




A ABELHA. N.º 1 - 1856. Domingo, 6 de Janeiro [a N.º 26 -  1856. Junho 29. 1856. Typo-
graphia de Gandra & Filhos. R. d’Entre Paredes n.º 7]. In-4.º de 208 págs. E.

Recorda Alberto Bessa nas páginas de «O Tripeiro» [Jornaes da minha Terra. Sub-
sídios para uma história do jornalismo portuense] que «A Abelha» “Foi um inte-
ressantissimo periodico semanal, cujo 1.º numero appareceu no Porto a 6 de 
Janeiro de 1856, e que se publicou até 29 de Junho do mesmo anno, sendo 
a collecção completa bastante rara, porque o jornal tinha limitada tiragem. Era 
publicação illustrada com razoaveis estampas e enigmas pittorescos. O formato era 
em 4.º, e foram seus redactores Carlos Gandra e Eduardo Coquet Pinto de Queiroz. 
A impressão fazia-se na Typographia de Gandra & Filhos, que foi das mais ferteis 
em publicações periodicas, de quantas o Porto tem tido.”
Não compulsado no importante catálogo «Publicações Periódicas Portuguesas 
existentes na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra».
O fascículo n.º 10 conserva uma folha, impressa à parte, dobrada em dois e com um 
enigma intitulado UM QUARTO D’HORA DE INTERTENIMENTO offereci-
do aos nossos Assignantes.
Encadernação da época, cansada.
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AGUILAR (Francisco de)
HIEROGLYPHICA, // SIVE SYMBOLA MARIANA, // QUIBUS MATRIS DEI MYS-
TERIA LAUDANTUR, // CUM NOVENARIO // DE MYSTERIO CONCEPTIONIS, 
// VIGINTI QUINQUE ORATIONIBUS EXARATA, // & Psalterio decem Chordarum 
superaddico: Cum // quadruplici indice: I. Orationum: II. Materiæ // cujuslibet Exordij, & Di-
fcurfus: III. Sacræ // Scripturæ:& IV. conceptuum. // PER R. Adm. P. Fr. FRANCISCUM 
DE AGUILAR Lectorem Jubilatum, Ex-Custodem, & actualem // Ministrum Provincialem 
Provinciæ S. Michelis // Regularis Observantiæ S. P. N. Francisci, ac // Provinciæ Canariensis 
olim Commissarum // Visitatorem. // QUÆ O. D. ET C. // ILLUSTR. AC REVEREND. 
D. // D. Fr. JOSEPH GARCIA, // Totius Ordinis S. P. N. Francisci ex Ministro Generali, // & 
pro Immaculatæ Conceptionis Regali Congressu // Theologo, nunc autem ad Malacitanum 
Episicopatum // electo, & assumpto. //--- // CUM PRIVILEGIO: // Salmanticæ: Apud Eu-
genium Garcia de Honorato. // Anno Domini 1724. In-8.º gr. de XXIV-320-XXIV págs. E. 

Interessante obra dedicada ao culto da Virgem Maria, com interesse para a história 
da mariologia franciscana, não registada por Palau.
Frontispício marginado com original composição de ferros tipográficos que circundam os 
dizeres acima transcritos. Composição tipográfica com emprego de pequenas vinhetas e 
letras capitais.
Encadernação inteira em pergaminho, da época, com atilhos, mas solta do volume.

ALCOCER (Fr. Juan de) 
CEREMONIAL // DE LA MISSA, // EN EL QVAL SE PO- // nem todas las Rubricas 
generales, y al- // gunas particulares del Missal Roma- // no que diuulgò Pio V. t mandó 
re- // conocer Clemente VIII. con ad- // uertencias, y resoluciones de // muchas dudas q~   se 
pue- // den ofrecer. // Recopilado por Fray Iuan de Alcocer de la Orden de // S. Francisco de 
la Regular Obseruancia de // la Prouincia de Aragon. // Dirigido al santissimo Sacramento 
del Altar. // [xilogravura com a representação de Cristo no Calvário] // En Lisboa. Con las 
licencias necessarias. Por Pedro // Craesbeeck. Año 1616. // +A costa de Domingos Martines, 
mercador de libros. In-8.º de VIII-201-XV ff. E.

Edição dada à imprensa nas oficinas de Lisboa de Pedro Craebeeck, um ano antes 
da visita de Filipe III à cidade de Lisboa.
“Em 1617, conseguiu o titulo de cavaleiro da Casa Real, reabilitando um antigo 
privilégio datado de 1508, dado a Cromberger (...). Tão importante foi a produ-
ção e a qualidade da obra assim impressa que Filipe III, «havendo respeito a Pedro 
Craesbeck alemão empreçor auer muitos annos que reside em esta cidade, e a boa 
conta que de si particularmente tem dado, e a ser o melhor e o mais antigo im-
pressor que hoje ha, e a ter a melhor impressão estampas e caracteres que os outros 
impressores deste Reino, [...] Ei por bem e me praz de lhe fazer merce de nome 
e carguo de meu impremçor, e que do dito nome se possa chamar nestes meus 
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Reinos e senhorios de portugal» [in Dias, J. J. Alves - Craesbeeck. Uma dinastia de 
impressores em Portugal].
Primeira edição, cuidadosamente descrita na Bibliografia das obras impressas em Por-
tugal no século XVII por Gusmão C. Arouca, registada por José dos Santos no Catá-
logo da Biblioteca de Luis Monteverde e por Manuel dos Santos na Bibliografia Geral, 
com a apreciação de Muito raro. Sousa Viterbo faz apenas referência à edição de 1622.
Encadernação contemporânea em pergaminho, com o título manuscrito na lombada e ves-
tígios dos respectivos atilhos. Com a folha de frontispício destacada do caderno e outros 
pequenos defeitos.

ALMADA (José de)
TRATADOS APLICÁVEIS AO ULTRAMAR, Coligidos e anotados por... Agência Geral 
das Colónias. 1942-1944. 6 vols. em 7 tomos, 2 caixas com mapas e um Índice. In-8.º gr. B.

Tratados de reconhecida e fundamental importância para a história das antigas Co-
lónias portuguesas, dos quais realçamos os que se referem “A colecção de Tratados 
e Acordos, que se publica (…), não é uma compilação histórica no sentido usual 
da palavra.
“Procurou agrupar-se Tratados internacionais relativos às colónias e a elas aplicá-
veis, constituindo-se assim um guia fácil das relações do Ultramar português com 
as nações estrangeiras.
“Não se seguiu a ordem cronológica porque se obedeceu a critérios diversos.
“Assim, no 1.º volume, encontram-se os principais Tratados de aplicação geral 
a todo o nosso Ultramar - como os que se referem à escravatura, que teem, além de 
interêsse histórico, o de marcar também, um deles, os limites de algumas colónias.
(…) Nêste volume, arquivam-se ainda a Concordata e Acôrdo Missinário, Con-
venções sôbre o ópio, açúcar e navegação aérea.
“Noutros volumes, inserir-se-ão Convenções postais, Convenções para a protecção 
dos cabos submarinos e outras congeners, bem como Tratados de limites das várias 
colónias e mapas correspondentes. Algumas notas acompanharão os textos a-fim-de 
esclarecer o assunto e de facilitar a resolução de problemas que possam surgir.
“A publicação de mais de sessenta mapas - alguns bens raros - e de apontamentos de 
carácter histórico, como as instrucções sôbre Macau, não é inovação na literatura 
portuguesa desta especialidade.”
“O fim a que se propunha o trabalho era fornecer elementos para o estudo de ques-
tões coloniais. Verificou-se, porem, que havia instrumentos que, desacompanhados 
de precedentes históricos, difìcilmente se explicariam.
“Daí, a necessidade de publicar certos actos internacionais que podem parecer des-
locados nesta colecção, como o Tratado do Zaire, precursor da Conferência de 
Berlim, o Tratado de 1863 com a China, que orientou várias negociações poste-
riores, os diversos instrumentos diplomaticos que precederam o Tratado de 11 de 
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Junho de 1891, os que se ocupam das variadas linhas de fronteira de Moçambique, 
os que se referem à forma como foram integrados certos territórios na Índia Por-
tuguesa e outros.”
Colecção completa, muito invulgar, da maior importância para a história da admi-
nistração colonial portuguesa e das suas relações internacionais. Edição que vem 
acompanhada de dois utilíssimos índices cronológico e analítico.
Capas da brochura com pequenos defeitos nas lombadas.

AMANHECER.- Revista Literaria e Recreativa. Publicação quinzenal. Director, Editor 
e Proprietario José Duarte de Carvalho. Redacção e Administração Marinha Grande. Com-
posição e impressão Tipografia Leiriense, Leiria. 1924. 13 números In-4.º em 1 vol. E.

É a colecção completa desta raríssima revista publicada na Marinha Grande, com cola-
boração assinada por José Loureiro Botas, Ribeiro de Carvalho, Augusto Neves, Tomás 
d’Eça Leal, Augusto Gil, Henrique de Carvalho, Augusto Neves, Costa Alegre, Olavo 
Bilac, Fernanda de Castro, Artur Portela, Nunes Claro e outros.
O catálogo das «Publicações Periódicas Portuguesas existentes na Biblioteca Geral da 
Universidade de Coimbra (1911-1926)», regista um exemplar só com os números 2 a 10.
Dedicatória autógrafa de José Duarte de Carvalho, director da publicação.
Encadernação em percalina, com dizeres dourados na pasta frontal.  (ver imagem na pág. 4)

ANDREA DE NERCIAT (Andre Robert) [1739-1800]
CONTES // NOUVEAUX. // [...] // A LIEGE. // -- // M. DCC. LXXVII.  In-8.º de VIII-
134-II págs. B.

Edição original de grande raridade e uma das primeiras obras de Nerciat. Dedicada 
ao Príncipe de Ligne, Charles-Joseph Lamoral com quem compartilhou o gosto 
pela literatura e dos prazeres durante a sua estadia e protecção na Flandres.
Como toda a Obra literária do autor, de índole ou carácter libertino, canta em 
versos eruditos um conjunto de cenas que ilustram a vida dos prazeres e amores 
simples. [Table: Epitre Dedicatoire; Prologue; La Veilée des Procureurs; Le Jeu 
d’Hymen; La Rancune Posthume; Les Amours modernes; Le Superflu de Régi-
me; La Duchesse; Les Preuves sans replique; L’Ame en peine; L’Incertitude, & la 
Barbe; L’Oracle imaginaire; Le Manchot; Les Bas; Cephise, Elégie; Le Souhait; 
Vérité, la Femme accomplie.
Conforme lembra Nerciat na dedicatória a este livro, também o Príncipe de Ligne 
publicou Follets que sob anonimato e confidência foram publicados na sua impres-
são particular instalada no Château de Belœil.
Na importante bibliografia da especialidade «L’Enfer de la Bibliothèque Nationale» 
[Edição MCMXIX] de Guillaume Apollinaire, F. Fleuret e L. Perceau, apenas ficou 
registada com detalhe bibliográfico a edição de 1867, “précédés d’une notice bio-
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-bibliographique, ornés d’un portrait inédit de l’auteur”, “Tirage à petit nombre”.
“Destruction ordonée comme contenant des outrages à la morale publique et reli-
gieuse, ainsi qu’aux bonnes mœurs, par Jugement du Tribunal de Lille, en date du 
6 mai 1868 (inséré ao Moniteur du 19 septembre suivant, affaire contre Duquesne). 
(...) L’édition originale des Contes nouveaux avait paru en 1777, à Liége, et sans 
doute aux dépens du libraire Desœr.”.
Cremos que justificada pela grande raridade da edição princeps, também Barbier 
[Dictionnaires des Ouvrages Anonymes] ou Vicaire [Manuel de l’Amateur de Li-
vres du XIXe Siécle] são parcos na descrição da mesma, não deixando no entanto 
de descrever a edição de 1867.
Capas da brochura em papel pintado, da época, com rasgões junto à lombada. Com as 
margens intactas.

ANTONIO JOAQUIM
[Impressão e Acabamento Grafislab - Porto. 1996. Edição do autor]. In-fólio de 279-V págs. E.

Monumental e esmeradíssimo álbum com excelentes reproduções a cores de uma 
boa parte da obra pictórica de António Joaquim, artista de invulgares qualidades 
técnicas e artísticas, devidamente realçadas no texto que António Quadros Ferreira 
lhe dedica e que serve de pórtico ao volume. Tem no fim uma ampla fotobiografia 
do pintor, natural de Santa Maria da Feira, a que seguem Depoimentos de Helena 
Abreu, António Manuel Gonçalves, Amândio Tavares, Vasco da Gama Fernandes, 
Lopes Graça, Adriano de Gusmão, Daniel Constant, Domingos de Pinho Brandão 
e outros. Fotografia de João Menéres, Teófilo Rêgo e A&C Fotógrafos.
Sólida encadernação própria da edição em inteira de tela, com sobrecapa policromada 
e estojo em cartão também ilustrado a cores.

ARAUJO (Gervásio de) [(Pseud. VAZ (Gerio)]
AS FARPAS MODERNAS. Chronica mensal da politica, das letras e dos costumes. N.º 1 - 
Março de 1880 [e n.º 2 - Abril de 1880]. Porto. Typ. Commercio e Industria. 1880. 2 opús-
culos In-8.º de 31-[I] e 36-[II] págs. E. em 1 vol.

Colecção completa e rara desta interessante publicação, onde o nome do autor 
aparece oculto pelo pseudónimo Gério Vaz, revelado por Alberto Bessa no artigo 
«Pseudónimos Portuenses», publicado n’O Tripeiro de 15 de Janeiro de 1919.
Procurou o autor, logo no Preambulo, definir a suas intenções destinando este 
folheto  “a fazer luz sobre os factos mais escandalosos da nossa politica, a pôr em 
relevo as miserias dos nossos costumes, da nossa sociedade, a desmascarar os tartufos 
que se arrogam o direito de nos depreciar, a proteger o fraco contra o forte e a re-
dicularizar tudo o que não mereça, a severidade da nossa razão, o esforço do nosso 
pensamento. (...) Não respeitaremos sómente pela nomeada que conquistaram n’uma 
sociedade caduca, os nossos homens de lettras; havemos de dar-lhes o devido correc-
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tivo, quando muito bem o mereçam. (...) Cumpre-nos dizer ao leitor. que as FAR-
PAS MODERNAS não têm nada de commum com a publicação d’Eça de Queiroz 
e de Ramalho Ortigão, os dois talentos mais vigorosos da nossa litteratura. (...).
O primeiro número, datado de Março de 1880, apresenta um artigo de contun-
dente crítica à cidade do Porto e à sua atitude política e cultural. No final, termina 
com uma violentíssima crítica a Camilo e ao seu livro A Senhora Rattazzi, por sua 
vez, foi suscitado pelo «Portugal à vol d’oiseau» da Princesa Rattazzi. O segundo 
número, segue a orientação do primeiro, embora já com o seguinte «Summario»: 
Camillo Castello Branco.- A reunião de 18 de Abril no theatro Baquet.- O snr. 
Lobo, governador civil e a sua ida a Lisboa.- o tri-centenario de Camões.
Bonita encadernação executada nas oficinas Invicta Livro, com lombada de pele decorada 
a ouro, com nervuras e rótulo. Com as margens intactas e as respectivas capas da brochura.
Exemplar estimado, acompanhado de um cartão de visita que justifica a oferta destes “dois 
volumes para augmentar a sua Camilliana”.

ASSOCIAÇÕES DE ESTUDANTES DE LISBOA.- DIA DO ESTUDANTE. I [e II] jogos 
florais universitários de poesia. poesias premiadas. Associações de Estudantes de Lisboa. 
[1957]. In-8.º de XVI págs. inums. B.

Publicação policopiada de muito restrita tiragem e raríssimo aparecimento no 
mercado.
“Não poderá ser considerado imodesto afirmarmos que a iniciativa de organização 
dos Jogos Florais incluidos no Dia do Estudante, foi coroada de êxito.
Esta publicação, com sete poesias de bom nível, tanto sob o ponto de vista formal 
como o sob o ponto de vista de conteúdo, prova-o bem. A acta que nela transcre-
vemos, subscrita por três nomes de alto prestígio literário também o prova (...)”. 
[a saber: Armindo Rodrigues, Augusto Casimiro e Jorge de Sena].
Foram premiados nestes Jogos Florais: João Rui de Sousa, José Cutileiro, Fer-
dinando Mendes, José Augusto Seabra, João Manuel Guterres e Rui Manuel 
Polónio de Sampaio.

ATLANTIDA. Mensário Artistico, Literario e Social para Portugal e Brazil. Imprensa Liba-
nio da Silva. 1915-1919. 5 anos ou 48 números. In-8.º em 12 vols. E.

Importante periódico lusófono, dirigido em Portugal por João de Barros, no Brasil 
por João do Rio e a partir do n.º 37, em França (1919) por Graça Aranha.
Daniel Pires faz pormenorizada nota no «Dicionário da Imprensa Periódica Lite-
rária Portuguesa do Século XX» considerando que este periódico “Desempenhou 
um papel de relevo na mobilização da opinião pública para a guerra, publicando 
muitos artigos sobre a intervenção portuguesa, dos quais se devem destacar os da 
autoria de Jaime Cortesão, Augusto Casimiro, Guerra Junqueiro e Teófilo Braga. 
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(...) Poder-se-á considerar insofismavelmente uma revista bem equilibrada nas suas 
várias vertentes: a literária, a histórica, a política, a social e a cultural. (...)
“A crítica de arte era assinada por José de Figueiredo e Aquilino Ribeiro, a de teatro 
por Avelino de Almeida, a literária por Joaquim Manso e Júlio Brandão, a musical 
por Humberto de Avelar.”
Entre os muitos e relevantes nomes que colaboraram nesta importante revista lite-
rária e artística referimos: Afonso Lopes Vieira, Afrânio Peixoto, Alberto de Sousa, 
Alfredo Pedro Guisado, Almada Negreiros, António Carneiro, António Correia 
de Oliveira, António Patrício, António Sérgio, António Soares, Aquilino Ribei-
ro, Augusto Gil, Camilo Pessanha, Campos Pereira, Castelao, Columbano, Eu-
génio de Castro, Guerra Junqueiro, Jaime Cortesão, Jaime Magalhães Lima, João 
Barreira, João de Barros, João Vaz, José Caldas, José Malhoa, José Pacheco, Júlio 
Brandão, Júlio Dantas, Junqueiro, Leite de Vasconcelos, Leonardo Coimbra, Luís 
Câmara Reis, Luís de Montalvor, Manuel de Sousa Pinto, Mário Beirão, Navar-
ro da Costa, Olavo Bilac, Óscar Lopes, Raul Lino, Raul Proença,  Reynaldo dos 
Santos, Saavedra Machado, Soares dos Reis, Teixeira de Pascoaes, Teófilo Braga, 
Veloso Salgado, etc. 
Muito ilustrada com desenhos nas páginas do texto e fotogravuras em separado, a ne-
gro e a cores, reproduzindo, em grande parte, retratos, pinturas e esculturas portugue-
sas. Fotografias de Afonso Costa, Almada Negreiros, Bernardino Machado, Guerra 
Junqueiro, José Pacheco, M. Nobre de Melo, Olavo Bilac, Raul Lino e Ruy Coelho.
Boas encadernações executada nas oficinas Invicta Livro, em pele inteira, gravadas a seco 
na lombada e pastas com motivos arte nova. Com as margens intactas e as respectivas capas 
da brochura preservadas.
Colecção completa, com os suplementos aos n.ºs 21, 32, 39 e 44/45.

BARRETO (João Franco) (Trad.) - VIRGÍLIO MARO (Públio)
ENEIDA // PORTUGUEZA. // POR // JOÃO FRANCO BARRETO // natural da Cidade 
de Lisboa. // Com os Argumentos de // COSME FERREIRA DE BRVM. // DEDICADO 
A GARCIA DE MELLO // Monteiro mòr do Reyno, Co- // mendador de Sanctiago de 
Pi- // nheiro, de Azere, S. Miguel de // Infanes, N. Senhora dos Altos // Ceos, Sanctiago de 
Sancta- // rem. & da Féteira da // Ordem de Chris- // to, &c. // --- // LISBOA. // Com todas 
as licenças necessarias. // Na Officina de ANTONIO CRAESBEECK // de Mello Impres. de 
S. Alteza. an. 1664. In-12.º de XVIII ff. inums. 139 nums. e XL inums.

——–  ENEIDA // PORTUGUEZA. // PARTE II. // Que contem os ultimos seis Livros 
// de Virgilio. // Por seu mesmo Autor // JOÃO FRANCO BARRETO. // Com os Ar-
gumentos de // (...) // -–-- // LISBOA. // Com as licenças necessarias. // Na Officina de 
ANTONIO CRAESBEECK // de Mello, Impressor da Casa Real. an. 1670. In-12.º de XII 
ff. inums., 158 nums. e XXVIII inums. 
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Primeira das várias edições feitas desta tradução da imortal obra de Vergílio, tradu-
ção em que Inocêncio assinala “a pureza e correcção de linguagem (...) louçania do 
estylo, e uma versificação quasi sempre fluida e harmoniosa.”
Obra clássica traduzida para o português por “João Franco Barreto, natural de Lis-
boa, onde nasceu em 1600, foi, porventura, depois de Faria e Sousa, o mais fervo-
roso camonista do período de Seiscentos. No entanto, é neste domínio, um autor 
praticamente esquecido.”
O primeiro volume tem os seis primeiros Livros e o segundo os seis restantes.
As ff. finais de ambos os volumes, inums., comportam o DICCIONARIO / de to-
dos os nomes proprios, / & fabulas que nestes seis li- / vros de Virgilio se contem; / 
com a explicaçaõ delles, pa- // ra melhor intelligencia / do poeta.
No final do segundo volume nas 3 últimas ff. com: “Erros que occorerão em a es-
tampa, emendados. O primeiro numero he a outava, o segundo o verso: a primeira, 
ou primeiras palavras as erradas, a seg~uda, ou segundas as certas.
EDIÇÃO ESTIMADA E BASTANTE RARA descrita nos principais catálogos 
bibliográficos portugueses: Samodães, 1290, regista o seu exemplar com folhas ma-
nuscritas; O catálogo da Biblioteca de Salema Garção, 1649, com falta do frontis-
pício do primeiro volume e restauros; João Alves Dias, «Craesbeeck - Uma dinastia 
de impressores em Portugal», pág. 76.
Embora com encadernação de pergaminho contemporânea e sem qualquer intervenção de 
restauro, faltam a este exemplar as 12 ff. preliminares do II volume, onde constam, para 
além do anterrosto e rosto a respectiva dedicatória; prologo ao leitor; licenças; 2 sonetos 
e argumento destes seis livros.

BAUDELAIRE (Charles)
LES FLEURS DU MAL. Précédées d’ une notice par Théophile Gautier. Nouvelle Édi-
tion. [marca do editor]. Paris. Calmann Lévy. Éditeur. Ancienne Maison Michel Lévy Frères. 
1882. In-8.º de II-411-I págs. E.

Edição ilustrada com um retrato de Poeta, aberto em chapa de metal, assinado A. Nargeot.
ASSINATURA DE POSSE DE EUGÉNIO DE CASTRO
Modestamente encadernado e com picos de acidez

BELISCÃO. Semanário de humorismo leve. Ano I - N.º 1. Director, proprietário e editor 
Fernandes Agudo. Comp. e imp. na Tr. da Horta, 7. Lisboa, 10 de Junho de 1934. In-4.º 
de 8 págs. B.

Raríssimo semanário humorístico, de que cremos ter sido publicado apenas o seu 
número inaugural, dado à imprensa no «Dia de Portugal» de 1934, cerca de um 
ano após a entrada em vigor da Constituição de 1933 que pôs fim à ditadura militar 
dando início ao Estado Novo.
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Embora se apresente no editorial como publicação sem pretensões de qualquer 
espécie e de não conhecer a política. “E, pelo que dela tem ouvido e sabe, confessa 
e jura que nunca travará relações com tão grande porca”, são os textos publicados 
suaves beliscões ao regime recém instalado em Portugal. 

BENING (Simon) [1483-1561]
[EL LIBRO DEL GOLF. No fim: M. Moleiro Editor, S. A. 2004]. In-4.º de [VI]-XXX-[V] ff. E.

Preciosa reprodução facsimilar do maravilhoso códice quinhentista da autoria de 
Simon Bening, [co-autor, com António de Holanda da GENEALOGIA ILUMI-
NADA DO INFANTE DOM FERNANDO], que se caracteriza pela série de ilu-
minuras coloridas com corantes naturais e outros materiais nobres como o ouro, 
a prata, o lápis-lazuli, etc. que ilustram muitas das actividades quotidianas do século 
XVI, ao lado de cenas que representam cenas da Vida de Cristo. “Es imposible per-
manecer indiferentes ante la fuerza de las imágenes en la escena del beso de Judas 
y la espontaneidad de San Pedro al cortar la oreja a uno de los soldados. La fragili-
dad y la divindad de Cristo caminam unidas ante Poncio Pilato.” [ff. 4].
A par destas impressionantes representações bíblicas, são de grande valor etnográfi-
co e artístico também as miniaturas que se encontram no pé de página e que repre-
sentam alguns passatempos próprios da época. Entre estas, merece especial destaque 
aquela que deu nome ao códice e representa crianças num jogo de Golf [ff. 27], não 
sendo no entanto de menos interesse ou beleza as que representam cenas de caça, 
falcoaria, jogos populares, músicos, agricultores, pastores, vindimas, as matanças do 
porco e do boi, a tosquia das ovelhas, etc.
De não menor valor artístico, são também as inúmeras letras iniciais ornamentadas, 
orlas, fios ou cercaduras utilizadas na composição das respectivas páginas.
“Edición primera, única e irrepetible, numerada y limitada a 987 ejemplares auten-
ticados notarialmente”.
Peça de grande significado cultural e artístico, com lugar em qualquer exigente 
biblioteca particular e indispensável em bibliotecas públicas e universitárias.
Facsimile quasi-original acompanhado de um volume inteiramente dedicado ao 
estudo deste importantíssimo pintor e á pintura do seu tempo da autoria de Carlos 
Miranda García-Tejedor.
Luxuosa encadernação em pele de cabra e imitativa da que protege o códice manuscrito con-
servado na British Library, resguardada por um estojo de pele, gravado a ouro e com nervuras.

BERNARDES (Padre Manuel)
LUZ, // E CALOR, // OBRA ESPIRITUAL PARA OS QUE TRATAM // do exercicio de 
virtudes, e caminho de perfeiçaõ, // DIVIDIDA EM DUAS PARTES. // (...) // Quarta im-
pressaõ. // [vinheta tipográfica] // LISBOA, Na Officina Patriarcal de Francisco Luiz Ameno. 
// --- // M. DCC. LVIII. In-8.º gr. de XVI-660 págs. E.
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Obra clássica da literatura portuguesa do século XVII, ainda hoje apreciada pela 
pureza da linguagem, profundo misticismo e erudição.
Conforme esclarece M.ª Teresa Payan Martins no importante trabalho «Livros 
clandestinos e contrafacções em Portugal no século XVIII», esta obra foi alvo de 
edições clandestinas com o mesmo registo tipográfico e datação da edição original, 
dada à imprensa em 1696. Não sendo possível “fixar com exactidão a data em que 
foi impresso fraudulentamente este livro do Padre Manuel Bernardes” mas con-
siderando a “listagem das diferentes edições conhecidas desta obra, de que não 
consta a Terceira edição, permite-nos aventar a hipótese de a sua estampagem ter 
ocorrido entre 1724 e 1758, isto é, dentro do mesmo período cronológico em que 
foram reproduzidas as edições-falsas de Nova Floresta. (...)”.
A edição que agora descrevemos, com indicação de Quarta impressão, datada de 
1758, é a que permitir balizar a datação das edições clandestinas que a precederam, 
supostamente a terceira entre as edições legalmente licenciadas pelo Santo Ofício, 
o Ordinário e o Paço.
Na Bibliografia das obras impressas em Portugal no século XVII, Gusmão C. 
Arouca , descreve com pormenor três edições distintas, datadas de 1606 e com 
o mesmo registo tipográfico.
Encadernação da época, em carneira. Com o corte das folhas marmoreado. Com insignifi-
cantes picos de traça e pequenos restauros marginais.

BOCAGE (José Vicente Barbosa du)
ORNITHOLOGIE D´ANGOLA. Ouvrage publié sous les auspices du Ministère de la 
Marine et des Colonies, par... Professeur de zoologie à l’École Polytechnique, directeur 
du Muséum National de Lisbonne. Lisbonne. Imprimerie Nationale. 1881. In-4.º de XX-
XII-576-I págs. B.

Obra muito estimada e bastante rara, ilustrada com 10 belas litografias colo-
ridas impressas à parte, representando outros tantas aves da rica ornitologia 
angolana.
Diz Inocêncio que o autor, madeirense formado em medicina pela Universida-
de de Coimbra, Lente de Zoologia na Escola Politécnica, Sócio da Academia 
Real das Sciencias de Lisboa, foi primo em segundo grau do insigne poeta Ma-
nuel Maria de Barbosa du Bocage. “Do conselho de sua magestade, ministro da 
marinha em 1833, e dos negocios estrangeiros em 1884; presidente da socie-
dade de geographia de Lisboa, e um dos seus mais dedicados fundadores; socio 
da sociedade zoologica de Londres, etc. Tem varias condecorações nacionaes e 
estrangeiras. (....)”.
Exemplar por abrir. Com pequenos defeitos na capa da brochura.  
(ver imagem na pág. 11)
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BOCAGE (Manuel Maria de Barbosa du)
MARIA JAQUES MANTI / GUI, cazada na India, prostituta a mais / rica daquelle Conti-
nente não querendo fornicar / com M. M. B. Bocage, pr. lhe sentir pouco / cabedal, este lhe 
fez o seguinte: / POEMA. [No fim: 1831]. Dim. 15,5 x 21,5 cm. 10 ff. inums. B.

Célebre poesia obscena atribuída a Bocage, manuscrita em 4 ff. deste caderno de 
10; antes vem a poesia “O Virgo”, de autor não identificado e também obscena, 
ocupando 5 folhas.

BOCAGE (Manuel Maria de Barbosa du) (Trad.) - CARDOSO (José Francisco)
AO SERENISSIMO, PIISIMO, FELICISSIMO, PRINCIPE REGENTE DE PORTUGAL, 
D. JOÃO, Ornament. Prim., Esperança, e Estabilidade do Brasil, e Protector eximio das 
Letras, CANTO HEROICO SOBRE AS FAÇANH. DOS PORTUGUEZES NA EXPE-
DIÇAÕ DE TRIPOLI. Em testemunho de vassalagem, profundo acatamento, e gratidão, 
mui respeitosa, e humildemente D. O. C. por... Traduzido por Manoel Maria de Barbosa du 
Bocage. Lisboa, Na Offic. da Casa Litteraria do Arco do Cego. - Anno. M. DCCC. Por 
Ordem de S. A. R. In-8.º de 103 págs. E. no mesmo volume:

——–  ELEGIA. Lisboa. M.DCCC. - Na Officina de Simão Thaddeo Ferreira. - Com Licença 
da Meza do Desembargo do Paço. In.8.º de 35 págs. 

Deste Poema [Canto heroico sobre a expedição de Tripoli pelos portugueses] saí-
ram duas edições com distintos frontispícios, impressas em Lisboa em 1800 e nos 
prelos da Oficina do Arco de Cego. Uma apenas com o texto original em latim 
e a que apresentamos, bilingue, em latim e português cuja tradução se deve a M. M. 
Barbosa du Bocage. A edição bilingue, com os textos dispostos em paralelo 
e impressa em papel avergoado azul.
Sacramento Blake dá notícia de ambas as edições e ainda de uma outra publica-
da no Rio de Janeiro em 1811. Refere ainda a Elegia de José Francisco Cardoso 
(incluída neste volume em versão bilingue, também traduzida por M. M. B. du 
Bocage), dedicada a D. Rodrigo de Sousa Coutinho, embora na versão manuscrita 
pertencente ao Instituto Histórico do Rio de Janeiro, afirmando nunca ter visto 
a versão impressa. Também Inocêncio desconhece esta Elegia e Borba de Moraes 
na Bibliographia Brasiliana confirma a raridade da mesma.
Sobre o autor destes poemas diz ainda S. Blake que José Francisco Cardoso de Mo-
raes “nasceu na cidade da Bahia a 23 de abril de 1761 e falleceu em 1842 ou 1843. 
Fez em sua patria os estudos de humanidade, indo depois a Portugal e, de volta 
a ella, foi nomeado professor regio da lingua latina, na qual foi um dos brazileiros 
mais versados. Poeta primoroso e apaixonadissimo dos poetas latinos, compoz mui-
tas poesias, quer nessa lingua, quer na portugueza, (...)”.
Encadernação contemporânea em inteira de carneira, cuidadosamente decorada a ouro 
na lombada.
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CASTEL (Ricardo de) & LA CROIX (Demetrius)[BOCAGE (Manuel Maria de Barbosa 
du) (Trad.)] - CASTEL (Ricardo de)
AS PLANTAS. Poema de Ricardo de Castel... traduzidas da II. Edição, verso a verso, debaixo 
dos auspicios e ordem de S. Alteza Real Principe Regente Nosso Senhor, por...Lisboa. na 
Typographia Chalcographica, Typoplastica, e Litteraria do Arco do Cego. M.DCCCI. In-8.º  gr. 
de IV-XV-I-181-I págs. E. no mesmo volume:

——–  [BOCAGE (Manuel Maria de Barbosa du) (Trad.)] - LACROIX (Demétrius).- 
O CONSORCIO DAS FLORES, Epistola De LA CROIX a seu irmaõ, traduzida em verso 
portuguez por... Lisboa. Na Typographia Chalcographica, e Litteraria do Arco do Cego 
M.DCCCI. In-8.º gr. de II-VIII-61-I-II págs.

Primeira edição destas muito estimadas traduções de Bocage, ilustradas com gravu-
ras e vinhetas abertas em chapa de metal executadas nas célebres oficinas da «Casa 
Literária do Arco do Cego».
Ambas as edições apresentam o texto original impresso nas páginas da esquerda, 
acompanhados da respectiva tradução nas da direita. 
O Poema de Ricardo Castel, intitulado As Plantas apresenta nas páginas prelimi-
nares uma “Prefacção do Author”, um “Prólogo do Traductor” e ainda uma “Ex-
plicaçaõ das Figuras”. Para além das cinco gravuras impressas em plena página, o 
volume vem ornamentado com vinhetas que se repetem, no texto original e na 
respectiva tradução de cada um dos quatro Cantos.
O segundo volume, ou O Consórcio das Flores, apresenta nas páginas prelimi-
nares um poema de Bocage intitulado Aos Manes do Immortal Linné dedicado 
ao célebre botânico sueco, e um texto de Advertencia. Edição ilustrada com duas 
belas gravuras também assinadas Eloy e executadas na oficina do Arco do Cego. 
No início do Poema, conforme a edição anteriormente descrita, com uma vinheta 
decorativa que se repete no texto original e na respectiva tradução.
Encadernação inteira de pele, da época. Com pouco importantes manchas de humidade que 
se revelam com alguma intensidade nas folhas de guarda e uma assinatura datada de 1913 
na folha de anterrosto do volume «As Plantas». Volume que apresenta o carimbo de um 
antigo colégio do Porto.  (ver imagem na pág. 14)

BRAGA (Teófilo)
HISTORIA DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA, nas suas relações com a instrucção 
publica portugueza. Lisboa. Por ordem e na Typographia da Academia Real das Sciencias. 
1892-1902. 4 vols. In-4.º de XV-600, 846-II, IV-771-I e IV-656 págs. E.

Exaustivo trabalho de investigação, fonte imprescindível para o conhecimento da 
história de cerca de seis séculos da Universidade de Coimbra e da própria história 
da cultura em Portugal. Edição cremos que única, bastante rara e procurada.
Excelentes encadernações com as lombadas e cantos de pele, profusamente decoradas com 
finos ferros a ouro, em casas fechadas, com nervuras e os respectivos rótulos. Conserva 
as capas da brochura, está só superficialmente aparado à cabeça conservando as restantes 
margens intactas.
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BREVE NOTICIA DA IMPRENSA NACIONAL DE LISBOA. Nova edição. Lisboa. Im-
prensa Nacional. 1869. // NOTICE ABRÉGÉE DE L’IMPRIMERIE NATIONALE DE 
LISBONNE. Nouvelle Édition. Lisbonne. Imprimerie Nationale. 1869. In-8.º gr. de [II]-
IX-I-79-[I]-XI-[III] págs. B.

Invulgar e muito interessante edição em português e francês, a juntar à bibliogra-
fia dedicada a história da Imprensa Nacional e da sua representação na Exposition 
Universelle de Paris”. 
“Quando, em harmonia com o pensamento e as ordens do governo de Sua Mages-
tade, a imprensa nacional se preparou para concorrer á exposição universal, que se 
annunciára em Paris para o anno de 1867, deliberou a administração superior d’este 
estabelecimento encarregar-nos de collegir em um opusculo todos os esclareci-
mentos e noticias estatisticas que podessem contribuir para se avaliar devidamente 
a indole, importancia e adiantamentos da imprensa nacional desde a sua fundação, 
por alvará de 24 de dezembro de 1768.
“Esses esclarecimentos e noticias estatisticas, precedidos de algumas informações 
ácerca das origens da arte typographica em Portugal, e seguidos de um catalogo 
assás desenvolvido dos productos que o estabelecimento ia apresentar ao exame 
e juizo dos industriaes de todo o orbe, saiu com effeito sob o título de Breve noticia 
da imprensa nacional de Lisboa.
A edição que agora apresentamos, publicada sem o prólogo que a precedia e o ca-
tálogo dos produtos expostos, vem acrescentada de “alguns factos occoridos desde 
o anno de 1867 até hoje, bem como, em appendice, a opinião de alguns jornalistas, 
escriptores e outras pessoas distinctas, nacionaes e estrangeiras (...).
“Cremos ser tanto mais necessaria esta publicação quanto é certo que nos ultimos 
mezes principalmente, entre outros alvitres mais ou menos adoptaveis, mais ou me-
nos inspirados no louvavel desejo de melhoramentos e reformas, se tem propalado 
com certa insistencia a idéa da extincção da imprensa nacional como providencia 
de grande alcance economico, e que devia levantar a arte typographica do abati-
mento em que infelizmente jaz. (...)”.

BRITO (Casimiro de)
VIETNAME: em nome da liberdade. Faro, 1967. - Colecção «A Palavra», n.º 8 - [Tipografia 
Cácima]. In-4.º de 13-III págs. B.

Edição do autor de muito raro aparecimento no mercado e de provável restrita 
tiragem.
Impressa em papel azul, com marca de água Almaço, sendo as capas da brochura 
em papel amarelo.
Com uma pequena assinatura do também poeta Polónio Sampaio.
Capa da brochura com alguma sujidade e defeitos superficiais.
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CABEDO (Jorge de)
DE PATRONA // TIBVS ECCLESIARVM REGIAE // coronæ regni Lusitaniæ. // LIBER 
VNVS. // AVTORE. // DOCTORE GEORGIO DE CA- // bedo regio Consiliario, & Pala-
tij Senatore. // AD PHILIPPVM III. HISPANIAE // Regem, & Lusitaniæ II. // [gravura em 
madeira com as armas de Portugal] // CVM PRIVILEGIO // Olisiponne. Ex Officina Georgij 
Rodriguez, Anno 1602. In-4º peq. de XII-249 [aliás 247]-I-XXXII págs. E.

Barbosa Machado refere-se dilatada e muito elogiosamente ao autor, ilustre se-
tubalense, “chegando a possuir os mayores [lugares] quaes forõ Dezembargador 
dos Aggravos na Caza da Supplicaçaõ [...], Procurador da Coroa [...], Chanceller 
da Caza da Supplicaçaõ [...] Dezembargador do Paço, Chanceller mòr do Reyno, 
e Conselheiro de Estado de Portugal na Corte de Madrid [...] e Guarda mòr da 
Torre do Tombo”. Este bibliófilo refere a data do livro como sendo 1603, o que 
não confere com o exemplar presente, embora deva ter razão quanto à data real da 
impressão porquanto todas as Licenças aparecem com data de Setembro, Outubro, 
Novembro e Dezembro de 1602, o que não permitia que a edição fosse estampada 
naquele ano. Jorge de Cabedo dedica este seu livro a “Philippo Catholico, Maxi-
mo, et Potentissimo Regi Hispaniæ huius nominis Tertio, & Lusitaniæ Secundo”.
O frontispício está em boa parte ocupado com uma grande gravura em madeira 
com as armas de Portugal encimadas por um elmo e uma corôa real, de que emer-
ge um dragão alado. Texto em latim e português, a duas colunas, em caracteres 
redondos e itálicos.
Não consta dos mais importantes catálogos particulares portugueses, aparecendo 
apenas, entre os muitos consultados, no de Luís Monteverde e no «Catálogo Ex-
traordinário», 1929, de José dos Santos, proprietário da Livraria Lusitana. Raríssimo.
Encadernação inteira de carneira, da época; restauros sem prejuízo do texto na margem 
interior das duas primeiras folhas, alguns finíssimos picos de traça também marginais e 
insignificantes manchas de água antigas.

CANHANGULO. N.º 1 - Janeiro. 1962 Ano I [a N.º 17 - Maio. 1963]. 2 vols. 17 números 
+ 14 suplementos. E.

Raríssimo jornal policopiado a cores de que não obtivemos qualquer referência bi-
bliográfica, composto e impresso em Angola cremos que entre Janeiro de 1962 
e Maio de 1963 nas Oficinas Gráficas de Canhangulo. 
“Pequeno e despretensioso “O CANHANGULO” pretende apenas ser um repo-
sitório das principais actividades do nosso Batalhão [Batalhão de Caçadores 141 
- Mobilizado em Maio de 1961 após a eclosão da Guerra Colonial em Angola, 
embarcou em Lisboa a 15 de Junho].
Para além dos 17 números publicados entre Janeiro de 1962 e Maio do ano seguin-
te, a colecção reúne os seguintes suplementos: Suplemento do n.º 4 de “ O Ca-
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nhangulo” [Abril 1962]; 1.º Aniversário da chegada do Batalhão a Angola. 25.6.61 
/ 25.6.62 [Junho 1962]; 4 suplementos literários; 1 suplemento desportivo; 4 pu-
blicações extra [1. Exemplo de Português. Cabo de Cipaios da Administração da 
Damba (Manuel João Bengui). Abril/63; 2. Exemplo de Português. Prisioneiro dos 
Mapapas (Paulo Mucanza) Abril /1963; Coragem. Abril/63; A Luta no Norte de 
Angola (Reservado) Junho ou Julho/63.] e ainda, Batalhão de Caçadores 141. 
Semana Cultural. Exposição Fotográfica e de Arte Indigena. Catálogo Geral. Abril 
62; II Semana Cultural [Março 63]; Batalhão de Caçadores 141. II Semana 
Cultural. Monumental Show, apresentado em exclusivo na actual temporada por 
“Organizações Canhangulo” no Clube Recreativo e Beneficiente.
Publicação de humor, passatempo, desporto e cultura, de limitada tiragem, polico-
piada e de limitados recursos gráficos e redactoriais.
Profusamente ilustrada com desenhos e tiras de banda desenhada, maioritariamente 
da autoria de Higino.
Especial destaque merece nesta publicação o trabalho de Manuel da Nóbrega que 
já no n.º 9, assina com responsável pela orientação gráfica desta publicação, tendo 
sido evidente e manifesto o cargo de direcção nos dois primeiros suplementos, não 
sendo tão evidente a sua participação nos dois suplementos que se seguiram.
O primeiro suplemento apresenta 2 serigrafias de M. da Nóbrega e uma fotografia 
colada [quadro de Gaugin]: Do Índice: “MANUEL DA NÓBREGA apresen-
ta o suplemento literário de “O CANHANGULO”; ALBERTINO FONSECA 
apresenta um conto inédito; N. [Nóbrega] fala sobre: “COLÓQUIO”; ALBER-
TINO FONSECA disserta sobre poesia e apresenta um poeta; PERES NEVES faz 
uma introducção ao TEATRO; o Ten. Cor. PEREIRA DE CARVALHO dá-nos 
um aspecto da vida do escritor N. [Nóbrega] apresenta um pintor: GAUGIN; IA-
NHES oferece-nos um extracto da obra de SADOUL, “AS MARAVILHAS DO 
CINEMA”, O Ten. Cor. FERREIRA DE CARVALHO faz crítica: “OS PREGOS 
NA ERVA”; N. [Nóbrega] dá-nos: “NOTICIÁRIO”.
No segundo suplemento Manuel da Nóbrega revela uma vez mais as suas aptidões 
e conhecimento gráfico, literário e artístico. Recorda Nóbrega no EDITORIAL: 
“Dizia-me há tempo um dos componentes do grupo KWY em tom de lamen-
tação, pelo fraco êxito comercial da exposição, na Sociedade Nacional de Belas-
-Artes: “Afinal, em Portugal já se pinta...” Demos-lhe razão. Em Portugal já se 
pinta, Deveríamos, talvez, perguntar-lhe a razão da observação. Não o fizemos. 
Bastou-nos a concretização interior da vaidadesinha lusitana satisfeita...(...)”. Neste 
número, Em separata publica-se “DESTINO”; um conto inédito de Nóbrega; AL-
BERTINO FONSECA apresenta Manuel Bandeira; PERES NEVES escreve sôbre 
TEATRO; N. [Nóbrega) dá-nos uma imagem de PICASSO [artigo ilustrado com 
uma fotografia colada da obra de Picasso «Arlequim com guitarra»; NÓBREGA 
fala a BERNARDO MARQUES; ALBERTINO FONSECA analisa “DESTINO”; 
IANHES apresenta curiosidades de CINEMA, etc. Destacamos ainda no n.º 3 um 
poema de S. Neto Carlas intitulado “Roleta “Varetá”.
Encadernação modesta, de recente execução.
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CARTA ABERTA ao “Senhor Professor Doutor Oliveira Salazar”, datada de 1 de Março de 
1959. 9 folhas dactilografadas. Dim. 22,5 x 34 cm.

“Excelência. O governo a que V. Exª preside e o regime que V. Exª personifica 
têm sido considerados como de inspiração cristã e baluartes da Igreja Católica em 
Portugal. (...) Indícios diversos e persistentes parecem indicar que os serviços de 
repressão do regime admitem e empregam métodos que uma consciência humana 
bem formada não pode tolerar e um espírito cristão tem necessáriamente de repu-
diar. (...). Em 23 de Março de 1957, 72 advogados de Lisboa e Porto fizeram ao 
Governo uma exposição em que referiam o caso de dois detidos falecidos 
no Porto e outras irregularidades, pedindo um amplo e rigoroso inquérito para 
esclarecimento do assunto (...). Mas o mais inquietante libelo que conhecemos 
é o livro “Portugal Oprimido” assinado por Capitão Queiroga (...) O livro descreve 
dezenas de assassinatos, alguns com requintes de sadismo, torturas físicas e morais 
de todo o genero, brutalidades gratuitas, processo de estátua até ao limite da resis-
tência humana, flagelação e espectáculos de sangue, esmagamento de membros, 
queimaduras na vista, redução do homem a uma abjecção imprópria de animais. 
(...) Queriam os signatários poder ser efectivamente convencidos de que tudo 
o que indicam pode ser amplamente esclarecido, salvando inteiramente a respon-
sabilidade de V. Ex.ª e do regime e portanto, também, de certa maneira a sua, já 
que, como católicos, alguma solidariedade sentem com o poder que, no consenso 
público, tem tido o apoio da Igreja. (...) Senhor Doutor Professor Oliveira Salazar: 
(...) Não invocam quaisquer prerrogativas pessoais - que não têm, mas em nome 
dos princípios cristãos a que, como católicos, V. Ex.ª e eles aderem acima de tudo, 
julgam dever da sua consciência exigir um esclarecimento amplo total e definitivo 
às questões que levantaram. Fazem-no sabendo que V. Ex.ª como político deverá 
um dia responder perante a História; e, sobre tudo, como homem e cristão, terá de 
ser julgado por Deus. (...)”
Assinam esta extensa carta, entre outros, o P. Abel Varzim, Alberto de Carva-
lho Martinho Abranches, Alberto Vaz da Silva, António Alçada Baptista, António 
Duarte Arnault, Carlos Manzanares Abecasis, P. César Teixeira da Fonte, Francis-
co de Sousa Tavares, Gonçalo Ribeiro Teles, João Bernard da Costa, José Escada, 
Manuel de Lucena, Manuel dos Santos Lourenço, Manuel Serra, Nuno Teotónio 
Pereira, Octávio Lixa Filgueiras, Orlando de Carvalho, Sophia de Mello Breyner 
Andresen, Vítor Manuel Sant’Ana, Carlos Wengorovius.
Com nota final de que depois da entrega desta exposição “foram presos pela PIDE” 
o P. Abel Varzim, “Grande amigo dos pobres, exemplo vivo de humildade e amor 
cristão, criador de uma obra de recuperação de prostitutas”, João Gomes, P. João 
Perestrelo de Vasconcelos e Manuel Serra.
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CASTELO BRANCO (Camilo)
AMOR DE PERDIÇÃO. (Memórias duma Família). Reprodução fac-similada do manuscrito, 
em confronto com a edição crítica, segundo plano organizado e executado sob a direcção de 
Maximiano de Carvalho e Silva... Estudo prévio histórico-literário de Aníbal Pinto de Castro. 
1983. Real Gabinete Português de Leitura - Rio de Janeiro. Lello & Irmão, Editores - Porto. 
[Oficinas Gráficas de Lello & Irmão-Editores. Porto]. In-fólio de LXXII-III-645-I págs. E.

Edição de características únicas entre as muitas que da obra já foram publicadas, 
porquanto pela primeira vez se dá a conhecer o fac-símile do original manuscrito 
que se conserva no valioso acervo do Real Gabinete Português de Leitura do Rio 
de Janeiro. O manuscrito vem reproduzido em confronto com o texto da edição 
crítica, a quinta, datada de 1879, ainda prefaciada e revista pelo romancista. De sa-
lientar, como elemento valorizador desta edição, a inclusão do importante «Estudo 
Histórico-Literário» do Professor Aníbal Pinto de Castro, trabalho que ocupa as 
páginas XXXVII a LXXVII.
DA MUITO INVULGAR TIRAGEM ESPECIAL, LIMITADA A 70 EXEM-
PLARES NUMERADOS E RUBRICADOS PELOS EDITORES.
Encadernação editorial almofadada, em inteira imitação de chagrin, decorada com doura-
dos e fios vermelhos na lombada e na pasta da frente. Conserva o estojo original de cartão.

CASTRO (Padre Estevão de)
BREVE // APPARELHO, E MODO // facil para ajudar a bem mor- // rer hum Chris-
taõ. // Com a recopilaçaõ da materia de // testamentos, & penitencia; varias // Oraço~es 
devotas, tiradas da Es- // criptura Sagrada, & do Ritu- // al Romano de N. S. P. /&/ Paulo 
V. // Composto pelo Padre Estevaõ de Cas- // tro, Sacerdote professo da Companhia // de 
JESU.  Acresc~entado nesta seg~u- // da impressaõ pelo mesmo Autor. // ––– // EVORA. 
// Com todas as licenças necessarias. // Na Officina da Universidade. // Anno 1672. In-8.º 
de XXIV-336 págs. E. 

Pela primeira vez dada à estampa em 1621, esta muito popular e curiosa obra do 
jesuíta Estevão de Castro é especialmente estimada “pela correcção de sua lingua-
gem, e limpeza de phrase”.
Embora no frontispício venha a indicação de segunda impressão, sabemos que para 
além da edição princeps, a obra foi reimpressa em 1627, 1637 (ou 1639) e 1670, 
sendo esta portanto, salvo erro, a quinta ou sexta da ordem geral.
Consultadas as principais fontes bibliográficas [Inocêncio, Pinto de Matos, Som-
mervogel, Gil do Monte, Gusmão C. Arouca, etc.] verificamos a existência de três 
impressões distintas, datadas de 1672 e com a indicação de terem sido impressas 
na Officina da Universidade de Évora. Confrontadas estas edições, constatamos 
evidentes diferenças, quer no frontispício, quer nos caracteres tipográficos ou nos 
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elementos iconográficos utilizados. Também os erros de paginação distinguem as 
diferentes edições. Por tudo isso julgamos tratar-se num dos casos de edição clan-
destina ou contrafacção da edição original. 
Encadernação em pergaminho, da época, com a lombada manuscrita com o nome do autor. 
Conserva o ex-libris da Biblioteca de Victor d’Avila Perez.

MANUSCRITO COM INTERESSE PARA A HISTÓRIA 
DO HOSPITAL REAL DE S. PAULO.

CASTRO (D. Francisco de Almeida de Melo e) 
CÓPIA MANUSCRITA DE UMA EXPOSIÇÃO AO PRÍNCIPE REGENTE A FAVOR 
DO PRESO DE ESTADO ANTÓNIO DE ALMEIDA, CIRURGIÃO E LENTE DE 
ANATOMIA E DE OPERAÇÕES CIRURGICAS DO HOSPITAL REAL DE S. PAULO. 
[Dim.  aprox.] 20 x 30,5 cm.

D. Francisco de Almeida de Melo e Castro foi Enfermeiro-mor, tesoureiro e Exe-
cutor da Fazenda do Hospital Real de S. Paulo e nessa qualidade faz a presente 
Exposição ao Príncipe Regente a favor do “Prezo d’Estado” António de Almeida, 
“Cirurgiaõ, e unico Lente de Anathomia pratica, e de Operações Cirurgicas do 
m.mo Hosp.al, que se acha no desagrado, e indignaçaõ de V. A. Real; e som.te 
nesta esperança, e Epoteze se rezolve por bem da Humanidade, e dos mizeraveis 
Enfermos, e beneficio do d.to Hosp.al, a expôr na Real Prezença as razois” que 
depois expõe.
“Q.do entrei, Soberano Senhor, na Adm.aõ do dº Hosp.al, o achei em todas as suas 
Repartições, e Classes, hum montaõ de ruinas, e hum sinedrio de malfeitores, q. 
á excepçaõ de alguns poucos Homens de probid.e, se derao as maons pª os rou-
bos e crueldades. Entre os individuos q. se me aprezentaraõ, e q. logo reconheci 
honrado, inteligente e zellozo foi o sobred.º infelis Antonio de Almeida, o qual me 
instruio de todas as noçoens precizas pª huma reforma saudavel, a q. tenho dado 
principio, apezar de mil oppozições, e votos de alguns Professores, e Operarios, 
deametralm.e oppostos. Deo isto motivo, a q. todos se conspirassem publica, 
e particularm. contra o dº Antº de Alm.da; que elles suppozeraõ o unico cauzador 
da indispensavel reforma do dº Hosp.al, e por isso cheios de vingança, e odio, naõ 
tem perdoado por si, e por outros a qualquer perfidia, e trama pª o perderem, 
e desviarem pª sempre do dº Hosp.al.
“Devo acrescentar, q este Facultativo q.to á sua Arte, e Profissaõ he o unico Lente 
de Anatomia Pratica, e de Operaççoins de novos inventos, em q. se fes eminente 
nas Viagens q. fez fora do Reino; sendo por isso m.º util, e necessario ao dº Hosp.
al, e aos mizeraveis Enfermos, q. tem direito sagrado á conservaçaõ das suas vidas. 
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E q.to á sua vida Civil tenho d’elle conhecim.º e trato há m.os annos; sempre o re-
putei hum Vassallo, e Cidadaõ Leal, e obediente ás Leis de V. A. Real, e amante da 
Patria, e da Cauza Publica, sem q. já mais contra elle tivesse a minima suspeita em 
taõ Largos tempos (...)
“Saõ estas, Augustissimo Senhor, as unicas razoins q. me moveraõ a expor-me na 
Real Prezença, a favor d’aquelle Desgraçado, persuadido da sua innocencia; pois 
q. se presumisse o contrario, eu seria o primeiro Delator das suas maldades. (...) 
Comtudo se esse Miseravel commetteo algum erro por leveza e inconsideraçaõ, q. 
os d.os seus Innemigos, e Emulos ou forjáraõ, ou amplificaraõ, parece q. na Real 
Prezença deve merecer alguma compaixaõ, já por q. se naõ deve absolutam. perder 
hu Professor insigne e de novos inventos, util, e necessario ao Estado, e já porq. he 
da Suprema Grandeza, Alta Clemencia dos summos Imperantes desprezar levezas, 
compadecer-se de Loucuras, e perdoar mizerias, attendendo á qualid.de das Pes-
soas, como escreveraõ os Imperadores Theodozio, Arcadio, e Honorio (...)”  

CASTRO (Gabriel Pereira de)
DECISIONES // SVPREMI EMINEN- // TISSIMIQVE SENATVS POR- // TVGALLIÆ 
EX GRAVISSIMORVM // PATRVM RESPONSIS COLLECTÆ. // AD. Gabriele Pereira 
de Castro, illius Senatore grauami- // numque ac appellationum expeditore dignissimo // 
aulæque Regiæ generoso. // Dictæ Reuerendissimo & Illustrissimo D. Magistro eminentissi-
mo // Fratri Antonio de Soto Maior Cæsaræ Maiestatis Philippi // vtriusque mundi Monar-
chæ Confessario dignissimo. // [Brazão de Armas] // Cum facultate S. Inquisitionis, Ordina-
rij, & Regis. // ––– // VLYSSIPONE. // Apud Petrum Craesbeeck Regij Typographi. // Anno 
M.DC.XXI. In-6.º de XXVIII-585-[I]-XXVI págs. E.

Acerca do autor, recomenda Inocêncio a leitura do artigo incluso na Biblioteca 
Lusitana, “tecido de pomposos elogios, conforme ao gosto e estylo do tempo em 
que foi escripto.”
Natural de Braga, Gabriel Pereira de Castro, “Teve por Pays ao Doutor Francisco 
de Caldas Pereira bem conhecido em a República Literaria por suas doutissimas 
obras com que illustrou a Jurisprudencia Cesarea; e a Anna da Rocha de Araujo 
filha do Doutor Antonio Francisco de Alcaçova Procurador da Coroa, e Alcayde 
Mór de Eruededo (...)
“Depois de substituir com grande credito da sua litteratura, e naõ menor emolu-
mento dos seus ouvintes varias Cadeiras da Universidade passou a Dezembargador 
da Relaçaõ do Porto (...) donde foy transferido para a Caza de Suplicaçaõ (...) sendo 
Dezembargador dos Aggravos (...). Corregedor do Crime da Corte a 9 de Agosto 
de 1623 e ultimamente como Cavalleiro professo da Ordem de Christo Procurador 
Geral das Ordens Militares. (...) No seu coraçaõ conservou a justiça em taõ perfeito 
equilibrio que sendo observantissimo das Leys castigava com violencia, absolvia 
com promptidão; perseguia aos vicios, e naõ aos homens, moderando com tal arte 
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a severidade do officio com a brandura do genio que ninguem o culpou de aspero, 
nem experimentou inflexivel. (...) Entre o laborioso exercicio de Senador se ocu-
pava algumas horas ma cultura das Musas depondo a balança de Astrea para tocar 
a Lyra de Apollo em cuja divina Arte competio, e excedeo os mais sonoros Cisnes 
do Parnaso Portuguez. (...)”.
Encadernação contemporânea de pele inteira, com dourados e nervuras na lombada e as 
pastas gravadas a seco.

CASTRO E SOLLA (Conde de)
CERAMICA BRAZONADA. 1928-1930. Of. Graf. do “Museu Commercial”. Lisboa. 
2 vols. In-4º gr. de IV-195-I e IV-194 págs. E.

Obra de obrigatória referência para o estudo da heráldica portuguesa, sendo ainda 
hoje uma das mais procuradas e valiosas de toda a nossa bibliografia artística, por se 
tratar de peça indispensável a antiquários e coleccionadores de cerâmica brasonada.
Primeira edição, confinada apenas a 350 exemplares numerados e assinados, in-
teiramente ausentes do mercado. Embora reeditada em 1992, a edição original 
afirma-se pela qualidade da sua impressão e nitidez das fotografias que revelam os 
pormenores dos exemplares descritos.
Além das páginas de texto os volumes contam 228 estampas em papel couché, di-
vididas por ambos os volumes, estampas que reproduzem raríssimas e valiosíssimas 
peças de cerâmica brasonada, no texto proficientemente estudadas.
Luxuosas encadernações de pele inteira, cuidadosamente gravadas a ouro nas lombadas 
e pastas. Com os respectivos dizeres e outros elementos decorativos: nas pastas da frente, 
com o brazão heráldico do 2.º Conde de Castro e Solla, o nome do autor, o título e a data; 
nas posteriores, com o brazão de Armas de Portugal. As lombadas, com nervuras e bonita 
composição em casas fechadas.
Com todas as capas da brochura preservadas, está dourado à cabeça e conserva as restantes 
margens integrais.

CHAGAS (João)
PAMPHLETO. Porto, 21 de dezembro de 1893 [a 3 de Junho de 1894]. [Editor: Gabriel José 
Gomes de Lima; a partir do 2.º número: Abílio Francisco de Jesus Meirelles. Typographia 
Occidental. Porto]. 1893-1894. 13 números de 8 págs. cada. In-4.º gr. E.

Colecção completa deste raro periódico cuja redacção se deve exclusivamente 
a João Chagas, figura controversa e de grande destaque entre os republicanos do 
primeiro quartel do século XX em Portugal.
Com interesse para a história política da época, este jornal foi impresso logo após o 
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regresso de João Chagas do Degredo a que foi condenado em 1891, tendo sido liber-
tado graças a uma amnistia decretada em favor dos criminosos políticos da classe civil.
A título de Editorial, João Chagas dá o mote logo no número inaugural: “Per-
guntam-me se esta obra será violenta. Violenta em que sentido? Uma obra d’esta 
natureza póde ser violenta, pelo pensamento ou pela fórma. Pelo pensamento esta, 
sem duvida, será violemta. porquanto tudo quanto eu disser será a verdade – vio-
lencia, e o castigo – violencia. Com effeito, como poderia eu ser benigno, quando 
tudo é cruel! (...) O pamphleto não é uma obra inquieta, como o jornal; por isso, 
não divaga, como a opinião, não é varia como os dias que passam. O pamphleto 
premedita-se. Traz um fim, quer qualquer cousa. Não se lança ao accaso na lucta; 
tem um plano e um itinerario. (...)”.
Encadernação moderna, com lombada e cantos em pele. O primeiro número tem a margem 
direita reforçada com papel do Japão e os 9.º e 10.º uma mancha de humidade.

CIRCULO CAMONIANO. Revista Internacional. Joaquim de Araujo - Director. Volume I 
(1889-1890); [Volume II. 1891-1892]. Redacção, 656, Santa Catarina, 656. Porto. [Typogra-
phia Elzeviriana]. 2 vols. In-4º gr. de 391-I e 220 págs. E. em 1.

Muito valiosa e raríssima publicação, completa, cuja tiragem total se limitou a 56 
exemplares numerados.
Edição de grande pureza gráfica como todas as publicadas por responsabilidade de 
Joaquim Araújo ou das que saíram dos prelos da Tipografia Elzeviriana.
Textos de Alberto de Oliveira, Alexandre Salomon, Aníbal Fernandes Tomás, 
António Carvalho Monteiro, Brito Aranha, Camilo Castelo Branco, Carlolina 
Michaëlis de Vasconcelos, Conde du Puymaigre, Duque de Palmela, Ferdinand 
Denis, Adolfo Coelho, Gabriel Monod, Gabriel Pereira, Gaston Paris, Joaquim de 
Araújo, Joaquim Martins de Carvalho, Oliveira Martins, Joaquim de Vasconcelos, 
Luciano Cordeiro, Luís de Camões, Manuel Pinheiro Chagas, Marquês de Xerez 
de los Caballeros, Maxime Formont, Prospero Peragallo, Sousa Viterbo, Teófilo 
Braga, Tommaso Canizzaro, Wilhelm Storck, Xavier da Cunha, Conde de Samo-
dães, António Feliciano de Castilho, Ramos Coelho, Antero de Quental e Visconde 
de Juromenha, entre outros, portugueses e estrangeiros.
Entre as gravuras incluídas na publicação destacamos os retratos de Camões, Mor-
gado de Mateus, Duque de Palmela, Camilo Castelo Branco, Diogo do Couto 
e Antero de Quental.
Não foram impressas as páginas de rosto e anterrosto do 2.º volume.
Excelente encadernação inteira de pele vermelha, assinada Invicta-Livro, artisticamente de-
corada com nervuras e ferros gravados a ouro na lombada, tendo as pastas, ao centro e a ouro, 
um losango cercado nas margens por ferros de roda cuidadosamente aplicados.
Conserva as capas dos fascículos e todas as margens intactas. 

24

Ref. 35878
3.000 €

LIVRARIA MANUEL FERREIRA



.../...

CODIGO // ADMINISTRATIVO // PORTUGUEZ, // ou // Decreto de 18 de Março de 1842. 
// Ao qual se ajunta // Um Indice Alphabetico e remissivo. // [Armas de Portugal]. // COIMBRA: // 
NA IMPRENSA DA UNIVERSIDADE. // -- // 1842. In-8.º peq. de II-159-[I] págs. E.

Edição original do Código administrativo  de 1842, publicado logo após a tomada de 
posse do governo presidido pelo Duque da Terceira, fortemente influenciado por Cos-
ta Cabral, então ministro do Reino, que acabou por emprestar o seu nome ao período 
da história portuguesa que medeia entre 1842 e 1846, conhecido por Cabralismo.
Frontispício decorado com uma cercadura que margina a folha enquadrando os 
respectivos dizeres.
Com numerosas páginas manuscritas na margem.  Encadernação com lombada de pele, da 
época, gravada a ouro.

COELHO (F. Adolfo)
OS CIGANOS DE PORTUGAL. Com um estudo sobre o calão. Memoria destinada 
á X Sessão do Congresso Internacional dos Orientalistas. Lisboa. Imprensa Nacional. 1892. 
In-8.º gr. de VIII-302-II págs. B.

Dos primeiros, mais interessantes e completos trabalhos de quantos no seu género 
se tem publicado em Portugal, assim dividido: A lingua dos ciganos de Portugal; 
O calão ou gíria portuguesa e suas relações com a lingua dos ciganos; História e 
esboço etnográfico dos ciganos de Portugal com dois apêndices: um contendo do-
cumentos, outro sobre os ciganos do Brasil.
Edição cuidada, impressa sobre papel de escolhida qualidade.
Exemplar cuidado e por abrir, com dedicatória de apreço do autor.

COLECÇAO DAS LEIS PROMULGADAS E SENTENÇAS PROFERIDAS NOS CASOS 
DA INFAME PASTORAL DO BISPO DE COIMBRACOLLECÇÃO // DAS LEYS // 
PROMULGADAS, // E // SENTENÇAS // PROFERIDAS // NOS CASOS // DA INFA-
ME PASTORAL // DO BISPO DE COIMBRA // D. MIGUEL DA ANNUNCIAÇÃO: // 
DAS SEITAS // DOS JACOBEOS, E SIGILLISTAS, // QUE POR OCCASIÃO DELLA 
SE DESCUBRIRAM // NESTE REINO DE PORTUGAL: // E DE ALGUNS EDITAES // 
CONCERNENTES ÁS MESMAS PONDEROSAS MATERIAS. // [Gravura com as armas 
reais de Portugal] // LISBOA // NA REGIA OFFICINA TYPOGRAFICA // ANNO MDC-
CLXIX. In-8.º de XIV-521-I págs. E.

Com interesse para a história do jacobinismo e da questão religiosa conhecida por Si-
gilismo que culminou com a prisão do bispo de Coimbra D. Miguel da Anunciação, 
cuja sentença, assinada por Frei Manuel do Cenáculo e por Frei Inácio de S. Caetano, 
condenava “a falsa, infame sediciosa pastoral” que como tal, foi pública e simbolica-
mente queimada.
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Esta questão dos sigilistas e jacobeus fez caír em desgraça o Bispo-Conde de Coimbra 
D. Miguel da Anunciação, considerado como “um dos jacobeus mais exaltados, sen-
do tido e havido como chefe e fautor d’esta seita e da dos sigillistas. Em 8 de novem-
bro de 1768 atreveu-se a publicar uma pastoral subversiva, combatendo as ordens do 
papa Ganganelli, que tendo colhido provas certas de que o partido dominante em 
Roma induzira a seita jacobea a conspirar contra o governo de D. José, que expulsou 
os jesuítas, entregara os criminosos á justiça do governo do marquez de Pombal”, 
como se lê no magnífico Dicionário de Esteves Pereira e Guilherme Rodrigues.
A pastoral foi declarada “falsa, sediciosa e infame” sendo rasgada e publicamente 
queimada com pregão na Praça do Comércio; “Até 23 de fevereiro de 1777 [Fr. Mi-
guel da Anunciação] conservou-se preso e incommunicavel no forte de Pedrouços, 
onde recebia grosseiros tratamentos, e deveu a liberdade a D. José, que proximo 
a morrer (...) concedeu perdão a todos os presos do Estado”.
Para além da “Sentença da Real Meza Censoria contra a Pastoral manuscrita, e datada 
de 8 de Novembro proximo passado, que o Bispo de Coimbra D. Miguel da Annun-
ciação espalhou clandestinamente pelos Parocos da sua Diecese, proferida no dia 23 
de Dezembro de 1768”, constam do volume o “Juizo decisivo que a Real Meza Cen-
soria com o pleno concurso de todos os seus Deputados, e assistencia do Procurador 
da Coroa estabeleceo de uniforme acordo nas repetidas Sessões, que nella se tiveram 
em execução do decreto de 18 de Janeiro de 1769 em que Sua Magestade man-
dou ver, e consultar o livro intitulado Theses, Maximas, Exercicios, e Observancias 
Espirutuaes da Jacobea.”, a “Sentença da Real Meza Censoria sobre o dito Juizo 
Decisivo”; o “Memorial sobre o Scisma do Sigillismo que os denominados Jaco-
beos, e Beatos levantaram neste Reino de Portugal (...) apresentado na Real Meza 
Censoria pelo Doutor Joseph de Seabra da Silva Desembargador da Casa da Suppli-
cação, e Procurador da Coroa (...)”; “Compendio historico dos factos do Sigillismo 
neste Reino de Portugal”; “Discurso Juridico sobre a indispensavel necessidade que 
ha de se abolir o pernicioso Scisma do Sigillismo e sobre os meios, e modos de o 
arrancar pelas suas raizes.”
De págs. 253 a 309 veêm as Provas justificativas.
Publicação de escasso aparecimento no mercado.
Encadernação em carneira, da época.

COLLECÇÃO DE POESIAS INEDITAS DOS MELHORES AUTORES PORTUGUE-
ZES. Lisboa. Na Impressão Regia. Anno 1809. [II vol.: Na Nova Offic. de João Rodrigues 
Neves, 1810; III vol.: Na Offic. de Joaquim Rodrigues d’Andrade, 1811]. 3 vols. In-8.º peq. 
de 191-I; 190 e II-180 págs. E.

Borba de Moraes na «Bibliografia Brasileira do Período Colonial» regista a edição 
que considera famosa antologia, dando nota das poesias de autoria de poetas nasci-
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dos no Brasil [José Basílio da Gama, Cláudio Manuel da Costa, Inácio da Silva Alva-
renga, Francisco de Melo Franco], entre os restantes figuram os nomes de António 
Diniz da Cruz e Silva, Francisco Manuel do Nascimento, Cláudio Manuel da Costa, 
José Anastácio da Cunha, Almeno [José Maria da Costa e Silva], Teodoro de Sousa 
Maldonado, Gonçalo Vicente Portela, Joaquim Inácio de Seixas, Alfeno Cynthio 
[Domingos Maximiano Torres], Elpino Nonacriense [A. Diniz da Cruz e Silva].
Do prefácio do autor: “(...) Compõe-se esta Collecção principalmente de Poesias 
Ineditas, e isso mesmo deixa ver o seu titulo. Colligírão-se com tudo tambem al-
gumas impressas, mas que já se tem feito raras, as quaes por isso não podémos 
dispensar-nos de colligir, sem incorrermos em a nota de ingratos á Patria, e aos 
manes de seus Autores. (...)”.
Com anotações manuscritas no final de alguns dos poemas que acrescentam ainda os nomes 
de Ricardo Raimundo Nogueira, Domingos Monteiro de Albuquerque Amaral, Catarina 
Viscondessa de Balsemão e Francisco Xavier Monteiro de Barros.
Com a assinatura de Alberto Carlos Freire d’Oliveira (Coimbra 1862), provável autor 
das notas manuscritas.
Encadernações da época com defeitos nas lombadas.

CONCEIÇAO (Fr. Apolinário da)
DEMONSTRAC,AM // HISTORICA // DA PRIMEIRA, E REAL PAROCHIA // de 
Lisboa de que he singular Patrona, e Titular // N. S. DOS MARTYRES. // DEVEDI-
DA EM DOUS TOMOS, // TOMO PRIMEIRO, // EM QUE SE TRATA DA SUA 
ORIGEM, // e antiguidade, e se mostra a sua Primasia, a respeito // das mais Parochias 
da mesma Cidade. // ... // LISBOA: // Na Officina de IGNACIO RODRIGUES. // — // 
Anno de MDCCL. In-8.º gr. de XXXVI-531-I págs. E.

Muito invulgar e curiosa espécie bibliográfica olisiponense – de que apenas foi 
publicado este volume - com interesse para a história das antiguidades de Lisboa 
desde a sua conquista, mas também para a da extinta freguesia dos Mártires, da sua 
ermida destruída durante o Terramoto de 1755, do hospitalinho ou albergaria da 
Irmandade de Santo António dos Nobres do Convento de S. Francisco, da capela 
de Nossa Senhora da Graça, dos palácios reais e outros de famílias ilustres situados 
no limite desta paróquia.
Fr. Apolinário da Conceição, natural de Lisboa, foi franciscano da Província do Rio 
de Janeiro, Procurador Geral e Cronista da sua Província.
Inocêncio refere-se ao autor e às suas obras considerando que “O estylo e lingua-
gem d’estas obras nem sempre são puros e correctos, como seria para desejar, e bem 
mostram que seu auctor escrevia de curiosidade, faltando-lhe os estudos necessarios. 
Mas para resgatar este defeito offerecem muitas noticias locaes, e particularidades ás 
vezes interessantes. Pelo que não pode reputar-se inutil a lição d’ellas, tanto para os 
portuguezes, como para os brasileiros com quem o auctor viveu por muitos annos.”
Encadernação antiga, não contemporânea, com lombada de pele, imperfeita.
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CONDE DA CUNHA
CARTA DA ESPOSA DO CONDE DA CUNHA PARA SEU MARIDO, datada de “Lisboa 
28 de Novembro de 1804”. Dim. 21 x 30 cm.

Curiosa carta da esposa do Conde da Cunha [José Vasques Álvares da Cunha - 
2.º Conde da Cunha, marido de D. José Maria Vasques Álvares da Cunha] para seu 
marido, onde refere o embarque da Família Real para o Brasil e descreve curiosos 
episódios com ele relacionados, avultando a cena de pancadaria entre os frades de 
Mafra: “Os frades de Mafra já quebraraõ pernas e deraõ facadas uns nos outros.” Re-
ferências ao Marquês de Abrantes, D. Francisco de Noronha, ao Conde de Castro 
Marim, a Luís de Vasconcelos, etc.  (ver imagem na pág. 28)

CONTRAGUIA // PARA // OS NOVATOS DO PARNASO. // Resposta crîtica // Á Car-
ta metrica de guia, enxertada em prosa, que // para os Crioulos da Universidade, publicou 
Bei- // jamin Bernardino de Albuquerque e Faro, // natural do Porto, e Donato da Religiaõ 
// mendicante dos Poétas. // DEDICADA // AO SENHOR // ANTONIO RODRIGUES 
// FLORES, // Meirinho desta Universidade, e antigo // Professor da Poezia. // POR // Nin-
guem de tal cousa, natural de Nenhures, // Auctor nunca visto, e Cursante em // nenhuma 
Faculdade. // COIMBRA: // Na Officina de FRANCISCO DE OLIVEYRA, // Im-
pressor da Universidade, e do Santo Officio, // Anno de 1747. In-8.º gr. de XXIV 
págs. inums. Desenc.

Raro folheto em verso, de resposta á Carta de Guia para Novatos, vida importante, 
ou química proveitosa, que um tratante envia a um amigo seu para cursar a Uni-
versidade de Coimbra, com grandeza na côdea, e chelpa [Bojamé Bernardino de 
Albuquerque e Faro], incluída desde 1746 no Palito Métrico de António Duarte 
Ferrão [aliás, João da Silva Rebelo].
Acerca desta «Contraguia para os Novatos do Parnaso», dada à imprensa um 
ano após a publicação da mais antiga edição conhecida do Palito Metrico 
[1746] e nunca incluída em edições posteriores, apenas registamos o exemplar 
descrito no «Catálogo da Colecção de Miscelâneas» [Tomo 5.º; vol CDXXXI, 
n.º 7018].

CORREIA (Natália)
POESIA DE ARTE E REALISMO POÉTICO. [Lisboa. 1958?]. In-8.º de 26-IV-[II] págs. B.

Opúsculo de limitada tiragem, integrado na colecção surrealista «A Antologia em 
1958», organizada por Mário Cesariny. Com uma estampa em separado repre-
sentando o «Processo de desintegração nuclear obtida no Instituto Max Planck, 
Gotinga». 
Com uma pequena assinatura na folha de guarda.
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CORTESÃO (Judite Dória)
GOMES LEAL. A Mulher e o Amor. Dissertação de Licenciatura em Filologia Românica 
apresentada á Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Lisboa. 1967. In-4.º gr. 
de II-257 ff. B.

Publicação de muito restrito número de exemplares mimeografados de um original 
dactiloescrito.
Do índice: Edições sem data; Traduções e versões de obras estrangeiras feitas por 
Gomes Leal; Traduções de obras de Gomes Leal feitas por estrangeiros; colabora-
ção dispersa em jornais e revistas, prefácios, discursos, conferências, manuscritos; 
Jornais ou Revistas em que colaborou (ou teria colaborado); Bibliografia sobre Go-
mes Leal; Bibliografia consultada.

COSTA (Fr. Agostinho da)
DAVID // PENITENTE. // DISCVRSOS // MORAES, // PREGADOS // PELLO R. P. 
FREY AGVSTINHO // da Costa, Lente de Moral da Ordem // DE // S. AGVSTINHO 
// NATVRAL DA VILLA DE MELLO, // Nas Tardes dos Sabbados da Quaresma, que se 
celebràraõ no // Convento de Nossa Senhora da Graça de Lisboa. // Anno de 1682. // Com 
sete Sermoens da Semana Santa: // LISBOA. // Na Officina de DOMINGOS CARNEYRO, 
// --- // Com todas as licenças necessarias. // Anno M.D.C.LXXXV. In-8.º de VIII-257-XV 
págs. Desenc.

Frei Agostinho da Costa, natural da Villa de Melo da Provincia da Beira [Gouveia], 
professou o hábito de Eremita de Santo Agostinho no Convento de Évora a 15 de 
Agosto de 1642.
Reúne o autor neste livro 6 palestras ou discursos “que prégou com grande acei-
taçam, & aplauso do auditorio, neste Convento de N. S. da Graça, com o titulo de 
David Penitente, como também os sete Sermoens adjuntos prégados  pello mesmo 
Autor na Semana Santa em graves auditorios. (...)”. [Assuntos deste livro. David 
Penitente: Do Conhecimento proprio; Da Dor do bem perdido; Da Vergonha do 
peccado; Do Temor do castigo; Da Esperança do premio; Do Triunfo da Peniten-
cia. Semana Santa: Das Lagrimas de Sam Pedro; Da Conversão do bom Ladrão; 
Do Mandato; Dos Santos Passos; Do Calvario; Do Descendimento; Da Soledade.]
No Primeiro escrínio bibliográfico da Bib. de Rodrigo Veloso, José dos Santos des-
creve sob o n.º 1249 um exemplar com as armas de Thome Chacon, Arcediago de 
Sé de Évora, impressas ao alto da segunda folha.
Entre os exemplares conservados na B. N. P. existem dois com o brasão de armas 
referido por José dos Santos e outro com falta da respectiva folha. Este último, des-
crito na «Bibliografia das Obras impressas em Portugal no século XVII» de 
J. Gusmão C. Arouca.
No «Catálogo dos Reservados» da Bib. Geral da Universidade de Coimbra, embora 
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sem qualquer menção particular, vem descrito um exemplar que, conforme apura-
mos, não tem impresso o brasão de Armas referido por José dos Santos.
No Catalogue de la Bibliothèque de M. Fernando Palha, aparece o seguinte 
comentário: “Ouvrage estimé, dont l’auteur, cité par Barbosa, á été omis par 
Innocencio”.
Conforme o exemplar recenseado no «Catálogo dos Reservados» da B. G. U. C., 
também o que agora descrevemos apresenta em branco, na folha de Dedicatória, 
o espaço destinado à gravura com as Armas de Tomé Chacon.

COUTINHO (José Joaquim da Cunha de Azeredo) [Bispo de Elvas]
ENSAIO ECONOMICO SOBRE O COMMERCIO DE PORTUGAL E SUAS COLO-
NIAS, offerecido ao Serenissimo Principe da Beira o Senhor D. Pedro, e publicado de ordem 
da Academia Real das Sciencias... Segunda edição corrigida, e accrescentada pelo mesmo 
auctor. Lisboa. Na Typografia da Academia Real das Sciencias. Anno M. DCCC. XVI. In-
-8.º gr. de XXIII-I-201-V págs. E.

Segunda edição, corrigida e acrescentada, bastante rara e procurada.
A obra divide-se nos três seguintes capítulos: «Dos interesses que Portugal pode 
tirar das Colonias do Brasil»; «Sobre os interesses que Portugal pode tirar das suas 
Colonias nas tres partes do Mundo»; «Sobre os interesses de Portugal para com as 
outras nações».
A págs. 181 vem uma Memoria sobre o Preço do Assucar, já integrada na edição 
original, mas agora novamente corregida, e acrescentada pelo mesmo auctor.
No Diccionário Bibliographico Brazileiro, Sacramento Blake refere o autor, sa-
lientando que “Pelo facto de serem patenteadas á Europa, nessa época, as opulencias 
das possessões portuguezas e muitas particularidades, que eram ainda desconheci-
das, relativamente ao vasto e rico continente americano, esta obra não foi, como 
deveria ser, bem acceita pela metropole, ao passo que obteve applausos de estran-
geiros eruditos (...)
O autor, de naturalidade brasileira, estudou humanidades no Rio de Janeiro tendo 
vindo para Portugal estudar na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 
em 1775, três anos depois de iniciada a reforma Pombalina. Foi nomeado arcediago 
da catedral do Rio de Janeiro, lugar que não chegou a assumir, pois optou pelo de 
deputado do Santo Ofício de Lisboa. Eleito bispo de Pernambuco voltou ao Brasil, 
onde desempenhou também nessa capitania os cargos de director geral dos Estudos 
e de Governador interino. Eleito bispo de Bragança e Miranda em 1802, nunca 
chegou a tomar posse do cargo por desistência da renúncia do seu antecessor aca-
bando por ser transferido em 1806, para o bispado de Elvas, em cuja diocese per-
maneceu até 1818, altura em que lhe foi atribuída a função de inquisidor-geral que 
cumpriu até 1821 quando foi decretada a extinção do Tribunal do Santo Ofício. 
Nesse ano foi eleito deputado pelo Rio de Janeiro às Cortes Gerais e Constituintes 
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na Nação Portuguesa, tendo falecido dois dias após a abertura dos trabalhos. Foi 
membro da Academia Real das Ciências de Lisboa.
Anexado ao volume vem o Alvará de 22 de Março de 1781, assinado pelo Visconde 
de Villanova de Cerveira, onde El-Rei concede á Academia das Sciencias, Privilé-
gios de impressão.
Encadernação recente com lombada de pele. Exemplar por aparar, com uma mancha de 
humidade no canto superior externo das últimas folhas. Com restauro de papel no anter-
rosto e outras pequenas intervenções de restauro.

CUNHA (Alfredo da) 
O VINGADOR. Porto - 1877. Bloco manuscrito com 44 folhas. [Dim. 10x25 cm].

Curioso manuscrito, com emendas, de um romance que julgamos inédito e prova-
velmente redigido por Alfredo da Cunha [Zephyro] (1863-1942), contava apenas 
14 anos de idade.
João Paulo Freire (Mário) no «Segundo volume de Poetas Portuenses» diz acerca 
deste autor: (...) chama-se Alfredo da Silva Cunha, e nasceu no Porto, freguezia de 
S. Nicolau, a 8 de março de 1863.
“Vive em Villa Nova de Gaya, na Raza, em um chalet que tem um primoroso parque 
cheio de magnificas plantas. (...) É um bom cavaqueador, floricultor distincto, e um 
botanico apreciavel. (...) Publicou em volume algumas das suas producções com 
o titulo «Os Meus Versos». Tem no prelo dois livros - «Redondilhas» - «Sonetos». 
Tem colaborado nos jornais, «A Luz», «A Patria», «Jornal de Noticias», «Montanha», 
«Imparcial de Moncorvo», «Luz do Operario», «Setubalense» e «Cócórócó».”

[DIAS (Miguel António)]
BIBLIOTHECA MAÇONNICA, ou Instrucção Completa do Franc-Maçon. Comprehen-
dendo 1º A Historia da Maçonnaria desde a mais alta antiguidade até hoje; 2º O Ritual de 
todos os gráos da Maçonnaria; 3º A Guia do Architecto; 4.º A Maçonaria d’Adopção; 5º Huma 
Collecção de Discursos para todos os gráos e festas das ordens; 6º Os Estatutos geraes e par-
ticulares dos principaes Orientes da Europa; 7º Modelos de Correspondencia official e cere-
monias; 8º Hum Vocabulario Maçonnico. Obra dedicada aos Orientes Lusitano e Brasiliense 
por um Cav.·. Rosa-Cruz. (...). 1834-1842. 6 vols. E.

Colecção completa desta interessante e muito rara publicação, documentada com 20 
estampas (11+9), cujo primeiro e quarto volumes datam de 1834 [Paris, Na Officina 
Typographica de Casimir], o segundo e terceiro de 1840 [Paris, Na Officina Typo-
graphica de Beaulé] e os dois últimos, com o título «Bibliotheca Maçonica ou Re-
gulador Instructivo e completo do Franc-Maçon» de 1842 [Imprim. de J.-B. Gros].
Inocêncio refere esta publicação dizendo: “(...) N’esta obra, que não traz expres-
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so o seu nome [Miguel António Dias], mas que lhe é geralmente attribuida, sem 
que elle jamais recusasse a paternidade (e cuja propriedade ficou pertencendo ao 
livreiro-editor J. P. Aillaud), tractou unicamente da exposição do rito francez, ou 
moderno. Em 1842 se ajuntaram à dita obra mais dous volumes, nos quaes se expõe 
egualmente o rito escossez. (...)”.
Do «Prólogo»: “He natural que alguns Maç.·. zelosos taxem d’indiscrição a inge-
nuidade, com que de certo modo revelamos alguns de seus mysterios: entretanto, 
pareceo-nos que a publicação de certas verdades seria muito menos nociva á Ord.·. 
Maç.·. do que não tem sido o ridículo. Em que a Maç.·. se tem deixado cair pela 
falta dginstrucção, e de livros. (...).
“Contribuirão para o total d’esta obra quasi todos os escritos Maç.·. até 1833. Pou-
cas copias fizemos; mas a maior parte das vezes recorremos a extractos; por ser nos-
so fim o reunir em poucos Ivoumes [sic] o precioso, disperso em muitos, e d’um 
preço exorbitante. (...)”
O autor, natural da Covilhã, foi liberal perseguido pela facção absolutista, tendo-se 
exilado em vários paízes da Europa. Pertenceu às lojas Emigração Regenera-
dora e Regeneração 20 de Abril. A. H. de Oliveira Marques, diz no «Dicionário de 
Maçonaria Portuguesa» que para além de vários artigos, publicou obras sobre Ma-
çonaria, “todas elas bem documentadas e, ainda hoje, de consulta indispensável ao 
ritualista e ao historiador.” Opinião facilmente confirmada pelas imensas refe-
rências que o autor mereceu  de Graça e J. S. da Silva Dias na obra «Os Primórdios 
da Maçonaria em Portugal».
Encadernações editoriais em cartão, mal cuidadas, impressas com dizeres e imagens de 
simbologia maçónica.

DINIZ (Júlio)
POESIAS. Porto. Typographia do Jornal do Porto. 1874. In-8.º de 247-I págs. E.

Um dos mais invulgares livros do consagrado autor de alguns dos mais populares 
romances da literatura portuguesa oitocentista. Primeira edição.
Encadernação da época com lombada de pele inteira, gravada a ouro na lombada. Com 
pequenos defeitos superficiais e o rótulo parcialmente rasgado.

Doutrina de SantoThomas q dois requizitos ha de ter o remedio quando se procura em coizas 
tamanhas [MANUSCRITO SOBRE JUDEUS E CRISTÃOS-NOVOS]. Dout.na (palavra 
ilegível) de S.to Thomaz q dois re / quizitos ha de ter o remedio quando se procura / em 
coizas tamanhas a saber.= Supor opeor, e expli / car o q for mais seguro Conformandose com 
esta / dout.na c aquella q venho a persuadir q a gente / Cazeira, e de nasçaõ Hebrea Cometeria 
o Cazo pre / zente; a sim p.lo hauerem feito em outros reinos, Co / mo toquei asima Como 
neste  em q vimos padeçer / Simaõ Pires (Solis?) por elle obrigando mais a probalid.e deste 
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juizo o ver, q estando este r.no cheyo de here / ges 28 annos Como todos vimos senaõ atreueo 
algu/ a taõ estupendo dezatino, e susedeo depois de hes fal / tarem com o q se vem a cahir no 
tantas vezes disputado; / e desutido sobre se dar rem.º pª se atalhar nestes reinos / o judaismo 
q naõ poderá de ser m.tº violento; E pª q diga / a V. A. o q sinto pre suporei e dilatarei alar / 
gandome hum pouco o seg.te.  Dim. 21 x 31 cm. 16 ff.

Depois do extenso título acima transcrito, o manuscrito, cremos que do século 
XVIII, inicia-se assim: “Sendo no anno de 1492 expulsos de Cas.la pl.os Reys Cath.
os D. Fernd.º e D. Izabel vinte mil cazas de Judeos, q. naquelle R.no havia lhes deo 
El Rey D. Joaõ 2º Lic.ª p.ª estarem em este reino certo (?) com cond.am q naõ sa-
hindo dentro delle ficariaõ todos catiuos (...)”
Manuscrito com apostilas marginais referentes às fontes utilizadas pelo autor destes co-
mentários.  (ver imagem na pág. 33)

EXPOSITION PORTUGAISE DE L’ÉPOQUE DES GRANDES DÉCOUVERTES 
JUSQU’AU XXe SIÈCLE. [Paris, sur les Presses de MM. Gauthier-Villars et Cie. S.d.]. 
In-4.º gr. de 76-IV págs. e XXIV ff. de estampas. B.

Catálogo prefaciado por José de Figueiredo [Comissaire du Gouvernement Por-
tugais pour l’Exposition]. Ilustrado com reproduções fotográficas dos painéis de 
S. Vicente e de outras importantes pinturas portuguesas, tapeçarias, uma iluminura 
manuelina de um dos livros da «Leitura Nova» e uma fotogravura da Custódia de 
Gil Vicente. Capítulos sobre manuscritos e livros, pintura, tapeçaria, ourivesaria, 
cerâmica, móveis, etc.

FERREIRA (Vergílio)
MANHÃ SUBMERSA. Romance. Lisboa. 1954. [Sociedade de Expansão Cultural]. In-8.º 
de 234-II págs. B.

Primeira e invulgar edição de uma das importantes obras de Vergílio Ferreira. Ini-
cialmente intitulado Cavalo Degolado, foi proibido pelos serviços de censura.
Edição ilustrada com cinco gravuras impressas em plena página de Charrua.
Capa da brochura ilustrada a duas cores, da autoria do mesmo artista plástico.

FIGUEIREDO (Alphonse de)
LE PORTUGAL. Considérations sur l’état de l’administration, des finances, de l’industrie 
et du commerce de ce royaume et de ses colonies. Par Alphonse de Figueiredo ancien em-
ployé du ministère des finances Consul de première classe à Newcastle. [Armas de Portugal] 
1873. Lallenant Frères, Imprimeurs, Lisbonne. Fournisseurs de La Maison de Bragance. 
In-8.º gr. de II-VII-I-354-II-X-II-IV págs. B.
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Obra muito estimada e importante documento para todos quantos procuram de-
talhadas informações acerca da organização política, administrativa, judicial, mi-
litar e eclesiástica em Portugal, instrução pública, finanças, colónias, indústrias, 
comércio e navegação.
Edição profusamente documentada com mapas estatísticos impressos nas páginas 
de texto.
Encadernação da época em chagrin vermelho, com um brasão que não soubemos identificar 
gravado a ouro na pasta da frente; com os respectivos dizeres, nervuras e ferros gravados 
a ouro na lombada, e com as pastas enquadradas por ferros gravados a seco e ouro. Com 
corte das folhas brunido a ouro fino.
Com alguma sujidade ou acidez nas folhas de guarda, no frontispício e nas folhas preliminares.

FIGUEIREDO (António Pereira de) [1725-1797]
COMPENDIO // DA // VIDA E ACÇOENS // DO VENERAVEL // JOAÕ GERSON, // 
CANCELLARIO DA UNIVERSIDADE // de Pariz. // Chamado por Antonomasia // O DOU-
TOR CHRISTIANISSIMO. // Formou-o dos seus mesmos Escritos, e das Actas // do Con-
cilio de Constança, e de outros Do- // cumentos Originaes, // ANTONIO PEREIRA // DE 
FIGUEIREDO, // Deputado Ordinario da Real Meza Censoria, e Official // de Linguas da 
Secretaria de Estado dos Negocios // Estrangeiros. // Que o dedica e consagra // AO ILL. 
E EXCELL. SENHOR // CONDE // SECRETARIO DE ESTADO. // LISBOA, // Na 
Officina de ANTONIO VICENTE DA SILVA. // Anno MDCCLXIX. // (...) // In-8.º 
de XXX-231-I págs. E.

Uma das obras mais invulgares da longa bibliografia de Pereira de Figueiredo, 
dedicada ao Conde Secretário de Estado, futuro Marquês de Pombal. Apesar de 
subsidiário, com interesse para a bibliografia relativa à perseguição dos Jesuítas 
e condenação dos Távoras.
Jean Charlier Gerson [1363-1429], erudito e célebre teólogo francês, também 
conhecido como doctor christianissimus, chanceler da Universidade de Paris, 
exerceu importantíssimo papel no processo que condenou à morte Jan Hus 
e Jerôme de Praga.
“Ninguem como Gerson soube demarcar os limites dos dois Poderes. Ninguem 
com maior desteridade e piedade soube compor as desavenças entre o Sacerdocio 
e o Imperio. Dez annos sucessivos trabalhou Gerson por assegurar a vida dos Prin-
cipes contra a sanguinolenta guerra, que lhes fazia a doutrina de João Petit; que 
debaixo do especioso pretexto de promover o Bem publico e destruir Tyrannias, 
armava contra seus legitimos Soberanos a furia indiscreta do Povo. Trinta annos 
procurou a todo o custo unir a huma só Cabeça o Rebanho de Christo, dividido 
entaõ pelo maior e mais horrendo cisma, que já mais se vira na Igreja.” [Extracto 
da dedicatória ao Conde Secretário de Estado, Sebastião José de Carvalho e Melo, 
futuro Marquês de Pombal].
Encadernação inteira de carneira, da época, com a lombada dourada com bonitos ferros.
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FILIPE (Daniel)
RECADO PARA A AMIGA DISTANTE. Lisboa. 1956. [Gráfica Monumental, Lda.]. In-4.º 
de 47-I págs. B.

Um dos mais raros livros de poesia de Daniel Filipe, integrado na colecção 
«O Crocodilo que Voa».
Capa da brochura de Manuel de Melo.

GAMA (António da) & FLOREZ DIAS DE MENA (Blas)
BLASII FLOREZ // DIAZ DE MENA CARRIO- // NENSIS IVRISCONSVLTI, 
ET SANCTI // FACVNDI GEMINARVMQVE ASTVRIARVM // FORO DOCTISSIMI, 
DISSERTISSIMI QVE // ET VETERANI ADVOCATI, FOECVNDIS- // simæ, & elaboratis-
simæ, lucubrationes // IN DECISIONES IN SVPREMO // Lusitaniæ Senatu olim decretas, 
& per Antonium à // Gamma doctissimum Senatorem digestas. // AD // ÆGIDIVM REMI-
REZ DE ARELLANO IN AM- / plissimo regioq; Valliosoletano iuridico Conuentu Sede-
cim virum  nobilissimum, & Philippi Hispaniarum, Indiarumq; inuictis- / simi Monarchæ 
ornatissimum Consiliarum. // [gravura xilográfica com as armas reais de Portugal] // Cum 
licentia S. Inquisitionis, & Ordinarij. // OLYSSIPONE. // Ex Officina Petri Crasbeeck. // 
Anno M.DCI. In-4.º gr. de II ff. prels. inums., 68 e 49 nums. E.

Barbosa Machado refere-se com demora e elogio a António da Gama, nascido na 
Ilha da Madeira em 1520.
Sobre António da Gama transcrevemos do «Elucidário Madeirense»: “António da 
Gama é por certo um nome desconhecido para a maioria dos madeirenses, a pesar 
de ter florescido no seculo XVI como um abalizado jurisconsulto. Gozando de 
grande reputação no seu tempo, em tôda a Europa culta.
“ Os seus escritos e a fama que adquirira como professor numa universidade estran-
geira granjearam-lhe no nosso país os foros de um dos primeiros legistas da sua 
epoca. Tendo exercido os mais elevados cargos na Casa da Suplicação, na Chance-
laria e no Desembargo do Paço, principalmente em atenção aos seus vastos conhe-
cimentos de jurisprudencia. (…)
“A voga que tiveram alguns dos seus escritos em tôda a Europa, durante um tão 
longo periodo de tempo, só deve atribuir-se ao seu valor intrinseco, tratando-se 
sobretudo de um estrangeiro, natural de um país que não se evidenciara muito pela 
sua cultura intelectual.
“Antonio da Gama ou Antonio da Gama Pereira, como também se assinou em algu-
mas das suas obras, nasceu nesta cidade [Funchal] no ano de 1520 (…)
“Desde tenros anos mostrou notavel inclinação para as letras, e depois do estudo das 
humanidades, em que revelou grande aptidão para a lingua Latina, foi em 1537 cur-
sar a Universidade de Coimbra, onde estudou direito cesareo, sendo o mais distinto 
discipulo do afamado e jurisconsulto Gonçalo Vaz Pinto, dizendo Barbosa Machado 
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«que não invejando os seus condiscipulos era de todos elles invejado». (…)
“Querendo alargar a area dos seus conhecimentos, dirigiu-se á Universidade de Bo-
lonha, talvez a mais afamada daquela epoca, e depois de dar ali brilhantes provas do 
seu talento e do seu saber, foi admitido como membro do corpo docente deste ce-
lebre instituto, considerado então como um dos grandes focos da ciencia europeia.
“D. João 3.º, atraído pela fama do seu nome, convidou-o a vir para Portugal, no-
meando-o em seguida lente de uma cadeira na nossa Universidade, sendo depois 
chamado á côrte, onde permaneceu até à morte, desempenhando aqui elevados 
cargos, em que brilharam notavelmente a sua vasta inteligencia e a profundeza dos 
seus conhecimentos. (…)”.
Encadernação inteira de pele, da época, com a lombada imperfeita, decorada com título 
e ferros a ouro.
Sem prejuízo da mancha tipográfica, o exemplar tem um furo de traça entre as págs. 3 a 41 
do último grupo de págs. que apenas ofende o canto inferior externo do volume.

GAMA (Arnaldo)
A CALDEIRA DE PERO BOTELHO. Porto. Em Casa de Cruz Coutinho - Editor. 1866. 
[Typographia do Jornal do Porto]. In-8.º de 324 págs. E.

Primeira e muito invulgar edição deste romance que se define pelo rigor de recons-
tituição histórica, cuja acção decorre em meados do século XVI, tendo como um 
dos seus principais personagens o Poeta Luis de Camões desde os seus tempos de 
criança em Coimbra até aos finais da sua amargurada vida.
No final, encerra este romance com o epigrama de Diogo Mendes de Vasconcelos, 
antecedido desta curiosa nota: “Terminando, tenho a dizer ao leitor, que a historia 
dos amores de Diogo Botelho e D. Beatriz, bem como a caldeira de Pedro Botelho, 
foram tiradas da Relação de uma viagem a Espanha, escripta por Thomé Pinheiro 
da Veiga, que dizem ser author da celebre Arte de furtar; viagem de cujo manus-
cripto é possuidor o snr. Antonio Rodrigues da Cruz Coutinho, proprietario 
e editor d’este livro.”
A respeito da lenda que dá título a este romance publicou Flávio Gonçalves um 
artigo intitulado A «Caldeira de Pero Botelho» na Arte e na Tradição, onde diz: 
“Quando Arnaldo Gama escreveu o romance (...), inspirado no manuscrito de Pi-
nheiro da Veiga, repetiu a explicação, aumentada pela sua fantasia de ficcionista: 
Pero Botelho, proprietário quinhentista da Madeira, teria morrido numa caldeira 
ou fornalha de pedra em que fervia suco de cana do açúcar, para dentro da qual o 
populacho o atirara, num movimento de revolta, ao saber que o fidalgo desejava 
entregar a Ilha aos piratas franceses desembarcados no Funchal. Ou porque o corpo 
actuasse sobre a efervescência sacarina, ou porque o seu peso aluísse o fundo velho 
do engenho, o conteúdo da caldeira explodiu num clarão imenso e infernal que fez 
desaparecer o cadáver e espantou toda a assistência, levando-a a supor «que Pero 
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Botelho era um diabo encarnado, como evidentemente o provavam a sua soberba 
e a sua arrogância (...)”.
Bonita encadernação com lombada e cantos de pele, decorada a ouro, com nervuras e os 
respectivos dizeres. Tintado à cabeça e com as restantes margens grosadas. Com insignifi-
cantes defeitos, conserva as raras capas da brochura.

GAVARRI (Fr. José)
INSTRVCCIONES // PREDICABLES, // Y MORALES, // NO COMVNES, QVE DE-
BEN // saber los Padres Predicadores, y Confes- // sores principiantes, y en especial los // 
Missioneros Apostolicos. // POR EL PADRE // FRAY IOSEPH GAVARRI, // Predicador 
Apostolico, de la Religion de // nuestro Serafico Padre San Francisco, // hijo de la Santa Prou-
incia // de Aragon. // DEDICALAS // A LA GLORIOSA // SANTA ANA. // Con licencia, 
en Çaragoça, por Ioseph // Dormer, Año 1676. In-8.º gr. de VIII-179-III ff. E.

Edição cremos que bastante rara, dada à imprensa em Saragoça por Ioseph Dormer 
em 1676.
Consultado o «Catálogo del Servizio Bibliotecario Nazionale [OPAC SBN]» foi-
-nos possível localizar 2 edições datadas entre 1675 e 1677, todas impressas em 
Barcelona, e consideradas respectivamente as terceira e quarta edições.
Palau regista a edição original dada à imprensa em Sevilha, Vda de N. Rodriguez, 1673 
e dá notícia, para além das que acima demos nota, de outra impressa em Madrid em 
1679. No «Catálogo de uma Boa e Vasta Biblioteca Particular» organizado por Manuel 
Ferreira são descritas as edições de 1674 (segunda edição, não descrita por Palau) e a de 
1676 que agora anunciamos [tratando-se do mesmo exemplar].
Frontispício ornamentado por cercadura composta com vinhetas em madeira.
Obra apreciada pelo que respeita às instruções dadas aos padres missionários.
“En El campo mas estèril, è infecundo de mi insuficiencia se ha descubierto (mi 
señora Santa Ana) este pequeño fruto, conseguido con la diuina gracia en el tiempo 
de mas de diez y seis años, que he hecho Missiones por la mayor parte de España, 
con especial Bula, y mandato de su Santidad. (...)”.
Encadernação inteira em pergaminho mole, da época, com o título pintado na lombada. 
Com um corte no pé da folha de frontispício que revelava um antiga assinatura de posse.
Com o ex-libris da Livraria de Salema Garção gravado a seco na folha de frontispício.

GIRÃO (Júlio Ferreira)
NOTAS BIBLIOGRAPHICAS DOS VILLARINHOS DE S. ROMÃO E DOS CLA-
MOWSE BROWNE, colligidas por... Porto. Typographia Progresso... MCMIV. In-8.º gr. 
de XII-123-I págs. E.

Para além do evidente interesse genealógico desta obra dedicada aos Vilarinho de 
S. Romão e aos Clamowse Browne, realçamos o seu interesse camiliano. A propó-
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sito diz Alexandre Cabral no Dicionário de Camilo Castelo Branco“A maioria dos 
biógrafos confirmam que entre a Browne e Camilo existiu um romance de amor, 
porventura platónico, a despeito da grande diferença de idades: 25 anos, nada menos. 
Aquilino Ribeiro contraria esta corrente de opinião, designando o caso de «entremez 
poético»: (...) O exame deste problema exige uma investigação aprofundada (que es-
peramos fazer a seu tempo), mas há realmente coincidências intrigantes. (...)”
Trabalho de apreciável merecimento, numa cuidada edição ilustrada com três 
brasões d’armas colados em folha própria: Ferreira (a vermelho), Girão (a negro 
e ouro) e Clamowse Browne (a negro). Tem ainda, em folha desdobrável, um 
“Quadro Genealógico”.
Cuidada edição limitada a apenas 150 exemplares impressos em papel de linho, 
numerados e rubricados pelo autor.
Bela encadernação com a lombada e cantos de pele, decorada com ferros a seco, nervuras 
e rótulo. Conserva as capas da brochura e está só ligeiramente aparado à cabeça.

VALIOSO E RARÍSSIMO AUTÓGRAFO DE DAMIÃO DE GÓIS
GÓIS (Damião de)
[AUTÓGRAFO]. Dim. 14,5 x 6,5 cm. 

Extremamente raro autógrafo do cronista Damião de Góis, constituído por uma de-
dicatória em latim, provavelmente recortada de uma das suas crónicas quinhentistas, 
dirigida ao Príncipe Infante D. Henrique, assinada por extenso “Damianus A. Goes”.
Documento protegido entre folhas de papel livre de ácido, dentro de uma pasta em perga-
minho, com atilhos. Com sinais de humidade mas pouco importante lesão do texto.

GOMES (Alexandre Caetano)
DISSERTAÇO~ES // JURIDICAS, SOBRE A INTELLIGENCIA // de algumas Ordenações 
do Reyno, // QUE POR SUPPLEMENTO // AO // MANUAL PRATICO // ESCREVEO 
O SEU AUTOR // O DOUTOR // ALEXANDRE CAETANO // GOMES // Presbytero 
do Habito de S. Pedro, Graduado nos // Sagrados Canones, Protonotario Apostolico de 
// Sua Santidade, Advogado nos Auditorios // da Corte de Lisboa, e natural da // Praça de 
Chaves. // LISBOA: Na Officina de DOMINGOS GONC,ALVES. // Anno MDCCLVI. 
In-4.º de XVI-456 págs. E. 

Sobre o autor, diz Barbosa Machado que foi “Cavalleiro da Ordem de Santo Este-
vaõ de Florença, nasceo em a Villa de Chaves praça de Armas da Provincia Trans-
montana em (...) 1705, sendo filho de Pedro Gomes, que servio com distincçaõ na 
guerra da Sucessaõ de Hespanha (...). Estudou Grammatica, Rhetorica, Filosofia, 
Theologia Especulativa e Moral, e ultimamente Direito Canonico, em que se for-
mou na Universidade de Coimbra. Da Historia Ecclesiastica, e Secular, como da 
Mathematica, e Geografia tem bastante instrucção. Sobre estas Dissertações, não 
regista ou desconhece.
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A propósito da Obra do jurista, Inocêncio regista esta e recorda o comentário feito por 
A. Barnabé de Elescano , a pág. 271 [aliás 171] do Demetrio Moderno ou Bibliografo 
Juridico Portuguez: “Esta Obra [Manual Practico Judicial Civil e Criminal] além de 
ter muitos defeitos, foi addicionada por hum Anonimo, que lhe ajuntou a practica dos 
Orphaõs, e he plagiaria de Campos: e para ser practica he muito má, e rançoza, pois naõ 
tem Methodo, nem Systema. Compoz tambem Dissertações Juridicas sobre a verda-
deira inteligencia de algumas Ordenações: Esta Obra he melhor do que a antecedente, 
e naõ parece escripta pela pena, que escrevêo o Manual Practico.”.
Bonita encadernação inteira de pele, da época, com título, nervuras e ferros dourados 
na lombada. Ex-libris heráldico dos Condes do Bonfim e marca de posse de José de 
Cupertino d’Aguiar Ottolini, Procurador Geral da Coroa entre 1798 e 1859.
Com picos e alguns cortes de traça, quase todos na margem inferior do volume, sem que 
prejudiquem a leitura do texto.

GOMES (Alexandre Caetano)
LORENA // PERSEGUIDA, // E // EXALTADA. // EM QUE SE ESCREVEM AS PERSE-
GUIÇOENS, // que exaltaraõ a Serenissima Casa de Lorena ao Throno // do Imperio, e Mundo. 
// OFFERECIDO // A’ ILLUSTRISSIMA, E EXCELLENTISSIMA SENHORA // D. MA-
RIA // MARGARIDA DE LORENA, // Marqueza de Abrantes, e Fontes, Condeça de Pena- 
// guião &c. // POR // ALEXANDRE CAETANO // GOMES FLAVIENSE, // Presbytero 
do habito de S. Pedro, Cavalleiro de S. Estevaõ de // Florença, Prothonotario Appostolico, 
Graduado nos Sagra- // dos Canones, natural da Villa de Chaves. // [florão decorativo] // 
LISBOA: // NA OFFICINA DE BERNARDO ANTONIO. // Anno de M. D.CC.XLIX. // 
Com todas as licenças necessarias e Privilegio Real. In-4.º de XVI-420 págs. E.

Excerto da «Dedicatória»: “De V. Excelencia he este livro, e naõ meu; pois he 
V. Excellencia hum Epilogo grandioso, e hum excelso Prototipo de toda a grande-
za da Serenissima Augustissima Casa de Lorena neste Reyno, cujo sangue ferve nas 
Illustrissimas veas de V. Excellencia por cinco Illustrissimos Excellentissimos Pro-
genitores Pays, e Avós, misturando-o com o Real de França na segunda, e terceira 
estirpe Capetina, e de Valois, juntamente com o da quarta Reynante de Borbon, e o 
antigo de Navarra, e Vendoma derivado da Serenissima Princeza Catherina Henri-
queta, filha de Henrique o Grande IV. do nome Rey de França, e de Navarra, a sua 
filha a Excellentissima Senhora D. Maria Angélica Henriqueta de Lorena II. Du-
queza de Cadaval, e desta a sua unica filha a Excellentissima Senhora D. Isabel de 
Lorena III. Marqueza de Fontes, donde passou á Excellentissima Senhora D. Ana 
Catherina Henriqueta de Lorena, Marqueza Camareira Mór, Illustrissima concha, 
em que se produzio taõ prodigiosa Pérola.”
Com falta da folha de anterrosto, manchas de água, cortes de traça e alguns rasgões.
Encadernação da época, mal cuidada.
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GOMES (Alexandre Caetano)
MANUAL // PRACTICO // JUDICIAL, CIVEL // E CRIMINAL, // EM QUE SE DES-
CREVEM RECOPILADAMENTE OS MODOS // de proceder em hum, e outro Juizo; 
Acçoens summarias, ordinarias, // Execuçoens, Aggravos, e Appelaçoens, a que accrescem 
// ACÇOENS DE EMBARGOS A PRIMEIRA, // Arremataçoens de real por real, Acçoens 
in factum, // e huma observaçaõ sobre as revistas das sen- // tenças finaes: // Obra mui util, 
e necessaria para  Juizes no foro Ecclesiastico, // e Secular, // AUTHOR //ALEXANDRE 
CAETANO GOMES, // (...) // LISBOA, // NA OFFICINA DE JOZÉ ANTONIO PLA-
TES. // Anno de MDCCL. In-4.º de  VIII-271-I págs. E.

“Deo-me motivo para a presente Obra (benevolo Leitor) a experiencia de ver que nos 
Juizos Ordinarios, de que abunda este felicissimo Reyno, se praticaõ informe, incurial, 
e diversamente os processos, principalmente na expediçaõ dos aggravos, e respostas a 
elles, conservando-se abusos, e corruptélas, que querem introduzir com força de Leys, 
como tambem ver que os Assessores dos Juizes, que naõ saõ Letrados, laboraõ vulgar-
mente com a falta da pratica (ainda que aliunde sejaõ insignes na Jurisprudencia) como 
os mesmos Juizes Ordinarios: e o que mais he, que muitos dos Bacharéis, a quem 
ElRey nosso Senhor (que Deos guarde) faz mercê de lugares chamados de primeira 
entrancia, tem a mesma falta, e se accommodaõ ao que nos seus Auditorios achaõ 
introduzido. Para estes escrevo, e naõ para os que já sabem. Accresceo-me a curiosi-
dade de dar á estampa huma praxe das Acçoens, que chamaõ de Embargos á primeira, 
Execuçoens chamadas Real por real, Acçoens In factum, que nascem das sentenças, na 
fórma, que nesta Corte achey praticadas; como tambem huma reflexaõ a respeito das 
revistas das sentenças finaes. Naõ espero q me louves a Obra, nem agradeças o traba-
lho; porêm nem por isso será acertado que me culpes o atrevimento.”
Pode no entanto lêr-se, a págs. 171 do Demetrio Moderno, ou o Bibliografo Ju-
ridico Portuguez a opinião de Barnabé de Elsacano: “O Padre Alexandre Caetano 
Gomes Flaviense: natural de Chaves, compôz: Manual Práctico Judicial Civil, 
e Criminal &c. I. tom. 4. anno de 1766. Esta Obra além de ter muitos defeitos, 
foi addicionada por hum Anonimo, que lhe ajuntou a practica dos Orphãos, e he 
plagiaria de Campos: e para ser practica he muito má, e rançoza, pois naõ tem Me-
thodo, nem Systema. Compoz tambem Dissertações Juridicas sobre a verdadeira 
inteligencia de algumas Ordenações: Esta Obra he melhor do que a antecedente, 
e naõ parece escripta pela pena, que escrevêo o Manual Practico.”
Encadernação contemporânea inteira em pele. Com notas manuscritas antigas nas folhas de 
guarda e nas margens; vestígios de acidez próprios da qualidade do papel e manchas de água.

GUIDI (Alessandro) (Trad.)
PAPA CLEMENTE XI.- SEI // OMELIE // DI // NOSTRO SIGNORE // PAPA // CLE-
MENTE // UNDECIMO // Esposte in versi // DA // ALESSANDRO GUIDI. // [Gravura] 
// IN ROMA // Per // FRANCESCO GONZAGA a S. MARIA in Via lata // MDCCXII. 
In-4.º gr. de XVI-213-I págs. E.
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Primeira, muito bela e luxuosa antologia, com extractos de homilias papais profe-
ridos por Clemente XI entre 1703 e 1709 em latim, nesta edição, bilingue, vertidas 
para a língua italiana, em verso, por Alessandro Guidi.
Edição de grande rigor tipográfico, coordenada por Pietro Leone Ghezzi, um dos 
mais relevantes artistas associados a projectos de Clemente XI. Cuidadosamente 
iluminada com gravuras originais abertas em chapa de cobre por  importantes gra-
vadores romanos setecentistas [Hier. Rossi; Iacob Frey; Bened. Faryat; Arnoldus 
Van Westerhout], 
Na folha de anterrosto com um retrato do Papa Clemente XI, datado de 1712 e as-
sinado Hier. Rossi. Na folha de rosto com uma bela vinheta alegórica à coroação 
papal, assinada pelo mesmo gravador. Acompanham a edição 6 estampas impressas 
em página inteira e abertas em chapa de cobre que precedem cada uma das homi-
lias publicadas, cujos textos vem acompanhados de belas letras capitais historiadas. 
As primeiras quatro homilias foram rematadas com 4 delicadas gravuras alegóricas. 
Edição constituída pelas seguintes prelecções: «In die Natali CHRISTI Domini 
inter Missarum solemnia. In Basílica Vaticana Anno MDCCIII»; «In Dominica 
Resurrectionis JESU CHRISTI inter Missarum solemnia. In Sacrossancta Basílica 
Vaticana Anno MDCCIV»; «In Festo SS. Apostolorum PETRI & PAULI inter 
Missarum solemnia. In Sacrossancta Basílica Vaticana Anno MDCCV»; In die Na-
tali CHRISTI Domini inter Missarum solemnia. In Sacrossancta Basílica Liberia-
na S. Mariæ ad Præsepe. Anno MDCCIV»; «In Dominica Ressurrectionis JESU 
CHRISTI inter Missarum solemnia. In Sacrosancta Basílica Vaticana Anno MDC-
CIX»; «In Festo SS. Apostolorum PETRI & PAULI inter Missarum solemnia. In 
Sacrosancta Basílica Vaticana Anno MDCCVI».
Obra de grande significado na cultura eclesiástica barroca do pontificado de Clemente 
XI dedicada pelo tradutor All Altezza Sereníssima di Francesco Farnese, Duca di Par-
ma e Piacenza e por Antonio Belloni All Illustrissimo Sig. Marchese Francesco Corti.
Com um corte à cabeça na folha de frontispício cuidadosamente restaurado e sem ofensa 
da mancha tipográfica. Corte provavelmente feito para remover a respectiva dedicatória que 
cremos ser comum à edição por ter sido esta exclusivamente destinada a ofertas.
Rica encadernação em pergaminho sobre madeira, artisticamente decorada a ouro na lomba-
da, pastas e seixas, com elegante e complexa composição de execução manual. Com as folhas 
de guarda em seda moiré e o corte das folhas brunido a ouro fino.

HOLLANDA (António de) & BENING (Simão)
A GENEALOGIA DO INFANTE DOM FERNANDO DE PORTUGAL. Introdução, notas, 
direcção artística e gráfica de Martim de Albuquerque e João Paulo Abreu e Lima. Porto-
-Lisboa. 1984. In-fólio de 107-I págs. E.
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Monumental edição fac-similada do precioso códice quinhentista conservado na 
British Library, com todas as belíssimas iluminuras reproduzidas a cores e ouro. Pu-
blicado sob os auspícios do Comissariado para a XVII Exposição Europeia de Arte, 
Ciência e Cultura e com o patrocínio do Banco Borges & Irmão.
TIRAGEM ESPECIAL LIMITADA A 195 EXEMPLARES ENCADERNADOS 
EM PELE NATURAL, IMPRESSOS EM PAPEL DE 150 E 250 GRAMAS, NU-
MERADOS E ASSINADOS POR MARTIM DE ALBUQUERQUE E JOÃO 
PAULO DE ABREU E LIMA, AUTORES DA INTRODUÇÃO, NOTAS, DI-
RECÇÃO ARTÍSTICA E GRÁFICA, COM OS SEUS “EX-LIBRIS” GRAVA-
DOS EM TALHE DOCE, COLADOS NA PÁGINA DE AGRADECIMENTOS.
Conserva a respectiva sobrecapa ilustrada e a caixa de protecção editorial.

ILUSTRAÇÃO POPULAR. Semanario de Vulgarização Artistica, Literaria e Scientifica. Di-
rector - Carlos de Magalhães. Proprietario e Administrador - M. Paulino d’Oliveira. Porto. 
1908-1909. 2 vols. In-4.º E.

Revista bastante ilustrada, com interesse não só para o conhecimento da vida 
portuense, mas também com notícias relativas a Braga, Espinho, Vila da Feira, 
Matosinhos, Vila Nova de Gaia, Aveiro, Trofa, Valongo, Valença, Paços de Fer-
reira, Guimarães, Amarante, Chaves, Moreira da Maia, Cete, Resende, Póvoa de 
Varzim, Vila Real, Funchal, Vigo ou Santiago de Compostela, etc. Com secção 
publicitária.
Daniel Pires no Dicionário da Imprensa Periódica Literária Portuguesa diz: “De 
extrema importância é a estreia de Amadeu de Sousa Cardoso como caricaturista, 
(...)”. Jaime Cortesão publicou uma caricatura de Giordano Bruno e os seguintes 
poemas: «Rosas de Outono», «Pérolas Ocultas», «A Alavanca de Arquimedes», «Na 
Insónia», «O Relógio»; (...); Manuel Laranjeira redige um hino à Arte com a sua 
avaliação de Cristiano Carvalho; o n.º 16 insere uma fotografia de Teixeira de Pas-
coaes [Phot. Alvão], bem como um texto da autoria de Leonardo Coimbra sobre 
aquele poeta.”. 
Entre os colaboradores destacamos: Afonso Lopes Vieira, Alfredo França, Álvaro Pinto, 
Antero de Figueiredo, António de Lemos, Augusto Casimiro, Augusto de Santa-Rita, 
Cardoso Martha, Eugénio de Castro, Fernandes Costa, Gonçalves Crespo, Guerra Jun-
queiro, Guilherme Gama, Jaime Cortesão (com muitas das suas primeiras poesias aqui 
publicadas), João de Barros, João Grave, Júlio Brandão, Leonardo Coimbra, Manuel 
Laranjeira, Marques Gomes, Maximiano Ricca, Oldemiro César, Orlando Marçal, 
Raul Tamagnini, Rodrigo Solano, Silva Gaio e Teixeira de Pascoaes.  
Numerosas caricaturas e desenhos de Cristiano de Carvalho, Jaime Cortesão, Ama-
deo de Sousa-Cardoso, Manuel Monterroso, António Carneiro, Caran d’Ache, 
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Virgílio Ferreira, Armando Basto, etc.
Vastíssima documentação de reportagem fotográfica especialmente interessante 
para a cidade do Porto [clichés de Phot. Alvão; Carlos Pereira Cardoso; Abreu & C.ª; 
Phot. Guedes; Silvio Silva; Phot. Biel; Phot. Moderna; A. Salgado; M. A. Salgado; 
D. Ignacio Arana [Vice-consul de Espanha no Porto]; E. Cerdeira; Phot. Belleza; 
A. Campos; Phot. Universal; Illydio dos Santos; Marques Abreu; Freitas Guimarães; 
Benoliel; Phot. União; C. Peixoto; Sebastião de Campos; M. S. Dias; Joaquim Basto; 
Américo A. Lima; M. A. Santos; Sebastião de Campos; J. Azevedo; Candido Men-
des; José Marinho C. Mesquita; entre muitos outros não identificados].
Como suplemento, apresenta entre os seus primeiros 20 números, estampas 
com retratos fotográficos de António Carneiro, Fernandes de Sá (escultor), Jú-
lio Brandão, Rocha Peixoto, Sampaio Bruno, Cristiano de Carvalho, Teixeira 
Lopes, Júlio Ramos, “Tela do pintor João Augusto Ribeiro”, Viana da Mota, 
Artur Loureiro [Phot. Guedes], José Caldas [Phot. Biel], Ferreira da Silva (Ac-
tor) [Phot. Alvão], Teófilo Braga [Phot. Moderna], Antero de Figueiredo [Phot. 
Moderna], Teixeira de Pascoaes [Phot. Alvão], “No Baile” (Desenho de Grévin), 
Pádua Correia (Jornalista) [Phot. Moderna], Lucília Simões (Actriz) [Phot. Uni-
versal] e João Augusto Ribeiro.
Colecção completa, assim constituída: 1.ª série: 20 números. Novembro de 
1908 a Março de 1909; 2.ª série: nº 21 a 43. Março de 1909 a Agosto do mesmo 
ano. A segunda série é de maior formato do que a anterior.
Encadernações da época ligeiramente diferentes. Conserva as capas da brochura.
No final do 2.º volume, junto, vem o n.º 201 da revista «Ilustração Portuguesa», de 27 de 
Dezembro de 1909.

OBRA IMPORTANTE E DE GRANDE MERECIMENTO PARA A HISTÓRIA 
DA RESTAURAÇÃO DE PERNAMBUCO E DAS NOTÁVEIS E GLORIOSAS 
FAÇANHAS MILITARES DO MADEIRENSE JOÃO FERNANDES VIEIRA, 

MAIS TARDE APELIDADO CASTRIOTO LUSITANO E PELO PAPA 
INOCÊNCIO X RESTAURADOR DA RELIGIÃO CATÓLICA NO BRASIL

JESUS (Frei Rafael de)
CASTRIOTO // LVSITANO // PARTE I. // ENTREPRESA, E RESTAURAC,AÕ // de 
Pernambuco; & das Capitanías Confinantes. // VARIOS, E BELLICOS SVCC,ESSOS // EN-
TRE PORTUGUEZES, E BELGAS. // ACONTECIDOS PELLO DISCURSO DE VINTE 
E QUATRO ANNOS, E // tirados de noticias, relaço~es, & memorias certas. //COMPOS-
TOS EM FORMA DE HISTORIA // pello Muyto Reverendo Padre Prégados Géral Fr. 
Ra- // phael de Iesvs Natural da muyto Nobre, & sempre // Leal Villa de Guimara~es. // 
RELIGIOSO DA ORDEM DO PRINCIPE DOS PATRIARCHAS // S. BENTO. // PRO-
FESSO NA SUA REFORMADA CONGREGAC,AM DE // Portugal, & nella D. Abbade 
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do Insigne Mosteyro de S. Bento de Lisboa este // presente anno de 1679. // OFFERECIDOS 
// A IOAÕ FERNANDES VIEIRA // CASTRIOTO LVSITANO // E POR ELLE DEDI-
CADOS AO SERENISSIMO PRINCIPE // D. PEDRO NOSSO SENHOR. // REGENTE 
DA LUSITANA MONARCHIA. // ---- // LISBOA. // Com as licenças necessarias. // Na 
Impressaõ de Antonio Craesbeeck de Mello Impressor de Sua Alteza // Anno. 1679. In-fólio 
de portada alegórica-XVIII págs. inums.-701 nums. e 47 inums. finais. E.

Sobre o autor diz Barbosa Machado na «Biblioteca Lusitana»: “Fr. Rafael de Jesus, 
naceo em a Villa de Guimarães, recebendo na sua antiga Collegiada a graça bautis-
mal a 2 de Mayo de 1614. Foram seus Progenitores (...), que o educaraõ taõ virtuo-
samente, que deixando o seculo buscou o Claustro da augusta Religiaõ do Principe 
dos Patriarcas S. Bento vestindo a monastica cogulla em o Convento da Victoria da 
Cidade do Porto (...) como o genio o inclinava para o exercicio do pulpito o conti-
nuou pelo espaço de vinte annos na Corte de Lisboa, e em varias Cidades de Hes-
panha com geral aplauso dos ouvintes, donde procedeo ser nomeado pela Religiaõ 
Prégador Geral. A capacidade do talento o constituhio digno de ocupar os lugares 
de Reitor do Collegio da Estrella em 1665, Procurador geral em a Cidade do Porto 
em 1668. D. Abbade do Convento de S. André de Rendufe em 1673. Procurador 
geral na Cidade de Braga em 1676, e D. Abbade do Convento de Lisboa em 1679. 
Naõ se limitou o seu estudo ás letras sagradas, mas discorrendo pelo vasto campo da 
Historia sahio nella taõ instruído, que mereceu ser Chronista mór do Reino (...)”.
Obra cuidadosamente descrita no Catálogo da Colecção Visconde da Trindade - 
Restauração, organizado por Maria da Graça Pericão de Faria: “Obra muito rara. 
1.ª ed. Muito importante para a história do Brasil. O «Castrioto Lusitano» é João 
Fernandes Vieira, cujos feitos militares são celebrados nesta obra monumental. In-
-folio. Ante-rosto alegórico gravado a buril em chapa de metal, da autoria de Cle-
mente Billingue; é formado por uma composição ornada de figuras alegóricas: 
a Forca, a Liberdade, a Fidelidade, a Guerra e a Fama; ao centro desta composição, 
em uma moldura oval, a meio corpo, de três quartos para a esquerda, olhando para 
a frente, cabelos caídos sobre os ombros, vestindo armadura e ostentando ao peito 
a insígnia da Ordem de Cristo, vê-se o retrato de Vieira; na oval lê-se: «Patrarvunt 
nomen illi» e por baixo em uma cartela, «Ioão Fernandes Vieira lvsitano»; no soco 
abre-se o brasão do retratado. (...)”.
Venâncio Deslandes em «Documentos para a História da Typographia Portugueza 
...», reproduz dois alvarás [Lisboa, 25 de janeiro de 1680 e Lisboa, 31 de janeiro 
de 1682]; O primeiro, de privilégio e licença de impressão por dez anos dado ao 
autor, “porque na impressão delle fizera gasto muito consideravel (...); O segundo, 
de nomeação de Fr. Rafael de Jesus ao cargo de cronista-mór, “que de presente está 
vago por fallecimento do Doutor frei Francisco Brandão (...)”.
Borba de Moraes regista as edições de 1679 e 1844 na «Bibliographia Brasiliana»
Excelente encadernação novecentista, assinada por Joseph Zaehnsdorf, London. Com a 
lombada restaurada e falta de um pedaço de pele no canto superior esquerdo; ambas as 
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pastas decoradas nas margens com três fios gravados a ouro, tendo as contra-capas bonito 
papel marmoreado e as seixas decoradas com largos ferros de roda; a lombada, também 
decorada a ouro com bonitos ferros em casas-fechadas aplicados entre as suas 5 nervuras. 
Com o corte da folhas brunido a ouro fino. Com dispersos e pequenos restauros de papel e 
pouco importantes vestígios de humidade. Entre as páginas 201 e 221 com uma mancha 
um pouco mais acentuada junto à lombada, mas que não excede os 2 cm. de diâmetro
Ex-libris armoriado de Joaquim de Sousa-Leão, primeiro barão e visconde de Campo Ale-
gre (Pernambuco), comendador da Imperial Ordem da Rosa e da Imperial Ordem de Cristo.
(ver imagem na pág. 45)

JORNAL DE BELLAS-ARTES. Publicação mensal. 1857. Lisboa - Typ. do Progresso. 
8 números In-4.º gr. E.

Cuidada e muito bela revista de artes dirigida por Francisco de Sequeira Barreto e 
Rodrigo Paganino.
A propósito das variadas revistas publicadas com o mesmo título, considera 
Inocêncio ser esta: “(...) em formato maior que as antecedentes, ás quaes ficou mui 
superior na execução typographica e artistica, comprehendendo cada numero, 
além de 16 paginas de impressão, duas gravuras originaes abertas a agua-forte, 
e algumas em madeira intercaladas no texto. - Sahiram oito numeros, sendo o ul-
timo correspondente ao mez de Agosto do referido ano.
“Além dos sobreditos, foram collaboradores n’esta serie os srs. Castilho, Visconde de Ju-
romenha, Magalhães Coutinho, L. da Costa Pereira, Bordallo, J. A. Marques, Cascaes, 
Gomes d’Amorim, Rodrigo Cordeiro, Bulhão Pato, José da Costa Sequeira, etc. etc.
Com 15 magníficas gravuras a água-forte impressas em folhas à parte e outras aber-
tas em madeira disseminadas pelas páginas do texto.
Não registado no importante catálogo da especialidade, «Publicações Periódicas 
Portuguesas existentes na Biblioteca Geral da Univ. de Coimbra».
Encadernação não contemporânea, com cantos e lombada em pele. Com as margens inte-
grais e a capa de brochura colectiva conservada.

JORNAL LITTERARIO. Periodico quinzenal destinado a artigos de litteratura e sciencia. 
Coimbra. Imprensa Litteraria. 1869-1871. 36 números. In-4.º de IV-216; 92 págs. E.

A propósito deste invulgar e muito interessante periódico conimbricense, transcre-
vemos do Diccionário de Innocêncio: “Contém mui curiosos artigos, e entre el-
les acha-se a transcrição de uma interessante carta de José Anastácio da Cunha 
[dirigida a João Manuel Abreu, professor de matemática]. No segundo volume foi 
reproduzido, porém com alguns erros e inexatidões, o manuscripto de João Pedro 
Ribeiro, pertencente á bibliotheca da universidade, intitulado Historia da igreja por-
tugueza (...).



49

LIVRARIA MANUEL FERREIRA

Ref. 36104
120 €

Entre os muitos e interessantes artigos salientamos ainda: Notas á carta de José 
Anastácio da Cunha; Questão entre José Anastácio da Cunha e José Monteiro da 
Rocha; Glossaire des mots espagnols et portugais dérivés de l’arabe; Apontamentos 
para a história da língua portuguesa; Estudo sobre os cancioneiros portugueses;  
A poesia de Mohamed Rabadam; O «Grande Dicionário Português ou Tesouro 
da Língua Portuguesa» de Fr. Domingos Vieira; História literária [M. Seabra de 
Albuquerque]; Dos duplos da lingua portugueza e O Latim vulgar [Adolfo Coe-
lho]; História Literária - documentos para esta historia [António José Teixeira]; 
Adoração a Ganéca (episódio do poema oriental - Rámáyana) [G. de Vasconcelos 
Abreu]; Estudos de numismática portuguesa, Notícias biograficas acerca de alguns 
varões ilustres do seculo XVI e O monetário da Biblioteca da Universidade de 
(Coimbra?) [F. I. Mira]; Tragicos sucessos de Portugal pela usurpação de D. Mi-
guel, relativos á praça d’Almeida; Poderá uma nação alienar parte do seu território? 
[J. J. Lopes Praça]; Direitos individuais, civis e politicos do cidadão português 
[J. da Silva Macedo]; Memórias dos sucessos que aconteceram em França e na 
maior parte da Europa, no tempo em que assisti naquela côrte com a ocupação de 
enviado do serenissimo principe regente, depois rei D. Pedro II, nosso senhor, a el-
-rei cristianissimo Luiz XIV [Salvador Taborda Portugal]; Bibliografia do Direito 
Constitucional Português; Notícias históricas e arqueológicas de Beja; Magnetis-
mo animal ou sonambulismo artificial; Velocidade do sangue e velocidade geral da 
circulação [A. Vieira]; Breve notícia acerca da agricultura e pecuaria do distrito de 
Coimbra [G. A. Gagliardini].
Colecção completa.
Encadernação da época, com lombada de pele.

JUSTO (Cipriano)
NESTA CIDADE EM QUE O POETA É AGORA FOCINHO DE LEITÃO. lupamba. 
[Tipografia Ideal - Calçada de S. Francisco, 13 - Lisboa. 1971]. In-8.º gr. de XVI págs. B.

Edição do autor, de provável limitada tiragem e de muito raro aparecimento no 
mercado. Impressa sobre papel de escolhida qualidade, bastante encorpado, textu-
rado e de baixa gramagem.  
Cremos que se trata do segundo livro do poeta, médico, professor universitário 
e presidente do conselho distrital da Grande Lisboa da Ordem dos Médicos. Di-
rigente da Associação Académica de Moçambique e da Associação de Estudantes 
da Faculdade de Medicina de Lisboa. Antigo militante do PCP (1974-2000), e nessa 
qualidade responsável da comissão concelhia de Sousel, membro da comissão dis-
trital de Portalegre e da Comissão Nacional de Saúde. Fundador e dirigente da 
Associação Renovação Comunista.
Em 1969 publicou em Lourenço Marques, fora de mercado, aquele que cremos ser 
o seu primeiro livro - Ghetto.
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LA FONTAINE 
FABULAS DE LA FONTAINE, illustradas por Gustavo Doré. Texto portuguez por Bocage, 
Couto Guerreiro, Filinto Elysio, Curvo Semmedo, Costa e Silva, Malhão, e muitos dos mais 
notaveis poetas modernos de Portugal e do Brazil. Estudos críticos por Pinheiro Chagas, Ra-
malho Ortigão e Theophilo Braga. David Corazzi. Lisboa. 1886. [Typ. P. Mouillot - Paris]. 
2 vols. In-fólio de XXXI-382 e 431-I págs. E.

Esmeradíssima edição ilustrada com um retrato de La Fontaine e numerosos e ex-
celentes desenhos do grande artista francês Gustavo Doré. Impressão muito cuida-
da, assente sobre papel de excelente qualidade, sendo esta, sem dúvida a mais bela 
edição portuguesa da Obra. De salientar a participação que nela tiveram nomes 
sonantes como os de Pinheiro Chagas, Ramalho Ortigão e Teófilo Braga com os 
seus excelentes estudos críticos.
Encadernações com lombadas e cantos de pele gravados a ouro, com os respectivos rótulos 
colados sobre largas nervuras e o corte das folhas dourado a ouro fino.
Com um vinco nas folhas de ante-rosto e na folha de frontispício do segundo volume.

LARANJEIRA (Manuel) 
...AMANHAN. (Prologo dramatico). Porto. Typ. da Empreza Litteraria e Typographica. 
1902. In-8.º de 127-I págs. E.

Primeiro livro do autor, amigo de Unamuno, que dele disse: “Fué Laranjeira quien 
me enseñó a ver el alma tragica de Portugal, no diré de todo Portugal pero si del 
más hondo, del más grande. Y me enseñó a ver no pocos rincones de los abismos 
tenebrosos del alma humana. Era un espirito sediento de luz, de verdad y de justi-
cia. Le mató la vida. Y al matarse, dió vida a la muerte”.
Com uma das raras e valiosas dedicatórias autógrafas de Manuel Laranjeira, esta datada 
de Maio de 1902.
Encadernação com lombada de pele, da época. Só aparado à cabeça e com as capas da bro-
chura preservadas. Com vestígios de humidade na margem inferior das primeiras folhas 
e junto à lombada das últimas.

LAVRADIO (5.º Marquês de) [1794-1874] 
CARTA por nós atribuída a D. António de Almeida Portugal Soares Alarcão Melo Castro 
Ataíde Eça Mascarenhas Silva e Lencastre, 8.º conde de Avintes e 5.º marquês do Lavradio, 
assinada “António” e datada de Lisboa 25 d’Abril de 1862. [Dim. 13x21 cm.]. Carta de 4 ff. 
marginadas a negro, manuscrita na 1.ª página.

Carta assinada “Teu primo, e amº obrig.mo Antonio”, dizendo: “Meu 2.º Primo 
e Am.º do C. m.to te agradeço a tua obrigante carta de Boas-Festas (...). Eu t’as 
dezejo bem sinceram.te, accompanhadas de todas as prosperidades espirituaes, 
e temporaes. É isto mesmo o que dezejo aos meus son.os, e sob.os, a quem faço 
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os meus cumprimentos. (...) Eu conto em dias de Maio de partir para Roma, na 
qualid.e de fiel [palavra sublinhada] para assistir ás canonizações dos Martyres 
do Japão (...)”.
Documento manuscrito, com interesse para a história da canonização dos vinte 
e seis Mártires do Japão crucificados em Nagasaki em 1597 durante as perseguições 
feitas a cristãos entretanto estabelecidos no Japão. Martírio que foi executado pelo 
Xogun de Tokugawa, ordenado por Toyotomi Hideyoshi e descrito por Luís de 
Fróis [Relacion del martirio de los 26 cristianos crucificados em Nagasaki el Febre-
ro de 1597] cinco semanas após as brutais execuções, e quatro meses antes da morte 
do missionário português.
António de Almeida Portugal [1794-1874] foi nomeado por D. Miguel em-
baixador em Roma, função que exerceu até Convenção de Évora Monte, em 
1834. Decidido defensor do miguelismo, o Rei concedeu-lhe Honras de Pa-
rente e confirmou o título de Marquês do Lavradio legado por morte de seu 
irmão mais velho D. Luís de Almeida Soares Portugal Alarcão Melo Ataíde 
Mascarenhas Silva e Lencastre, 4.º Marquês do Lavradio [1787-1812] morto 
em vida do pai, no Brasil.

Lei sobre a Regencia e tutoria do Reino de Portugal na minoridade dos Principes [CÓPIA 
MANUSCRITA E CONTEMPORÂNEA DE UMA IMPORTANTE LEI SOBRE A TU-
TORIA DO REINO NA MENORIDADE OU NA INCAPACIDADE DOS REIS SUCES-
SORES. 1674]. Dim. 23 x 34 cm. IV págs.

Cópia manuscrita de uma extensa e muito importante lei sobre a regência do reino 
em caso de incapacidade ou menoridade das pessoas reais.
‘Ley sobre a Regencia, e tutoria do Reyno de Portugal na minoridade dos Principes.
D. Pedro por graça de Deos Rey de Portugal, (...) Fasso saber a vos ..... q eu passey ora 
h~ua ley por mim assignada, e passada por minha Chancellaria, da qual o treslado he o 
seguinte. Eu o Princepe como Regente e Governador destes Reynos, e Senhorios, fasso 
saber aos q esta minha ley estabelecida em Cortes virem, q havendo respeito as repetidas 
instancias com q a nobreza, povo, e clero deste Reyno nas Cortes q se celebraraõ nesta 
cidade de Lisboa este prezente anno me pediraõ quizesse pôr h~ua ley fundamental dar 
recta forma a regencia, e tutoria, na minoridade, e incapacidade dos Reys sucessores, 
pella perturbaçaõ q cauzava ao estado politico a incerteza da pessoa a q.m tocava, 
e competencia dos pertendentes; pervallecendo a mais das vezes o q. menos convinha 
ao bem do Reyno, com divizaõ nos grandes, e seus parciaes, e consecutivamente com 
falta de respeito, e obediencia, com q a monarquia se expunha ao perigo de h~ua total 
ruina, e com mais justo receo na prezente occaziaõ em q o Reyno se achava com a pri-
vaçaõ do Snr. Rey D. Affonço 6º meu Irmão pella sua perpetua, e insanavel capacidade; 
e na minoridade da Infante minha sobre todas m.to amada, e prezada filha, etc.
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[LEITE (Fausto Correia) & MESQUITA (Rui)] 
SINDEMA. 100 EXEMPLARES FOTOCOPIADOS PARA OFERTA // LISBOA DEZE. 
1981. 11 folhas A4.

Raríssimo folheto de poesia e ilustração, publicado sob anonimato.
Exemplar dedicado a Paulo Quintela pelo Poeta Fausto Correia Leite e com uma 
nota, também manuscrita, do ilustrador, Rui Mesquita.
Fausto Correia Leite, poeta moçambicano, colaborou no último número da muito 
rara e importante revista «Caliban» em 1972, tendo deixado a sua produção poética 
dispersa em edições de autor, cremos que de muito limitada tiragem.
Conserva o sobrescrito utilizado para o envio do exemplar ao ofertado, devidamente se-
lado, com os respectivos endereços, cujo remetente - Fausto Correia Leite - é de Lisboa.  
(ver imagem na pág. 52)

LIMA (Matias) 
A ENCADERNAÇÃO EM PORTUGAL. (Subsídios para a sua História). Edições Pátria. 
Gaia - Portugal. MCMXXXIII. In-8.º gr.  de 76-II págs. B.

É o primeiro trabalho de vulto que entre nós se publicou sobre encadernações 
portuguesas e ainda hoje obra de referência na bibliografia da especialidade. 
Como complemento, o autor publicou em 1956 «Os Encadernadores Portu-
gueses», também ela obra obrigatória para quantos queiram estudar a arte da 
encadernação.
Edição ilustrada em folhas à parte com exemplos de preciosas encadernações e mar-
cas dos artífices.
Último e mais raro volume da colecção «Estudos Nacionais».

LIMA (Matias) 
ENCADERNADORES PORTUGUESES. (Nótulas biográficas e críticas). Porto. 1956. [Li-
vraria Tavares Martins]. In-4.º de 216 págs. B.

Importante trabalho feito em forma de dicionário, onde são referenciados cerca de 
300 encadernadores portugueses antigos e modernos, reproduzindo 130 modelos 
de excelentes encadernações, além de numerosas marcas de artistas.
“Será esta nossa obra o complemento de A Encadernação em Portugal, e, ao 
mesmo tempo, o seu índice geral, o índice que lhe faltava, como tinha feito 
reparo, em honrosa carta que nos enviou, o relembrado crítico de arte Dr. José 
de Figueiredo.”

[MACEDO (José Agostinho de)] 
RETORNELLO DO PARDAL, com que o Anão dos Assobios dá os parabens ao Reverendo Goi-
binhas nos seus desposorios com a illustrissima D. Raquel da Palestina, na Praça de Gilbraltar, actual 
residencias dos conjuges. Porto: 1825. Typ. á Praça de S. Tereza, Nº 13. In-8.º gr. de 16 págs. E.
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Sobre este texto redigido por José Agostinho de Macedo e revelado sob o pseu-
dónimo O Anão dos Assobios, diz Inocêncio que esse curioso e invulgar opúsculo 
publicado anónimo saiu três anos depois de ter constado em Lisboa “que o ex-
-encomendado de S. Nicolau, P. José Narciso, se fizera circuncisar em Gibraltar, 
abraçando publicamente o judaismo”, não se referindo o bibliófilo à edição por nós 
apresentada, impressa no Porto, que julgamos ser ainda de maior raridade.
Encadernação com larga lombada de pele, de recente execução.

A MAIOR DOR HUMANA. Coroa de Saudades offerecida a Theophilo Braga e sua esposa 
para a sepultura de seus filhos, por João de Deus e entretecida pela piedade de [seguem os 
colaboradores abaixo descriminados]. Dada á estampa pela amizade de Anselmo de Moraes. 
1889. [Porto. Imprensa Portugueza]. In-8.º de 172 págs. E.

Cuidada edição, impressa a negro e vermelho, assente sobre papel de escolhida 
qualidade e de apurada execução gráfica. Colaboração de Camilo Castelo Bran-
co, Bulhão Pato, Luiz Guimarães, Gomes Leal, Cândido de Figueiredo, Fernando 
Leal, Teixeira Bastos, João Diniz, Christovam Ayres, N. de Lacerda, Cyrillo Ma-
chado, H. Lopes de Mendonça, José de Sousa Monteiro, C. de Carvalho, Álvaro 
Castellões, Maria A. V. de Carvalho, A. A. Castello Branco, Joaquim d’Araujo, 
Alberto Telles, A. Vidal, A. Bramão, Fernandes Costa, C. M. Silva, Albertina Pa-
raíso, Alice Moderno, Filinto d’Almeida, J. I. Araújo, Alfredo Gallis, M. Augusto 
do Amaral, M. J. Dias, A. C. Faria e Maia, Eugénio Moniz, M. Pereira de Lacerda, 
E. Rebello, João Hermeto, Alfredo Avellar, A. Moraes Pinto, Júlio Cesar Machado, 
J. Cecílio de Sousa, P. Chagas, A. Pimentel, Gomes da Silva, Armando da Silva, 
F. M. Supico, Guerra Junqueiro.
Encadernação com lombada e cantos de pele decorada com ferros a ouro e nervuras. Con-
serva as capas da brochura e está só ligeiramente aparado à cabeça.

MARGARIDO (Alfredo) 
POEMAS COM ROSAS. Edições Árvore. Lisboa. [1953]. In-8º gr. de VI-37-I págs. B.

Raríssima edição original do primeiro livro de Alfredo Margarido, dado à imprensa 
nas Edições Árvore.
Ficcionista, poeta e ensaísta, A. Margarido distinguiu-se também como tradutor 
de alguns dos mais importantes autores da literatura europeia e americana: Joyce, 
Nietszche, Kafka, Steinbeck, Faulkner, etc. Como ensaísta contribuiu com a pu-
blicação de trabalhos acerca de Fernando Pessoa e Teixeira de Pascoaes, ou sobre 
literatura africana de expressão portuguesa, tendo colaborado em importantes pe-
riódicos como a «Árvore», «Cadernos do Meio Dia», «Jornal de Letras», «Jornal do 
Fundão», «Colóquio Letras».
Dedicatória do autor ao poeta Alberto de Serpa, datada de Viana no ano da sua publicação. 
Exemplar por abrir.
Capa da brochura ilustrada com um belo desenho de António Pedro. 
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MELO (Pedro Homem de) 
PRESENTE! [1 folha impressa de um dos lados]. 

Poema de apologia a Carmona e Salazar provavelmente publicado em 1933 por 
altura em que é aprovada por referendo a Constituição de 1933 que deu origem ao 
mais longo regime ditatorial português.Folha impressa sem qualquer registo tipo-
gráfico ou data de impressão, cujos dois primeiros versos são: “Quando na Serra, 
dantes descarnada, / As árvores prometem naus ao mar, (...).”
Com uma assinatura manuscrita do Poeta.

MENÉRES (Maria Alberta) 
CONVERSAS COM VERSOS. Colecção Cabra-Cega. Afrodite. [1968]. In-4.º peq. 
de 86-II págs. E.

Rara edição, publicada sob a chancela de Fernando Ribeiro de Melo. Ilustrações de 
Manuel Baptista.
Capa da brochura ilustrada a cores. Exemplar estimado.

MENÉRES (Maria Alberta) 
MÃE TAMBÉM DOS POETAS. 1960. [NOSSA SENHORA NA POESIA PORTUGUE-
SA. Conferência lida na Sessão de fecho do Ano de actividades da L.I.C.F. na Covilhã. Com-
posto e impresso na Tip. do «Jornal do Fundão»]. In-8.º gr. de 22-II págs. B.

Rara publicação de uma das conferências de Maria Alberta Menéres, professora, 
jornalista e escritora, natural de Mafamude em V. N. de Gaia.

[MILA (Joannico C.)] 
A LUSA BAMBOCHATA. Poema triste em verso alegre por... Lisboa. Livraria Editora de 
Tavares Cardoso & Irmão. 1885. In-4.º de 155-I págs. B.

O verdadeiro nome do autor é João Pereira da Costa Lima e, segundo Alberto 
Pimentel no seu livro «Poemas Herói-Comicos Portugueses», trata-se de um 
poema “herói-cómico, posto se denomine apenas «poema triste em verso ale-
gre»: canta Fontes Pereira de Melo como centro de uma constelação planetá-
ria de políticos da época. (...) é uma charge que navega a todo o pano da veia 
humorística do autor.” A obra foi dedicada “a todos os Philoxeras Politicos da 
Parvonia.”
Cuidada edição ilustrada em folhas à parte com desenhos de Rafael Bordalo Pinheiro.
Original capa da brochura também ilustrada pelo genial artista, impressa a cores com uma 
composição de feição política que abrange ambas as faces e a lombada do volume. Com um 
pequeno rasgão no canto superior direito da capa frontal.
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MIRANDA (Francisco de Sá de) 
AS // OBRAS // DO DOCTOR // FRANCISCO DE SAA // De Miranda. // Agora de nouo 
impressas com a Rela- // ção de sua calidade, & vida. // [vinheta] // Com todas as licenças 
necessarias. // Por Vicente Aluarez. Anno de 1614. // [...] // Domingos Fernandez liureiro. 
In-8.º gr. de XII ff. prels. inums. e 160 nums. E.

“Entre as Obras do Doctor Francisco de Sá de Miranda, que se imprimirão o [sic] 
anno de 1595. & estas ~q agora imprimimos, sendo as mesmas, ha tamanha differen-
ça, que parece forçado dar alg~ua rezão desta dessemelhança, & variedade, constan-
do particulam~ete que se tresladarão aquellas do proprio cartapacio escrito da mão, 
& letra de Francisco de Sà, mas posto que nem faltão muitas, nem eu as julgo por 
desnecessarias de todo, acomodandome aos gostos deste tempo, que sô polo nome 
condenão os Prologos, não darey mais ~q duas naturais, & faceis com que acabare-
mos este. (...) [do Prologo de Domingos Fernandez Livreiro].
Inocêncio refere com algum pormenor a biografia do autor e acerca desta edição diz: “Os 
nossos philologos criticos não estão de accordo ácerca do merito comparativo d’estas duas 
edições [referindo-se às edições de 1595 e 1614]. O sr. Varnhagen, ou quem seja o auctor 
do artigo inserto no Panorama, de que acima falei, pretende que a de 1505 seja preferivel 
á de 1614; e da mesma opinião é o auctor de outro artigo mui succinto assignado S. L. 
(Antonio de Sousa Lobo?), que sahiu na Revista Litteraria do Porto (...);
“Pedro José da Fonseca, e o sr. Antonio Luis de Seabra seguem o parecer contrario: 
aquelle no Catalogo dos auctores
 posto á frente do tomo I do Diccionario da Academia; este no tomo II, pag 
144, da sua traducção das Satyras e Epistolas de Horacio, e ambos produzem 
razões, quanto a mim do maior peso, pelas quaes e por outras, que não aponto 
em attenção á brevidade, tenho para mim que a segunda edição deve preferir-
-se á primeira.
“Qualquer d’ellas é tida em conta de rara; (...).
Edição cuidada, no frontispício adornada com uma bela vinheta que representa 
um vaso ornamentado e por dois filetes simples que enquadram a mancha ti-
pográfica. Composição com belos caracteres itálicos e redondos de tamanhos 
variáveis.
José dos Santos no Catálogo da Livraria dos Condes Azevedo e de Samo-
dães descreve com rigor e minúcia esta edição onde reproduz o respectivo 
frontispício.
Bonita encadernação da época em pergaminho singelamente decorado a ouro com dois 
filetes que marginam as suas pastas, tendo a lombada, também manualmente decorada 
a ouro, os respectivos dizeres e outros elementos decorativos. Conserva apenas um dos 
atilhos que cerravam o volume. Com vestígios de uma antiga assinatura manuscrita no 
frontispício.  (ver imagem na pág 56)
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MONITA // SECRETA // PATRVM // SOCIETATIS IESV // NVUN PRIMVM TYPIS 
EXPRESSA. // --- // ROMAE // CI C  IC CCLXXXII. In-8.º de 72 págs. E.

Obra clássica da literatura de conspiração e violento instrumento de afirmação an-
ti-jesuítica na Europa dos séculos XVII a XX, onde Portugal e o Brasil tiveram 
papel de particular importância.
Pela primeira vez dado à imprensa na Polónia em 1614, este libelo, reconhecido 
como falso desde 1615, foi condenado pela Inquisição em Roma e colocado no In-
dex. Ainda assim, foi frequentemente utilizado ao longo de mais de três séculos em 
todo o mundo ocidental com o único propósito de difamar e minimizar o impacto 
e poder da Companhia de Santo Inácio de Loyola.
Texto inicialmente divulgado em cópias manuscritas, foi mais tarde objecto de 
múltiplas edições. Em Portugal consta a primeira edição de 1820.
Diz Inocêncio que “O P. Claudio Aquaviva, a quem attribuem verdadeira ou fal-
samente a composição da monita, foi o quarto geral dos jesuitas, succedendo n’esse 
cargo a S. Francisco de Borja. Nasceu em 1543, e morreu em 1615. Tornou-se 
notável pela severidade, e pelo modo por que renovou na ordem a disciplina, que a in-
dole mansa e pacifica do seu antecessor deixara relaxar”. Constam estas instruções 
de 17 capítulos onde se estabelecem os métodos a serem adotados para o aumento 
do poder e influência da Ordem.
Com o o ex-libris ou carimbo de posse de Vieira Pinto, figura excêntrica da cidade 
do Porto, médico e professor do Instituto Industrial, coleccionador de livros e de 
outras antiguidades, retratado no «Tripeiro», V série, ano XV, p. 45/46. & 

OBRA COM INTERESSE PARA A HISTÓRIA 
DAS RELAÇÕES ENTRE A IGREJA E O ESTADO 

NO PERÍODO DA RESTAURAÇÃO
[MONTEIRO (D. Nicolau) [Trad.]
BALIDOS // DAS IGREIAS // DE PORTVGAL. // AO SVPREMO PASTOR // Summo 
Pontifice Romano. // Pellos tres Estados do Reyno. // [gravura a buril representando o Bom 
Pastor com uma ovelha às costas, rodeado do seu rebanho] // IMPRESSO EM PARIS, // Por 
Sebastiam Cramoisy, Impressor // del Rey Christianiss. e da Raynha. // E // Gabriel Cramoisy. 
// --- // M. DC. LIII. In-8.º de XVIII-320-II págs. E.

As folhas preliminares reproduzem a Carta dos tres estados do reyno de Portvgal, 
escripta a S.de de Innocencio decimo sobre o desemparo de suas igrejas, datada no 
fim de Lisboa 8. de Outubro de 649.
Diz Inocêncio que “Esta obra, que sahiu primeiro em latim com o título: Balatus 
ovium, opus à tribus Lusitaniæ regni ordinibus Summo Pontifici domino nostro 
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Innocentio X oblatum. Paris, 1653, chez Gabriel Cramoisy, é no seu original at-
tribuida por uns a Sebastião Cesar de Menezes, e por outros a Pantaleão Rodrigues 
Pacheco. (V. a Collecção das Leis e Sentenças proferidas contra os Jacobeos e Sigi-
llistas, a pag. 499, onde vem o Edital da Meza Censoria de 10 de Junho de 1768 que 
prohibiu a dita obra.) A traducção attribue-se geralmente a D. Nicolau Monteiro, 
que morreu Bispo eleito do Porto, e como tal a dá Barbosa no logar competente da 
sua Bibl.”
“Mr Gregoire no Essai historique sur les libertés de l’Eglise Gallicane et des autres 
Eglises de la catholicité, Paris 1820, a pag 406, fala com grande louvor d’esta 
obra à jamais célébre: diz que se lhe pode censurar uma erudição escholastica em 
demasia; mas que os seus defeitos são amplamente compensados pela sua ordem 
methodica, e por uma força de raciocinios, que não admittem refutação: e mais 
adiante (a pag. 412) a qualifica novamente de monumento celebre nos fastos da 
egreja, e da nação portugueza. Ahi mesmo allude tambem á extrema raridade d’este 
livro, de que todavia existem exemplares da edição portugueza nas bibliothecas 
de S. Genoveva e Mazarina; mas da edição latina não ha exemplar conhecido em al-
guma das livrarias de Paris.”
Maria da Graça Pericão de Faria descreve com minúcia e detalhe esta edição no 
livro «Restauração. Catálogo da Colecção Visconde da Trindade.» publicado pela 
«Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra.
Com manchas de água, restauros antigos, falta do frontispício e das 2 últimas folhas. Fal-
tas que foram atenuadas por cuidadosa cópia manuscrita, cujo frontispício apresenta uma 
bonita variante da gravura original acima descrita.
Bonita encadernação, cremos que oitocentista, cuidadosamente decorada a ouro na lom-
bada e pastas.  (ver imagem na pág. 58)

MOREIRA (António José) 
REGRAS // DE // DESENHO // PARA A DELINEAÇAÕ DAS PLANTAS, // PERFIS 
E PERSPECTIVAS // PERTENCENTES // Á ARCHITECTURA MILITAR, // E CIVIL, 
// Com a descripçaõ, e pratica dos instrumentos // de que mais ordinariamente se servem os // 
Officiaes Engenheiros assim no bofete, // como no terreno. // PARA USO DA REAL ACA-
DEMIA DE FORTIFI- // CAÇÃO, ARTILHERIA, E DESENHO, // OFFERECIDA // AO 
SERENISSIMO SENHOR // DOM JOAÕ // PRINCEPE DO BRASIL. // ... // [xiligravura 
com as armas de Portugal] // LISBOA, // NA TYPOGRAFIA DE JOAÕ ANTONIO DA 
SILVA, // Impressor de Sua Magestade. Anno 1793. // Com licença da Real Meza da Com-
missão Geral sobre o Exame, e Censura dos Livros. In-8.º de XVI-237-I-[II] págs. e 30 
estampas desdobráveis. E.

Obra clássica, na sua especialidade, enriquecida com 30 gravuras abertas a buril 
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em chapa de cobre e impressas em folhas desdobráveis, representando instrumen-
tos de desenho, figuras de geometria, vistas, fachadas, plantas e cortes de edifícios, 
paisagens, etc.
O autor foi Capitão do Corpo de Engenheiros, Lente de Desenho na Academia 
Real de Fortificação de Lisboa.
Inocêncio faz referência à obra, considerando que “ (..) Ninguem poderá negar que 
foi escripta com bom methodo e clareza sufficiente, e que preenchia sufficiente-
mente o fim a que se destinava.”
Estimada e bastante invulgar. 
Encadernação modesta não contemporânea.

RARÍSSIMO MANUAL DE EXORCISMO E REFUTAÇÃO 
DOS PRINCIPAIS CASOS DE LUXÚRIA, BRUXARIA 

E ACTOS DEMONÍACOS
MOURA (Manuel do Valle de) 
DE INCANTA- // TIONIBVS SEV // ENSALMIS. // OPVSCVLVM PRIMVM, AVCTO-
RE EMA- // nuele do Valle de Moura Doctore Theologo, ac Sanctæ // Inquisitionis Deputato 
Lusitano. // Patria Calantica. // PRECIPVA, QVÆ AGVNTVR // in hoc Opusculo, refert 
Elenchus ad calcem Epis- // tolaæ ad Lectorem. // (Gravura com brasão d’armas] // EBORÆ. 
// Typis Laurentij Crasbeeck. Anno 1620. In-4.º gr. de VI ff. prels. inums., 609-II págs. sendo 
em branco a última. E.

Raríssimo e muito valioso “manual prático de exorcismo e de refutação dos princi-
pais casos de luxúria, bruxaria e actos demoníacos”, segundo J. Alves Dias, a “pri-
meira obra conhecida saída do prelo de Lourenço de Craesbeeck”, impressor com 
actividade em Évora e herdeiro da arte de imprimir, filho de Pedro Craesbeeck, 
ilustre impressor que desde 1592 fixou residência em Lisboa e estabeleceu a sua 
oficina de tipografia.
Edição pormenorizadamente descrita por Gusmão C. Arouca na «Bibliografia das 
obras impressas em Portugal no século XVII», ou por J. Alves Dias no livro «Craes-
beeck. Uma dinastia de impressores em Portugal».
Desconhecida de Caillet que a não regista no seu notabilíssimo «Manuel Bibliogra-
phique des Sciences Psychiques ou Occultes». Não vem registada nos catálogos das 
principais bibliotecas portuguesas, figurando, embora incompleto, no «Catálogo 
dos Reservados da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra».
Sobre o autor diz Barbosa Machado na «Biblioteca Lusitana» ter nascido em Ar-
raiolos e “Instruido nas humanidades, e lingoa Latina aprendeo as sciencias severas 
na Universidade de Evora, onde recebeo o grao de Doutor em Theologia, e querendo 
dilatar a esfera do seu grande engenho por outras Faculdades passou a Academia 
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Conimbricense, e aplicado á Jurispridencia Pontificia se graduou nella com aplauso 
de todos os Cathedraticos. A madureza do juizo unida com a profundidade da lit-
teratura o habilitaraõ, para que o nomeasse o Duque de Bragança D. Theodosio II. 
Abbade da Igreja de Santa Christina de Barroso, e depois de Mestre do Senhor D. 
Alexandre, filho dos Serenissimos Duques de Bragança D. Joaõ, e Dona Catherina, 
devendo ao seu magisterio as prudentes acçoens que praticou nos supremos lugares 
de Inquisidor Geral, e Arcebispo de Evora. Sendo Eleito Deputado da Inquisição de 
Evora a 15 de Setembro de 1603, desempenhou a eleiçaõ no ardente zelo com que 
servio este Tribunal. Nos ultimos annos tolerou com heroica constancia a falta de 
vista, que lhe era mais molesta por naõ poder usar dos livros em que sempre achou 
a sua mayor deleitaçaõ, mas como conservava memoria do que tinha lido compoz 
varias obras depois de cego ornadas de doutrinas Theologicas, e de textos de hum, 
e outro Direito nomeando o numero das paginas dos livros, que allegava para au-
thorizar as suas opinioens, (...).”
Juntamente com Bartolomeu Varela, Manuel Luís Freire e Luís Mendes de Vas-
concelos, ao tempo estudantes na Universidade de Évora, fez uma célebre paródia 
do 1º Canto dos «Lusíadas», que veio num dos tomos do «Anatómico Jocoso».
Frontispício adornado com um grande brasão d’armas gravado em madeira enci-
mado por um elmo cerrado, decorado por paquife ou folhagem desenhada ao seu 
redor, tendo no timbre um grifo.
Composição a duas colunas em caracteres redondos e itálicos. O texto, predo-
minantemente escrito em latim, apresenta uma interessante carta em castelhano 
assinada de “S. Roque de Lisboa 22 de Octubre 1606. Pero Paulo Ferrer” e outras 
passagens ou citações na mesma língua.
Os fol. 1 a 11 são contados por folhas e não por páginas; há uma pág. em branco 
inum. entre as págs. 552 e 553 e está repetida a num. da 589.
Encadernação da época com a lombada em pele, parcialmente danificada pela acção de insec-
tos ou roedores e as pastas em pergaminho. Insignificantes picos de traça na margem interior; 
pouco significativa mancha antiga de tinta na margem inferior.  (ver imagem na pág. 61)

NEMÉSIO (Vitorino) 
MAU TEMPO NO CANAL. Romance. Livraria Bertrand. Lisboa. [S.d. - 1944?]. In-8.º 
de 478-[II] págs. B.

Segundo David Mourão-Ferreira na sua obra «Tópicos de Crítica e de História 
Literária»: “«Mau Tempo no Canal» é um romance de que só pode falar-se com 
um sentimento de infinito respeito; e se não encontramos por aí muita gente a falar 
dele é porque não existe, porventura, muita gente capaz de semelhante sentimento. 
Não há, no género, obra alguma que se lhe compare na literatura portuguesa deste 
século; nem há talvez obra romanesca mais complexa, mais variada, mais densa 
e mais subtil, em toda a nossa história literária.”
Primeira edição, muito invulgar.
Capa da brochura com manchas de acidez.
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NEVES (Francisco de Sousa) 
NOVELAS DE NARCISO. Colecção A Antologia em 1958. [Editora Gráfica Portuguesa, 
Lda. Lisboa]. In-8.º de 37-III págs. B.

Livro aparecido na conceituada colecção de textos surrealistas, «A Antologia em 1958», 
onde também publicaram Mário Cesariny, António Maria Lisboa, Luís Pacheco, Na-
tália Correia e outros. Com uma fotografia impressa em separado da autoria de Diniz 
Salgado intitulada «Mensagem metafísica dos lavabos». Bastante invulgar.
COM UM EX-LIBRIS DO POETA ANTÓNIO PINHEIRO GUIMARÃES.
Capa da brochura com algumas manchas

NEVES (Hermano) & NUNES (Herculano) 
FORA DA LEI. Lisboa. 1915. [Composição e impressão, Tipografia Leiria, Administração 
e Deposito na Livraria Ventura Abrantes]. 3 opúsc. In-4.º de 48 págs. B.

Panfletos bastante invulgares, publicados entre 29 de Abril e 13 de Maio de 1915, 
período que se compreende entre a ditadura de Pimenta de Castro instituída em 
Fevereiro de 1915 e a eleição de Bernardino Machado à presidência da República 
em Agosto do mesmo ano.
“O facto de voluntariamente nos collocarmos fóra da lei, outra coisa não signifi-
ca mais do que a affirmação de uma necessidade urgente: entendemos que n’este 
grave momento da vida nacional é indispensável proclamar-se sem rodeios e sem 
hesitações tudo o que supomos a verdade.
“Fóra da lei, quer dizer, libertos de preconceitos, de convenções, de hypocrisias, 
de conveniencias, orientados apenas pelo interesse supremo de um paiz cujas 
energias tardam em despertar, guiados tão sómente pelo desejo de contribuir, 
com um pouco de esforço, para o grande esforço de patriotica resurreição que 
é indispensável surgir em Portugal. Fora da lei é tudo isto, mas é mais alguma 
coisa ainda: é a garantia de uma independencia formal de clientelas e de partidos 
politicos, cujos interesses só consideramos legitimos quando se confundem com 
os interesses geraes da nação (...)”.
Também com interesse para a história da presença portuguesa na Grande Guerra, 
da posição dos seus autores e dos democráticos, que defenderam a tese da partici-
pação de Portugal na Grande Guerra por razões de estratégia internacional e defesa 
dos territórios coloniais.
Colecção completa, não compulsada no importante catálogo «Publicações Periódicas 
Portuguesas existentes na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra (1911-1926)».
Capas da brochura com pequenos defeitos nas margens.

[NOGUEIRA (Joaquim António) (Trad.)] 
[HOLBACH (Paul Henry Thiry) [Baron de].- O CONTAGIO SAGRADO, OU HISTO-
RIA NATURAL DA SUPERSTIÇÃO. Lisboa 1839. Na Typographia Lisbonense. 2 vols. 
In-8.º de 153-I e 152-II págs. E. em 1.
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“Sr. Visconde.- Não me tenho esquecido de que a ultima vez que nos vimos, entre 
varias coisas de que fallámos, foi uma d’ellas a antipatia que tantos homens illustra-
dos da nossa nação tem actualmente á religião: não me esquece tambem a surpre-
sa que a V. E. causava, o encarniçamento com que elles procuravão destruir um 
systema, bem que incapaz de conter os sabios, ao menos vantajozo por adequado 
para sugeitar a multidão a modificar as paixões dos ignorantes. Contentei-me en-
tão de responder em globo, que com um pouco de reflexão se veria de um modo 
evidente, que a religião era como a caixa de Pandora, da qual tinhão sahido todos 
os males que afligem a raça humana (...) Eu tivera podido, sem duvida, dar muito 
maior extenção a esta obra, expondo grande numero de factos para provar minhas 
opiniões, mas uma pessoa tão versada na historia como V. E., não tem necessidade 
de que se entre em analizes enfadonhas, môrmente quando o que lá digo me pa-
rece sufficiente para o desenganar das preocupações, e erros que tão prejudiciaes 
são ao genero humano. A religião que em todos os paizes do mundo se tem feito 
o objecto da maior importancia, é a verdadeira causa da ignorancia, da escravidão, 
das extravagancias, e corrupção dos homens, e se a nossa ilha afortunada goza de 
liberdade, e outras vantagens de que estão privadas outras nações, deve-se isso aos 
exforços de nossos antepassados, que ao menos diminuirão em parte o poder, e a 
influencia que a superstição exercia sobre nós. (...)”. [excerto de uma carta do autor, 
publicada a título de apresentação].
Diz Inocêncio que “Esta versão foi publicada sem o nome do traductor. Sendo ac-
cusada pelo ministerio publico, por abuso de liberdade de imprensa em materia re-
ligiosa, foi julgada affirmativamente pelo tribunal do jury competente, e como tal 
mandada supprimir e arrestada. Escapou todavia a maior parte dos exemplares, que 
continuaram a vender-se mais ou menos descobertamente, havendo só da parte dos 
editores a cautela de fazerem substituir os antigos rostos por outros, com a indi-
cação de Madrid em vez de Lisboa”. Assinale-se que o exemplar que descrevemos 
apresenta os primitivos frontispícios.
No Dictionnaire des Ouvrages Anonymes diz Barbier sobre a edição dita de Lon-
dres (Amsterdam, M.-M. Rey), 1768 [Contagion (la) sacrée...]. “Cet ouvrage est 
réellment de la composition du baron d’Holbach. C’est pour se soustraire, lui et ses 
amis, à tout genre de désagrémens qu’il a annoncé, dans l’avertissement, l’avoir tra-
duit de l’anglais de Jean Trenchard et de Thomas Gordon. (...)”.
Encadernação à antiga, com a lombada em material imitativo da pele. Carminado à cabeça 
e com ligeiro aparo das margens.

NORONHA (D. Diogo de) [Conde de Vila Verde] 
CARTA endereçada ao Conde do Redondo, datada de “Palacio de Queluz a 12 de Fevereiro 
de 1798”. Dim. 17 x 22 cm.

“Tendo Sua Alteza Real o Princepe meu Amo, decedido, que a Princeza D. Maria 
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Tereza, sua Irmãa a Srª Infanta D. Maria Izabel, e o Snr. Infante D. Pedro vão hoje 
segunda frª para Caxias por entenderem os Medicos estar o Princepe D. Antonio 
[D. João VI] com bexigas, he Sua Alteza servido, que V. Ex.ca passe as Ordens ne-
cessarias, para que na quelle sitio se ache pronto o que pertence á uxaria, e o que 
V. Ex.ca julgar precizo pª o serviço destes Senhores, e Sua respectiva Familia, tendo 
tambem o Mesmo Senhor rezolvido, que as Damas comão juntas, e que o mesmo 
se pratique com as açafatas, igualmente devo ad’vertir a V. Ex.ca que hira hum 
Camarista pª o serviço do Snr Infante, e hum Viador pª o serviço de S.S. Al-
tezas a Princeza, e sua Irmãa: tambem hirá hum guarda Roupa, o P.e Marine, 
hum Medico da Camara, sendo isto por hora o q. está determinado, e o mais, 
q. ocorrer se partecipará aquela Pessoa, q. for encarregada por V. Ex.ca pª a exe-
cução destas ordens (...)”

NOVO ATLAS PARA USO DA MOCIDADE PORTUGUESANOVO // ATLAS // PARA 
USO // DA MOCIDADE PORTUGUEZA, // OU // PRINCIPIOS CLAROS, // PARA SE 
APRENDER FACILMENTE, E EM MUITO // POUCO TEMPO // A GEOGRAFIA: // 
COM HUM // TRATADO METHODICO DA ESFÉRA, // Onde se explica o movimento 
dos Ástros, os // diversos Systemas, e o uso dos Globos. // TRADUCÇÃO // Accrescentada, 
corregida, e Adornada. // LISBOA, // NA TYPOGRAFIA ROLLANDIANA. // 1782. In-8º 
de XXIV-294-II págs. E.

Inocêncio atribui a José Anastácio da Costa e Sá a tradução deste curioso Atlas ilus-
trado, cujo título se alterou a partir da segunda edição, dada à imprensa na mesma 
tipografia em 1791, com o título «Atlas moderno para uso da mocidade, ou prin-
cipios claros para se aprender facilmente, e em pouco tempo a Geografia: Com 
hum Tratado methodico da Esféra, onde se explicaõ o Movimento dos Astros, os 
diversos Systemas, e o uso dos Globos».
Primeira edição, ilustrada com XXIV estampas gravadas em chapa de cobre 
e impressas em folhas desdobráveis, das quais XXII mapas cartográficos e II 
estampas que ilustram o Tratado methodico da Esfera, onde se explica o movi-
mento dos Astros...
Acerca do Terramoto de 1755, a págs. 27 e em nota de rodapé acrescenta o tradu-
tor: “O Author, mal informado do que aconteceu a esta Capital no referido Ter-
ramoto, asseverou que ella ficára inteiramente arrazada; quando he certo, que em 
mais de duas partes ficou em pé; e que sómente o incendio, que lhe sobreveio, abra-
zou, e consumio os Edificios, Thesouros, Moveis, Riquezas, Preciosidades, Alfaias, 
&c. ficando unicamente as paredes. Porém de tudo o mais raro, que se perdeo, foi 
a grande Livraria de Sua Magestade; rara pelos Ms., e Originaes da Antiguidade, 
que conservava: perda sem dúvida lamentavel para os Sabios. (...)”.
Encadernação inteira de carneira, da época, com títulos e ferros dourados na lombada. Com 
restauros de reforço nas margens dos 5 primeiros mapas, apresentando o primeiro (planisfério) 
um restauro no canto superior direito que ofende a mancha tipográfica.
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OLIVEIRA (António Correia de) [1879-1960] 
TENTAÇÕES DE SAM FREI GIL. Lisboa. Ferreira & Oliveira, Limitada. [Imprensa do 
Annuario Comercial]. Lisboa. [1907]. In-8.º de 173-III págs. E.

Edição de apurado cuidado gráfico, cuidadosamente impressa a negro e vermelho 
sobre encorpado papel de escolhida qualidade.
“Poeta de estro fácil, nele se conjugam o realismo junqueiriano, o idealismo cris-
tão, o panteísmo tocado de saudosismo, à Pascoaes, do qual o separavam a intuição 
filosófica: importa, todavia, não esquecer que a sua vastíssima bibliografia inclui 
também obras de longo fôlego e alta inspiração, como, em verso branco, as Tenta-
ções de Sam Frei Gil (...)”. [in «Diccionário Cronológico de Autores Portugueses»]
Encadernação editorial em papel pergaminho, também impressa a duas cores e imitativa da 
capa da brochura. Conserva a capa da brochura original da autoria de António Carneiro. 
Com uma pequena assinatura na página destinada ao ex-libris.

ORDEM NOVA. Revista anti-moderna, anti-liberal, anti-democrática, anti-bolchevista 
e anti-burguesa. Contra-revolucionária; reaccionária; católica; apostólica e romana; monár-
quica; intolerante e intransigente; insolidária com escritores, jornalistas e quaisquer profis-
sionais das letras, das artes e da imprensa. Lisboa. 1926-1927. 12 números In-8.º E. em 1 vol.

Rara publicação periódica de manifesta oposição ao regime republicano, cujo ideá-
rio se fundamenta no Integralismo Lusitano. Conforme se define no sub-título, 
trata-se de uma revista de combate e doutrina anti-moderna, anti-liberal, anti-
-bolchevista e anti-burguesa.
Do seu corpo redactorial sobressaem os então estudantes universitários Marcelo 
Caetano, Albano Magalhães, Afonso Lopes Vieira, Manuel Múrias, António Au-
gusto Gonçalves Rodrigues, António Rodrigues Cavalheiro, Domingos de Gus-
mão Araújo, Leão Ramos de Ascensão, Nuno de Montemor, Paulo Durão Alves 
e Pedro Teotónio Pereira.
Não consta no Catálogo das Publicações Periódicas Portuguesas da Biblioteca Ge-
ral da Universidade de Coimbra.
Modestamente encadernada, conserva a capa da brochura do número inaugural.

ORNELAS (José de)
A QUESTÃO BOMBEIRO FIGUEIRENSE - Acção de processo especial de critica litteraria 
- A. Trindade Coelho Chfing-Tang de rabicho RR. José d’Ornellas Hylario Belfécio e outros 
- Coimbra. Imprensa Progresso. 1885. In-8.º de II-77-I-[II] págs. Desenc.

Raríssimo opúsculo, onde foram textualmente reproduzidos os artigos rela-
tivos à acesa polémica travada entre Trindade Coelho e José de Ornelas da 
Fonseca Nápoles e Silva a propósito da publicação, no número único inti-
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tulado O Bombeiro Figueirense, de uns textos que mereceram a crítica de 
Trindade Coelho e a resposta de José d’Ornelas. A propósito, Cardoso Martha 
no livro «Jornalismo Figueirense» diz o seguinte: “A publicação dêste jornal 
provocou n’O Imparcial de Coimbra n.º 169, um artigo acusando a recepção 
de O Bombeiro com uma crítica violenta à maioria dos colaboradores, dos 
quais apenas escapavam Alexandre da Conceição, Acácio Antunes, Gaspar de 
Lemos, Um sonhador e Augusto Veiga. Este artigo, saído anónimo, era da 
pena do falecido Trindade Coelho.
“Respondeu-lhe na Correspondencia da Figueira n.º 870, José de Ornelas (...); 
e assim se foi prolongando a polémica, que vem completa no folheto: A  questão 
Bombeiro Figueirense (...). 
Com referência camiliana a págs. 61/62.
Em anexo com um recorte de jornal datado de Coimbra, 23 de Junho de 1885 onde 
vem uma declaração dirigida a Joaquim Martins de Carvalho, então redactor do jor-
nal o Conimbricense, assinada por Trindade Coelho onde este pede “o especial ob-
sequio de fazer publicar no seu esplendido jornal a declaração inclusa, com a qual v. e 
os ex.mos srs. Seabra d’Albuquerque e Pinto da Rocha se dignaram honrar-me. (...).
Declaração que parcialmente reproduzimos: “(...) Tendo o ex.mo sr. dr. José 
d’Ornellas publicado juntamente com esses artigos de polemica [A Questão Bom-
beiro Figueirense] um novo artigo em que, de involta com asperas apreciações da 
individualidade litteraria do ex.mo sr. dr. Trindade Coelho, se encontram affir-
mações insultantes para a honra e dignidade impollutas d’este cavalheiro, e bem 
assim expressões mais ou menos vagas e equivocas, que parece quererem denotar 
insinuação e ideia de offensa á honra e dignidade por egual impollutas de s. ex.ma 
familia; (...) Nestas circunstancias, repetimos, – os abaixo assignados, depois de 
apreciada a questão sob todos os pontos de vista, para o effeito de tomarem uma 
resolução e indicarem um alvitre cuja pratica absolutamente garantisse ao ex.mo 
sr. dr. Trindade Coelho o justo e completo desaggravo que tem em vista e a que 
tem todo o direito: concordaram plenamente e por unanimidade, em que não havia 
meio algum mais digno, nem mais sensato para chegar a tal fim, do que recorrer 
à imparcialidade e justiça dos tribunaes competentes. (...)”.

PACHECO (José) 
CARTA enviada a Álvaro de Andrade, datada de “Lisboa 29 Abril 1926”. Dim. 22 x 27 cm.

Carta manuscrita sobre papel timbrado da revista «Contemporanea», dizendo que 
“A Contemporanea reaparece no principio da proxima semana. É o 1º numero da 
3.ª serie, e será em Portugal o orgão da politica Ibero-Americana. Alem de valio-
sissima colaboração insere três grandes gravuras comprovativas da verdadeira des-
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posição dos paineis de S. Vicente”, pedindo depois a notícia “em logar de destaque” 
do seu reaparecimento.
José Pacheco (ou Paxêko como assinou muitos dos seus escritos), foi artista moder-
nista notável, fundador da revista a que acima se faz referência e autor de uma das 
pinturas que se encontravam na «Brasileira» do Chiado, “em tudo revelando arte, 
originalidade e bom gosto”, como se lê na rubrica que lhe foi reservada na Grande 
Enciclopédia Portuguesa e Brasileira.

PASCOAES (Teixeira de) 
O EMPECIDO. Novela. Edição da «Gazeta do Bibliófilo». Porto. 1950. In-8.º de 311-V 
págs. B.

“Este livrinho inicia uma nova fase da minha obra literária. A novela é terreno que 
eu trilho pela primeira vez”.
Primeira edição, limitada a 1000 exemplares numerados e autenticados com 
a chancela do autor.
EXEMPLAR COM DEDICATÓRIA DO AUTOR A LAUREANO DE BAR-
ROS. Conserva a raríssima cinta impressa para colocar na capa da brochura, com um texto 
extraído da revista Estudos da autoria de Guilherme de Castilho.

PESSOA (José Martins da Cunha) 
ANALYSE // DAS // AGOAS THERMAES // DAS // CALDAS DA RAYNHA // OFFE-
RECIDA // AO ILLmo. E EXmo. SENHOR // D. PEDRO JOZÉ // DE NORONHA 
E CAMOENS, // MARQUEZ E SENHOR DAS VILLAS DE ANGEJA, BEMPOSTA, // 
PINHEIRO, CONDE DE VILLA-VERDE, DO CONSELHO DA // RAINHA, E DO DE 
GUERRA, MINISTRO ASSISTENTE AO // DESPACHO DA MESMA SENHORA, // 
SEU GENTIL-HOMEM // DA CAMARA, TENENTE GENERAL DOS EXERCITOS. 
PRE- // SIDENTE DO REAL ERARIO, E NELLE LUGAR TENENTE // IMMEDIATO 
A REAL PESSOA, INTENDENTE DA INDIA, // GUINÉ, E MARINHA, &C. &C. &C. // 
(...) // COIMBRA: // Na Real Officina da UNIVERSIDADE, // Anno de M.DCCLXXVIII. 
// ‘Com licença da Real Meza Censoria. In-8.º de VIII-32 págs. Desenc.

Sobre o autor, Bacharel em Medicina, Cirurgia, e Filosofia, pela nova Reforma da 
Universidade de Coimbra diz Inocêncio ter exercido “por muitos annos a clinica 
em Lisboa, onde desempenhou algumas commissões do serviço publico. Foi tam-
bem Medico da Camara de Sua Magestade, e Socio da Academia Real das Scien-
cias. – N. em Alcanena, termo da villa de Torres-novas (...)”.
Opúsculo bastante raro, no final com um capítulo cujo título corresponde à nota 
referida por Inocêncio no vol. XIII, a págs. 135: “Parece que mandou tambem 
imprimir uma Analyse das aguas ferreas do Torres Novas, segundo se affirma no 
Jornal de Coimbra, n.º XXXVI,  pag. 259.”
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PIMENTEL (Alberto) 
BIBLIOTHECA RELIGIOSA. O LIVRO DAS FLORES. (Legendas da Vida da Rainha Santa). 
Lisboa. Livraria Editora de Mattos Moreira & Cª. 1874. In-8.º de 192 págs. E.

Interessante contribuição para a bibliografia da Rainha Santa Isabel, primeiro dos 
dois volumes que completam a «Biblioteca Religiosa». Invulgar.
Boa encadernação com larga lombada e cantos de pele decorada a ouro, com rótulos e ner-
vuras na lombada.

PIMENTEL (Alberto) 
HISTORIA DO CULTO DE NOSSA SENHORA EM PORTUGAL. Livraria Editora Gui-
marães, Libânio & Cª. Lisboa. [1899]. In-4.º de X-501-I págs. E.

Primeiro e valioso trabalho dedicado ao estudo da religiosidade do povo português 
em torno da devoção a Maria Santíssima, desde a fundação do país até ao séc. XIX.
Do prefácio de Alberto Pimentel: “Os factos historicos sao chamados, no meu li-
vro, a depôr sobre as crenças religiosas do povo portuguez, dando eu aqui á palavra 
povo não apenas o significado de uma só classe, mas de uma nação inteira. Reis 
e vassallos, nobres e plebeus, poetas e prosadores são convidados a vir testemunhar 
o sentir commum da nação pelo que respeita ao culto de Nossa Senhora, como sen-
do Ella a porta do ceu, coeli, por onde communica com a consoladora esperança da 
immortalidade a alma atormentada do homem”.
Obra importante para a bibliografia Mariana em Portugal, invulgar e muito jus-
tamente estimada, com muitos e valiosos elementos de interesse para a História de 
Portugal. Profusamente ilustrada nas páginas do texto e em folhas à parte. Primeira 
e muito invulgar edição.
Bonita encadernação dos editores executada por Paulino. Artisticamente decorada a cores 
com elementos florais e ferros gravados a ouro.

PINTO (Álvaro) 
REBELDIAS N.º 1 - maio de 1908 [e N-º 2 - Junho de 1908]. Composto e impresso 
na = TYP. BOA UNIÃO = Rua dos Caldeireiros, 133. Director e Proprietário... Redacção 
e administração - Rua das Virtudes, 24 - Porto. 2 opúsculos. B.

Publicação de grande raridade, não referida por A. Ribeiro dos Santos na «História 
Literária do Porto através das suas publicações periódicas», nem constante na sua 
preciosa biblioteca, por nós leiloada em 2007. Daniel Pires, também não regista 
este raro espécime bibliográfico no «Dicionário da Imprensa Periódica Literária 
Portuguesa do Século XX».
Sobre Álvaro Pinto diz H. Perdigão no «Dicionário Universal de Literatura»: “Jor-
nalista e escritor português n. em Barca de Alva. (...) Datam de 1904 os primeiros 
artigos de sua autoria, que aparecem na Semana Azul, e em 1907 fundava e dirigia 
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com Jaime Cortesão e Leonardo Coimbra a revista Nova Silva, dirigindo 2 anos 
depois, no Pôrto, o semanário A Vida.
“Daí por diante outras revistas - e tôdas mais ou menos de larga projecção no movi-
mento literário do tempo - vem a fundar e dirigir, tais como: A Águia (1-12-20) [aliás 
1910] cuja 1.ª série, sob a sua direcção, totalizou 10 números; a Renascença Portuguesa, 
que, com outros, ajudou a fundar em 1912 e administrou até 1921 (continuando nesse 
período a 2.ª série da Águia, de que saíram mais 120 fascículos) e a Vida Portuguesa 
(1913), quinzenário que com Jaime Cortesão igualmente fêz aparecer.
“Em 1919 é nomeado chefe dos serviços administrativos da Biblioteca Nacional de 
Lisboa e agraciado por essa ocasião com o oficialato de Sant’Iago.
“Em 1920 uma nova fase se inicia na sua carreira, por assim dizer, luso-brasileira. 
Partindo para o Brasil em 1920, ali fundou pouco depois com António Sérgio a casa 
editora Anário do Brasil (...)”.
Do texto de abertura do número inaugural transcrevemos: “Rebeldias – serão as 
minhas impressões: – boas ou más, estupidas ou idiotas, mas independentes e fran-
cas. Verão a luz quando quizerem brotar e caminharão por onde lhes parecer. Não 
lhes arbitro prasos, nem lhes imponho esphera de acção.(...)”.
Segue este opúsculo com um texto, intitulado Os amigos do A. B. C., dedicado 
A Jayme Cortezão e Leonardo de Coimbra (como se fez nota acima, também eles 
fundadores da revista Nova Silva em 1907), onde Alvaro Pinto justifica: “Não tive 
ensejo completamente opportuno de vos explicar os motivos que me levaram 
a não aceitar o vosso convite para unir-me aos amigos do A. B. C. e as razões por 
que, systematicamente, me tenho afastado de tudo quanto lhes diga respeito. Con-
siderei, porém, este instante, ocasião opportuna para tal, e d’ahi o dizervos agora 
de minha justiça. (...)”.
Capa da brochura ilustrada com um desenho que representa um homem recentemente li-
berto de correntes que o aprisionaram, com um facho de fogo na mão direita que o ilumina. 
À margem do desenho com a palavra LIBERTAS.

PROJECTO DE BAZES da Org... da C... L... MILANO_ 1842. MILANO: 1842. Dalla 
Tipografia Guglielmini e Redoelli. In-8.º peq. de 12 págs. Desenc.

Raro opúsculo a juntar à bibligrafia da Carbonária Lusitana, associação secreta que 
muito contribuiu para a implantação da República em Portugal.

PROSAS E VERSOS. Folha Bimensal. Redactores e proprietarios - A. Elysio e H. D’Avellar. 
Volume I. 1872. Braga: Typographa [sic] de D. G. Gouvêa, Rua Nova de Sousa, n.º 45. 1872. 
24 números. In-4.º de IV-188 págs. E.

Raríssima publicação periódica bracarense, cremos que completa, dada à imprensa 
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entre Janeiro e Dezembro de 1872.
Para além da publicação do poema heroi-cómico de António Diniz da Cruz 
e Silva «Hyssope», publicado ao longo dos primeiros 22 números e de aforismos de 
Camilo Castelo Branco, Alexandre Herculano, Almeida Garrett, Gonçalves Dias, 
Castilho, Faustino Xavier de Novaes, Soares de Passos, etc., destacamos a colabo-
ração, entre muitos outros, de Pedro Norberto [Descida pelo rio Douro, desde 
a Regua até ao Porto, em 30 de Setembro de 1839]; A. Villasboas [A philoso-
phia dos arabes da peninsula]; Pereira-Caldas [Braga - Capital do Minho; Poemas 
Portuguezes Principaes nas suas edições primeiras; Phases Historicas da Lingua 
Franceza]; Marianna de Carvalhaes [Vingança de Mulher; Como se arranja um 
casamento; Por causa d’um notiviarista (Original achado n’umas ruinas)]; Candido 
de Figueiredo [Improviso. No primeiro anniversario da inauguração da Biblio-
teca Popular de Coimbra; Animo! (Deante da estatua de Bocage); Prisão d’Amor 
(Versão d’um epigrama grego); Espérance!; Bouts Rimés; No Leito]; Herminia de 
Valladares [Rosalia; Thereza]; José Augusto Celestino Soares [Um drama no XVII 
Século]; Alfredo Angra [Alfredo de Mesquita ?]; A. Elysio; Nanioto Itameda [A. 
Elysio ?]; Paulo de Mascarenhas [A. Elysio ?]; F. Gomes de Amorim; A. A. da Fon-
seca Pinto; J. Simões Dias.
Boa encadernação com larga lombada de pele, decorada a ouro e com nervuras na lombada. 
Com as margens intactas, cremos que com falta das capas da brochura.

QUADROS (José Caetano de Mesquita e) 
VIDA // DO // VENERAVEL PADRE // Fr. AGOSTINHO // DA CRUZ, // Religioso da 
Provincia da Arrabida, // (...) // [Escudo com as Armas Reais portuguesas] // LISBOA, // NA 
REGIA OFFICINA TYPOGRAFICA. // ANNO M. DCC. XCIII. // Com licença da Real 
Meza da Comissão // Geral sobre o Exame, e Censura // dos Livros. In-8.º de 57-I-[II] págs. E.

Sobre o autor, natural da Figueira da Foz, diz Inocêncio que “ (...) Vindo para Lis-
boa applicou-se ao magisterio, e foi no fim de alguns annos nomeado Professor de 
Rhetorica e Poetica do Collegio Real de Nobres.- Socio da Arcadia de Lisboa, com 
o nome de Metatesio Cilenio, se falam verdade certas memorias antigas, escriptas 
pelos contemporaneos, a elle se deveu principalmente o desacordo que em breve 
começou a tomar corpo entre os membros d’aquella associação: e até o acusam de 
haver promovido não sei que intrigas, mediante as quaes a sociedade viera a incorrer 
no desagrado do Marquez de Pombal, resultando d’ahi a perseguição de alguns 
socios. (...) Ninguem poderá negar-lhe a qualidade de homem trabalhador, nem 
desconhecer que alguns serviços prestou ás letras, já com as obras originaes e tra-
duzidas que imprimiu, já com as edições que fez de varios livros classicos que se 
haviam tornado raros (...)”.
Edição bastante invulgar da vida de Fr. Agostinho da Cruz, poeta quinhentista na-
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tural de Ponte da Barca [Viana do Castelo], cujo texto teria já sido anteriormente 
utilizado para a edição que fez em 1771 José Caetano de Mesquita intitulada Várias 
Poesias do Venerável Padre Fr. Agostinho da Cruz.
Encadernação inteira de pele não contemporânea, com dourados e os respectivos dizeres 
na pasta da frente.

RECUEIL // DE PLANCHES // DE L’ ENCYCLOPÉDIE // PAR ORDRE DE MATIE-
RES. // TOME SEPTIEME. // [vinheta] // A PARIS, // Chez PANCKOUCKE, Libraire, 
hôtel de Thou, rue des Poitvins. // A LIÈGE, // Chez PLOMTEUX, Imprimeur des États. // 
––– // M. DCC. LXXXIX. // ‘’AVEC APPROBATION, ET PRIVILÈGE DU ROI.

Exemplar apenas constituído pelas 33 belas gravuras abertas em chapa de cobre consagradas 
à ciência da Heráldica e pertencentes ao volume VII da colecção «Recueil de Planches de 
L’Encyclopédie par ordre de matières» de Diderot e D’Alambert. Com diferentes dimensões, 
apresenta 28 gravuras em folha dupla [dim. aprox. 43,5 x 29 cm.]; 4 gravuras em folha simples 
[dim. aprox. 22 x 29 cm.] e 1 de grandes dimensões, e desdobrável [dim. aprox. 70 x 52 cm.]

“Contient plus de 1500 blasons gravés, casques, couronnes, oriflammes, haussecol, pique, 
armoiries dgEvêques, décorations, ordres religieux, ordres de chevalerie, etc. etc, etc.”
Embora com todas as gravuras relativas à temática da heráldica, este volume en-
contra-se incompleto tendo em falta as gravuras relativas à arte militar, equitação, 
esgrima, coreografia, ciências matemáticas, hidráulica, ótica, perspectiva, astrono-
mia, artes do vidro e ornitologia.
Encadernação antiga, rasgada no topo da lombada.

REFLEXÕES SOBRE FINANÇAS EM DIFFERENTES EPOCAS E SOBRE MEIOS 
PARA A AMORTISAÇÃO DAS NOTAS DO BANCO DE LISBOA. Lisboa. Na Typo-
grafia da Gazeta dos Tribunaes. 1848. In-8.º gr. de 43-I págs. E. no mesmo volume:

——–  ADDITAMENTO AO FOLHETO REFLEXÕES SOBRE FINANÇAS EM DIFFE-
RENTES EPOCAS E SOBRE MEIOS PARA A AMORTISAÇÃO DAS NOTAS DO BAN-
CO DE LISBOA. Lisboa. Na Typografia da Gazeta dos Tribunaes. 1848. In-8.º gr. de 8 págs.;

——–  NOVAS REFLEXÕES ou 2.º Additamento ás que se fizeram ao folheto intitulado RE-
FLEXÕES SOBRE FINANÇAS EM DIFFERENTES EPOCAS E SOBRE MEIOS PARA 
A AMORTISAÇÃO DAS NOTAS DO BANCO DE LISBOA. Por... Lisboa. Na Typogra-
fia da Gazeta dos Tribunaes. 1848. In-8.º gr. de 30 págs.

Conjunto muito raro, de autor não declarado, com manifesto interesse para a história 
da fundação do Banco de Portugal, constituído em 26 de Dezembro de 1847 como 
resultado da fusão da Companhia Confiança Nacional e do Banco de Lisboa.
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O último folheto insere no fim três mapas em folhas desdobráveis, a saber; «Mappa 
N.º 1. Dos fundos do Banco e Companhia Confiança (...)»; «Mappa N.º 2. Incluido 
no folheto intitulado Organização do Banco de Portugal»; «Mappa N.º 3. Estado do 
Banco de Portugal em Junho de 1848».
Encadernação da época, com a lombada em pele.

REGIMENTO DAS CAMARAS Segundo o uso Lusitano. MILANO: 1842. Dalla Tipogra-
fia Guglielmini e Redoelli. In-8.º peq. de 8 págs. Desenc.

Opúsculo muito raro, dado à imprensa em Itália, com interesse para a bibliografia 
da Carbonária Lusitana, organização secreta, política e popular, virada para o com-
bate político anti-monárquico e republicano.

REGIMENTOS MELITARES, // Em que se dá nova fórma  // Á CAVALLARIA, E IN-
FANTARIA // com augmento de soldos para todos // os Cabos, Officiaes, e Soldados: // e 
disposiçaõ para o governo dos // Exercitos assim na Campanha, // como nas Praças. // Em que 
se comprehendem tambem os exercicios uteis // com as suas vozes para todos os Soldados, e 
Gra- // nadeiros, serviço por Brigada, modo de acam- // par, e tomar as guardas, e ordens ge-
raes pa- // ra os Sargentos mayores, e o regimento dos // Sargentos mores das Comarcas com 
o // Decreto de Sua Magestade de 25 de // Agosto de 1703. // TOMO I. // [vinheta com um 
anjo tocando corneta e segurando na não esquerda um estandarte com o Sagrado Coração de 
Jesus] // LISBOA, // Na Offic. de MIGUEL RODRIGUES, // Impressor do Emin. Cardeal 
Patr. // M. DCC. LIII. 2 vols. In-16.º de X-XXI-[I]-358 e 275-[I] págs. E.

Publicação com interesse para a história das reformas militares operadas em Portu-
gal durante os Reinados de D. João V e D. José.
As páginas preliminares para além das respectivas Licenças contêm os Indices dos Re-
gimentos, Resoluções, Alvarás, Leis, Decretos e Privilégios, seguindo-se a impressão 
do «REGIMENTO, // QUE ELREY // D. JOAM O IV. // NOSSO SENHOR // 
Manda se guarde no seu Conselho de Guerra.», datado de 22 de Dezembro de 1643.
O frontispício do segundo tomo difere nos dizeres relativamente ao primeiro, as-
sim passamos à sua descrição: REGIMENTOS // MILITARES, // A que se ajuntaõ 
as resoluçoens // DE // SUA MAGESTADE // DESDE o ANNO // de 1710 até 
o presente, // ‘E SE REVOGAM VARIOS CAPITULOS // do mesmo Regimen-
to, e se accrescentaõ os dos // Governadores das Armas, os dos Capitaens // móres 
da Ordenança com seus Alvarás, os // dos Védores Geraes chamado o das Fron- // 
teiras com varios decretos, e privile- // gio dos Auxiliares, e mais privile- // gios tudo 
por Sua Magestade. // TOMO II. // [pequena gravura] // LISBOA, // Na Offic. de 
MIGUEL RODRIGUES, // Impressor do Emin. Senhor Cardeal Patr. // M.DCC.LIII.
Confrontamos dois exemplares, supostamente impressos na mesma casa impresso-
ra [Na Officina de MIGUEL RODRIGUES] e em M. DCC. LIII que claramente 
correspondem a duas distintas edições que facilmente se distinguem pela segunda 
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linha do respectivo frontispício. Uma, que passamos a identificar como variante A, 
intitulada REGIMENTOS MELITARES, a outra com o título já corrigido para 
REGIMENTOS MILITARES como variante B. Embora ambas decoradas com ca-
beções de enfeite e letras capitais de fantasia, a variante A revela maior requinte ou 
classicismo na selecção destes elementos decorativos. No final do segundo tomo, 
esta variante ou edição apresenta também 275 págs. contra as 259 da edição já 
emendada, que transcrevem os seguintes documentos: Alvará, porque V. Magesta-
de ha por bem, que em cada Companhia dos Regimentos de Infantaria, Cavallaria, 
Dragoens, e Artelharia, sejaõ recebidos tres Cadetes com as distinçoens, e privile-
gios, nelle expressos, na fórma acima declarada, assinado por D. Luiz da Cunha e 
datada em Belem, 16 de Março de 1757; um Decreto, em que Sua Magestade orde-
nou houvessem novos Directores para melhor disciplina das suas tropas, Registado 
no livro do Registo dos Decretos da Secretaria de Guerra (...), assinado por José Eu-
sébio Tavares; e ainda “Em Consulta de 28 de Junho de 1756, sobre a representação 
do Coronel do Regimento da Armada D. Luiz Henriques, a respeito dos Officiaes, 
que tinha impedidos no seu Regimento, e de quem devia nomear os postos Subal-
ternos das Companhias, em que entrar de novo qualquer Capitaõ, vagando por 
elle, como tambem daquellas, em que os Capitaes andarem embarcados.”
Embora sem a possibilidade de confrontar outras descrições bibliográficas que 
identifiquem as variantes a que nos referimos, pelas razões descritas consideramos 
a edição que apresentamos mais completa e valiosa.
Com cortes de traça no canto inferior direito das primeiras folhas do primeiro tomo e outros 
de pouco significado dispersos pelo volume, sem que no entanto a mancha tipográfica seja 
ofendida com gravidade. Encadernação da época com defeitos na lombada e pastas.

RELAÇAÕ //  VERDADEIRA // DA GRANDE PREZA, // que duas Náos de guarda costa 
fize- // raõ aos // MOUROS // EM AS COSTAS DE // SICILIA. [Lisboa: Na Officina de 
JOSEPH FILIPPE. - Anno 1760. Com todas as licenças necessarias.] In-8.º de7-[I] págs. E.

Folheto bastante raro e curioso, sem rosto próprio, cujo título é encimado por uma 
xilogravura representando uma nau.
Edição registada no «Catálogo da Colecção de Miscelâneas» da Bib. Geral da Uni-
versidade de Coimbra.
Encadernação não contemporânea, em tecido.

REVISTA PENINSULAR. Lisboa. Typographia do Progresso [segundo volume: Typogra-
phia de Castro & Irmão]. 1855-1856. In-4.º de II-575-I págs. e 572-IV págs. [com erros de 
paginação]. E.

“A REVISTA PENINSULAR, abrindo uma nova era litteraria aos dois paizes, cujo 
movimento intellectual é destinada a representar, acceita o culto das tradições com 
tanto fervor como se prepara a entrar nas lides do provir. Sabe ella que a espe-
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rança e a fé são irmãas; sabe que a historia é uma parte da educação dos povos. Não 
admira pois que applicando os seus esforços a estes, comece pela invocação de um 
nome que pertence áquelle.
“Cousa singular! As duas nações, que dão fraternalmente as mãos na peninsula ibé-
rica, conhecem-se menos do que geralmente conhecem as que lhe ficam distantes. 
Todavia as fontes da sua historia são as mesmas, as suas origens ethnographicas 
tornam-as irmãas, os periodos da sua grandeza têem corrido parallelos, os progres-
sos do seu espirito correspondem-se, as suas affinidades e analogias tocam-se por 
toda a parte (...)”. [Da Introducção, por Mendes Leal].
Diz Inocêncio que “Esta publicação mensal, que durou dous annos completos, 
compõe-se ao todo de vinte e quatro numeros. Com o primeiro volume se publi-
caram os retratos dos srs. Alexandre Herculano, Almeida Garrett, Latino Coelho, 
e D. Gertrudes Gomes Avellaneda, poetisa hespanhola. O tomo segundo não tem 
retratos. Foi seu fundador e director o sr. Carlos José-Caldeira (vej. no Dicciona-
rio, tomo II, pag. 33), tendo por seus collaboradores varios escriptores e litteratos 
distinctos, portuguezes e hespanhoes. Os artigos são escriptos promiscuamente nas 
duas linguas. (...) Da Revista foram collaboradores principaes, durante o tempo da 
sua duração, os srs. A. Herculano, A. F. de Castilho, A. P. Lopes de Mendonça, 
Carlos Ribeiro, J. M. Latino Coelho, J. da Silva Mendes Leal Junior, J. de Torres, L. 
A. Rebello da Silva, L. F. Leite, J. M. d’Andrade Ferreira, J. F. Henriques Nogueira, 
J. Ramos Coelho, R. A. de Bulhão Pato, A. da Silva Tullio, etc., estes portugue-
zes: e hespanhoes os srs. D. F. Martinez de la Rosa, D. J. de Aldama, D. J. Ferrer 
de Couto, D. Sinibaldo de Mas, D. V. Barrantes, D. Carlos Rubio, D. A. Alcalá 
Galiano, D. J. M. y Macanaz, D. U. P. y Lastra, D. S. Costanzo, D. A. Santayana, 
D. A. R. Zarco del Valle, etc., etc.”
Para além dos quatro retratos litográficos acima descritos, constam do primeiro 
volume 5 mapas estatísticos, impressos à parte, em folha desdobrável.
Encadernação modesta, da época.  (ver imagens na pág. 75)

RIBAS (Óscar) 
ILUNDO. Divindades e Ritos Angolanos. Museu de Angola. 1958. In-4.º de 151-IX págs. 
e XXVIII ff. ilustradas.

Natural de Luanda, Óscar Bento Ribas destacou-se como folclorista e romancista, 
tendo fixado em língua portuguesa a vida e tradições do povo Mbundo.
Nesta obra, Ilundo, o autor procurou estudar as divindades e as tradições rituais 
daquele povo, contribuindo assim para o enriquecimento da etnografia angolana.
Edição ilustrada com a reprodução de mais de meia centena de fotografias que re-
gistam muitos dos rituais estudados. Com interesse também para o estudo compa-
rativo dos rituais e divindades negras no Brasil.
Capa da brochura ilustrada com um desenho alegórico, impresso negro e vermelho.
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RITUAL Da abertura, e encerramento dos Ts·.· Carb·.· segundo o uso lusitano. MILANO: 
1842. Dalla Tipografia Guglielmini e Redoelli. In-8.º peq. de 14-[II] págs. Desenc.

Opúsculo dado à imprensa em Itália, a juntar à bibliografia da Carbonária Lusi-
tana, organização secreta, política e popular, virada para o combate político anti-
-monárquico e republicano. De grande raridade como são todos os que constituem 
a bibliografia desta associação secreta.

SAMPAIO (Adrião Pereira Forjaz de) 
MEMORIAS DO BUÇACO. Parte primeira. Coimbra, Na Imprensa da Universidade, 1838. 
[Parte segunda: Imprensa de Trovão e Companhia, 1939]. 2 vols. In-8.º peq. de [II]-XIII-
III-92-[II] e IV-81-III págs. B.

Fidalgo cavaleiro da Casa Real por sucessão a seus maiores, Adrião Sampaio 
pertenceu ao conselho da rainha D. Maria II, de D. Pedro V e de D. Luís I. Foi co-
mendador da Ordem de S. Tiago, doutor e lente de prima jubilado na Universidade 
de Coimbra, vogal do Conselho Superior de Instrução Pública, sócio correspon-
dente da Academia Real das Ciências, do Instituto de Coimbra, do Conservatório 
da Arte Dramática, etc.
“Adrião Pereira Forjaz de Sampaio era uma pessoa muito culta e de fino trato, sem-
pre interessada pela natureza, pela elevação do nível instrutivo e moral dos povos, 
e pelos progressos materiais do país. A-pesar-de ter vivido numa época agitada, 
era, em política, um moderado, que jámais se envolveu em lutas partidárias, com-
seguindo assim, sem abdicação de princípios, a estima e a consideração de todos. 
Nasceu em Coimbra em 1810 e entrou para a Universidade apenas com 15 anos. 
(...).” [in «Uma Viagem à Serra da Lousã no mez de Julho de 1838», 1938 (prefácio 
de Álvaro V. Lemos)].
Primeira edição, bastante invulgar.
Com falta da capa da brochura posterior do segundo volume e outros pequenos defeitos.

SAMPAIO (Jaime Salazar) 
O RAMAL DE SINTRA. contraponto. [Tipografia Sarzedas. Amadora. 1969]. In.8.º peq. 
de 54-VI págs. B.

Edição do autor, sob direcção gráfica da emblemática editora Contraponto.

SANTOS (Jose Carlos Ary dos) 
A LITURGIA DO SANGUE. [Bertrand. Lisboa. 1963]. In-4.º gr. de 101-I págs. B.

Estimado e invulgar livro de poesia do Poeta, o segundo dos vários que o autor publicou.
VALORIZADO COM INTERESSANTE DEDICATÓRIA DO POETA AO 
TAMBÉM POETA PEDRO HOMEM DE MELLO.
Capa da brochura ilustrada com a reprodução de uma fotografia a preto e branco não assinada.
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SANTOS (José dos) 
CATÁLOGO DA NOTÁVEL E PRECIOSA LIVRARIA QUE FOI DO ILUSTRE BIBLIÓ-
FILO CONIMBRICENSE CONDE DO AMEAL (João Correia Aires de Campos). Redigi-
do por... (na parte dos livros impressos). Com uma introdução pelo erudito escritor Sr. 
Gustavo de Matos Sequeira. Porto. 1924. In-4.º de XII-774 págs. B.

Catálogo de uma das mais importantes bibliotecas vendidas em Portugal, descre-
vendo 2900 espécies bibliográficas, algumas das quais verdadeiramente preciosas. 
Enriquecido com um grande número de fac-similes de portadas, frontispícios, re-
gistos tipográficos, etc. Peça bibliográfica indispensável a livreiros de livros antigos, 
bibliófilos, etc.
Edição limitada a 531 exemplares.
Embora o exemplar se encontre por abrir e bem conservado, apresenta a lombada com rasgões.

S. CARLOS (Inácio de) 
DISCURSO MORAL, E POLITICO SOBRE OS CONTRABANDOS. Porto: Na Typog. 
que foi de Antonio Alvarez Ribeiro, 1814. In-8.º de XIV-220-II págs. E.

Com interesse para a história relativa à protecção das indústrias e comércio em 
Portugal no final das Invasões Francesas.
São bastante escassos os dados biográficos que nos dá Inocêncio de Fr. Ignácio, 
“Franciscano observante da provincia de Portugal. Vivia no convento do Porto, sua 
patria, nos fins do seculo passado, e principios do actual. Ignoro comtudo as demais 
circumstancias pessoaes que lhe respeitam.”  São no entanto bastante raras as duas 
obras que Inocêncio regista, cremos que sem as ter consultado.
Para além das Obras registadas por Inocêncio, acrescentamos a que agora anuncia-
mos, assim como a Hora d’ Ascensaõ de Jesu Christo ao Céo, impressa no Porto em 
1819 na Officina de Viuva Alvarez Ribeiro, e Filhos
 [In-12.º de 167-I págs.].
Encadernação da época, danificada. Com dois cortes de traça que atingem as primeiras 
folhas e um pico transversal ao volume.

SEMEDO (João Curvo) 
ATALAYA // DA VIDA // CONTRA AS HOSTILIDADES DA MORTE; // FORTIFI-
CADA, E GUARNECIDA COM TANTOS // defenssores, quantos saõ os remedios, que 
no dicurço de sincoenta, // e oyto annos experimentou // JOAÕ CURVO SEMMEDO, // 
CAVALLEYRO PROFESSO DA ORDEM DE CHRISTO, // Familliar do Santo Officio, 
& Medico da Casa Real. // OFFERECIDA // A CHRISTO JESU // CRUCIFICADO. // 
[xilogravura ornamental] //LISBOA OCCIDENTAL. // Na Officina FERREYRENCIANA. 
// --- // MDCCXX.. In-4.º gr. de XII-696 págs. E.

Primeira e bastante rara edição de uma das mais importantes obras de Curvo Seme-
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do, médico de grande saber e fama do seu tempo.
Barbosa Machado na Bibliotheca Lusitana diz acerca do autor: “Na Universidade de 
Coimbra ouvio Medecina dos mais celebres Cathedraticos desta Faculdade, e nella 
sahio taõ eminente, que recebido o gráo de Licenciado a começou exercitar na Corte 
de Lisboa com universal aplauzo da sua profunda sciencia, que unida á continuada 
practica de muitos annos inventou diversos medicamentos, que manipulava, contra 
achaques inveterados, e doenças agudas merecendo entre todos a primazia o Bezoartico 
contra as febres malignas como o qual liberou repetidas vezes a muitos agonizan-
tes da morte com que estavaõ lutando. A experimentada virtude deste Besoartico 
impellio a muitas Nações remotas, que o mandassem procurar como vital an-
tidoto, e Clava Herculea contra as febres malignas conhecendo evidentemente, 
que os effeitos excediaõ as atestaçoens da sua eficacia. Com igual disvelo vizitava 
os infermos ricos, e pobres. preferindo a estes por ser mais amante da charidade. 
que do interesse. Inimigo jurado do ocio ocupava em diversas obras medicas todo 
o tempo, que lhe restava da vizita dos infermos. (...)”.
No Manual Bibliographico, Pinto de Matos considera que o autor “é dos nossos antigos 
auctores de medicina o que escreveu com maior correcção e propriedade de linguagem (...)”.
Encadernação inteira de carneira, da época, restaurada. Com pequenos cortes de traça marginais.
(ver imagem na pág. 79)

SILVA (António de Morais) 
GRANDE DICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA. 10.ª edição revista, corrigida, 
muito aumentada e actualizada segundo as regras do Acordo Ortográfico Luso-Brasileiro... 
de 1945 por Augusto Moreno, Cardoso Júnior e José Pedro Machado. Editorial Confluência. 
[Lisboa. 1949-1959]. 12 vols. In-4.º gr. E.

É a melhor edição daquele que é, possivelmente, o mais célebre, vasto e respeitado 
dicionário de língua portuguesa até hoje publicado, cuja multiplicidade de edições 
justifica o apreço de que há mais de uma centena de anos tem vindo a gozar, dicio-
nário, dizem-no os editores, “que Camilo recomendava se manuseasse «com mão 
diurna e nocturna» e que Latino considerava como o mais copioso daqueles que até 
ao seu tempo se tinham escrito”; “esse «Dicionário» é ainda hoje, pelo que toca 
à exactidão de significados, diversidade de sentidos e segurança e riqueza de abo-
nações clássicas, o mais autorizado dos que possuímos e aquele a que recorrem com 
mais confiança os nossos escritores de mais responsabilidade e renome”.
Encadernações dos editores, em tela, com rótulos de pele. Com pequenos defeitos.

SYNTRA. Archivo Historico. Anno 1907, n.º 1 [a tomo VII, Julho MCMXII]. 7 fascículos. 
In-4.º peq. E.

Valiosa e rara publicação ilustrada, com especial interesse para a história sintrense, 
cujos artigos ou estudos referimos: «O Jornalismo em Cintra»; «Diccionario Cho-
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rographico, Historico e Estatistico»; «O vinho de Collares» e «Saloios Illustres».
Colecção bastante rara, completa, não registada na «Bibliografia sintrense» de 
Francisco Costa e J. Martins da Silva Marques. 
As capas da brochura, ilustradas com uma gravura que representa o Palácio de Sin-
tra, apresentam diferente título: «Cynthia».
Com as margens intactas e as capas da brochura conservadas, à excepção do raríssimo nú-
mero 7 que apresenta as respectivas capas facsimiladas.
Excelente encadernação inteira de pele azul, assinada Invicta Livro, na pasta da frente com 
um embutido de pele à cor natural onde foi gravado, a negro, o desenho que serviu para as 
capas da brochura com as chaminés do Palácio da Vila de Cintra.  Lombada decorada 
a ouro, com nervuras e rótulos.

SOUSA (Frei Luís de) & SANTA CATARINA (Frei Lucas de) 
PRIMEIRA PARTE [SEGUNDA, TERCEIRA E  QUARTA] // DA HISTORIA // DE 
S. DOMINGOS // PARTICULAR DO REINO, E CONQUISTAS // de Portugal. // POR 
FR. LUIS CACEGAS // Da mesma Ordem, e Provincia, e Chronista della. // Reformada 
em estilo, e ordem, e amplificada em successos, // e particularidades // POR FR. LUIS DE 
SOUSA // Filho do Convento de Bemfica. // LISBOA // Na Officina de Antonio Rodri-
gues Galhardo. 1767. 4 vols. In-4.º gr. de XX-718, XXXVIII-463-[I], XVIII-[I]-447-[I] 
e XXVII-[I]-819-I págs. E.

A propósito da vida e Obra de Frei Luis de Sousa, diz M. Lopes de Almeida na 
extensa «Introdução» que fez para a edição da História de S. Domingos integrada 
na colecção «Tesouros da Literatura e da História» publicada pela ilustre editora 
Lello & Irmão: “ (...) excelentemente  arquitectada, de travejamento bem lança-
do e seguro, devidamente repartida como crónicas parcelares ou relações de con-
ventos, vasta de pesquisa e informação no concernente à matéria secular, além do 
estilo delicioso que toda a orna e ilustra. é a História de S. Domingos. Serviu-se 
igualmente Fr. Luis de Sousa dos abundantes materiais deixados por Fr. Luís Ca-
cegas, que percorrera o país visitando cartórios e investigando antiguidades, em 
proveitosa colheita de notícias e documentos. Elaborara o velho cronista muitas 
páginas de rude estilo para edificação da obra, mas tudo quanto deixara era «... hum 
monte de cousas indigestas, e informes: o modo de dizer ao antigo, pouco polido 
e falto de arte...». Houve quem quisesse que Fr. Luís de Sousa fizesse o livro como 
inteiramente seu, único autor, mas isto sobrepôs-se a sua inteireza moral e honra-
dez de escritor, sentindo confessar de necessidade a dívida ao seu antecessor. (...). 
Imponente massa de estudo e de trabalho de composição oferece a História de S. 
Domingos, admirável ainda mais quando se pensa que foi obrigado várias ocorrer 
a solicitações distraindo-o da sua obra essencial. Velho e talvez ansiando o repouso 
de uma intensa actividade intelectual, no momento em que perlustrava a última 
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parte do seu magno trabalho surgiu-lhe novo encargo. O rei, não contente com 
a crónica do Piedoso escrita por Francisco de Andrade, cometia-lhe a pesada ta-
refa dos Anais de D. João III, para a qual se preparou provendo-se de importantes 
materiais de investigação. (...)”
Obra de grande importância para a história dos conventos Dominicanos de Coim-
bra, Porto, Lisboa, Elvas, Guimarães, Tuy, Évora e Batalha.
Segunda e muito invulgar edição desta muito estimada obra clássica, ornada de 
letras capitais de fantasia, cabeções de enfeite e florões de remate entalhados em 
madeira. Todos os volumes, impressos em fino papel de linho, ostentam uma bela 
portada arquitectónica gravada em madeira, encimada e ladeada por figuras de 
Santos, com os dizeres acima transcritos, 
O IV volume, da autoria de Frei Lucas de Santa Catarina, “Chronista da Ordem dos 
Prégadores, e Academico da Academia Real” foi dedicado a D. João V.
Boas encadernações inteiras de carneira, da época, com alguns defeitos superficiais. Com 
manchas de água que afectam parcialmente as margens superiores do 1.º e 3.º volumes, 
embora apenas tangencialmente ofendam a mancha tipográfica.  (ver imagem na pág. 83)

SPERON SPERONI 
DIALOGHI // DI M. SPERON // SPERONI. // Nuouamente ristampati, & con molta // 
diligenza riueduti, & corretti. // [Marca do editor] // IN VINEGIA, // Appresso Domenico 
Giglio. //1558. In-8.º peq. de 154 ff. nums. pela frente.

Pela primeira vez publicados em 1542, os Diálogos de Speroni obtiveram ao longo 
do século XVI múltiplas reedições, revelando-se assim, a Obra de maior divulgação 
do Poeta e Filósofo renascentista Speroni, amigo de Torquato Tasso e responsável 
pela revisão de Gerusalemme liberata.
Edição estimada e invulgar, decorada com letras capitais historiadas a abrir cada 
um dos Diálogos
Dedicados ao Principe di Salerno já na edição princeps impressa por Daniel Bar-
baro, compreende os seguintes Dialogos: “Dialogo d’amore; Della dignita delle 
Donne; Del tempo del partorire delle Donne; Della cura famigliare; Della Usura; 
Della discordia; Delle Lingue; Della Rhetorica; Delle laudi del Cathaio, Villa della S. 
Beatrice Pia de gli Obici; Dialogo intitolato Panico et Bichi.
Encadernação da época, com a lombada mal cuidada. Embora com algumas folhas soltas 
do caderno, o exemplar encontra-se bem conservado.  (ver imagem na pág. 83)

TEATRO MAGAZINE. Teatro, Musica, Cinema, Literatura e Sport. Proprietário, Editor 
e Administrador - Arthur de Araujo. Redactor Principal - Nogueira de Brito. Director - Ma-
rio Duarte. Ano I - 1.ª série -  N.º 1, Janeiro de 1928 [a N.º4, Agosto de 1928]. In-4.º 
de XLIV-28; VIII-XLII-32; VI-XXXVIII-32 e XXXVI-26 págs. E.
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Colecção completa desta rara publicação periódica, ilustrada com fotogravuras 
de Ferreira de Castro, Amélia Rey Colaço, Branca de Gonta Colaço, Guedes de 
Amorim, Júlio Dantas, Ilda Stichini, Adelina Abranches, Aura Abranches, Lucinda 
Simões, Joaquim Ferreira Ribeiro, Ana Cardoso, Joaquim Costa, Constança Na-
varro, Estevão Amarante, Lily Damita,  Carlos Leal, Jorge Roldão, Amélia Viei-
ra, Ernesto Desforges, Guilherme da Silveira,  Assis Pacheco, António Pinheiro, 
Campos Monteiro, etc. No último número, com uma fotogravura de Pirandello, 
tirada a bordo do transatlântico italiano Princesa Mafalda, de regresso do Brazil 
e Argentina, à sua pátria”.
Entre a colaboração literária destacamos os nomes de Guedes de Amorim [«Nossa 
Senhora da Ironia», «As verdades do Postiço» e «A frase que matou a actriz»], Bran-
ca de Gonta Colaço [Flirt...] e Francisco Costa [Ode a um Roble Solitário].
Em separata foram ainda publicados, «Madragôa», opereta original de Feliciano 
Santos, António Carneiro, Francisco Viana e Wenceslau d’Oliveira, musicada por 
Wenceslau Pinto, Alves Coelho e Raul Portela [Lisboa, Imprensa Libanio da Silva, 
1927]; «O Cão e o Gato», comédia de Acácio de Paiva e Ernesto Rodrigues; «Justi-
ça», de Ramada Curto [Lisboa, Imprensa Libanio da Silva, 1928] e «O Padre Anto-
nio», comédia burlesca de Ernesto Rodrigues e Xavier Marques [Lisboa, Tipografia 
de «O Sport de Lisboa», 1928].
Entre os artigos publicados salientamos: TEATRO: Crónica das Ilhas: Ilda Stichino 
e a sua Companhia; Uma recita de amadores em Angra do Heroismo: Ilda Stichini 
e Joaquim Oliveira; Valores da Scena Portuguesa: Ilda Stichini. por Mário Duarte; 
Nas Ilhas: Uma recita de amadores em Angra do Heroismo; A «Ceia dos Cardeaes» 
nos Açôres. A Jornada dos Artistas no Porto (fotografias de José Mesquita); Tea-
tro Carlos Alberto, O Porto com mais um excelente teatro - A sua reabertura pela 
Companhia Cremilda d’Oliveira; Do Porto: Críticas & Comentários por Horacio 
d’ Azurara. A minha memória de há 40 anos para cá [Joaquim e Sérgio d’ Almeida], 
por José Barbosa (J.ºr - Reporter B. Retratos velhos: Ernesto Desforges e Guilher-
me da Silveira, por J. Sette. Valores da Scena Portuguesa: António Pinheiro e Estevão 
Amarante, por Mário Duarte; Notas e comentários à vida teatral portuguesa, por 
A. Vasconcelos de Carvalho.  Teatro Português no estrangeiro, «A Severa», em 
Madrid. CINEMA: Metropolis, Grandioso Filme da Aliance Cinematografique Euro-
péenne - Argumento - Sobre a técnina da Metropolis; Casanova, o notável «film» 
francez que o Tivoli acaba de exhibir com enorme exito; «Capas Negras» [notícia 
das filmagens em Coimbra de uma fita cinematográfica], por António Porto; 
O Beijo no Cinema; A Cinematografia Bela-Arte, por João Vaz. DANÇA: 
«A dança de hontem e de hoje», por Guedes de Amorim. DESPORTO: O caminho 
da força e da beleza: Desportos & Educação Fisica; O Cruzeiro Negro: A conquista 
do Sahara e a travessia da Africa em automóvel.
Todos os números tem uma Crónica Bibliográfica, assim como vasta secção publi-
citária impressa à parte.
Colecção completa, com os respectivas separatas.
Encadernação com lombada e cantos de pele. Carminado à cabeça e com as capas da brochura.



86

36141 - ver pág. 87



.../...

87

LIVRARIA MANUEL FERREIRA

O TOMESINHO. N.º Unico. Mealhada, dia de entrudo de 1916. Ano Primeiro. Compo-
sição: Rua do decorrer do ano, n.º 366 / Redacção e administração: Club, lojas, Tabernas, 
Alfaiaterias & C.ª / Impressão: Rua de nossas casas, numeros varios. In-fólio de 4 págs. B.

Raríssimo jornal humorístico publicado na Mealhada, cuja colaboração na íntegra 
veio encoberta pelo seguintes pseudónimos: Rei Pepino, Pinguinhas, Adelaidinha, 
Peras, Gungunhana, Dandy, Menina Vária, Capa-Gatos, Fardepia, etc.
A ilustração da folha inicial apresenta comentários ou ditos que nos parecem ter sido apos-
tos na época com um carimbo manual e circundados por uma caneta vermelha.  
(ver imagem na pág. 86)

TORREZÃO (Guiomar) 
PARIS. (Impressões de viagem). Porto. Livraria Civilização de Eduardo da Costa Santos - 
Editor. 1888. In-8.º gr. de 433-VII págs. E.

Interessantíssimo livro a juntar à bibliografia da literatura de viagens feitas por 
portugueses na Europa. Este, dedicado à Condessa D’Edla, esposa de El-Rei D. 
Fernando – o Rei Artista. “Do maravilhoso Paris, tantas vezes entrevisto por entre 
as inuteis aspirações da minha fantasiadora mocidade; do bello e glorioso Paris, que 
só agora e pela primeira vez visitei, quando ás saudosas melancholias do outono 
vão succeder as neves do inverno; - de dois mezes de deslumbramento, em que vivi 
dois seculos, (...)”.
Capítulos: Antes de chegar, O primeiro dia em Paris; Os dois Dumas; Os salões de 
Paris; O salão de Madame Adam; Os parisienses; Victor Hugo vivo; Victor Hugo 
morto: O salão de Madame de Rute; Os jantares da rua Logelbach; Escriptoras 
Parisienses: - Julietta Lamber; Georges de Peyrebrune; Camille Delaville; M. L. 
Gagneur; Jeanne Thilda; Claude Vignon; Olympia Audouard; Jacques Vincent; 
Celeste (Condessa de Chabrillan); Theatros: - Actrizes; Vernissage - Grand prix - 
O bosque - Festa das flores - Bailes - Kermese.
Encadernação com a lombada de pele cuidadosamente decorada a ouro e com nervuras. 
Embora com picos de acidez, conserva as capas da brochura, está só carminado à cabeça 
e com as restantes margens intactas.

VASCONCELOS (Joaquim de) 
OS MUSICOS PORTUGUEZES. Biographia - Bibliographia. Porto. Imprensa Portugueza. 
1870. 2 vols. In-4.º peq. de XXXVI-289-I e 308-IV págs. B.

Valiosíssima e ímpar contribuição para a bibliografia musical portuguesa, numa edi-
ção de poucos exemplares, hoje bastante valorizados e muito justamente estimados.
“Como se vê, a nossa Bibliographia musical, não é nem tão pobre, nem tão mesqui-
nha, como se devia julgar pelas poucas migalhas que d’ella appareciam á luz. A Parte I 
apresenta 58 obras impressas, algumas secundarias, outras mais valiosas, e emfim para 

Ref. 36141 
75 €

Ref. 36132 
80 €

Ref. 14009
200 €



88

LIVRARIA MANUEL FERREIRA

Ref. 31412 
120 €

Ref. 4006
250 €

gloria da nossa Arte, bastantes de grande merecimento, mesmo á luz d’este seculo; 
38 obras..... destruidas ou perdidas!... eis o triste balanço que se nos depara pelo outro 
lado; debalde consultamos os in-folios de quatro seculos para descobrir os seus restos, 
se elles por ventura escaparam á voragem do tempo. (...) A Parte II da Bibliogra-
phia, apresenta-se com um aspecto mais modesto; 26 obras impressas, 2 manuscrip-
tas e 1 duvidosa; a nossa collecção n’esta parte, está ainda muito incompleta, já pela 
raridade d’essas obras, que em geral tinham uma pequena tiragem, já porque muitas 
d’ellas foram impressas no estrangeiro, (...)” [do «Epílogo»].
O segundo volume vem acompanhado de documentos vários, entre os quais de três 
folhas desdobráveis, a saber: Quadro de todo o rendimento da Igreja Patriarchal 
em 1747; Quadro historico da Origem, Progresso e Decadencia da Capela Real de 
Musica dos Reis de Portugal, desde 569 a 1826; Quadro synoptico da Escholas de 
Musica em Portugal, e sua filiação artística.
Única edição publicada.

VASCONCELOS (Mário Cesariny de) 
ALGUNS MITOS MAIORES - alguns mitos menores propostos à circulação pelo autor. 
Frontispício de Cruzeiro Seixas. Colecção A Antologia em 1958. [S. d. Editora Gráfica Por-
tuguesa, Lda. Lisboa]. In-8.º de 29-III págs. B.

Edição do autor, dada a lume na colecção surrealista «A Antologia em 1958», 
ilustrada em folha impressa à parte, com a reprodução de um desenho de Cru-
zeiro Seixas. 

VAZ (J. Ferraro) 
NVMARIA MEDIEVAL PORTVGVESA. 1128-1383. Lisboa. MCMLX. 2 vols. In-4.º 
de 448-XVI-II págs. divididas pelos dois volumes. E.

Importantíssimo trabalho numismático, do maior interesse para a história do apa-
recimento das primeiras moedas cunhadas em Portugal: “Considerações acerca de 
costumes e épocas, ambiente económico-social e circunstancias em que aparece 
e se desenvolve a moeda de Portugal; Reprodução fotográfica de todas as peças que 
compõe as numárias de todos os soberanos da dinastia afonsina ou de Borgonha, que 
institui, engrandece e consolida o edifício da Nação Portuguesa; Arrumação crono-
lógica e sistemática das moedas em cada reinado, com anotações sobre quantidade 
conhecida, ou sua raridade, valores numismáticos e preços de transacções; Sinais e se-
los autenticativos usados nas chancelarias reais; documentos e diplomas que dizem 
respeito ou interessam às várias amoedações de bolhão, ouro e prata; Bibliografia.”
Edição de muito apurada execução gráfica, em bom papel e ilustrada com numerosas reproduções de 
moedas, selos pendentes e outras gravuras, nas páginas de texto e em folhas à parte.
Boas encadernações de pele inteira, nas pastas da frente enquadradas com ferros de roda e nas 
lombadas decoradas com bonitos ferros fundidos a ouro, com as nervuras também decoradas e os 
rótulos com os respectivos dizeres.
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VESPAS E MARIPOSAS. Publicação Trimensal - Redactores Urbano Loureiro e Borges 
d’Avellar. Collaboradores Os Snrs.: Guerra Junqueiro, Gilherme Braga, João Penha, Ale-
xandre da Conceição, Vieira d’Andrade, Silva Pinto, Julio Verim, Alberto Braga, Magalhães 
Lima, Antonio Correia, Sergio de Castro, e outros. N.º 1 - Abril - Maio - Junho. Porto. 
Typographia Lusitana. 1874. In-8.º peq. de 60-I-[III] págs. B.

Raríssimo periódico de que cremos ter saído apenas o seu número inaugural, brin-
de aos assinantes do Diário da Tarde.
Publicação não referida no importante catálogo «Publicações Periódicas existentes na 
Biblioteca da Universidade de Coimbra» ou na «História da Imprensa Periódica Por-
tuguesa» dada à imprensa pela mesma universidade; nem na «História da Imprensa 
Periódica Portuguesa» de José Tengarrinha, ou em «Jornais e Revistas Portugueses 
do Séc. XIX» publicado pela Biblioteca Nacional, nem na «História Literária do Por-
to através das suas publicações periódicas» de Alfredo Ribeiro dos Santos.
Entre a colaboração referida no frontispício, especial destaque para os poemas que 
queremos pela primeira vez publicados neste periódico, Sobre o Túmulo d’uma 
Creança» de Guerra Junqueiro e Tudo Escurece de João Penha. Um artigo intitu-
lado O Castello da Feira de Guilherme Braga; Às Senhoras Casadas que sabem ler 
e escrever de Vieira d’Andrade; Idyllio n’um quinto andar de Júlio Verim; Clichés 
e Matar só Deus de Urbano Loureiro.
Capa da brochura da frente com um sarrabisco a esferográfica.

VIEIRA (P. António) [?] 
RHETORICA SAGRADA // OU // ARTE DE PRÉGAR // Novamente descoberta entre 
outros fragmentos Literarios // DO GRANDE // P. ANTONIO VIEIRA // Da Companhia 
de JESUS // Dedicada // Ao Muito Reverendo Senhor Doutor // JOZÉ CALDEYRA, // 
Presbytero do habito de S. Pedro... // E DADA Á LUZ // Para utilidade do Tyrocinio dos 
Pregadores // POR // GUILHERME JOZÉ // DE CARVALHO BANDEIRA, // Notario 
Apostolico, e Tabaliaõ publico de Sua Santidade. // [curiosa gravurinha em madeira figurando 
duas sereias] // LISBOA. // Na Officina de LUIZ JOZÉ CORREA LEMOS. // Anno do Se-
nhor M. DCCXLV. In-4.º peq. de XX-37-I págs. E.

Curiosa publicação, supostamente da autoria do Padre António Vieira. Conforme 
adverte Fr. Francisco de Santo Tomás na Licença do Santo Ofício: “(...) A certeza, 
que o Inventor [Guilherme José de Carvalho Bandeira] tem do Author desta obra, 
segundo elle affirma na sua Dedicatoria, não he tanta, que lhe naõ deixe alguma 
vacillaçaõ. Será porque quem fóra da sua expectaçaõ descobre alguma perola de 
excessivo valor, ainda depois de a achar naõ acaba de o crer; mas se cotejarmos esta 
Arte de prégar com os quatorze tomos dos seus Sermoens, que já logramos impres-
sos, e observarmos que a energia, com que aqui se propoem os preceitos, he a mesma, 
com que ali se practicaõ; e a clareza, com que aqui se nos ensinaõ as regras, he 
a mesma, com que ali se produzem os exemplos, naõ ficará duvida, que possa dimi-
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nuirnos o gosto, a estimaçaõ da obra. (...)”. 
Dúvida que transparece também na Licença do Ordinário assinada por D, José 
Barboza C R.: “(...) Se o verdadeiro Autor desta obra he o Padre Antonio Vieira, 
nem o que a publica, nem eu sabemos infallivelmente que he sua; mas tambem naõ 
duvido que o seja, attendendo á sua excellencia, e clareza; porque o Padre Antonio 
Vieira fugindo sempre do estilo tenebrozo, e implexo, tudo disse taõ elevada, e taõ 
claramente, que entre os dotes, que o fizeraõ singular, póde ser problema, se este 
he o mayor. (...)” 
Inocêncio observa: “Não sei até que ponto se possa considerar demonstrada a in-
genuidade d’este papel, affiançada só pelo editor que diz tel-o descuberto, e que 
lhe asseguraram ser de Vieira. Não diz cousa alguma do modo como o houve, nem 
onde existiu até então desconhecido. Barbosa não faz menção de tal escripto entre 
os ineditos do P.; e o Catalogo da Academia também se não faz cargo d’esta obra”.
Raymond Cantel, num artigo publicado na Revista da Faculdade de Letras de Lis-
boa intitulado «Retórica  sagrada  ou  arte  de  pregar  novamente  descoberta  entre  
outros fragmentos  literários do  grande  P.  António  Vieira  da  Companhia  de  
Jesus», [IIIª  Série, nº  13, 1971], afirma que a Rethorica Sagrada não é da autoria 
do grande orador do Sermão da Sexagésima. 
Às respectivas Licenças seguem vários textos poéticos dos quais destacamos: Ro-
mance Endecasyllado, dedicado Ao Sapientissimo P. M. Antonio Vieira da Com-
panhia de Jesus, compondo a Arte de Rhetorica de Bràz Jozè Rebello Leyte, Pres-
bytero Secular; Soneto, sobre-intitulado Mandando O Senhor Guilherme Jozè de 
Carvalho Bandeira imprimir a Rhetorica Sagrada, ou Arte de prègar do grande 
Oraculo, e sempre venerado P. Antonio Vieira da Companhia de Jesus, por Mar-
cos Jozè Monteiro da Veiga; Soneto sobre-intitulado “Ao Senhor Guilherme Jozè 
de Carvalho Bandeira, dando à luz a Arte de prègar, composta pelo eximio Padre 
Antonio Vieira”, de Jozè Pedro da Silva, etc.
Encadernação inteira em pele, da época, mal cuidada. Com um restauro antigo no can-
to superior direito do frontispício e uma mancha de água no mesmo canto das folhas 
preliminares.

VILARINHO DE SÃO ROMÃO (1.º Visconde de) [GIRÃO (António Lobo de Barbosa 
Ferreira Teixeira)] 
MEMORIA SOBRE A ECONOMIA DO COMBUSTIVEL, por meio de varios melho-
ramentos que se devem fazer nos lares ordinarios, fornalhas, fornos e fogoens. Com as pre-
cisas estampas, desenhadas pela mão de seu auctor... Lisboa. Na Imprensa Nacional. 1834. 
In-4.º peq. de 223-I págs. e 5 estampas desdobráveis. B.

Obra dada à imprensa no período liberal, com interesse para a história da divul-
gação de novas técnicas a adoptar na industrialização do país, ilustrada com cinco 
estampas litográficas impressas em folhas desdobráveis de grandes dimensões [dim. 
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aprox. 42x30 cm.].
Trata da construção e uso de fornos e fogões de forma a obter a máxima rentabili-
dade do combustível, da sua aplicação no aquecimento de salas, nos fogões portá-
teis, na marmita americana, no fabrico do pão, nas feitorias do azeite,  na destilação 
da águardente, produção de tijolos, louças e porcelanas. Obra de grande pormenor 
técnico, com referências ao modo de fabrico de faiança das modelares fábricas do 
Rato, Wedegevood, Straffordshire, Tredgold e Fletcher e outras.
Entre outras curiosas referências inscritas na «Introdução», destacamos as que são 
relativas à Cidade do Porto ou aos seus arredores, à fábrica de Massarelos, ao Alto 
Douro, ao rio Douro, às matas do Gerês, etc.
Com uma nódoa que não ofende a mancha tipográfica da estampa III e um pouco impor-
tante rasgão na IV.
Com defeitos na lombada.


