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1. BAILLY, Antoine, 1780-1848  
 
Histoire financière de la France depuis l'origine de la monarchie jusqu'à la fin de 1786 / par M. 
A. Bailly, inspecteur général des finances. - Paris : Moutardier, 1830. - v. ; 22 cm. - Cx. 2D. - 
Encadernação a necessitar de intervenção de restauro, em particular na zona da lombada e 
cantos. - Vol. 1: 447, XXIII 
 
CDU 336(44)(091) 
 
AHUL 4545JM 

 
 
2. DESCHANEL, Paul, 1856-1922  
 
La question du Tonkin / par Paul Deschanel . - Paris : Berger-Levrault, 1883. - VII, 505 p. ; 18 
cm + 1 mapa. - Cx. 2D. - Marca de posse: assinatura de José de Macedo na página de rosto. - 
Encadernação a necessitar de intervenção de restauro, em particular na zona da lombada e 
cantos 
 
CDU 325.3(44)"18" 
CDU 325.5(44)"18" 
CDU 327.5(44+510+597) 
 
AHUL 4545JM 

 
 
3. M. AMÉDÉE, Burat, 1809-1883  
 
Géologie appliquée, ou Traité de la recherche et de l'exploitation des minéraux utiles / par M. 
Amédée Burat. - Paris : Langlois et Leclercq ; Leipzig : Léopold Michelsen, [1843?]. - II, 504 p. : 
il., 1 mapa. - Cx. 2D. - Marca de posse: carimbo e rubrica com o nome de Xavier de Brito. 
Ambos pouco legíveis. - Encadernação a necessitar de intervenção de restauro, em particular 
na zona da lombada e cantos 
 
CDU 550.8 
CDU 553 
 
AHUL 4545JM 

 
 
4. CIBRAIO, Luigi, 1802-1870  
 
Économie politique du moyen age / par M. le chev. Louis Cibrario ; trad. de l'italien sur la 4e 
édition par M. Barneau ; précédée d'une introduction par M. Wolonski. - Paris : Guillaumin, 
1859. - v. ; 23. - (Economistes et publicistes contemporains). - Cx.2D. - Vol. 1: XLV, VIII, 362 p. 
 
CDU 338.2"04/14" 
 
AHUL 4545JM 



 
 
5. RIBEIRO, Hintze, 1849-1907  
 
Responsabilidades na questão da fazenda : discurso proferido na Câmara dos Pares do Reino 
nas sessões de 31 de Maio e 1 de Junho de 1898 / Hintze Ribeiro. - Lisboa : Imprensa 
Nacional, 1898. - 101 p. 23 cm. - Cx.2D. - Marca de posse: assinatura de José de Macedo na 
capa 
 
CDU 336.02(469) 
 
AHUL 4545JM 

 
 
6. COSTA, Constâncio Roque da, ?-1934  
 
Questões economicas, financeiras, sociaes e coloniaes / Constâncio Roque da Costa. - Paris ; 
Lisboa : Aillaud e Bertrand ; Rio de Janeiro : Francisco Alves, 1916. - 527 p. ; 23 cm. - Cx. 2D. - 
Proveniência: Biblioteca particular dr. José de Macedo. - Estado de conservação: O exemplar 
não tem contracapa 
 
CDU 304.2+325.3+336.02+32(469) 
CDU 94(469) 
CDU 332.1(469) 

 
 
7. BARATA, F. A. Correia  
 
Origens anthropologicas da Europa / F. A. Correia Barata. - Coimbra : Imprensa da 
Universidade, 1873. - 84, [2] p. ; 24 cm. - Cx. 2D. - Proveniência: Biblioteca particular dr. José 
de Macedo. - Contém notas autógrafas no verso da última página 
 
CDU 94(4) 
CDU 572.9(4)(091) 

 
 
8. HONORÉ, Paulin  
 
Le fer et le charbon : conditions de la paix future / Honoré Paulin. - Paris : Bossard, 1919. - 30 
p. : il., 1 mapa ; 24 cm. - Cx. 2D. - Proveniência: Biblioteca particular dr. José de Macedo 
 
CDU 669+552.5:327.5 
CDU 669:338.3 
CDU 338.2 

 
 
9. CASA LIQUIDADORA 
 
Catalogo de uma importante collecção de moedas portuguezas continentaes e coloniaes de 
moedas wisighoticas, hespanholas, brasileiras e gregas e de medalhas... / Casa Liquidadora. - 
Lisboa : Typ. Industrial Portugueza, [1902?]. - VII, 71 p., [5] f. il. ; 23 cm. - Cx. 2D. - 
Proveniência: Biblioteca particular dr. José de Macedo. - Estado de conservação: O exemplar 
não tem capa. A contracapa está em mau estado de conservação. - A Casa Liquidadora (antigo 
Bazar Católico) era propriedade de Maria Guilhermina de Jesus 
 
CDU 737(083.81) 



 
 
10. AREILZA, José María de  
 
Reivindicaciones de España / José Ma de Areilza, Fernando Ma Castiella ; pról. Alfonso García 
Valdecasas. - Madrid : Instituto de Estudios Políticos, 1941. - 669 p., [37] fl. il. ; 25 cm. - Cx. 2D 
 
CDU 327(460) 
CDU 94(460) 

 
 
11. MAGALHÃES, António da Silva, ca 18--  
 
A sciencia economica de Asneiros : compilação de varios opusculos / António da Silva Pereira 
Magalhães. - Porto : Typ. Industrial, 1884. - 1 vol. pag. var. ; 18 cm. - Cx. 2D. - Proveniência: 
Biblioteca particular dr. José de Macedo 
 
CDU 33(049.2) 
CDU 338(049.2) 
CDU 339(049.2) 

 
 
12. FRASER, John Foster  
 
L' Amérique au travail / John Foster Fraser ; trad. Maurice Saville. - 10ième ed. - Paris : Pierre 
Roger, 1910. - XI, 244 p. : il. ; 20 cm. - (Les pays modernes). - Cx. 2D. - Estado de 
conservação: O exemplar necessita de intervenção de restauro: capas soltas, algumas partes 
do corpo do texto estão descosidas. - Marca de posse: A capa está assinada, mas não por 
José de Macedo. Assinatura não identificada. - Tít. orig.: America at work 
 
CDU 330.34(73)"19" 
CDU 338.1(73)"19" 

 
 
13. SILVA, Fernando Emídio da  
 
O regimen tributario das colonias portuguêsas / Fernando Emygdio da Silva. - Lisboa : Typ. 
Universal, 1906. - 291 p. ; 23 cm. - Cx. 2D. - Proveniência: Biblioteca particular dr. José de 
Macedo. - Marca de posse: assinatura de José de Macedo na pág. de anterrosto. - Estado de 
conservação: O exemplar necessita de intervenção de restauro: capa solta, alguns cadernos do 
corpo do texto estão a descoser-se 
 
CDU 325.4(469-5) 
CDU 336.22(469-5) 

 
 
14. LACOMBE, Paul  
 
La famille dans la société romaine : étude de moralité comparée / Paul Lacombe. - Paris : 
Lecrosnier et Babé, 1889. - [2] f., V, [1] f., 430 p. ; 23 cm. - (Bibliothèque anthropologique ; 7). - 
Cx. 2D. - Proveniência: Biblioteca particular dr. José de Macedo. - Cota original: Macedo. 1518. 
VI-d ou c/?. - Estado de conservação: O exemplar apresenta foxing, manchas de veículo 
aquoso e oxidação do papel na zona de mancha de tinta (ligante?) 
 
CDU 304(=1.37) 
CDU 392.5(=1.37) 



CDU 392.6(=1.37) 
CDU 392.3(=1.37) 
 
AHUL 4517JM (AHU) - /2013 

 
 
15. GOUGENOT DES MOUSSEAUX, R., 1805-1876  
 
Le Juif : le judaïsme et la judaisation des peuples chrétiens / par Gougenot des Mousseaux. - 
Paris : H. Plon, 1869. - XXXIX, 568 p. ; 23 cm. - Cx. 2D. - Proveniência: Biblioteca particular dr. 
José de Macedo 
 
CDU 23/28 
CDU 261.1(44)"18" 
CDU 261.7(=411.16)(44)"18" 
CDU 296(44)"18" 

 
 
16. NOUVEAU DICTIONNAIRE D'HISTOIRE NATURELLE, APPLIQUÉE AUX ARTS, À 
L'AGRICULTURE, À L'ÉCONOMIE RURALE ET DOMESTIQUE, À LA MÉDECINE, ETC. 
 
Nouveau dictionnaire d'histoire naturelle, appliquée aux arts, à l'agriculture, à l'économie rurale 
et domestique, à la médecine, etc. / par une Société de naturalistes et d'agriculteurs . - Nouv. 
éd. refondue et augm.. - Paris : Deterville, 1816-. - v. ; 21 cm. - Cx. 2D. - Proveniência: 
Biblioteca particular dr. José de Macedo. - Marca de posse: na guarda foi aposta uma etiqueta 
com o nome Fernandes Thomaz impresso. - Estado de conservação: Encadernação a 
necessitar de intervenção de restauro. O exemplar apresenta foxing, manchas de veículo 
aquoso e oxidação do papel na zona de mancha de tinta (ligante?). - Vol. 12: For-Gen. - 1817. - 
[4], 608 p., il., estampas 
 
CDU 030:502.2 

 
 
17. BAILLY, Antoine  
 
Exposé de l'administration générale et locale des finances du Royaume Uni de la Grande 
Bretagne et d'Irlande / par M. A. Bailly. - Paris : Didot, 1837-. - vol. ; 21 cm. - Cx. 2B. - 
Proveniência: Biblioteca particular dr. José de Macedo. - Estado de conservação: O exemplar 
apresenta foxing e oxidação do papel na zona de mancha de tinta (ligante?). - Vol. 1: XLIV, 616 
p. 
 
CDU 336(410) 
CDU 35(410) 

 
 
18. WAELBROECK, C. F.  
 
Cours de droit industriel / par C. F. Waelbroeck . - Paris : Lacroix, 1863-1867. - 2 vol. ; 21 cm. - 
Cx. 2B. - Proveniência: Biblioteca particular dr. José de Macedo. - Cota original: Tomo 1: 
[5755?] I-B. Etiqueta colocada na parte superior da lombada. - Estado de conservação: Vol. 1: 
Encadernação a necessitar de intervenção de restauro, em particular na zona da lombada e 
cantos. - Vol. 1: Théorie et histoire de la législation industrielle. Droit positiv: noms, raisons 
sociales, noms de villes industrielles, dénominations de produits. - IV, 342 p. - Vol. 2: Marques 
de fabrique. Enseignes. Usurpation d'achalandage. Louage d'ouvrage. Livret. Apprentissage. 
Travail dans les manufactures. Coalitions. Poids et mesures. Falsification de denrées. - 370 p. 
 



CDU 34(44+493) 
CDU 351.82(44+493) 
CDU 347.7(44+493) 
CDU 343(44+493) 

 
 
19. LURIEU, G. de  
 
Etudes sur les colonies agricoles de mendiants, jeunes détenus, orphelins et enfants trouvés : 
Hollande, Suisse, Belgique, France / par G. de Lurieu et H. Romand. - Paris : Librairie agricole 
de la maison rustique, 1851. - XIX, 441 p. ; 22 cm. - Cx. 2B. - Proveniência: Biblioteca particular 
dr. José de Macedo. - Cota original: Ilegível. Etiqueta colocada na parte inferior da lombada. - 
Estado de conservação: O exemplar apresenta foxing e manchas de veículo aquoso 
 
CDU 325.3:631.1(492+493+494+44)"18" 
CDU 325.4(492+493+494+44)"18" 

 
 
20. HELLER, Otto  
 
Siberia : una nueva America / Otto Heller. - [S.l.] : CENIT, 1931. - 228, [8] p. ; 20 cm. - Cx. 2B. - 
Proveniência: Biblioteca particular dr. José de Macedo. - Algumas partes do texto foram 
marcadas com um traço vertical a esferográfica preta. Para além dos sinais de leitura referidos, 
o texto não contém marginália 
 
CDU 94(57) 
CDU 321(57) 
CDU 338.1(57) 

 
 
21. GOULUT, Louis  
 
Le Socialisme au pouvoir / Louis Goulut . - Paris : M. Rivière, 1910. - 289 p. ; 19 cm. - Cx. 2B. - 
Proveniência: Biblioteca particular dr. José de Macedo. - Algumas partes do texto foram 
sublinhadas e/ou marcadas com um traço vertical a lápis de cor roxo. Para além dos sinais de 
leitura referidos, o texto não contém marginália, à excepção da p. 119. - Cota original: 492 II-d. 
Etiqueta colocada na parte inferior da lombada. - Estado de conservação: O exemplar 
necessita de intervenção de restauro: o papel na zona da lombada está quebradiço e a 
descolar-se, alguns cadernos do corpo do texto estão a descoser-se 
 
CDU 321.7:325.3(44) 
CDU 321.7:325.4(44) 

 
 
22. ORLÉANS, Louis-Philippe Albert d', 1838-1894, Comte de Paris 
 
Les associations ouvrières en Angleterre (Trades-unions) / par M. le Comte de Paris. - Nouv. 
éd. - Paris : Germer-Baillière, 1869. - VIII, 338, 36 p. ; 19 cm. - Cx. 2B. - Proveniência: 
Biblioteca particular dr. José de Macedo. - Cota original: Etiqueta colocada na parte inferior da 
lombada. Cota inexistente ou ilegível (só existe metade da etiqueta). - Estado de conservação: 
O exemplar apresenta foxing, manchas de veículo aquoso e acção de bibliófagos 
 
CDU 323.4(420)"18"(09) 
CDU 331.105(420)"18"(09) 
CDU 331.107(420)"18"(09) 



CDU 331.109(420)"18"(09) 
CDU 349.2(420)"18"(09) 

 
 
23. NECKER, Jacques, 1732-1804  
 
De l'Administration des finances de la France / par M. Necker. - [S.l. : s.n.], 1784-. - vol. ; 18 cm. 
- Cx. 2B. - Proveniência: Biblioteca particular dr. José de Macedo. - Cota original: [32/?]. 
Etiqueta colocada na parte inferior da lombada. O formato da etiqueta difere de outras 
encontradas, está deteriorada e a cota pouco legível. - Vol. 3: 1785. - 326 p.  
 
CDU 336(44)"15/17" 
CDU 94(44)"15/17" 

 
 
24. GUIZOT, François, 1787-1874  
 
Histoire des origines du gouvernement représentatif et des institutions politiques de l'Europe 
depuis la chure de l'empire romain jusqu'au XIVe siècle / par M. Guizot. - Nouv. éd. - Paris : 
Didier, 1856. - 2 vol. ; 18 cm. - Cx. 2B. - Proveniência: Biblioteca particular dr. José de Macedo. 
- Marca de posse: carimbos da Biblioteca da Universidade de Coimbra na página de rosto (com 
o n.º 15050 e 15051 inscritos no seu interior - n.º de registo de entrada?) e na pág. 217 do vol. 
2. Na guarda, no canto superior esquerdo, está uma etiqueta com o que parecem ser 
elementos de localização dos itens no acervo . - Algumas partes do texto foram marcadas com 
um traço vertical e/ou sublinhadas a lápis de cor roxo ou a lápis de carvão. No índice, sinais de 
mais assinalam pontos de interesse. Para além dos sinais de leitura referidos, o texto não 
contém marginália. - Cota original: 556 II-e(?). Etiqueta colocada na parte inferior da lombada 
do vol. 1. - Estado de conservação: Encadernação do vol. 1 a necessitar de intervenção de 
restauro, em particular na zona da lombada . - Na folha de anterrosto, antes do título lê-se: 
"Cours d'histoire moderne de 1820 à 1822". - Vol. 1: VIII, 422 p. - Vol. 2: 437 p.  
 
CDU 321(4)(09) 
CDU 328(4)(09) 
CDU 94(4)(07) 

 
 
25. WEISS, Jean-Jacques, 1827-1891  
 
Combat constitutionnel, 1868-1886 / J.-J. Weiss. - Paris : G. Charpentier et E. Fasquelle, 1893. 
- 335 p. ; 18 cm. - Cx. 2B. - Proveniência: Biblioteca particular dr. José de Macedo. - Marca de 
posse: A folha de anterrosto tem a rubrica de Augusto(?) Pina 
 
CDU 32(44)"1868-1886" 
CDU 323(44)"1868-1886" 
CDU 329(44)"1868-1886" 

 
 
26. WORMS, René, 1869-1926  
 
Organisme et société / par René Worms. - Paris : V. Giard & E. Brière, 1896. - 412 p. ; 22 cm. - 
(Bibliothèque sociologique international ; 1). - Cx. 2B. - Proveniência: Biblioteca particular dr. 
José de Macedo. - Marca de posse?: A última pág. do texto, n.º 412, tem escrito a lápis o 
apelido Alves. - Algumas partes do texto foram marcadas com um traço vertical e/ou 
sublinhadas a lápis de cor roxo, azul ou a lápis de carvão. Para além dos sinais de leitura 
referidos, o texto não contém marginália 
 



CDU 316 
CDU 316.34 
CDU 316.42 

 
 
27. COSTE, Adolphe  
 
L' expérience des peuples et les prévisions qu'elle autorise : deuxième partie de La sociologie 
objective. - Paris : Félix Alcan, 1900. - IV, 648 p. - (Bibliothèque de philosophie contemporaine). 
- Cx. 2B. - Proveniência: Biblioteca particular dr. José de Macedo. - Marca de posse: assinatura 
de José de Macedo na página de rosto. - No verso da primeira folha de guarda, no final do 
livro, algumas notas escritas por Macedo 
 
CDU 316 
CDU 316.42 
CDU 316.33 

 
 
28. FAUCHER, Léon, 1803-1854  
 
Études sur l'Angleterre / par Léon Faucher. - Bruxelles : Wouters frères, 1845. - 2 vol. (275 ; 
238 p.) ; 23 cm. - (Bibliothèque des sciences morales et politiques). - Cx. 2B. - Proveniência: 
Biblioteca particular dr. José de Macedo. - Os dois vols. estão reunidos na mesma 
encadernação. - Publicado em parte na Revue des deux mondes, 1843-44 
 
CDU 908(420) 
CDU 910.4(420) 

 
 
29. VROLIK, A.  
 
Le système monétaire du royaume des Pays-Bas : la refonte des vieilles monnaies d'argent et 
la démonétisation de l'or / par A. Vrolik. - Utrecht : G. Broese, 1853. - 172, XIV p. : il., quadros ; 
23 cm. - Cx. 2B. - Proveniência: Biblioteca particular dr. José de Macedo. - Marca de posse?: 
Na pág. XIV do Apêndice, última do livro, encontra-se uma rubrica a lápis não identificada 
 
CDU 323(492) 
CDU 336.74(492) 

 
 
30. MAY, Thomas Erskine, 1815-1886  
 
Histoire constitutionnelle de l'Angleterre depuis l'avènement de George III, 1760-1860 / par 
Thomas Erskine May ; traduite et précédée d'une introduction par Cornélis de Witt. - Paris : 
Michel Lévi frères, 1865-1866. - vol. ; 23 cm. - Cx. 2B (Vol. 1); Vol. 2 (Cx. 2A). - Proveniência: 
Biblioteca particular dr. José de Macedo. - Sinais de leitura: Vol. 1: Algumas partes do texto 
foram marcadas com um traço vertical ou chavetas a lápis de carvão. Na pág. de anterrosto, a 
lápis, lê-se: "Lido nas férias de natal de 1912," seguido do que parece ser um topónimo, mas 
não foi identificado. A caligrafia não parece ser a de Macedo. - Vol. 2: Algumas partes do texto 
e índice foram marcadas com um traço vertical ou chavetas a lápis a lápis de carvão. - Estado 
de conservação: O vol. 2 apresenta foxing e sinais de acção de bibliófagos/insectos. - Tít. orig.: 
The Constitutional history of England since the accession of George the Third, 1760-1860. - 
Vol. 1: 1865. - 595 p. - Vol. 2: 1866. - 735 p. 
 
CDU 321.1(420)"1760/1860"(09) 



CDU 328(420)"1760/1860"(09) 
CDU 323(420)"1760/1860"(09) 

 
 
31. MARÇAL, Orlando, 1884-1947  
 
Os baldios podem ser redusidos a propriedade particular pela prescrição / Orlando Marçal. - 2a 
ed. ampliada. - Lisboa : Clássica, 1921. - 143 p. ; 23 cm. - CX. 3A. - Proveniência: Biblioteca 
particular dr. José de Macedo. - Estado de conservação: O exemplar apresenta 
amarelecimento do papel e manchas de veículo aquoso 
 
CDU 338.43(469)(09) 
CDU 332.22(469)(09) 
CDU 332.3(469)(09) 

 
 
32. DE STEFANI, Alberto  
 
La restaurazione finanziaria : 1922-1925 / Alberto De Stefani. - Bologna : Nicola Zanichelli, imp. 
1926 (Firenze : Tip. Enrico Ariani). - 274 p. ; 24 cm. - CX. 3A. - Proveniência: Biblioteca 
particular dr. José de Macedo. - Estado de conservação: A capa do exemplar apresenta foxing 
e manchas de veículo aquoso  
 
CDU 321.6:338.1(450)"1922/1925"(09) 
CDU 336.02(450)"1922/1925"(09) 

 
 
33. SCHAEFER, Henrique  
 
Historia de Portugal / Henrique Schaefer. - Porto : Escriptorio da Empreza Editora, 1893-. - vol. 
; 24 cm. - CX. 3A. - Proveniência: Biblioteca particular dr. José de Macedo. - Algumas partes do 
texto foram marcadas com um traço vertical e/ou sublinhadas a lápis de cor roxo, azul ou a 
lápis de carvão. Contém notas autógrafas no anterrosto e nas folhas de guarda, no final do 
livro. - Estado de conservação: O exemplar apresenta foxing e manchas de veículo aquoso. Em 
algumas páginas a mancha gráfica de uma pág. passou para a da pág. seguinte sobrepondo-a, 
dificultando a leitura . - Vol. 2: Historia de Portugal: desde a fundação da monarchia até á 
revolução de 1820 / vertida fiel, integral e directamente por F. de Assis Lopes ; continuada, sob 
o mesmo plano, até aos nossos dias por J. Pereira de Sampaio (Bruno). - 1893. - 472 p. 
 
CDU 94(469) 

 
 
34. TALLENDEAU, A.  
 
Port maritime de la Seine / par A. Tallendeau. - Paris : Challamel aîné, [1886]. - 32, [2] p. ; 25 
cm. - CX. 3A. - Proveniência: Biblioteca particular dr. José de Macedo. - Cota original: Etiqueta 
colocada na parte inferior da lombada. Conteúdo ilegível. - Estado de conservação: 
Encadernação a necessitar de intervenção de restauro, em particular na zona da lombada. O 
exemplar apresenta foxing e manchas de veículo aquoso 
 
CDU 556.5(282.2)(44) 
CDU 626.1(44) 
CDU 627.2(282.2)(44) 
CDU 627.3(282.2)(44) 
CDU 627.4(282.2)(44) 



 
Mesma cota que os dois seguintes 

 
 
35. PARTIOT, M. H.-L.  
 
Un port franc dans Paris / par M. H.-L. Partiot. - Paris : Librairie Polytechnique, Braudry, 1891. - 
30 p. : il., 1 mapa desdobr. ; 25 cm. - CX. 3A. - Proveniência: Biblioteca particular dr. José de 
Macedo. - Cota original: Etiqueta colocada na parte inferior da lombada. Conteúdo ilegível. - 
Estado de conservação: Encadernação a necessitar de intervenção de restauro, em particular 
na zona da lombada. O exemplar apresenta foxing e manchas de veículo aquoso 
 
CDU 556.5(282.2)(44) 
CDU 626.1(44) 
CDU 627.2(282.2)(44) 
CDU 627.3(282.2)(44) 
CDU 627.4(282.2)(44) 
 
Mesma cota que o anterior 

 
 
36. BOUQUET DE LA GRYE, Anatole, 1827-1909  
 
Paris port de mer / par A. Bouquet de La Grye. - Paris : Gauthier-Villars, 1892. - III, 292 p. : il., 3 
mapas desdobr. ; 25 cm. - CX. 3A. - Proveniência: Biblioteca particular dr. José de Macedo. - 
Cota original: Etiqueta colocada na parte inferior da lombada. Conteúdo ilegível. - Estado de 
conservação: Encadernação a necessitar de intervenção de restauro, em particular na zona da 
lombada. O exemplar apresenta foxing e manchas de veículo aquoso 
 
CDU 556.5(282.2)(44) 
CDU 626.1(44) 
CDU 627.2(282.2)(44) 
CDU 627.3(282.2)(44) 
CDU 627.4(282.2)(44) 
 
Mesma cota que o anterior 

 
 
37. LAPPARENT, Albert de, 1839-1908  
 
Leçons de géographie physique / par Albert de Lapparent. - Troisième édition, revue et 
augmentée. - Paris : Masson, 1907. - XVI, 728 p. : il., mapas, figuras ; 25 cm + 1 mapa 
desdobr. - CX. 3A. - Proveniência: Biblioteca particular dr. José de Macedo. - Marca de posse?: 
A capa contém, gravada a dourado, as iniciais C.F.B. 
 
CDU 911.2(07) 
CDU 55(07) 
CDU 551.4(07) 

 
 
38. THOULET, Julien, 1843-1936  
 
L' océan : ses lois et ses problèmes / J. Thoulet. - Paris : Hachette, 1904. - VIII, 397 p. , [11] f. il. 
; 25 cm. - CX. 3A. - Proveniência: Biblioteca particular dr. José de Macedo. - Algumas partes do 
texto foram marcadas com um traço vertical e/ou sublinhadas a lápis de cor roxo. - Estado de 
conservação: Encadernação a necessitar de intervenção de restauro. Danos por fungos nos 



primeiros fólios 
 
CDU 556.5 
CDU 556.3 

 
 
39. RIBEIRO, Tomás, 1831-1901  
 
D. Miguel, a sua realeza e o seu emprestimo Outrequin & Jauge : estudo critico, historico e 
juridico / Thomaz Ribeiro. - Lisboa : Typ. Universal, 1880. - 311 p. ; 24 cm. - CX. 3A. - 
Proveniência: Biblioteca particular dr. José de Macedo. - Estado de conservação: O exemplar 
necessita de intervenção de restauro: capa solta, contracapa quase solta e com falha de papel, 
algumas partes do corpo do texto estão descosidas. O exemplar apresenta foxing, manchas de 
veículo aquoso e sinais de acção de bibliófagos no anterrosto 
 
CDU 321.6(469)"18" 
CDU 929 Miguel, Rei de Portugal 
CDU 94(469)"18" 

 
 
40. CONSTANT, Benjamin, 1767-1830  
 
Cours de politique constitutionnelle, ou Collection des ouvrages publiées sur le gouvernement 
représentatif / par Benjamin Constant ; avec une introduction et des notes par M. Edouard 
Laboulaye. - Paris : Guillaumin, 1861. - vol. ; 23 cm. - (Économistes & publicistes 
contemporains). - CX. 3A. - Proveniência: Biblioteca particular dr. José de Macedo. - Estado de 
conservação: A capa apresenta pequenos rasgos e falhas de papel. O exemplar apresenta 
foxing. - Vol. 2: 1861. - 573 p. 
 
CDU 342(44) 

 
 
41. TODD, Alpheus, 1821-1884  
 
On parliamentary government in England : its origin, development and practical operation / by 
Alpheus Todd. - London : Longmans, Green and Co., 1867-. - vol. ; 23 cm. - CX. 3A. - 
Proveniência: Biblioteca particular dr. José de Macedo. - Algumas partes do texto foram 
marcadas com um traço vertical e/ou sublinhadas a lápis de carvão. Pontualmente, foram 
colocadas a lápis, por baixo da palavra ou frase, as respectivas traduções do inglês para 
português. - Estado de conservação: Encadernação a necessitar de intervenção de restauro, 
em particular na zona da lombada. O exemplar apresenta foxing. - Vol. 1: 1867. - XX, 629 p. 
 
CDU 321(420)(09) 
CDU 328(420)(09) 

 
 
42. BORDIER, Arthur, 1841-1910  
 
La colonisation scientifique et les colonies françaises / par M. le Dr. A. Bordier. - Paris : C. 
Reinwald, 1884. - XVI, 506 p. ; 22 cm. - CX. 3A. - Proveniência: Biblioteca particular dr. José de 
Macedo. - Algumas partes do texto foram marcadas com um traço vertical e/ou sublinhadas a 
lápis de cor ou a lápis de carvão. No índice, sinais de mais assinalam pontos de interesse. O 
exemplar contém marginália. - Estado de conservação: O exemplar apresenta foxing 
 
CDU 325.3:3+5+6+9(44) 
CDU 325.4(44) 



 
 
43. LANESSAN, Jean-Louis de, 1843-1919  
 
L'idéal moral du matérialisme et la guerre / par J.-L. de Lanessan. - Paris : F. Alcan, 1918. - 174 
p. ; 19 cm. - (Bibliothèque de philosophie contemporaine). - Cx. 2C. - Proveniência: Biblioteca 
particular dr. José de Macedo. - Cota original: 366. II-a. Etiqueta colocada na parte inferior da 
lombada. - Estado de conservação: O exemplar apresenta amarelecimento do papel e foxing. 
Zona da lombada a necessitar de intervenção de restauro. O corpo do texto está solto. Foi 
colocada fita de nastro para manter o doc. unificado 
 
CDU 17:141.8:172.4 
CDU 172.3 

 
 
44. LIMA, João Evangelista Campos, 1887-1956  
 
A questão da Universidade : depoimento d'um estudante expulso / Campos Lima. - Lisboa : 
Clássica, 1907. - 235, [2] p. ; 20 cm. - Cx. 2C. - Proveniência: Biblioteca particular dr. José de 
Macedo. - Cota original: ilegível. Etiqueta deteriorada. Colocada na parte superior da lombada. 
- Estado de conservação: O exemplar apresenta foxing, amarelecimento e manchas de veículo 
aquoso (estas apenas na capa e contracapa). O exemplar necessita de intervenção de 
restauro: capa solta, lombada a descolar, algumas partes do corpo do texto estão descosidas. 
Foi colocada fita de nastro para manter o doc. unificado 
 
CDU 378.4(469.34)"1900/1905" 
CDU 371.5(469.34)"1900/1905" 
CDU 34 

 
 
45. GAUPP, Ernesto  
 
O dextrismo : a supremacia da mão direita / Ernesto Gaupp ; Trad. de Irene Rodrigues. - Lisboa 
: Editora Argo, 1940. - 67, [5] p. ; 19 cm. - (Mosaico da cultura ; 1010). - Cx. 2C. - Proveniência: 
Biblioteca particular dr. José de Macedo 
 
CDU 304.2:611 
CDU 572.7 

 
 
46. CÁNOVAS CERVANTES, S.  
 
Pugna entre dos poderes. Soberania nacional y monarquia absoluta / S. Cánovas Cervantes. - 
Barcelona : [s.n.], [1929] (Madrid : imp. F. Peña Cruz). - 184, CXXVII p. ; 20 cm. - ( Biblioteca 
laboremus). - Cx. 2C. - Proveniência: Biblioteca particular dr. José de Macedo. - Algumas 
partes do texto (pp. 8, 9 e 17) foram marcadas com um traço vertical e/ou sublinhadas a lápis 
de cor azul 
 
CDU 323.2(460) 
CDU 321.6(460) 

 
 
47. A CANALHA 
 
A canalha. - Porto : Typ. Peninsular, 1904. - 112 p. ; 23 cm. - Cx. 2C. - Proveniência: Biblioteca 
particular dr. José de Macedo. - Estado de conservação: O exemplar apresenta foxing, 



amarelecimento, falha de papel em ambos os cantos da capa e encarquilhamento das 
extremidades das folhas (canto inferior direito). Algumas partes do corpo do texto estão 
descosidas. Foi colocada fita de nastro para manter o doc. unificado 
 
CDU 323.2(469) 
CDU 323.4(469) 

 
 
48. PORTUGAL. Leis, decretos, etc. 
 
Desastres no trabalho : regulamentos, leis, portarias e modelos em vigor. - 4a ed. - Lisboa : 
Imp. Nacional, 1929. - 76, [3] p. ; 23 cm. - Cx. 2C. - Proveniência: Biblioteca particular dr. José 
de Macedo. - Estado de conservação: O exemplar apresenta foxing e encarquilhamento em 
algumas extremidades das folhas (nos cantos exteriores) 
 
CDU 349.2(469)(094.58) 
CDU 351.83(469)(094.58) 

 
 
49. PORTO, César, 1873-1944?  
 
L' instinct : ses causes physiques, sa base organique et sa psychologie / César Porto. - 
Lisbonne : [s.n.], 1936. - 285 p. ; 23 cm. - Cx. 2C. - Proveniência: Biblioteca particular dr. José 
de Macedo. - As folhas dos diversos cadernos que compõem o corpo do livro estão por abrir. - 
Estado de conservação: O exemplar apresenta foxing, manchas de veículo aquoso, danos por 
fungos, sinais de acção de bibliófagos e insectos 
 
CDU 159.94 

 
 
50. FIGUEIREDO, Fidelino de, 1888-1967  
 
Portugal nas guerras europêas : subsidios para a comprehensão dum problema de politica 
contemporanea / Fidelino de Figueiredo. - Lisboa : A. M. Teixeira, 1914. - 84, [2] p. ; 23 cm. - 
Cx. 2C. - Proveniência: Biblioteca particular dr. José de Macedo. - Algumas partes do texto 
foram marcadas com um traço vertical e/ou sublinhadas a lápis de cor roxo. - Estado de 
conservação: O exemplar apresenta foxing, manchas de veículo aquoso, danos por fungos e 
sinais de acção de insectos/roedores. A está capa solta e alguns cadernos do corpo do texto 
estão a descoser-se. Foi colocada fita de nastro para manter o doc. unificado 
 
CDU 327(469) 
CDU 327.5(469) 
CDU 355.48(469) 
CDU 94(469) 

 
 
51. BÉCHAUX, Auguste, 1854-1922  
 
Les écoles socialistes : Marxisme. Réformisme. Syndicalisme / par A. Béchaux. - Paris : A. 
Rousseau : F. Alcan, 1912. - 158 p. ; 23 cm. - (Les écoles économiques au XXème siècle ; 3). - 
Cx. 2C. - Proveniência: Biblioteca particular dr. José de Macedo. - Algumas partes do texto 
foram marcadas com um traço vertical e/ou sublinhadas a lápis de cor roxo. Contém notas 
autógrafas na p. 158 e no verso da folha de guarda no final do livro. Asteriscos, cruzes e sinais 
de mais na contracapa assinalam obras de interesse. - Estado de conservação: O exemplar 
apresenta foxing, manchas de veículo aquoso, danos por fungos e deterioração da lombada 
 



CDU 321.7"19" 
CDU 323.2"19" 

 
 
52. AZEDO, Leão Magno  
 
A questão eleitoral : analise da lei eleitoral vigente, aprovada em sessão do Senado de 8 de 
Janeiro de 1915 / Leão Azêdo. - Lisboa : Typ. Bayard, 1915. - 119 p. ; 22 cm. - Cx. 2C. - 
Proveniência: Biblioteca particular dr. José de Macedo. - Marca de posse: assinatura de José 
de Macedo na página de rosto. Contém dedicatória do autor. - Estado de conservação: O 
exemplar apresenta foxing e manchas de veículo aquoso 
 
CDU 340.134(469)"1915" 
CDU 342.8(469)"1915" 

 
 
53. KENT, James, 1763-1847  
 
Commentaries on American law / by James Kent. - 11th ed. - Boston : Little, Brown, and co. ; 
London : Sampson Low, son, and Marston, 1866. - v. ; 25 cm. - Vol. 3 Cx. 2C; Vol. 2 (CX.2A). - 
Proveniência: Biblioteca particular dr. José de Macedo. - Algumas partes do texto foram 
marcadas com um traço vertical e/ou sublinhadas a lápis de carvão. - Cota original: Cotas 
ilegíveis. Etiquetas colocadas na parte inferior da lombada. - Estado de conservação: Vol. 2: 
apresenta apresenta foxing e manchas de veículo aquoso e sinais de acção de bibliófagos. - 
Vol. 3: apresenta foxing, manchas de veículo aquoso e sinais de acção de bibliófagos. - Vol. 2: 
Of the law concerning the rights of persons. Of the law concerning personal property. - LXXXI, 
864 p. - Vol. 3: Of the law concerning personal property. Of the law concerning real property. - 
LXII, 651 p. 
 
CDU 34(73) 
CDU 340.1(73) 

 
 
54. JORGE, Ricardo  
 
Guia thermal : Caldas do Gerez / por Ricardo Jorge. - Porto : Typ. da Casa Ed. Alcino Aranha, 
1891. - VIII, 272 p. : il., 1 mapa desdobr. ; 16 cm. - Cx. 2C. - Proveniência: Biblioteca particular 
dr. José de Macedo. - Cota original: 578. Etiqueta colocada na parte superior da lombada. 
Trata-se de um bocado de papel onde foi inscrito o número. - Estado de conservação: O 
exemplar apresenta foxing 
 
CDU 615.83(469.12)(036) 

 
 
55. BUISSON, Étienne  
 
Les Bolchéviki (1917-1919) : faits, documents, commentaires / Etienne Buisson. - Paris : 
Fischbacher, 1919. - XX, 235 p. ; 19 cm. - Cx. 2C. - Proveniência: Biblioteca particular dr. José 
de Macedo. - Um excerto do texto da p. 124 está sublinhada a esferográfica preta. - Estado de 
conservação: O exemplar apresenta foxing e manchas de veículo aquoso. A capa e a 
contracapa estão soltas e a lombada deteriorada. Foi colocada fita de nastro para manter o 
doc. unificado 
 
CDU 321.6(47+57)"1917/1919" 
CDU 321.7(47+57) 



 
 
56. PELLA Y FORGAS, José  
 
La crisis del catalanisme / J. Pella Y Forgas. - Barcelona : Henrich y Ca., [19--?]. - 104 p. ; 20 
cm. - Cx. 2C. - Proveniência: Biblioteca particular dr. José de Macedo. - Cota original: 400. II-G. 
Etiqueta colocada na parte inferior da lombada. - Estado de conservação: A capa está quase 
solta e a lombada deteriorada. Foi colocada fita de nastro para manter o doc. unificado 
 
CDU 323.1(460) 

 
 
57. PIMENTEL, António de Serpa, 1825-1900  
 
O anarchismo : estudo acerca da questão social / Antonio de Serpa Pimentel. - Lisboa : Antiga 
Casa Bertrand, 1894. - 68, [3] ; 19 cm. - Cx. 2C. - Proveniência: Biblioteca particular dr. José de 
Macedo. - Cota original: 209 I-e(?). Etiqueta colocada na parte inferior da lombada. A parte 
superior da lombada parece conter uma outra etiqueta (ilegível porque a lombada foi destruída 
e a capa e a contracapa estão soltas). - Estado de conservação: O exemplar apresenta alguns 
rasgos nas duas últimas folhas. Alguns cadernos estão soltos (descosidos). A capa e a 
contracapa estão soltas e apresentam sinais da acção de bibliófagos/insectos. Foi colocada fita 
de nastro para manter o doc. unificado. - As folhas dos diversos cadernos que compõem o 
corpo do livro estão por abrir 
 
CDU 321.01 
CDU 321.7 
CDU 323.2 

 
 
58. RATES, J. Carlos, ?-1945  
 
A Russia dos sovietes / J. Carlos Rates. - Lisboa : Editora Guimarães, 1925. - 256 p. ; 19 cm. - 
Cx. 2C. - Proveniência: Biblioteca particular dr. José de Macedo. - Algumas partes do texto 
foram marcadas com um traço vertical a lápis de carvão. - Estado de conservação: O exemplar 
apresenta encarquilhamento nas extremidades dos cantos exteriores em algumas folhas 
 
CDU 321.01(47+57) 
CDU 321.7(47+57) 

 
 
59. AVENEL, Georges d', 1855-1939  
 
L' évolution des moyens de transport : Voyageurs. Lettres. Marchandises / [vicomte] Georges 
d'Avenel. - Paris : E. Flammarion, 1919. - 266 p. ; 19 cm. - (Bibliothèque de philosophie 
scientifique). - Cx. 2C. - Proveniência: Biblioteca particular dr. José de Macedo. - Estado de 
conservação: O exemplar apresenta foxing e manchas de veículo aquoso 
 
CDU 656(091) 

 
 
60. MEUNIER, Stanislas, 1843-1925  
 
Les convulsions de l'écorce terrestre / Stanislas Meunier. - Paris : E. Flammarion, 1910. - 371 p. 
: il. ; 19 cm. - (Bibliothèque de philosophie scientifique). - Cx. 2C. - Proveniência: Biblioteca 
particular dr. José de Macedo. - Estado de conservação: O exemplar apresenta foxing e 
manchas de veículo aquoso. A capa está solta. Foi colocada fita de nastro para manter o doc. 



unificado 
 
CDU 550.34 
CDU 551.2 

 
 
61. MEUNIER, Stanislas, 1843-1925  
 
Les glaciers et les montagnes / Stanislas Meunier. - Paris : E. Flammarion, 1920. - 262 p. ; 19 
cm. - (Bibliothèque de philosophie scientifique). - Cx. 2C. - Proveniência: Biblioteca particular 
dr. José de Macedo. - Estado de conservação: O exemplar apresenta foxing e manchas de 
veículo aquoso  
 
CDU 551.3 
CDU 551.4 

 
 
62. BÜCHNER, Louis  
 
Fuerza y materia : estudios populares de Historia y Filosofia Naturales / Luis Büchner ; trad. de 
A. Gómez Pinilla. - Valencia ; Madrid : F. Sempere y Compania, [190-]. - VIII, 254, 1 p. : il. ; 19 
cm. - Cx. 2C. - Proveniência: Biblioteca particular dr. José de Macedo. - Estado de 
conservação: O exemplar apresenta foxing e sinais de acção de bibliófagos na contracapa em 
particular. Parte do corpo do texto está solta (descosida). Foi colocada fita de nastro para 
manter o doc. unificado. - Tít. orig.: Kraft und Stoff 
 
CDU 113/119 

 
 
63. MARMIER, Xavier, 1808-1892  
 
En Amérique et en Europe / par Xavier Marmier. - Paris : L. Hachette, 1860. - 447, 7 p. ; 19 cm. 
- Cx. 2C. - Proveniência: Biblioteca particular dr. José de Macedo. - Cota original: deteriorada e 
ilegível. Etiqueta colocada na parte inferior da lombada. - Estado de conservação: O exemplar 
apresenta foxing. A capa e a contracapa estão soltas. Algumas partes do corpo do texto estão 
descosidas. Foi colocada fita de nastro para manter o doc. unificado 
 
CDU 910.4(4+7/8)"18" 

 
 
64. CLEMENCEAU, Georges, 1841-1929  
 
La Mêlée sociale / G. Clémenceau. - 3e mille. - Paris : G. Charpentier et E. Fasquelle, 1895. - 
XLIII, 470 p. ; 19 cm. - Cx. 2C. - Proveniência: Biblioteca particular dr. José de Macedo. - Cota 
original: [?87. ?-d]. A cota está deteriorada e quase ilegível. Etiqueta colocada na parte inferior 
da lombada. - Estado de conservação: O exemplar apresenta foxing. Alguns cadernos do corpo 
do texto estão a descoser-se (quase soltos). Foi colocada fita de nastro para manter o doc. 
unificado  
 
CDU 316.34(44)"18" 
CDU 323.4(44)"18" 
CDU 364(44)"18" 
CDU 94(44)"18" 

 



 
65. SAUVAIRE-JOURDAN, François, 1869-c.1938  
 
La vitalité économique de la France avant et après la guerre / par F. Sauvaire-Jourdan. - Paris : 
F. Alcan, 1918. - 276 p. ; 19 cm. - Cx. 2C. - Proveniência: Biblioteca particular dr. José de 
Macedo. - Cota original: 402. II-b. Etiqueta colocada na parte inferior da lombada 
 
CDU 338.1(44)"1900/1945" 
CDU 338.2(44)"1900/1945" 
CDU 325.3(44-5) 

 
 
66. VIAL-MAZEL, Georges  
 
Le Rhin, victoire allemande / G. Vial-Mazel. - Paris : Étienne Chiron, [1921]. - 185 p. ; 20 cm. - 
Cx. 2C. - Proveniência: Biblioteca particular dr. José de Macedo. - Cota original: [195?]. 
Etiqueta deteriorada, colocada na parte superior da lombada. Trata-se de um pequeno papel 
branco rectangular com a cota. - Estado de conservação: O exemplar apresenta foxing, 
manchas de veículo aquoso e deterioração da lombada. - No cimo da página de rosto lê-se: "Le 
Mouvement Rhénan pensant l'armistice. Le livre du Comt. Jacquot - Le fédéralisme 
 
CDU 327(44+430) 
CDU 327.5(44+430) 
CDU 325.8 

 
 
67. CANTU, Cesare, 1804-1895  
 
Histoire de cent ans, de 1750 à 1850 : (histoire, sciences, littérature, beaux-arts,) / par César 
Cantu ; traduit de l'italien, avec notes et observations, par Amédée Rénée. - Paris : Firmin Didot 
frères, 1852. - vol. ; 18 cm. - Cx. 2C. - Proveniência: Biblioteca particular dr. José de Macedo. - 
Marcas de posse: Assinatura de José Augusto da S. Ribeiro no anterrosto. Assinatura de José 
de Macedo na página de rosto. - Cota original: 521. II-e. Etiqueta colocada na parte inferior da 
lombada. Existe vestígios de uma outra cota na parte superior da lombada. Está deteriorada e 
ilegível. Antes da folha de guarda, no início do livro está outra etiqueta, com o nome José Pinto 
de Macedo impresso e com a cota N.º 521. - Estado de conservação: O exemplar apresenta 
foxing, manchas de veículo aquoso e danos na lombada e no canto superior esquerdo por 
acção de insetos/roedores?. - Vol. 1: II, 431 p. 
 
CDU 94(4)"1750/1850" 
CDU 930.85(4)"1750/1850" 

 
 
68. SAISSET, Émile, 1814-1863  
 
L' âme et la vie : étude sur la renaissance de l'animisme, suivie d'un examen critique de 
l'Esthétique française / par M. Émile Saisset. - Paris : G. Baillière, 1864. - IX, 167 p. ; 17 cm. - 
Cx. 2C. - Proveniência: Biblioteca particular dr. José de Macedo. - Estado de conservação: O 
exemplar apresenta foxing 
 
CDU 111.852(44)(049.3) 
CDU 128 
CDU 141.141 

 
 
69. SEAMAN, Ezra Champion, 1805-1880  



 
Le système du gouvernement américain : son caractère & ses effets, ses défauts, l'organisation 
des partis & leur influence, la prospérité du peuple soumis à sa protection / par Ezra C. Seaman 
; traduction de Th. Hippert. - Bruxelles : C. Muquardt ; Paris : Guillaumin, 1872. - XI, 380 p. ; 22 
cm. - Cx. 2A . - Proveniência: Biblioteca particular dr. José de Macedo. - Sinais de leitura: 
Algumas partes do texto foram marcadas com cruzes e no índice com um traço vertical a lápis 
de carvão. - Estado de conservação: O exemplar apresenta foxing 
 
CDU 321(73) 
CDU 323(73) 

 
 
70. HEFFTER, August Wilhelm, 1796-1880  
 
Le droit international de l'Europe / par A. G. Heffter ; traduit par Jules Bergson. - 4e édition 
française / augmentée et annotée par F. Heinrich Geffcken. - Berlin : H. W. Müller ; Paris : A. 
Cotillon et Cie, 1883. - XV, 576 p. ; 21 cm. - Cx. 2A. - Proveniência: Biblioteca particular dr. 
José de Macedo. - Marca de posse: A página de rosto está assinada, mas não por José de 
Macedo. Assinatura não identificada. - Sinais de leitura: Algumas partes do texto foram 
marcadas com um traço vertical e/ou sublinhadas a lápis de carvão. - Estado de conservação: 
O exemplar apresenta foxing e manchas de veículo aquoso 
 
CDU 341(4) 
CDU 342(4) 

 
 
71. CARVALHO, Alberto António de Morais, 1801-1878  
 
Apreciação philosophica, juridica a analytica das principaes alterações feitas pelo codigo civil 
portuguez na legislação anterior / Alberto Antonio de Moraes Carvalho. - Lisboa : Imprensa 
Nacional, 1871. - 256, [1] p. ; 21 cm. - Cx. 2A. - Proveniência: Biblioteca particular dr. José de 
Macedo. - Estado de conservação: O exemplar apresenta foxing 
 
CDU 347(469)(094.4) 

 
 
72. HENRION DE PANSEY, Pierre-Paul-Nicolas, 1742-1829  
 
Oeuvres du président Henrion de Pansey. - 2ème éd. - Paris : Théophile Barrois et Benjamin 
Duprat, 1835. - vol. ; 20 cm. - Cx. 2A. - Proveniência: Biblioteca particular dr. José de Macedo. - 
Sinais de leitura: Algumas partes do texto foram marcadas com um traço vertical e/ou 
sublinhadas a lápis de cor azul. Contém notas autógrafas no verso da última página e na frente 
da folha de guarda. - Estado de conservação: O exemplar apresenta foxing. - Vol. 1 - Des 
assemblées nationales en France. - XI, 383 p. 
 
CDU 321.01(44)(091) 
CDU 323(44)(091) 
CDU 328(44)(091) 

 
 
73. DALLOZ, Armand  
 
Dictionnaire général et raisonné de droit civil : Répertoire de législation, de jurisprudence et de 
doctrine en matières civile, commerciale, criminelle, administrative, d'enregistrement, de timbre, 
de notariat... / par Armand Dalloz et Rolland de Villargues. - Bruxelles : Bruylant-Christophe et 
Cie., 1850-. - vol. ; 26 cm. - Cx. 2A. - Proveniência: Biblioteca particular dr. José de Macedo. - 



Estado de conservação: Vol. 1: O exemplar apresenta foxing. A lombada está descolada do 
lado direito. Foi colocada fita de nastro. - Vol. 3: O exemplar apresenta foxing. A lombada está 
solta (encadernação). Necessita de intervenção de restauro. Foi colocada fita de nastro. - Vol. 
4: O exemplar apresenta foxing. - Cota original: Vol. 1: [678?. III-a]. Etiqueta colocada na parte 
inferior da lombada. O item tem o n.º 9 colocado no canto superior direito da página de rosto. - 
Vol. 3: Cota ilegível. Etiqueta colocada na parte inferior da lombada. O item tem o n.º 10 
colocado no canto superior direito da página de rosto. - Vol. 4: [683?. ?]. Etiqueta colocada na 
parte inferior da lombada. O item tem o n.º 4 colocado no canto superior direito da página de 
rosto. - Vol. 1: 1850. - LX, 320 p. - Vol. 3: 1850. - 400 p.. - Vol. 4: 1850. - 399 p 
 
CDU 34(038) 
CDU 347(038) 

 
 
74. SÁ, Eduardo Alves de, 1849-?  
 
Dos direitos da Egreja e do Estado a respeito da erecção, suppressão, união, divisão e 
circumscripção das dioceses e metropoles / por Eduardo Dally Alves de Sá. - Coimbra : 
Imprensa da Universidade, 1872. - 204, [2] p. ; 23 cm. - Cx. 2A. - Proveniência: Biblioteca 
particular dr. José de Macedo. - Estado de conservação: O exemplar apresenta foxing, 
manchas de veículo aquoso, danos por fungos, pequenos rasgos na folha de guarda e falha de 
papel no anterrosto logo a seguir. A encadernação está em mau estado de conservação, 
necessita de intervenção de restauro 
 
CDU 348(469) 
CDU 342.5(469) 

 
 
75. CHAMBRUN, Joseph-Dominique-Aldebert Pineton, 1821-1899, comte de 
 
Fragments politiques / par le Comte de Chambrun. - Paris : Garnier frères, 1871. - 360 p. ; 23 
cm. - Cx. 2A. - Proveniência: Biblioteca particular dr. José de Macedo. - Estado de 
conservação: O exemplar apresenta foxing, manchas de veículo aquoso e danos por fungos. A 
encadernação está em mau estado de conservação, necessita de intervenção de restauro. A 
lombada está solta e fragmentada em três partes, os quais foram colocados em um envelope 
em papel acid free. Foi colocada fita de nastro para evitar a perda desses elementos 
 
CDU 321(4)(091) 
CDU 321.6/.8(4)(091) 
CDU 321.6(4)(091) 
CDU 328(4)(091) 

 
 
76. CRESPO, Jorge B.  
 
Geografía económica del Brasil / Jorge B. Crespo. - Buenos Aires : Talleres Gráficos del 
Instituto Geográfico Militar, 1919. - XX, 387 p. : il., quadros, tabelas, figuras ; 24 cm + 1 mapa 
desbobr. - Cx. 3A. - Proveniência: Biblioteca particular dr. José de Macedo. - Cota original: 
[703. III-b?]. Etiqueta colocada na parte inferior da lombada. Existe uma outra cota na parte 
superior da lombada. Trata-se de um pequeno papel branco rectangular com a cota. Está 
deteriorado e ilegível. - Estado de conservação: O exemplar apresenta foxing. A capa está a 
rasgar-se na zona de junção com a lombada. As etiquetas estão deterioradas 
 
CDU 911.3:33(81) 

 



 
77. BARRETO, Fernando de Castro Pais  
 
A abolição e a federação no Brasil / Paes Barretto. - Paris : V. Giard & E. Brière, 1906. - [4], 
183 p. ; 25 cm. - Cx. 3A. - Proveniência: Biblioteca particular dr. José de Macedo. - Estado de 
conservação: O exemplar apresenta foxing. A capa e alguns cadernos estão soltos, a lombada 
está fragmentada. Falhas de papel na capa e na contracapa. Foi colocada fita de nastro para 
manter o doc. unificado. - Cota original: [867. I-a?]. Etiqueta colocada na parte inferior da 
lombada. A capa está solta e a etiqueta fragmentou-se dificultando a leitura da cota. A parte 
solta foi colocada em um envelope em papel acid free 
 
CDU 323.2(81)"1884/1890"(046) 
CDU 321(81)"1884/1890"(046) 
CDU 061.25(81)"1884/1890"(046) 

 
 
78. GUIA OFICIAL DA EXPOSIÇÃO PORTUGUESA EM SEVILHA 
 
Guia oficial da Exposição Portuguesa em Sevilha. - Lisboa : Comissariado Geral da Exposição 
Portuguesa em Sevilha, 1929. - 195 p. : il. ; 24 cm. - Cx. 3A . - Proveniência: Biblioteca 
particular dr. José de Macedo. - Estado de conservação: O exemplar apresenta foxing, 
manchas de veículo aquoso e sinais da acção de bibliófagos na capa e contracapa. A capa 
está solta e a lombada descolada e deteriorada. Foi colocada fita de nastro 
 
CDU 061.4(469) 

 
 
79. THIERRY, Augustin, 1795-1856  
 
Histoire de la conquete de l'Angleterre par les normands : de ses causes et de ses suites jusqu' 
a nous jours. - Nouv. ed. - Paris : Garnier frères, [18--]. - 2 vol. ; 24 cm. - (Oeuvres de Augustin 
Thierry). - Cx. 3A. - Proveniência: Biblioteca particular dr. José de Macedo. - Marca de posse: 
Carimbo de uma biblioteca (inscrição ilegível) nas páginas de rosto. - Cota original: Antes da 
folha de guarda, no início do livro está uma etiqueta, com os seguintes elementos: A. 23. P. 3. 
N.º 1. Os elementos são os mesmos nos dois vols. da obra. - Sinais de leitura: Vol. 1: Algumas 
partes do texto foram marcadas com um sinal de mais, traço vertical e/ou sublinhadas a lápis 
de carvão. - Vol. 2: Algumas partes do texto foram marcadas com um traço vertical e/ou 
sublinhadas a lápis azul. Notas autógrafas na folha de guarda, no final do livro. - Estado de 
conservação: Vol. 1 e 2: Os exemplares apresentam foxing e manchas de veículo aquoso. No 
vol. 1 a parte superior da lombada está deteriorada . - Vol 1: 576 p. - Vol. 2: 538 p. 
 
CDU 94(420) 

 
 
80. LAVERNE, A. de  
 
La richesse de la France : fortune et revenus privés / par A. de Laverne [et] L. Paul Henry. - 
Paris : Marcel Rivière, 1908. - XIV, 216 : il. ; 23 cm. - (Systèmes et faits sociaux). - Cx. 3A. - 
Proveniência: Biblioteca particular dr. José de Macedo. - Estado de conservação: O exemplar 
apresenta foxing 
 
CDU 330.52(44) 
CDU 330.5(44) 

 
 
81. PORTUGAL. Instituto Geográfico 



 
Relatorio ácerca da arborisação geral do paiz apresentado a Sua Excellencia o Ministro das 
Obras Publicas, Commercio e Industria em resposta aos quesitos do artigo 1.º do Decreto de 
21 de Setembro de 1867 / [Instituto Geographico]. - Lisboa : Typ. da Academia Real das 
Sciencias, 1868. - [1] f., 317, [1] p. : il., 1 mapa desbobr. ; 23 cm. - Cx. 3A. - Proveniência: 
Biblioteca particular dr. José de Macedo. - Estado de conservação: O exemplar apresenta 
foxing 
 
CDU 630.9(469)(047.3) 
CDU 581.9(469)(047.3) 

 
 
82. MAGALHÃES, Luís de, 1859-1935  
 
Portugal e a guerra / Luiz de Magalhães. - Porto : Magalhães & Moniz, 1916. - 54 p. ; 24 cm. - 
Cx. 3A. - Proveniência: Biblioteca particular dr. José de Macedo. - Estado de conservação: O 
exemplar apresenta foxing, encarquilhamento nas extremidades de algumas folhas no canto 
superior direito  
 
CDU 327.5(469:4) 

 
 
83. CHURCHILL, Winston, 1874-1965  
 
Ponde a vossa confiança em nós / Winston Churchill. - Lisboa : Livr. Bertrand, 1941. - 15 p. ; 23 
cm. - Alocução do 1.º Min. da Grã-Bretanha, snr. W. Churchill, radio-difundida pela BBC de 
Londres em 9 de Fevereiro de 1941. - Cx. 3A. - Proveniência: Biblioteca particular dr. José de 
Macedo. - Estado de conservação: O exemplar apresenta foxing e manchas de veículo aquoso  
 
CDU 327.5(410:73)(42.5) 
CDU 327(410:73)(42.5) 

 
 
84. CABREIRA, António, 1868-1953  
 
Elogio do general Schiappa Monteiro : proferido em sessão solemne de 20 de novembro de 
1903 do Real Instituto de lisboa / António Cabreira. - Lisboa : Papelaria Fernandes, 1903. - 14 
p. ; 21 cm. - Cx. 3A. - Proveniência: Biblioteca particular dr. José de Macedo. - Estado de 
conservação: O exemplar apresenta foxing, manchas de veículo aquoso e sinais de acção de 
insectos/roedores 
 
CDU 061.75(042.5) 

 
 
85. NITTI, Francesco Saverio, 1868-1953  
 
La ricchezza dell'Italia / Francesco S. Nitti. - Torino-Roma : Casa Editrice Nazionale, 1905. - 
196, [1] p. ; 23 cm. - (Biblioteca di scienze social e politiche ; 47). - Cx. 3A. - Proveniência: 
Biblioteca particular dr. José de Macedo. - Sinais de leitura: Algumas partes do texto foram 
marcadas com um traço vertical e/ou sublinhadas a lápis de cor roxo. - Estado de conservação: 
O exemplar necessita de intervenção de restauro: capa e contracapa soltas, vários cadernos 
do corpo do texto estão soltos e outros a descoser-se. Apresenta foxing e sinais de acção de 
bibliófagos e/ou insectos/roedores. Foi colocada fita de nastro para manter o doc. unificado. 
Não se aconselha o manuseamento antes da intervenção de restauro 
 



CDU 330.52(450) 
CDU 330.5(450) 

 
 


