anarquismo. Traducción de Félix Azzati. 
Valencia : F. Sempere y Cª Editores, [s.d. 191?]. – 188, [6] p. : (18 cm) : Enc. 
Bom exemplar, encadernação de editor em tela encarnada com títulos e 
decorações estampadas a preto nas pasta e lombada, bom exemplar.

€ 20 - 35

[ Aguarelas Originais ]

124     

MALDONADO, MANUEL DA CUNHA, 1823-1864

[Usos, costumes e ofícios da Índia] - [s.l.] : [s.n.], [s.d.1846/47].- Desenho 
(68) : papel,  aguarela, color., ms. ; (26,8 x 18 cm) : Dentro de um portfólio 
de execução recente.– Conjunto de 68 desenhos originais, à pena, 
coloridos a aguarela. Com acidez do papel.  (peça única)

€ 1.500 - 3.000

        

Lote 124

125     

MANUEL II, 1889-1932, REI DE PORTUGAL

Livros antigos portuguezes da bibliotheca de sua Majestade 
Fidelissima - Early portuguese books in the library of his majesty the 
King of Portugal : 1489-1600 / descriptos por S.M. El-Rei D. Manuel. 
Londres : Maggs Bros, 1929. 3vols. : il. : (34 cm) : Enc. Exemplar em 
razoável estado de conservação, encadernação de editor com 
sobrecapa (com defeitos). Primeira edição, pouco vulgar.

€ 300 - 450

126     

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. Pouco vulgar.

€ 125 - 250

Lote 123

[ Encadernação ]

127     

MARIA SANTISSIMA, FR. MANOEL DE

Directorio christaõ que facilita a oraçaõ 
mental, (...) Tirado das obras de (...) Missionário 
de Varatojo. Nova edição. 
Lisboa: Na Typographia Rollandiana, 1823. – 
(frontis.), 210, [6] p. : (13,5 cm) : Enc. Muito bom 
exemplar. Artístico exemplo de encadernação 
portuguesa do início do séc. XIX, ainda muito 
ao gosto do século anterior, inteira de chagrim 
grená com ferros – de motivos vegetalistas 
- a ouro nas pastas e lombada, com 
pequeníssimos defeitos, de uso, na lombada 
à cabeça e canto inferior esquerdo, corte das 
folhas dourado.

€ 80 - 150

[China]

128     

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.

€ 800 - 1.400

Lote 128

129     

MELO, OLÍMPIO DE

Ordens Militares Portuguesas e outras Condecorações.. Resumo 
histórico desde a sua fundação e compilação anotada de toda a 
legislação em vigor mandados publicar pelo Ministério da Guerra. 
Lisboa: Imprensa Nacional de Lisboa, 1922. 166, [2] p. : (Il. 26 litografias) 
: (29 cm) : Enc. Muito bom exemplar, encadernado em inteira de 
marroquim castanho com ferros a ouro nas pastas e lombada, trabalho 
dos encadernadores Carmelita, mantem as capas de brochura. 
Profusamente ilustrado a cores. Pouco vulgar.

€ 80 - 150

Lote 129

130     

MIRA, M. FERREIRA, 1875-1953

História da medicina portuguesa.  
Lisboa: Empresa Nacional de Publicidade, 1947. - 555, [5] p. : (23 cm) : 
(Il. 60 estampas extratexto) : Enc. Muito bom exemplar. Encadernação 
inteira de carneira, com rótulos e ferros a ouro na lombada. O exemplar 
mantém as capas de brochura e está aparado apenas à cabeça.

€ 50 - 90

131     

MISSAL

Missale Romanum,  ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini 
restitutum, Pii V. Pont. Max. jussu editum,  et  Clementis VIII. auctoritate 
recognitum:  Com Missis novis de Santis, à Paulo V. Gregorio XV.  & 
S.D.N. Urbani VIII. Ordinatis.  (gravura – última seia) 
Antverpiae, /Ex Officina Plantiana Balthasaris Moreti, 1631. - [64], 580, 
cxviii, [2 manuscritas], (96 vari.) p. : il. : Enc. Bom exemplar, encadernação 
inteira de pele (do séc. XVIII) com ferros a seco nas pastas e lombada, 
com fechos metálicos, corte das folhas carminado. Ilustrado com 9 
magníficas gravuras de página inteira.

€ 200 - 350

Lote 131

132     

MOCIDADE PORTUGUESA

Viagem do grupo que representou a Mocidade Portuguesa nos 
jogos Olímpicos de Berlim. Relatório do chefe. [s.l.]: [s.n.], 1936. 43 
p. dactilografadas : 53 fotografias (3 em falta)  : 3 plantas coladas em 
cartolina : 6 folhas desdobráveis em papel vegetal : Enc. Encadernado 
em inteira de pele com título a ouro na pasta. Exemplar único.

€ 450 - 750

        

Lote 132

133     

MONTEIRO, ARLINDO CAMILO, 1888-1956

Amor Sáfico e Socratico. Estudo médico-legal sôbre o homo-
sexualismo. 
Lisboa: Instituto de Medicina Legal de Lisboa, 1922. - [4], 552 p. : il. (3 ilust. 
extratexto) : Enc. Bom exemplar. Trata-se do Vol. IV, Série B do Archivos 
do Instituto de Medicina Legal de Lisboa. Encadernação de trabalho em 
percalina, mantém as capas de brochura, pouco vulgar

€ 50 - 100

134     

NEVES, DIOCLECIANO FERNANDES 
DAS, 1829-1883

Itinerario de uma viagem à caça dos 
elephantes. 
Lisboa : Typographia Universal de 
Thomaz Quintino Antunes Impressor 
da Casa Real, 1878. [4], 283, [3] 
p. : (20 cm) : Enc. Bom exemplar. 
Encadernação meia inglesa em pele 
encarnada. Prólogo de Bulhão Pato. 
Pouco vulgar.

€ 75 - 125
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135     

NEVES, JOSÉ CASSIANO, 1907

A epopeia portuguesa no oriente. 
Lisboa: [s.n.], 1957. -  [2], (p. 134-150) p. : il. : (24 cm). - Separata da Revista 
Ocidente, vol. 52. 
(junto com): 
Damas portuguesas nas Cortes de Castela e de Sabóia no século XVI. 
Lisboa: [s.n.], 1959. -  [2], (p. 83-88) p. : il. : (24 cm). - Separata da Revista 
Ocidente, vol. 57. 
(junto com): 
A expansão ultramarina e o reino do Preste João.  
Lisboa: [s.n.], 1959. – [2], (p. 109-114) : (24 cm). - Separata da Revista 
Ocidente, vol. 57. 
(junto com): 
Festa da raça. 
Lisboa: [s.n.], 1960. – [2], (p. 11-20) : (24 cm). - Separata da Revista 
Ocidente, vol. 57. 
(junto com): 
Lisboa, capital das especiarias. 
Lisboa: [s.n.], 1973. - 6, [2] p.  : il. : (25 cm). – Separata da Olisipo, núm. 136. 
(junto com): 
Lisboa e a tragédia dos Távoras. 
Lisboa: Edição do autor, 1957. – 26, [1] p. : (1 desd.) : il. : (25 cm). 
(junto com): 
S. Francisco Xavier e o embaixador D. Pedro Mascarenhas. 
Lisboa: Edição do autor, 1952. – 18, [2] p. : il. : (26 cm). 
(junto com): 
O Conde de Ficalho.  
Lisboa: Edição do autor, 1945. – 27, [3] p. : (26 cm). Exemplar n.º 15 da 
tiragem especial de 20. 
(junto com): 
Jardins e palácio dos Marqueses de Fronteira. (Segunda edição). 
Lisboa: Câmara Municipal, 1954. - 121, [1] p. : il. [14] f.: (26 cm) 
9 vols. em 1 : (27 cm) : Enc. Bom exemplar encadernado em meia inglesa 
de pele grená, com titulo e ferros a ouro na lombada. Mantém todas as 
capas de brochura, todas as separatas e o livro apresentam dedicatórias 
autógrafas, pouco vulgar.

€ 45 - 90

136     

NOBRE, AUGUSTO, 1865-1946

Moluscos terrestres, fluviais e das águas salobras. 
Porto: Companhia Editora do Minho, 1930. – 259, [1 branca] p. : (18 il. 
extratexto) : (24 cm) : Enc. Muito bom exemplar. Encadernação de 
trabalho em tela.

€ 30 - 50

137     

NOBRE, ANTÓNIO, 1867-1900

Só. 2.ª edição. 
Lisboa: Guillard, Aillaud e Cª, 1898. – 
(retrato), 172, [4] p. : il. : 21 cm) : Enc. Bom 
exemplar. Encadernação recente inteira 
de chagrim preto, com rótulo na lombada, 
intonso, mantém as capas de brochura. Esta 
segunda edição foi publicada ainda em vida 
do seu autor, que a considerava de grande 
beleza, pelas ilustrações de Eduardo Moura 
e Júlio Ramos e também mais correcta que 
a original. Retrato do autor, em frontispício, 
por Tomás Costa. 

€ 80 - 150

138     

NOBRE, AUGUSTO, 1865-1946

Fauna marinha de Portugal I. Vertebrados (mamíferos, reptis e peixes). 
Porto: Companhia Editora do Minho, 1935. – LXXXIV, [1 branca], 574, 
[6] p. : (il. 77 estamp. extratexto) : (24 cm) : Enc. Muito bom exemplar. 
Encadernação de trabalho em tela, mantendo as capas de brochura. 
Profusamente ilustrado no texto e à parte. Pouco vulgar

€ 100 - 200

139     

NOBRE, AUGUSTO, 1865-1946

Fauna malacológica de Portugal I. Moluscos marinhos e das águas 
salobras de Portugal. 
Porto: Companhia Editora do Minho, 1938-1940. – [2], XXX, [1 branca], 806, [2] p. 
: (il. 19 + 87 grav. extratexto) : (24 cm) : Enc. Muito bom exemplar. Encadernação 
de trabalho em tela, mantendo as capas de brochura. Pouco vulgar

€ 50 - 100

140     

NORONHA, EDUARDO DE, 1859-1948

Historia das toiradas. Direcção artística de Roque Gameiro.  
Lisboa: Secção Editorial da Companhia Nacional Editora, 1900. - [4], 396 
p. : il. (XXXIII) : oblongo (22x29 cm) : Enc. Exemplar em razoável estado de 
conservação. Encadernação editorial em tela, cansada.

€ 120 - 200

Lote 140
141     

OLIVEIRA, ERNESTO VEIGA DE, (ET AL.) 

Escultura africana no Museu de Etnologia do Ultramar.. Lisboa: 
Junta de Investigações do Ultramar, 1968. - [240] p. : (30 cm) : Il. : Enc. 
Ilustrado com fotografias a preto-e-branco. Encadernação de editor com 
sobrecapa ilustrada. Bom exemplar da primeira edição, pouco vulgar.  

€ 60 - 120

142     

OLIVEIRA, M. PAULINO DE

Aves da Peninsula Iberica e especialmente de Portugal. 3.ª edição.  
Coimbra: Imprensa da Universidade, 1930. - 197, [5] p. : il. :  Br. Muito bom 
exemplar. Pouco vulgar.

€ 30 - 60

143     

ORDEM DE MALTA (MANUSCRITO)

J.M.J. / CÕFIRMAÇAÕ / DA REGRA / DAS RELIGIOSAS DA ORDEM / DE 
S. JOAÕ / CHAMADAS DAS PENITENCIA / IÑOVADA, E REFORMADA / 
PELO MUY ILLUSTRE S. D. LUIZ / INFANTE / DE / PORTUGAL 
[[118] fólios : (25 cm) : Enc. Muito bom exemplar. Encadernação em veludo 
encarnado sobre pastas de madeira, com fechos metálicos, corte das 
folhas douradas a ouro fino. Manuscrito de grande interesse histórico, de 
bonita caligrafia com inúmeras capitulares decoradas. Peça única.

€ 1.500 - 2.500

        

Lote 143

144     

ORFILA, MATHIEU, 1787-1853

Secours a donner aux personnes empoisonnées et asphyxiées; suivis 
des moyens porpres a reconnaitre les poions et les vins frelatés, et 
a distiguer la mort réelle de la mort apparente; (...) Troisième édition, 
revue corrigée et augmentée. 
Paris: Chez Béchet Jeune, 1825. – XXIV, 288 p. : (18 cm) : Enc. Exemplar 
em razoável estado de conservação. Encadernação de época, cansada, 
inteira de carneira.

€ 30 - 60

145     

ORTA, GARCIA DE, 1499?-1568 

Colóquios dos simples e drogas da Índia por Garcia da Orta. Dirigida e 
annotada pelo Conde de Ficalho. 
Lisboa: Imprensa Nacional, 1891 (e 1895). - 2 vols. : XXII, 384, [2]; 443, [1] p. : 
(24 cm) : Enc. Muito bom exemplar. Encadernado em inteiras de carneira, 
com rótulos e ferros a seco na lombada e pastas, mantém as capas de 
brochura.  

€ 125 - 250

146     

PAIS, SIMÃO FERREIRA

As famozas armadas portuguesas I496-I650. Rio de Janeiro: Ministério 
da Marinha, 1937. - [8], XXVII, [1] p. (e 228 fol.), (34 p. núm. 230 a 262) : il. 
: (32 cm) : Enc. Encadernação da época inteira de marroquim castanho 
com titulos a ouro na pasta anterior e lombada, dourado por folha, muito 
bom exemplar. Fac-simile de um manuscrito da Biblioteca de Marinha do 
Rio de Janeiro. Raro.  

€ 150 - 250 

147     

PALLA, VICTOR, 1922-2006 ; MARTINS, COSTA, 1922-1996

Lisboa. “Cidade triste e alegre”. 
Lisboa, [s.n. ; s.d. 1959]. XI, [1],148, [22] p. : il. : (29 cm) : Enc. Muito bom 
exemplar. Encadernação do editor, com falta da sobrecapa ilustrada. 
Edição original deste célebre fotobook sobre a Cidade de Lisboa. Raro.

€ 750 - 1.300

148     

PARIS, JEAN-FRANÇOIS

Memória a respeito da peste, por M. (...) Traduzida do francez. 
Lisboa: Na Offic. Patr. de Francisco Luiz Ameno, 1788. – 165, [1] p. : 15 cm) : 
Enc. Bom exemplar, encadernado de época em inteira de carneira, com 
rótulo e ferros a ouro na lombada, corte das folhas carminado. Traduzida 
por Filipe José de Andrade da edição original francesa aparecida apenas 
um ano antes.  
Inocêncio, 2, p. 298.

€ 60 - 100

149     

PASTA DO SÉCULO XVIII

Com pestana e fecho, em marroquim grená com rótulos na pasta 
anterior e decoração a ouro em ambas as pastas, forro e bolsa em cetim 
verde. (26x40 cm). Os rótulos apresentam as iniciais J.L.P.C. e as Armas 
de Portugal. Fecho em latão com falta da parte superior.

€ 350 - 650

Lote 149

Lote 147
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150     

PEDRO, CONDE DE BARCELOS, CA 1280-1354 ; LAVANHA, JOÃO 
BAPTISTA, 15??- 1624

Nobiliario de D. Pedro Conde de Barcelos hijo del Rey D. Dionis de 
Portugal. Ordenado y ilustrado con notas y indices por Iuan Bautista 
Lavaña coronista mayor del reyno de Portugal. 
En Roma: por Estevan Paolinio, MDCXL (1640). - [frontispício], 402, [36] 
p. : (41 cm) : Enc. Bom exemplar, Apresenta manchas de água ao pé nos 
últimos fólios. Capitulares ornamentadas. Encadernação antiga inteira 
de carneira mosqueada, com ferros e títulos a ouro na lombada. Pouco 
vulgar.

€ 1.500 - 2.500

v

Lote 150

151     

PEDRO DE LA FLORESTA

Historia de los muy nobles, y valientes cavalleros, Oliveros de Castilla y 
Artus de Algarve, y de sus maravillosas y grandes hazañas. Compuesta 
por el Bachiller Pedro de la Floresta. 
Em Madrid: A costa de Don Pedro Joseph Alonso y Padilla, [s.d. 1760]. 
– [4], 209, [11] p. : (14,5 cm) : Enc. Exemplar em razoável estado de 
conservação. Encadernação ao gosto da época em pergaminho. Raro 
exemplar desta novela de cavalaria. 
Palau 200860

€ 300 - 500

Lote 151

152     

PEIXOTO, AFRÂNIO, 1876-1947

Trovas brasileiras. 
São Paulo: Livraria Francisco Alves, 1919. – 316 p. : (19 cm) : Enc. Muito 
bom exemplar. Encadernação meia amador com títulos e ferros a ouro 
na lombada, mantém as capas de brochura. (Impresso em Lisboa pela 
tipografia das Livrarias Bertrand)., Raro

€ 30 - 60

153     

PEREIRA, NUNO MARQUES, 1652-1728

Compendio narrativo do peregrino 
da America, em que se tratam varios 
discursos espirituaes, e moraes, com 
muitas advertencias, e documentos 
contra os abusos, que se achaõ 
introduzidos pela malicia diabolica no 
Estado do Brasil. 
Lisboa: Na Offic. de Antonio Vicente 
da Silva, 1760. - [32], 475, [1 branca] p. : 
(21 cm) : Enc. Exemplar com restauros. 
Encadernação coeva restaurada. Quarta 
edição. Apesar de muito restaurado este 
é um livro de interesse para o Brasil, 
descreve a vida quotidiana durante o 
período do ciclo do ouro brasileiro. 
Borba de Moraes, Bibliogr. Bras. 2, 139.

€ 450 - 850

154     

PERESTRELLO, DULCE

A Serra da Arrábida e o seu convento. 
Lisboa: [s.n. Gráfica Santelmo], 1952. – 158, [2] p. : il. : (30 cm) : Br. Bom 
exemplar, com pequenos defeitos na lombada. Muito ilustrado em 
extratexto. Pouco vulgar.

€ 50 - 100

155     

PERIM, DAMIÃO FROES (PSEUD. DE JOÃO DE SÃO PEDRO), 1692- 
DEPOIS DE 1747, O.S.J.

Theatro Heroino, abcedario historico, e catalogo das mulheres illustres 
em armas, letras, acçoens heroicas e artes liberaes (...) por Damiaõ de 
Froes Perym. 
Lisboa Occidental: na Officina da Musica de Theotonio Antunes Lima, 
1736. – 2 vols. [32], 569, [1branca]; [20], 513, [1 branca] p. : (30 cm) : Enc. 
Bom exemplar, o segundo volume apresenta trabalho de traça na 
margem interior, junto ao festo, das primeiras 18 páginas. Encadernado 
de época em inteiras de carneira com rótulo e ferros a ouro na lombada. 
Rosto impresso a encarnado e preto. Raro.
Inocêncio 4, 5.

€ 90 - 150

156     

PESSOA, FERNANDO, 1888-1935

A MAÇONARIA vista por (...) O poeta da 
“MENSAGEM” (...). [s.l.: s.n.] : [s.d.]. [2], 9, [1] 
p. : (21 cm) : Br. Bom exemplar. Opúsculo 
de publicação clandestina que critica 
um projecto de lei, apresentado por 
José Cabral deputado do Estado Novo, 
proibindo as associações secretas, que 
visava principalmente a Maçonaria.  Edição 
original, raro.

€ 100 - 150

157     

PINA, LUÍS DE, 1901-1972

Histoire de la médecine portugaise. 
Porto: Enciclopédia Portuguesa, 1934. – 132 p. : il. : (24 cm) : Enc. Muito 
bom exemplar. Encadernado em inteira de carneira, conservando as 
capas de brochura. Profusamente ilustrado, com dedicatória autógrafa. 
Pouco vulgar.

€ 40 - 80

158     

PINES, JACQUES

L’apport des juifs au diagnostic médical dans la médecine 
contemporaine. 
L’apport des juifs au à la thérapeutique médical. 
Essai sur les juifs dans la médecine moderne. 
La médicine dans la Bible. 
La médicine dans le Talmud. 
La médicine en Israel. 
La médicine Judéo-Aradique. 
Les médecins juifs en Allemagne. 
Les médecins juifs en Autriche. 
Les médecins juifs de Belgique. 
Les médecins juifs sur le Continent Américan. 
Les médecins juifs en Espagne. 
Les médecins juifs en France. 
Les médecins juifs en Grande-Bretagne. 
Les médecins juifs en Hollande. 
Les médecins juifs en Hongrie 
Essai sur l’histoire des médecins juifs en Italie. 
Les médecins juifs en Maiorque. 
Les médecins juifs dans les Pays Scandinaves. 
Les médecins juifs en Pologne. 
Essai sur l’histoire des médecins juifs au Portugal. 
Les médecins juifs en Roumanie. 
Les médecins juifs en Russie. 
Les médecins juifs en Suisse. 
Les médecins juifs en Tchécoslovaquie. 
Les médecins juifs en Turquie. 
Le Prix Nobel de Médecine et les Juifs. 
Le rôle des médecins juifs en Dermatologie. 
Conjunto de 28 separatas em 1 vol. : (24 cm) : Enc. Bom exemplar. 
Encadernação inteira de vitela, com rótulos e ferros a ouro na lombada e 
ferros a seco nas pastas. 
Interessante conjunto de separatas, quase todas da Imprensa Médica 
publicadas entre 1952 e 1955. Pouco vulgar.

€ 100 - 200

159     

PINTO, ALEXANDRE DE SERPA, 1846-1900

Como eu atravessei África do Atlantico ao mar indico, viagem 
de Benguela á contra-costa. Através regiões desconhecidas; 
determinações geográphicas e estudos ethnographicos. Contendo 15 
mappas e facsimiles e 133 gravuras feitas dos desenhos do autor. 
Londres: Sampson Low, Marston, Searle, e Rivington, Editores, Feet 
Street. Londres. 1881. - 2 vols. : xxiv, 336; vi, 340 p. : il. : (23 cm) : Enc. 
Encadernação de editor. Com falta do mapa à parte que deveria 
acompanhar o vol. 1. Com dedicatória autografa. 

€ 300 - 500

160     

PINTO, FERNÃO MENDES, 1510-1583

Peregrinaçaõ de Fernaõ Mendes Pinto, e por elle escritta, que consta 
de muytas, e muyto estranhas cousas, que vio, & ouvio no Reyno de 
China, no da Tartaria, no de Pegú, no de Martavaõ, & em outros muytos 
Reynos, & senhorios das partes orientaes (...) E agora novamente 
correcta, e accrecentada com o Itenerario de Antonio Tenreyro ... 
Lisboa oriental: Na Officina Ferreyriana, 1725 . - [4], 468 p. : (31 cm) : Enc. 
Exemplar em razoável estado de conservação. Encadernação coeva 
inteira de carneira, cansada, com títulos e ferros a ouro na lombada. 
Portada impressa a encarnado e negro, texto a duas colunas. Apresenta 
alguns defeitos sendo os principais: algumas manchas, rasgão na pág. 
55/56 com perda de papel, sem afectar o texto, na margem inferior das 
págs. 103/104, trabalho de traça que atinge a mancha, tipográfica sem 
contudo afectar a leitura, de págs. 127 a 148 e restauro antigo na pág. 154.  
Inocêncio 2, p. 285.

€ 950 - 1.500

Lote 160
161     

PIRELLI, MÁRIO

A Caça em Angola.  Neográfica: Luanda, 1965. 
109, [3] p. : (1 mapa] : il. : (18 cm) : Br. Muito bom exemplar. Ilustrado no 
texto com as principais espécies cinegéticas, um mapa desdobrável - 
“Zonas de protecção da fauna em Angola”.  

€ 45 - 80

162     

PITTA, SEBASTIÃO DA ROCHA, 1660-1738

História / da /América / Portugueza, / desde o anno de mil e 
quinhentos / do seu descobrimento, até o de mil e setecentos / e 
vinte e quatro. / Lisboa Occidental, / Na Officina de Joseph Antonio da 
Sylva, Impressor da Academia Real. / M. DCC. XXX. (1730). 
[26], [2 brancas], 716, p. : (28 cm) : Enc. Exemplar em razoável estado de 
conservação, uma mancha de humidade, que enfraqueceu o papel, 
afecta marginalmente o exemplar de pág. 595 até final. Encadernação 
coeva, muito cansada, inteira de pele com rótulo e ferros a ouro na 
lombada. Primeira edição, raro. 
Este exemplar pertenceu a Raphael Pires Pardinho (entre 1670 e 1680-
1761) - o famoso Ouvidor Pardinho como ficou conhecido no Brasil - de 
quem ostenta a assinatura no frontispício à guisa de ex-libris. 
Barbosa Machado 3, 700; Inocêncio 7, 222; Borba de Moraes - 
Bibliografia Brasileira, 2, 678.

€ 4.000 - 7.500

Lote 162



32 33

163     

PORTUGAL 

Constituição Politica da Monarchia 
Portugueza, decretada pelas Cortes 
Geraes extraordinarias e constituintes, 
reunidas em Lisboa no anno de 1821.  
Lisboa: Imprensa Nacional, 1822. - 
101, [1 branca] p. : (23 cm) : Enc. Bem 
conservada. Exemplar com grandes 
margens - grand papier - encadernado 
de época em inteira de carneira, 
cansada, com as guardas manchadas, 
rótulo e ferros a ouro na lombada. 
Pouco vulgar

€ 150 - 250

164     

PORTUGAL. REI, JOÃO I, 1357-1433 ; PEREIRA, FRANCISCO MARIA 
ESTEVES, 1854-1924 (ED.) 

Livro da Montaria feito por D. João I, Rei de Portugal, conforme o 
manuscrito n.º 4352 da Biblioteca Nacional de Lisboa, publicado por 
ordem da Academia das Sciências de Lisboa, por .... Coimbra: Imprensa 
da Universidade, 1918. LXV, [1 branca], 465, [3], (il. VI estampas) p. : il. : (24 
cm) : Enc. Bom exemplar. Encadernação meia francesa, com títulos e 
ferros a ouro na lombada, conserva as capas de brochura (a posterior 
apresenta restauro). Primeira edição, pouco vulgar. 

€ 100 - 180

165     

POSSOLO, GUILHERME, 1889-1973

Curso de Artes Decorativas (Estilo de Mobiliário) Apontamentos 
segundo as lições do Exmo. Senhor ... Redigidas e coligidas por Maria 
Luisa de Bivar. 
[Lisboa]: Fundação Ricardo Espírito Santo Silva, 1957. – (1), 77 fól. : il. (39 
extratexto) : (28 cm) : Enc. Bom exemplar deste manual policopiado. Raro.

€ 45 - 90

166     

PRESSAVIN, JEAN BAPTISTE, 1734-1???

Nouveau traité des vapeurs, ou Traité des maladies des nerfs, dans 
lequel on développe les vrais principes des vapeurs. par M. (...) Seconde 
édition, Augmentée de plusieurs Notes intéressantes sur  l’économie 
animale, & d’une Réponse à l’Auteur du Journal Encyclopédique. 
Lyon: Chez V. Reguilliat, 1771. – XCVI, 352, [4] p. : (17 cm) : Enc. Bom 
exemplar. Encadernação coeva inteira de carneira mosqueada, com 
rótulo e ferros a ouro na lombada, corte das folhas marmoreado. Raro.

€ 150 - 300

167     

PRUS, VICTOR RENÉ

De l’irritation et de la phlegmasie ou nouvelle doctrine médicale. 
Paris: C. L. F. Panckoucke, 1825. – [4], LIX, [1 branca], 293, [3] p. : (1 
desd.) : (21 cm) : Enc. Exemplar em razoável estado de conservação. 
Encadernado de época em inteira de pele, cansada, com rótulo e ferros 
a ouro na lombada. Pouco vulgar.

€ 45 - 90

168     

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.

€ 50 - 100

169     

QUEIROZ, (JOSÉ MARIA) EÇA DE, 1845-1900 

Os Maias. Episodios da vida romantica.  
Porto: Livraria Internacional de Ernesto Chardron, 1888. - 2 vols. : [4], 458; 
[4], 532 p. : (19 cm) : Enc. Exemplar em razoável estado de conservação. 
Encadernado em meias francesas, com títulos e ferros a ouro na 
lombada. Mantém as capas de brochura anteriores.

€ 300 - 500

170     

QUEIROZ, (JOSÉ MARIA) EÇA DE, 1845-1900 

O primo Basílio. Episódio doméstico. De acordo com a segunda edição 
(1878), precedida de uma carta inédita do Dr. José Maria d’Almeida 
de Teixeira de Queiroz a seu filho. Ilustrações de Bernardo Marques. 
Fixação do texto e notas de Helena Cidade Moura. 
Lisboa: Livros do Brasil, 1972. - 447, [3] p. : il. (19 extratexto) : (24 cm) : Br. 
Muito bom exemplar, dentro de uma caixa de enfiar.

€ 25 - 50

171     

QUEIROZ, (JOSÉ MARIA) EÇA DE, 1845-1900.

Obras de Eça de Queiroz. Volume I (a XV). Edição do centenário. 
Porto: Lello & Irmão Editores, 1946-1948. - 15 volumes (e um opúsculo 
Tormes). : (26 cm) : Enc. Bom exemplar. Encadernado em meia amador 
de pele verde com rótulos brancos, conserva as capas de brochura.

€ 300 - 450

Lote 171

172     

RAYMOND, DOMINIQUE, 1???-1765

Traité des maladies qu’il est dangereux de guérir... par M. ... Nouvelle 
édition, augmentée de notes par M. Giraudy.  
Paris: Leopold Colin, 1808. – XIX, [1branca], 551, [1 erratum] p. : (21 cm) : 
Enc. Bom exemplar, encadernação coeva inteira de vitela com rótulo 
e ferros a ouro na lombada, corte das folhas marmoreado. Segunda 
edição, a primeira é de Avignon 1757, aumentada e comentada por 
Charles Giraudy (1770-1848),. Edição pouco vulgar.

€ 75 - 150

173     

RATTON, JÁCOME, 1736-1820

Recordacoens de ... fidalgo cavalleiro da Caza Real, Cavalleiro da 
Ordem de Christo, ex-negociante da Praça de Lisboa, e Deputado do 
Tribunal Supremo da Real Junta do Commercio, Agricultura, Fabricas, 
e Navegaçaõ, sobre occurrencias do seu tempo em Portugal, durante 
o lapso de sesenta e tres annos e meio, alias de maio 1747 a setembro 
de 1810. Que rezidio em Lisboa: accompanhadas de algumas 
subsequentes reflexoens suas, para informaçoens de seus proprios 
filhos. Com documentos no fim. 
Impresso por H. Bryer: Londres, 1813. – (retrato), [4], (mapa desd.), 450, 
[14] p. : il. : (19 cm) : Enc. Exemplar em razoável estado de conservação, 
papel com alguma acidez, encadernação coeva meia inglesa, cansada, 
Primeira edição, pouco vulgar.

€ 200 - 350

Lote 173

174     

RATTAZZI, MARIA LETICIA STUDOMILA WYSE, PRINCESA, 1833-1902.

Princesse Rattazzi. Le Portugal a vol d’oiseau. Portugais et portugaises. 
Paris : A. Degorce-Cadot, Éditeur, [s.d. 1879]. XIX, [1 branca], 415, [1] p. : 
(20 cm) : Enc. Bom exemplar, encadernação meia inglesa com ferros e 
títulos a ouro na lombada, conserva a capa de brochura anterior. Primeira 
edição, raro.

€ 45 - 95

[ Encadernação ]

175     

CONGREGAÇÃO DAS SERVAS DOS POBRES

Regras communs das filhas da caridade e servas dos pobres enfermos.
Lisboa : Na Typographia de António Rodrigues Galhardo, 1822.
59, [3] p. : (24 cm) : Enc. Muito bom exemplar. Encadernação inteira de 
marroquim encarnado com ferros e decorações a ouro na lombada e 
nas pastas as armas de Portugal ao centro. Muito bom exemplar,

€ 250 - 450

Lote 175

176     

RICCI, BARTOLOMMEO, 1490-1569

Vita D. N. Jesu Christi ex verbis Evangeliorum in ipsismet concinnata, 
per R. P. Bartholomaeum Riccium (...) 
Romae : Apud Barthol. Zanettum, 1607. [8], 160 fol. : (19cm) : il. Enc. Bonito 
exemplar, ainda que com alguns defeitos, sendo o mais grave uma 
falta de papel na zona inferior da margem do fólio I. Primeira edição, 
ilustrada com artísticas calcografias (160) de página inteira representando 
passagens da vida de Cristo. 

As descrições de alguns exemplares, existentes em bibliotecas, referem 
um mapa da Terra Santa, o nosso, está conforme a descrição de Brunet 
, não tem mapa. Encadernação com fechos coeva com pastas em 
madeira cobertas a carneira, ferros a seco nas pastas, título, nervos e 
ferros a ouro na lombada.  
Brunet IV, 1277

€ 500 - 1.000

177     

RIBEIRO, AQUILINO, 1885-1963 

Jardim das tormentas. Contos. Prefácio de Malheiros Dias. 
Lisboa: Livrarias Aillaud & Bertrand, 1926. – 313, [7] p. : (18 cm) : Enc. 
Exemplar em razoável estado de conservação, encadernação em tela 
castanha, mantém as capas de brochura. Primeira edição do primeiro 
livro do autor, pouco vulgar.

€ 25 - 50

178     

RIBEIRO, MATEUS, CA.1619-(VIVIA EM 1693)

Compendio historial, do principio, progressos, e augmetos da 
Casa da Virgem N. S. do Livramento, edificada no campo d’Azoeira 
Freguesia de S. Pedro dos Grilhoes, Termo da Villa de Torres Vedras 
(...) composto pelo Padre Mattheus Ribeiro (...). Lisboa : Na Officina de 
Miguel Manescal livreiro de S. Altesa, 1682. [16], 288 p. : (15 cm) : Enc. Bom 
exemplar, encadernação coeva inteira de carneira com rótulo e ferros a 
ouro na lombada. Apresenta vestígios de bicho na margem inferior dos 
últimos 20 fólios, não afetado o texto. Pouco vulgar. (Inocêncio 6, 167).

€ 250 - 450

Lote 178

179     

ROSA, ANTÓNIO RAMOS, 1924-2013 
(DIR. E ED.)

Árvore. Folhas de poesia.  
Lisboa: [s.n.], 1951-1953. 4 núm. : Il. : 
(25 cm) : Br. - Muito bom exemplar. 
Colaboraram nesta revista: António 
Luís Moita (dir. e ed.), José Terra, 
Luís Amaro, Raul de Carvalho, Egito 
Gonçalves, Albano Martins, Eduardo 
Lourenço, Jorge de Sena, Vergílio 
Ferreira, Sophia de Mello Breyner 
Andresen, David Mourão-Ferreira, Ilse 
Losa, Jorge de Lima, Fernando Lanhas, 
Manuel da Fonseca, entre outros. 
Colecção completa, raro.  

€ 150 - 250
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180     

ROSÁRIO, DIOGO DO, ?-1580, O.P. ; DE VIO, 
TOMMASO, 1469-1534

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

€ 1.200 - 2.000

181     

SAINT-HILAIRE, JAUME, 1772-1845

Exposition des familles naturelles et de la germination des plantes, 
contentant la description de deux mille trois cent trente-sept genres, 
et d’environ quatre mille especes (...) Cent dix-sept planches, dont les 
figures ont ete dessinées par l’auteur,... 
Paris e Strasbourg: Chez Treuttel et Würtz, 1805. – 2 vols. : [4], 7, [1 
branca], LXIII, [1 Avis], 512 p., (il. 5+70 grav.); [4], 474, [1 errata] p., (il. 41 grav. 
num. 71 a 112) : (22 cm) : Enc. Muito bom exemplar. Encadernação coeva 
meia francesa em marroquim azul escuro, com ferros e títulos a ouro na 
lombada, corte das folhas marmoreado. Raro.

€ 800 - 1.500

    

Lote 177

182     

SALAZAR, ANTÓNIO DE OLIVEIRA, 1889-1970

Valioso conjunto de objectos pertencentes ao antigo Presidente do 
Conselho composto por: 
 
a) Livro de sumários da cadeira de Economia Politica no ano-lectivo de 
1924/25 leccionada no Curso de Direito da Faculdade de Direito de 
Coimbra. 
€800 - 1.500 
 
b) Relógio de bolso “Roskopf”, com corrente, em estado de 
funcionamento. 
€800 - 1.500 
 
c) Caneta “Conklin’s” 
€1.500 - 3.000 
 
d) Maquina fotografica “Rolleiflex” com estojo em pele. 
€1.500 - 3.000 
 
e) Tinteiro de secretária em latão. 
€400 - 750

Lote de objectos provenientes do Leilão do Espólio de Oliveira Salazar, 
promovido pela casa leiloeira lisboeta Jacqueline Hapetian & Cabral em 
1999. Objectos identificados em algumas das fotografias publicadas nos 
jornais que então noticiaram tão importante venda. Conjunto único e do 
maior interesse histórico.

 

        

Lote 178 

Lote 182 a (pormenor)

Lote 182 c

Lote 182 d

Lote 182 e

Lote 182 a

Lote 182 b



36 37

183     

SANTA CATARINA, LUCAS DE, 1660-1740, O.P.

Memórias da Ordem Militar de S. João de Malta, (...) por Fr. Lucas de S. 
Catharina, (...) Tomo I.  
Lisboa: Na Officina de Joseph Antonio da Silva, 1734. - (frontis.), [30], 
408p. : il. (1 mapa desd.) :  (29 cm) : Enc. Encadernação, coeva, inteira de 
carneira. Exemplar em razoável estado de conservação apresentando 
manchas de água ao pé e trabalho de traça também nas margens, à 
cabeça e ao, pé sem tocar o texto. O frontispício alegórico á Academia da 
História é desenhada por Vieira Lusitano, tal como o mapa desdobrável 
da ilha de Malta. As vinhetas decorativas inseridas no texto são abertas 
em chapa por Rochefort e Debrie. Único volume publicado, raro quando 
como este apresenta o mapa desdobrável.  
Inocêncio, 5, p. 202.

€ 350 - 600

Lote 183

184     

SÃO BERNARDINO, GASPAR DE, 15??-16??, O. F. M.

Itinerario da India por Terra ate este Reino de Portugal. Com a 
Discripcam de Hierusalem dirigido a Raynha de Espanha Margarita de 
Austria Nossa Senhora (...). 
Lisboa: Na Officina de Vicente Alvares, 1611. - (tit.), [6], 130 fol. : (20 cm) : 
Enc. Exemplar em razoável estado de conservação, com o frontispício 
espelhado, e restauros, no pé do fólio das licenças, ex-librís a óleo no 
rosto e fólio da dedicatória. Encadernação de manufactura posterior (séc. 
xix) em inteira de carneira mosqueada. 

Frontispício gravado, aberto a buril, representando escudete com 
imagem de S. Francisco, títulos e brasão de armas de D. Margarida de 
Áustria, Rainha de Espanha, a quem a obra é dedicada, ao pé a tipografia 
e junto à margem, a assinatura Bras Nunes fecit. Texto impresso a 2 
colunas com glosas marginais. Primeira edição, livro raro.  
Brunet V, 107 (“Fort rare”) ; Inocêncio III, 124 ; Palau 290134 ; Palha 2335 
(“Première Édition Rarissime, de ce livre curieux et fort estimé”).  

€ 1.000 - 1.800

§

Lote 184

185     

SAPORTA, GASTON, MARQUIS DE. 1823-1895

Flore fossile du Portugal. Nouvelles contributions à la flore 
mésozoïque par le Marquis de Saporta. Accompagnées d’une notice 
stratigraphique par Paul Choffat. Avec 40 planches. 
Lisbonne: Direction des Travaux Géologiques du Portugal, 1894. – [4], 288 
p. : il. (40 39 lito. e 1 perfil geológico) : Enc. Encadernação meia francesa 
em pele encarnada, com títulos e ferros a ouro na lombada, conserva as 
capas de brochura, pouco vulgar.

€ 100 - 200

186     

SARPI, PAOLO, 1552-1623

Historia del Concilio Tridentino di Pietro 
Soave Polano. Quarta edizione, riveduta e 
corretta dall’Autore, (ancora com golfinho). 
Geneva: appresso Pietro Chouet, 1660. – [2], 
842, [12] p. : (23 cm) : Enc. Bom exemplar. 
Encadernação coeva inteira de carneira com 
rótulo nervos e viradores a ouro na lombada e 
pastas, corte das folhas carminado. 
Livro no Index de livros proibidos, P. Sarpi 
neste seu trabalho considera o Concilio como 
um instrumento político do papado. Obra com 
muito sucesso na época sobretudo entre os 
protestantes. Pouco vulgar.

€ 500 - 900

187     

SARPI, PAOLO, 1552-1623

Historia dell’ Origine, Forma, Leggi ed 
uso dell’ Ufficio dell’ Inquisizione nella 
Città, e Dominio di Venetia. Del P. Paolo, 
dell’ Ordine de’ Servi, e Teologo della 
Serenissima Republica. 
Venetia: Roberto Meietti, 1687 
(segue:) 
Trattato delle Materie Beneficiarie 
… nel quale si narra, col fondamento 
dell’ Historie, come si dispensassero l’ 
Elemosine de’ Fedeli nella pimitiva Chiesa.  
Mirandola: [s.n.],1683.  
(segue:) 
De Jure Asylorum Liber Singularis 
Petri Sarpi Alias Patris Pauli Servitae. 
Accesserunt viri eruditi De asylis 
Collectanea.  
Venetiis: Apud Robertum Meietti, 1683. 
3 vols. em 1: 216; [24], 255, [1 branca]; [8], 
206 p. : (15 cm) : Enc. Exemplar em razoável estado de conservação. 
Encadernação coeva em pergaminho com o titulo caligrafado na 
lombada. Com acidez do papel. Conjunto pouco vulgar.

€ 350 - 650

188     

SCARPA, ANTONIO, 1752-1832

Traité de l’opération de la taille, ou mémoires anatomiques et 
chirurgicaux sur les différentes méthodes employées pour pratiquer 
cette opération, par (...), Traduit de l’italien par C.P. Ollivier (d’Angers),(...) 
Avec des additions et un mémoire du traducteur sur la taille bilatérale, 
contenant l’exposé des diverses recherches faites sur cette nouvelle 
méthode, les modifications que Béclard y avait apportées (...) Orné de 
sept planches. 
Paris: Gabon, 1826. – XV, [1], 279, (17), [3] p. : il. (7 grav. desd.) : (22 cm) : Enc. 
Exemplar em razoável estado de conservação, , encadernação coeva, 
cansada, inteira de vitela com rótulo e ferros a ouro na lombada, corte 
das folhas marmoreado.

€ 200 - 400

189     

SCHMIT, ROBERT

Eugene Boudin 1824-1898. 
Paris: GS (Galerie Schmit), 
1973. – 3 vols. :  LXVIII, 
424; 456; 393, CXLIX p. 
: il. : (33 cm) : Enc. Bom 
exemplar. Encadernação 
de editor em tela azul 
celeste. Ilustrados com 
3651 reproduções a preto-
e-branco no texto e 156 
ilustrações de catálogos e 
fotografias de exposições, 24 
reproduções de assinaturas 
do artista. Publicaram-
se posteriormente 2 
suplementos. Obra de 
referencia.

€ 1.000 - 1.500

190     

SEINGALT, [JACQUES CASANOVA], 1725-1798

Mémoires de Jacques Casanova de Seingalt. 1734 Extraits 1772. 
Colligés par Rene Groos. Illustrations de Brunelleschi. 
Paris : Gibert Jeune, Librairie d’Amateurs, [s.d. 1955]. – 2 vols. : [4], 345, [5] 
;[4], 337, [7] p. : (26 cm) : Il. : Br. Muito bem conservado. Exemplar 1360 
de 3000. Com caixa de protecção. Ilustrado com 32 ilustrações em 
extratexto e 79 no texto.

€ 75 - 140

191     

SILVA, HENRIQUES DA, ; MONIZ, EGAS, 1874-1955, (PREF.)

Tratado do jôgo do Boston por Henriques da Silva com a história das 
cartas de jogar em prefácio de Egas Moniz. 
Lisboa : Editorial Ática, 1942. – 324, [4] p. : (25 cm) : Il. : Enc. Muito bom 
exemplar. O prefácio do Professor Egas Moniz a este livro, primeiro 
trabalho dedicado às cartas de jogar em Portugal, ocupa as primeiras 
196 p. e é ilustrado, para além de algumas ilustrações no texto, com 43 
estampas em extratexto representando, a cores e a preto, 171 cartas de 
jogar. Este é um exemplar de excepção vista estar assinado por todos 
os membros de um eclético grupo de jogadores de Boston de que 
fazem parte à cabeça Henriques da Silva e Egas Moniz. Primeira edição, 
exemplar único.

€ 250 - 450

    

Lote 191

192     

SILVA, JOÃO AUGUSTO, 1910-1990 

Contribuição para o Estudo Bioecológico da Palanca Real (Hippotragus 
niger variani).  
Lisboa: Junta de Investigações do Ultramar, 1972. - 111, [11], (138 
fotografias), (12 f. desenhos), (2 mapas desd.) : (29 cm) : Enc. Muito bom 
exemplar. Encadernação meia inglesa em carneira com títulos e ferros a 
ouro na lombada.

€ 60 - 100

193     

SHAKESPEARE, WILLIAM, 1564-1616; LILLO, GEORGE; CONGREVE, 
WILLIAM; HUGHES, JOHN; ADDISON, JOSEPH 
Hamlet, Prince of Denmark. A Tragedy. As It is now Acted by his 
Majesty’s Servants. Written by William Shakespear. 
London : Printed by J. Darby, for A . Bettesworth, M.DCC.XXIII (1723). – 107, 
[1] p.  
The London merchant: or, The history of George Barnwell. (...) by 
George Lillo. (...) 1735. The sixth Edition. 
London : Printed for John Gray, at the Cross Keys in the Poultry, near 
Cheapside, MDCCXXXV (1735). – (frontis.), 70, [2] p. 
The Mourning Bride, a tragedy. Written by Mr. Congreve. 
London : Printed for Jacob Tonson in the Strand, MDCCXXXV (1735). – 
(frontis.), 82, [2] p. 
The Siege of Damascus: A Tragedy, by John Hughes, Esq. 
London : Printed for J. Tonson and J. Watts. MDCCXXXV (1735). – (frontis. 
grav.), 83, [1] p. (junto com): 
ADDISON, Joseph, 
Cato. A Tragedy. 
London : Printed for Jacob Tonson in the Strand, MDCCXXXV (1735). – 
(frontis.) 84 p.

€ 75 - 0.125

194     

SHAKESPEARE, WILLIAM, 1564-1616 ; LUÍS I, REI DE PORTUGAL, 1838-
1889 (TRAD.)

O Mercador de Veneza. Drama em cinco actos. Lisboa: Imprensa 
Nacional, 1879. 113, [1] p. : (24 cm) : Enc. Encadernação coeva, inteira de 
carneira com os títulos a ouro na lombada, dourado por folhas. Exemplar 
bem conservado, com um pequeno defeito nas págs. 15/16, apresenta 
uma dedicatória de D. Luís I.

€ 75 - 125

195     

SHAKESPEARE, WILLIAM, 1564-1616 ; LUÍS I, REI DE PORTUGAL, 1838-
1889 (TRAD.)

Ricardo III. Drama historico em cinco actos. Lisboa: Imprensa Nacional, 
1880. 170 p. : (24 cm) : Enc. Encadernação coeva, inteira de carneira com 
os títulos a ouro na lombada, dourado por folhas. Exemplar muito bem 
conservado, apresenta uma dedicatória de D. Luís I.

€ 75 - 125

196     

SHAKESPEARE, WILLIAM, 1564-1616 ; LUÍS I, REI DE PORTUGAL, 1838-
1889 (TRAD.)

Hamlet. Drama em cinco actos. Segunda edição. Lisboa: Imprensa 
Nacional, 1880. 149, [1] p. : (24 cm) : Enc. Encadernação coeva, inteira de 
carneira com os títulos a ouro na lombada, dourado por folhas. Exemplar 
muito bem conservado, apresenta uma dedicatória de D. Luís I.

€ 75 - 125

197     

SOARES, ERNESTO, 1887-1966 ; LIMA, HENRIQUE DE CAMPOS 
FERREIRA, 1882-1949

Dicionário de iconografia portuguesa. (retratos de portugueses e de 
estrangeiros em relações com Portugal). 
Lisboa: Instituto para a Alta Cultura, 1947-1960.- 5 vols. : il. : (28 cm).- Enc. 
muito bom exemplar. Encadernado em meias francesas de carneira, com 
rótulos e ferros a ouro na lombada. Colecção completa.

€ 125 - 250

198     

SOARES, JOÃO PEREIRA BAPTISTA VIEIRA, 1776-1852

Censura sobre o Regimento do Juiz do Povo, Procuradores, e Mesteres 
da casa dos Vinte quatro da Cidade do Porto ou Breve razoamento 
sobre a origem destes Homens publicos, e Representantes da terceira 
Ordem do Estado [...]. 
Impresso por W. Lewis: Londres, 1814. – 58, [2] p. : (19 cm) : Enc. Bom 
exemplar, com o papel acidificado, encadernado em inteira de pele, 
coeva. Publicado anónimo, pouco vulgar. Inocêncio, t.4, p.18.

€ 50 - 90
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199     

SOCIEDADE PORTUGUESA DE CIÊNCIAS NATURAIS

Naturalia. Revista trimestral de divulgação de biologia e história natural. 
Ano I -Número 1 - Janeiro-Março 1936 (a n.º 27 da segunda série - 1973). 
Lisboa: Sociedade Portuguesa de Ciências Naturais, 1936 (a 1973). – 36 
núm. enc. em 4 vols. : il. : Enc. Muito bom exemplar. Encadernações 
em percalina encarnada, conserva as capas de brochura de todos os 
fascículos. Profusamente ilustrado. Colecção completa (?), pouco vulgar.

€ 150 - 250

200     

SOLANO, FRANCISCO IGNÁCIO, C.1720-1800

“Novo tratado de musica metrica, e rythmica, o qual ensina a 
acompanhar no cravo, orgão, ou outro qualquer instrumento em que 
se possão regular todas as especies de que se compõe a harmonia da 
mesma musica. Demonstra-se este assumpto pratica e theoricamente 
e tratão-se tambem algumas cousas parciaes do contraponto, e da 
composição, offerecido ao Serenissimo Senhor D. José Principe do 
Brazil por seu author Francisco Ignacio Solano. 
Lisboa: Na Regia Officina Typografica, 1779. – XVI, 301,[1] p. : il. : (20 
cm) : Enc.  Bom exemplar. Encadernação coeva inteira de carneira 
mosqueada, corte das folhas carminado. Ilustrado com inúmeras pautas 
de música e uma curiosa gravura  de um Jogo, ou Teclado do Cravo, ou 
Orgão. Pouco vulgar.
Inocêncio 2, 392.”

€ 90 - 150

201     

SOUSA, ARLINDO DE, 1916

Cancioneiro de entre Douro e Mondego (Douro Litoral e Beira Litoral). 
Lisboa: Bertrand, [s.d. 194?]. – 407, [1] p. : (17 cm) : Enc. Muito bom 
exemplar. Encadernação meia amador com títulos e ferros a ouro na 
lombada, mantém as capas de brochura.

€ 20 - 40

202     

SOUZA-CARDOSO, AMADEO DE, 1887-1918

XX Dessins par Amadeo de Sousa-Cardoso.  
[Achevé d’imprimir le XXI Aout MCMXII pour Amadeo de Sousa Cardoso 
par la Société Générale d’Impression 21, Rue Ganneron Paris]. - [3], XX, I f. 
: Il. : (33x26 cm) : portfólio. Exemplar em razoável estado de conservação, 
apresenta pequenos defeitos na pasta e falta dos atilhos. Avant-propos 
por Jérôme Doucet. Primeira edição, raro.

€ 1.000 - 1.800

§

Lote 1202

203     

SVEDIAUR, FRANÇOIS XAVIER, 1748-1824

Observations pratiques sur les maladies  venériénnes, Traduites de l’ 
anglois de F.-X Swediaur, (...) Par M. Gibelin, (...) 
Paris: Chez Cuchet, 1785. – XL, 384 p. : (20 cm) : Enc. Exemplar em 
razoável estado de conservação. Encadernação coeva inteira de carneira 
mosqueada, com rótulo e ferros a ouro na lombada, corte das folhas 
carminado. Primeira edição francesa

€ 90 - 180

204     

TABACO

Condições dos contratos gerais do tabaco destes reinos, ilhas 
adjacentes, Macau, e das Saboarias, feitos com ... 
Lisboa : Typographia de Antonio Rodrigues Galhardo, [1824]. – 30 p. : (30 
cm) : Enc. Muito bom exemplar. Encadernação recente meia-francesa. 
Pouco vulgar.

€ 75 - 120

205     

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.

€ 1.000 - 1.900

v

Lote 205

206     

TEIXEIRA, CARLOS, 1910-1982

Flora mesozóica portuguesa. 
Lisboa: [s.n.], 1948 (1950). – 2 vols. em 1 : [2], 118, [8] p. : il. (XLV estampas); 
31, [5] p. : il. (XIII estampas) : (31 cm) : Enc. Muito bom exemplar. 
Encadernação meia francesa em pele encarnada, com títulos e ferros a 
ouro na lombada, conserva as capas de brochura de ambos os volumes. 
Apresenta dedicatória autógrafa no primeiro volume, pouco vulgar.

€ 75 - 150

207     

THE BLACK HOURS

Luzern: Faksimile Verlag, 200. – [121] fol. : il. : (25 cm) : Enc. Muito bom 
exemplar. Edição em fac-símile a partir do original pertencente à Pierpont 
Morgan Library em Nova York. Encadernação em veludo preto com 
fecho e aplicações metálicas, douradas, nas pastas. Feito em Bruges 
circa 1475 o original deve a sua designação de Horas Negras há invulgar 
coloração preta como base de todos os seus fólios, facto que levou 
ao uso de uma técnica peculiar à volta de tintas opacas, tinta branca, 
ouro e prata para miniaturas e texto. Acompanha este exemplar que se 
apresenta dentro de uma caixa em acrílico, um livro, encadernado no 
mesmo veludo negro, com comentários de Bernard Bousmanne, Director 
do Departamento de Manuscritos da Bibliothèque Royale Albert 1e em 
Bruxelas, em coautoria com William Voekle, Curador na Morgan Library e 
chefe do Departamento dos  Manuscritos Medievais e Renascentistas.

€ 1.500 - 2.800

Lote 206

208     

TOSCANA, GRANDUCATO DA

Bando et ordine prohibitiuo del pigliare et dar presenti d’ogni sorte a 
chi amministra la giustitia & ad ogni altro ministro & persona publica. 
Et del modo, & ordine di acconciare, & accettare giudici, notarij, & altri 
ministri d’ogni sorte nelli uficii. Publicato in Siena il dì 12. di Gennaro 
1576. [Armas dos Medici abertas em madeira]. 
Siena: Luca Bonetti, 1576. – 11, [1 branca] p. : (20 cm) : Intonso, por 
encadernar. Apesar de uma mancha, desvanecida, este é um muito 
bom exemplar. Raro exemplar de edito que proibindo a corrupção de 
detentores de cargos públicos.

€ 150 - 280

Lote 207

209     

VALMONT DE BOMARE, JACQUES-CHRISTOPHE, 1731-1807

Dictionnaire raisonné universel d’histoire naturelle; Contenant 
l’histoire des Animaux, des Végétaux et des Minéraux, et celle des 
Corps célestes, des Météores et autres principaux Phénomènes de 
la Nature ; Avec l’histoire et la description des Drogues simples tirées 
des trois Règnes ; Et le détail de leurs usages dans la Médecine, dans 
l’Economie domestique & champêtre, & dans les Arts & Métiers : 
Plus, une Table concordante des Noms Latins, & le renvoi aux objets 
mentionnés dans cet Ouvrage. 
Paris: Brunet, 1775. – 9 vols. : XXVIII, 640; [4], 716; [4], 684; [4], 716; [4], 670; 
[4], 623, [1]; [4], 696; [4], 692; [4], 667, [1]; [4], 484, CCXLVI, [6] p. : (20 cm) : 
Enc. Bom exemplar. Encadernação coeva inteira de carneira com rótulos, 
nervos e ferros a ouro na lombada, corte das folhas marmoreado. 
Colecção completa, primeira edição pouco vulgar

€ 450 - 750

Lote 208

210     

VALTON, EDMOND, 1836-1910

Les monstres dans l’art. Êtres humains et animaux bas-reliefs, 
rinceaux, fleurons, etc. Accompagnés de 432 planches ou figures. 
Paris: Ernest Flammarion, 1905. 314, [6] p. : il. : (22 cm) : Enc. Bom 
exemplar, profusamente ilustrado. Encadernação meia inglesa em pele 
encarnada, com títulos e ferros a ouro na lombada.

€ 15 - 30

211     

VANDELLI, DOMENICO, 1732-1815

Diccionario dos termos technicos 
de historia natural extrahidos 
das obras de Linnéo, com a sua 
explicaçaõ, e estampas abertas em 
cobre, para facilitar a intelligencia 
dos mesmos. E a memoria sobre a 
utilidade dos jardins botanicos. 
Coimbra: Na Real Officina da 
Universidade, 1788. – (frontis.), [2], VI, 
301, [3] p. : il. (XX aliás 21 grav.) 
(junto com:) 
Florae Lusitanicae et Brasiliensis 
specimen * plantae exoticae B. 
Brasilienses. Et epistolae ab eruditis 
viris Carolo A Linné, Antonio de Haen 
ad Dominicum Vandelli scriptae. 
Conimbricae: Ex Typographia 
Academico-Regia, 1788. -  
[2], XXXVI, 96 p. : il. (5 grav. desd.)  
2 obras en 1 vol. : (21 cm) : Enc. Muito 
bom exemplar. Encadernação coeva 
inteira de carneira mosqueada, com rótulo e ferros a ouro na lombada. Raro.

€ 400 - 750
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212     

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.

€ 800 - 1.400

213     

VASCONCELOS, FRANCISCO DE PAULA MEDINA E, 1768-182 

Zargueida, descobrimento da Ilha da Madeira : poema heroico  
Francisco de Paula Medina e Vasconcellos.  
Lisboa: Of. Simão Thaddeo Ferreira, 1806. - XII (aliás X), [4], 254 p. ; (16) 
cm : Enc. Encadernado de época em inteira de carneira mosqueada com 
rótulo, titulo e ferros a ouro na lombada, com falta das guardas brancas. 
Raro.  

€ 300 - 500

Lote 213

214     

VASCONCELLOS, J. LEITE DE, 1858-1941 

A barba em Portugal. Estudo de etnografia comparativa...  
Lisboa: Imprensa Nacional, 1925. - [12], 189, [3] p. : il. : (24,5 cm) : Enc. 
Bom exemplar, conservando as capas de brochura. Encadernação meia 
francesa. Pouco vulgar.  

€ 45 - 90

215     

VEIGA, MANOEL LUÍS DA

“Escola mercantil sobre o commercio assim antigo como moderno, 
entre as nações commerciantes dos velhos continentes. (...) e outros 
documentos, de que se faz uso no commercio deste Reino.
Lisboa: na Off. de Antonio Rodrigues Galhardo, 1803. – XVI, 506 p. : (21 
cm) : Enc. Exemplar em razoável estado de conservação. Encadernação 
da época em inteira de carneira com rótulo e ferros a ouro na lombada. 
Apresenta algumas manchas de humidade. Com interesse para o Brasil, 
pouco vulgar.
Inocêncio 6, 41, 961; Blake 6, 151”

€ 150 - 250

216     

VERLOT, BERNARD, 1836-1897

Le guide du botaniste herborisant, 
conseils sur la récolte des plantes, 
la préparation des herbiers 
l’explotation des stations de plantes 
phanérogames et cryptogames 
et les herborisations (…) avec une 
introduction par M. Naudin. 
Paris: Librairie J.-B. Baillière et Fils, 
1879. – XIV, [2], 740 p. : il. : Enc. Muito 
bom exemplar. Encadernação de 
editor em percalina verde com 
títulos e decorações a ouro e a preto. 
Ilustrado no texto.

€ 20 - 40

217     

VIDAL (DE CASSIS), AUGUSTE, 1803-1856

Traité des maladies vénériennes. Troisiéme edition. 
Paris: Victor Masson, 1859. – 592 p. : il. (6 lito.) : (21 cm) : Enc. Bom 
exemplar. Encadernação coeva meia inglesa em pele verde com títulos e 
ferros a ouro e a seco na lombada.
€ 50 - 100

[ Brasil - Impressão Régia ]

218     

VIRGÍLIO, [VIRGÍLIO P. MARO] 70-19 A.C. ; LEITÃO, ANTÓNIO JOSÉ DE 
LIMA, 1787-1856 (TRAD.). 

Monumento à elevação da colónia do Brazil a reino e ao estabelecimento 
do Trìplice Império Luso. As obras de Pùblio Virgilio Maro, traduzidas em 
verso portuguez, e annotadas por António José de Lima Leitão.  
Rio de Janeiro: Typographia Real, 1818. - 3 vols. : [2], XVII, 221-(1); 235, [1], 
239, [1] p. : (19 cm) : Enc. Bom exemplar apresentando alguma acidez do 
papel. Encadernação coeva inteira de carneira com rótulos e ferros a 
ouro na lombada. Tomo I As Bucólicas, e as Geórgicas; Tomo II Os seis 
primeiros cantos da Eneida; Tomo III Os seis últimos cantos da Eneida. O 
primeiro volume foi publicado em 1818 e os dois seguintes em 1819.  
CAMARGO e MORAES, Bibliografia da Impressão Régia do Rio de 
Janeiro, Vol. I : n.ºs. 615; 668 e 669  

€ 600 - 1.000

219     

VISTA ALEGRE

Colecção primeira de desenhos 
das peças de vidro, e seus preços 
fabricadas na Real fábrica de 
porcelana, vidro e processos 
chymicos da Vista Alegre de Ferreira 
Pinto e Filhos. [s.l.]: O.R. Lithg., 1829. 
[12], (il. 16 lit.) p. : (33 cm) : Enc. 
(junto com:) 
Primeiro supplemento à colecção 
primeira de desenhos das peças 
de vidro, e seus preços fabricadas 
na Real fábrica de porcelana, vidro 
e processos chymicos da Vista 
Alegre de Ferreira Pinto e Filhos. 
[s.l.]: O.R. Lithg., 1829. [2], (il. 3 lit. núm. 
16 a 19) p. : (33 cm) : Enc. Ainda que 
apresente alguns pequenos defeitos 
podemos considerar tratar-se de um 
bom exemplar. Encadernação meia 
amador com cantos, de  carneira azul, 
títulos e ferros a ouro na lombada 
e pastas, mantendo as capas de 
brochura originais, apresenta super-
libros heráldico. Raríssimo catálogo – o 
primeiro - de vidros da Vista Alegre, 
reproduz cerca de 2 centenas de 
peças. Completo com o suplemento.

€ 800 - 1.500

Lote 219

Lote 219 (pormenor)

[ China ]
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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 VERI-
TAS.
Peça(s), Bens ou Lote(s) – Referem-se aos artigos ou objectos comercializados pelas VERI-
TAS, 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 quad-
ros, 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 numera-
das, 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 consig-
nação 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 da-
dos requeridos 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 iden-
tificação.
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. 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, indicando 
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 mín-
imo, 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, funcionári-
os ou colaboradores, não podem ser responsabilizados por qualquer erro ou falta na sua 
execução 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 represen-
tado por outrem, licite e arremate o lote pelo lance mais elevado, devendo o pregoeiro de-
cidir, com total poder discricionário, qualquer dúvida que ocorra durante o leilão, podendo 
retirar ou voltar a pôr em praça qualquer lote.
Artigo 4º - Aumento dos Lances
a. Com pleno e total poder discricionário, cabe ao pregoeiro 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%.

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 mesma, 
o montante total devido pela compra do bem, ou seja, o montante da arrematação acresci-
do 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 con-
sidera 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 re-
ceber 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 ob-
tenção 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, armazena-
mento 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 cri-
tério 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 NEGOCIAIS

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 “con-
trato” 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 relati-
vamente à proveniência dos bens e que não foram omitidas quaisquer informações rel-
evantes relativamente à titularidade, autenticidade, condição, atribuição ou histórico de 
eventuais importações 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 actualização 
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 au-
mentar o preço mínimo de venda dos bens constantes do contrato, bem como o direito de 
estabelecer o número de peças por cada lote.
e. Nos casos de rescição de contrato por iniciativa do vendedor, este compromete-se  a 
indemnizar 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 responsabi-
lidade 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 se-
gundo 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 
especificados 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 au-
tor 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 
expressamente a VERITAS a deduzir ao montante liquido que lhe é devido, nos termos das 
condições 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 tér-
mino 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 
tenha 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 an-
teriores, 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 con-
trato 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 compra-
dores 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, pro-
cessamento 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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Quando a compra e venda em privado se mostrem de particular interesse, a nossa equipa de 
Private Sales poderá facilitar a transacção de forma flexível, confidencial e directa. 

Pode agendar uma visita com um dos nossos consultores, e beneficiar de uma extensa rede de 
contactos de coleccionadores e investidores, interessados nas mais variadas aquisições.

When buying or selling in private is of particular importance, our Private Sales team 
can facilitate a transaction in a personal, flexible and confidential way. 

You can schedule a meeting with one of our consultants and benefit from our wide
network of collectors and investors, interested in a diverse range of acquisitions.

PRIVATE SALES

Contacte-nos / Contact us: +351 21 794 80 00 | +351 93 333 00 37

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

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

SUBSCRIÇÃO DE CATÁLOGOS / CATALOGUES SUBSCRIPTION

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
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INFORMAÇÕES GERAIS / GENERAL INFORMATION

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

 

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 
compra, 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 con-
forto e rapidez na recolha dos lotes, poderá efectuar uma mar-
cação 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 
submit 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.
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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 

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

USO INTERNO | INTERNAL USE
REBEBIDO POR

DATA

HORA

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

BANCO | BANK

BALCÃO | BRANCH 

CONTA Nª | ACCOUNT # 

GESTOR DE CONTA | ACCOUNT MANAGER 

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.

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

 :
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