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Introdução 

Este quinto volume da Série Bibliotecas é  resultado da
live com o mesmo título, realizada no canal do youtube da
Caçadora de Ex-líbris em 19 de agosto de 2021, com a
participação da Bibliotecária Ana Wanessa Bastos.
Apresenta os Ex-Líbris identificados nos livros das
coleções bibliográficas da Biblioteca Acervos Especiais da
Universidade de Fortaleza. Aborda os Ex-Líbris sob a
perspectiva social da raridade, ainda em processo de
construção. Esta vinheta pode impulsionar a difusão do
livro (objeto) para além do conteúdo e promover conexões
entre diferentes bibliotecas e seus respectivos acervos. 

Acesse a entrevista da live AQUI!

Mary Komatsu
Caçadora de Ex-líbris
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https://www.youtube.com/watch?v=eQCTd78xdaU&t=5586s


Especialista em Tecnologias da Informação, Especialista
em Teorias da Comunicação e da Imagem e Graduada

em Biblioteconomia pela Universidade Federal do
Ceará. Atua na Universidade de Fortaleza como
bibliotecária da Biblioteca Acervos Especiais. 

Possui experiência em gestão de bibliotecas de artes e
curadoria de acervos bibliográficos raros e especiais.

Desde 2016 atua como Parecerista de Projetos Culturais
do Ministério da Cultura – atual Secretaria Especial da
Cultura do Ministério do Turismo, e da Secretaria de

Cultura do Estado do Ceará.
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“A biblioteca é denominada de Acervos
Especiais pois não  são apenas livros, mas

sim coleções que chegaram a Unifor  por
serem  especiais e por terem um relação

com as artes.  E Acervos por serem
coleções que vieram de lugares  diferentes
e que não só os livros são especiais mas os

locais  de onde vieram."
 

 Cecilia Bedê, curadora de arte.





A Biblioteca Acervos Especiais da Universidade de
Fortaleza foi  fundada em 10 de abril de 2014. Conta
com um acervo aproximado de 12 mil volumes, com 
 livros nas áreas de artes, literatura, história, direito,
pareceres jurídicos, manuscritos, ilustrações originais
de artistas nacionais e estrangeiros, obras raras
datadas dos séculos XV ao XIX, além de primeiras
edições de clássicos da Literatura Brasileira com
autógrafos e dedicatórias de seus autores.

A Universidade de Fortaleza firma a biblioteca
Acervos Especiais como um equipamento cultural que
projeta o livro como objeto de arte e entende-se como
um espaço diferenciado, com formas específicas de
atender, receber e compreender seu público. Formada
a partir de coleções especiais, tendo “o livro como
objeto de admiração, uma obra de arte e também uma
lembrança e um símbolo, testemunho de uma época.”
Pedro Correa do Lago, Bibliófilo.

História
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As marcas de proveniência  revelam
traços biográficos  do exemplar com a

trajetória de seus donos,  daqueles que o
comercializaram,etc.,  elementos que

revelam o  “quem possuiu”; “como 
 chegou”; “por onde  passou”.

 
 (AZEVEDO;  LOUREIRO,2019, p. 17)



O interesse no livro como objeto impulsiona
os estudos das marcas de proveniência
bibliográfica. Essas marcas apostas nos
livros raros são significativas e
merecedoras de um olhar e de um trato
especial. Uma  delas é o Ex-Líbris.
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A GRAFIA DA PALAVRA EX-LÍBRIS
 

Importantes conhecedores,
pesquisadores e usuários utilizam
essas palavras latinas com e sem

hífen.
 

“ambas as grafias podem ser
encontradas. Pessoalmente,

preferimos a forma aportuguesada
ex-líbris, inclusive porque é a

registrada no Novo Dicionário da 
 Língua Portuguesa, de Aurélio

Buarque de Holanda.” (BEZERRA,
2006)
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O Ex-Líbris surgiu da necessidade de se atestar a
pertença de um livro. Essa vinheta assumiu, ao
longo dos  milênios, as mais diversas formas, até a
atual, criada no  século XV: uma pequena gravura
para se colar na  contracapa ou na guarda dos livros.

"O Ex-líbris pode ser definido como uma espécie de
selo de  propriedade, incontestável e universal, que
vem colocado na face interna da capa, no rosto ou
anterrosto do livro, valorizando-o.”  (BERTINAZZO,
2012)

O "Ex-Líbris" pode ser tanto uma marca de
proveniência bibliográfica como de  propriedade.
Pois permite estabelecer o itinerário do livro –
identificação de  ex-donos – ao passo que possibilita
constatar as maneiras pelas quais os  livros foram
próprios, lidos e usados (podem traduzir os
pensamentos de  uma época, sendo importante para
o entendimento histórico de uma nação ou povo -
dependendo de quem seja a personalidade).
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O Ex-Líbris pode ser classificado conforme à
natureza de seu assunto, Azevedo (2002) aponta a
classificação de  Floriano Bicudo Teixeira:

1a categoria: Etiqueta propriamente dita, seja
simples ou ornamentada, tipográfica ou reproduzida
por qualquer processo artístico ou mecânico;  

2a categoria: Ex-líbris armoriados ou heráldicos,
quando o motivo principal consta de brasões ou
insígnias de indivíduos, cidades, associações, etc;

3a categoria: Ex-líbris simbólicos, quando
traduzirem ideias, aspirações,  lemas de vida e de
ação, ocupações habituais (quando sem caráter 
 heráldico, bem entendido), etc;

4a categoria: Ex-líbris paisagísticos, quando
reproduzirem aspectos e  cenas rurais, urbanas, de
marinha, etc., ligadas afetivamente ao possuidor dos
livros.
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"O Ex-Líbris enviado deve ser
acompanhado de dados  biográficos, e

sendo possível da interpretação do Ex-
Líbris e o nome do artista idealizador

ou desenhista." 
 

(REVISTA  GENEALÓGICA
BRASILEIRA, 1942, p. 268)

 



A metodologia adotada pela Biblioteca da
Universidade de Fortaleza é identificar as diversas
marcas de proveniência nas coleções especiais
através da análise bibliológica.

Esta permite arrolar todas as informações
acrescentadas ao livro (anotações, dedicatórias,
assinaturas, etc).

Para Pinheiro (2015, p. 35), essa metodologia
ferramenta-se com o exame item a item, página  a
página, a fim de descrever a materialidade de um
livro.

Segundo Ana Wanessa, durante a análise bibliológica
foram identificados de 24 tipos de Ex-Líbris dentro
das coleções. Também foram encontrados livros que
pertenceram a alguns bibliófilos que participaram da
1ª Exposição Brasileira de Ex-líbris em 1942, no
Museu Nacional de Belas Artes. Isso foi possível
através da identificação dos ex-líbris. 

Identificação dos
Ex-líbris
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Livros de Arte e livros sobre Artes.  Um grupo de
livros raros sobre o Brasil que datam desde o século
XVI.

Francisco Antônio Paulo Matarazzo Sobrinho
(Ciccillo Matarazzo) (1898-1977). Fundador do Museu
de Arte Moderna de São Paulo (MAM) e criador da
Bienal Internacional de São Paulo. A coleção reúne
livros de arte considerados raríssimos;

Benedito José Soares de Mello Pati (1924-2013).
Advogado de Ciccillo Matarazzo e conselheiro da
Bienal Internacional de São Paulo; A coleção reúne
livros de literatura italiana e francesa. Foi adquirida
juntamente com a Coleção Matarazzo que deu
origem à formação dos Acervos Especiais da Unifor;

Thomaz Pompeu Gomes de Matos (1918-2015).
Advogado, escritor e historiador cearense. Organizou
um Arquivo sobre a História do Ceará;

Ivan Velloso da Silveira Batalha (1930-2017).
Diplomata brasileiro. A coleção foi adquirida
recentemente e reúne livros de arte e sobre arte.

A Biblioteca de Acervos Especiais abriga as seguintes
coleções bibliográficas especiais:

Brasiliana:

 
Coleções particulares:

.

Coleções Bibliográficas
Especiais
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Coleção Brasiliana



Título: Travels in Brazil
Autor: Henry Koster (1793-1820)
Ano: 1816

Uma obra clássica sobre o Nordeste brasileiro. Uma das
copiosas e mais puras fontes de informações sobre as condições
econômico-sociais da antiga Capitania geral e de Pernambuco.
(Ref. Brasiliana Itaú pág. 157)

Coleção Brasiliana
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Ex-Líbris Safstaholms Bibliothek
1a categoria  
Dimensões: 8,5x10,5cm
Proveniência: Castelo Säfstaholm

O castelo Säfstaholm foi construído em 1666 por Gustav
Larsson Sparre (1625-1689), um barão, diplomata e
governador sueco. Desde 1968, é propriedade do Município 
 de Vingåker, condado de Södermanland, na Suécia.

Coleção Brasiliana
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https://en.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6dermanland_County
https://en.wikipedia.org/wiki/Sweden


Título: Geschichte in Brasilien: Unter der Regierung dess
Durchleuchtigen Hoch gebohrne Fursten un Herrn Iohannis
Mauritti Fursten zu Nassau.
Autor: Gaspar Barleus (1584-1648);
Ano: 1659

A obra em questão é uma das mais significativas do chamado
“Brasil  Holandês”, constituindo uma das três versões existentes
do texto de Gaspar Barleus, famoso humanista holandês do 
 século XVII, sobre o governo do Conde Maurício de Nassau.

Coleção Brasiliana
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https://www.literaturabrasileira.ufsc.br/autores/?id=17570


Ex-Líbris Clado Ribeiro de
Lessa  

Lema:“Vivere ad vitam”
(Viver para a vida)

2a categoria
Dimensões: 10x6cm

Descrição: Ex-Líbris baseado
em brasão de família.

Coleção Brasiliana

Clado Ribeiro de Lessa Lessa, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
(1906-1960).  Ensaísta, biógrafo, médico, bibliófilo e membro
do Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba, foi considerado
o maior  estudioso da vida e obra de Francisco  Adolfo
Varnhagen, Visconde de Porto Seguro (1816-1878), foi um
militar,  diplomata  e historiador brasileiro. Sua primeira
grande obra de síntese sobre a história do Brasil: História
Geral do Brasil foi publicada em dois volumes entre 1854 e
1857, que apesar de ultrapassada em muitos aspectos
permanece até hoje como um marco referencial incontornável.
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_Adolfo_de_Varnhagen
https://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_Adolfo_de_Varnhagen
https://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_Adolfo_de_Varnhagen
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_Geral_do_Brasil


Título: Le Brésil ou Histoire, Moeurs, Usages et Coutumes dês
Habitants de Ce Royaume .
Autores: M. Hippolyte Taunay e M. Ferdinand Denis.
2a categoria
Ano: 1822 

Obra em seis volumes publicada entre os  anos de 1821 e 1822.
Ornamentada com numerosas gravuras que contribuíram para
formar uma imagem romântica do Brasil na Europa do séc XIX.

Coleção Brasiliana
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Ex-Líbris EX Biblioteca António Capucho
  2a categoria 

Dimensões: 2,3x2,2cm
Descrição: uma roda (aparência de mandala ou bússola) com
uma faixa em seu entorno, onde em cima está escrito "ex
bibliotheca" e em baixo "antônio capucho" "MCMLVII"(1957).

António Emídio Ferreira de Mesquita da Silva Capucho, Lisboa-
Portugal (1918-2008), pai do Presidente da Câmara Municipal de
Cascais, António d’Orey Capucho. Foi um colecionador e
bibliofilo. O fascínio pelo colecionismo começou com os livros
antigos e raros. Na sua vasta biblioteca, constituída por
milhares de exemplares, destacam-se os temas ligados à história
e cultura  portuguesa.

Coleção Brasiliana
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Título: Los Sertones
Ano: 1942
Autor: Euclides da Cunha

Coleção Brasiliana
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Ex-Líbris Bibliotheca Von Hager - Gintner
Acervo Cultural Obras Raras

2a categoria
Dimensões: 8x6cm

Ex- Líbris produzido por Christian Gintner, 
filho de Luiz José Gintner

 
Descrição: Ex-Líbris baseado em brasão  de uma família nobre da
Áustria da qual Luiz José Gintner considera-se descendente. No
brasão constam duas tochas e duas estrelas, no centro um brasão
com as cores da Áustria e uma armadura em volta onde está
escrito: Biblioteca von  Hager-Gintner e no brasão ainda consta 
 "von und zu allensteig" que era um dos títulos da família. Em
baixo aparece a  frase: "Acervo Cultural e Obras Raras".

Luiz José Gintner (82 anos), brasileiro, de Treze Tílias, cidade
fundada por austríacos em Santa Catarina 1933, foi escritor,
bibliófilo e colecionador de Ex-Líbris. Tem uma coleção
considerável com mais de 2 mil exemplares na Biblioteca Von
Hager Gintner, fundada em 1991, a qual surgiu quando o próprio,
Luiz José Gintner, colocou à venda sua biblioteca pessoal.

 
 
 

Coleção Brasiliana
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Livro: Oproret paa hojsletten
Ano: 1948
Autores: Euclydes da Cunha

Primeira edição dinamarquesa do  célebre livro Os Sertões,
com belíssimas  ilustrações de IB. Andersen.

Ex-Proprietário: Gonçalo de Barros Carvalho e Mello Mourão,
Embaixador,  foi até recentemente, Embaixador do Brasil na
Dinamarca e, cumulativamente,  na Lituânia. Atualmente é
Diretor-Geral do Instituto Rio Branco.

Coleção Brasiliana
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Ex-Líbris LUDO et GAUDEO 
 3a categoria

Dimensão: 11x09 cm
O ex-líbris apresenta o ditado em latim "LUDO et GAUDEO",

que em português significa "estou feliz com o jogo".
 
 
 
 
 
 

Coleção Brasiliana
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Coleção Ciccillo Matarazzo



A rara coleção de Francisco Matarazzo Sobrinho
(1898-1977), um grande contribuidor da arte,
fundador do Museu de Arte Moderna de São Paulo
(MAM) e criador da Bienal Internacional de São
Paulo, faz parte da Biblioteca Acervos Especiais. A
coleção reúne livros de arte considerados raríssimos,
como a primeira edição, datada de 1750, da “Opere
Varie di Architettura”, de Giovanni-Batista Piranesi,
considerado o maior gravador do século 18. A obra
traz a série completa de gravuras dos cárceres de
Roma. Também presente está a primeira edição, de
1835, da “Malerische Reise in Brasilien”, do
ilustrador alemão Moritz Rugendas. O volume é
composto por 100 litografias que retratam
características físicas, hábitos e costumes da
população brasileira. (UNIVERSIDADE DE
FORTALEZA)

Coleção Ciccillo Matarazzo
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Título: Die Graphischen Künste
Ano: 1884 a 1933
Autor: Oskar Berggruen
*A obra rara contém gravuras  originais.

Coleção Ciccillo Matarazzo
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Ex-Líbris Kurt u. ELSE ARNHOLD
4a categoria

 Dimensões: 9x12,5 cm 
Descrição: paisagem de vegetação característica  da Alemanha e

abaixo dois símbolos: uma
balança (Direito) e uma Harpa (Música).

Kurt Arnhold (1887-1951) Banqueiro e colecionador teuto-
brasileiro, e sua esposa  Else Leonore Zimmermann (1895-1992).  

Kurt Arnhold esteve envolvido no campo social e, como a maioria
de sua família,  promoveu a arte e cultura. Foi  o tesoureiro da
Associação de Museus de  Dresden fundada em 1911 .  Colecionou
não só pinturas, mas também desenhos e gravuras de arte 
 contemporânea, especialmente de artistas impressionistas e
alguns  expressionistas.

Coleção Ciccillo Matarazzo
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Título: Costumes Anciens et Modernes
Ano: 1860
Autor: Cesare Vecellio

Coleção Ciccillo Matarazzo
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 Ex-Líbris Alfredo (Gustavo) Pujol 
 Lema:“ Le cvlte des livres console de tovtes les réalités

dovlovrevses”
(O culto dos livros consola todas as realidades dolorosas).

 
 3a categoria 

Dimensões:7x 8cm
Descrição: Gravura em metal de Stern (P. Berger). Água-forte

Coleção Ciccillo Matarazzo
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Alfredo (Gustavo) Pujol (1865 - 1930) Político, crítico,
jornalista e cronista,  possuía a maior biblioteca privada
de São Paulo no início do século XX. Foi ainda, bibliófilo
e jurisconsulto.

A coleção de Pujol foi comprada por José Olympio logo
após seu falecimento, em 1930. Embora tenha sido
oferecida ao governo de São Paulo, o jovem Olympio
cobriu a oferta e iniciou sua carreira como livreiro com
a biblioteca que pertenceu a Pujol. Essa coleção
correspondia a maior biblioteca particular do Estado de  
São Paulo, com cerca de 10.000 volumes. Como
bibliófilo, Pujol encomendava obras de tiragem limitada
para colecionadores.(SOARES,2009, p. 29).  

José Olympio foi um dos principais nomes do mercado
editorial brasileiro do século  XX.

Uma curiosidade é que José Mindlin (1914 - 2010), um
dos maiores bibliófilos brasileiros, confessou que,
“apesar da sua relação com os livros ser a vida inteira,
os ex-líbris chamaram sua atenção tarde, quando viu o
admirável ex-libris de Alfredo Pujol” (BERTINAZZO,
2012, p.15).

Coleção Ciccillo Matarazzo
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Título: La Chevalerie
Ano: 1884
Autor: Léon Gautier

Coleção Ciccillo Matarazzo

 

 

39



Ex-Líbris F. Wilot
Lema: "Vivere ardendo è non sentire il  male" (viva em chamas e
não sinta o mal) de A. Baruffi, verso fulminante do soneto mais
famoso de Gaspara Stampa (1523-1554), poetisa da Renascença
italiana, considerada por muitos como a maior poetisa italiana.

 
 3a categoria 

Dimensões: 9,5x6,5cm 
Descrição: Imagem da

Menorá (candelabro de sete braços, e um  dos principais e mais
difundidos símbolos  do Judaísmo) com um texto abaixo.

 
Alfredo Baruffi (Bolonha, Itália, 1873- 1948) foi pintor,
gravador e ilustrador.

 
 

Coleção Ciccillo Matarazzo
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Candelabro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%ADsmo


Título: Vida e Arte do Povo  Português
Ano: 1940
Autor: Francisco Lage

Coleção Ciccillo Matarazzo

 

 

41



Ex-Líbris Hernani de Campos Seabra
Lema: “Ce qu’on dit de soi es toujours poésie” (O que dizemos 

 sobre nós é sempre poesia)
4a categoria 

Dimensões: 7X7cm
Descrição: Um cavaleiro  chegando a um castelo localizado no

alto de um rochedo, onde na  parte superior se encontra o lema
do ex-líbris, e abaixo, o nome do  proprietário.

 
O escritor paulista Hernan Pires de Campos Seabra (1905-1975),
foi presidente da Câmara Brasileira do Livro, bibliófilo e
colecionador de Ex-Líbris.

 
 
 
 
 

Coleção Ciccillo Matarazzo
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Ex-Líbris Francisco Matarazzo
Gravura de M.N. Benedetti

 

Francesco Antonio Maria Matarazzo (Castellabate, 9 de março
de 1854 — São Paulo, 10 de dezembro de 1937) foi um
comerciante, banqueiro, industrial e filantropo ítalo-brasileiro,
fundador das Indústrias Reunidas  Fábricas Matarazzo, o maior
complexo industrial da América Latina no início do século XX.
Era conhecido como Francisco Matarazzo, conde Francisco
Matarazzo, conde Matarazzo ou ainda conde Francesco.

 
 
 
 

 Ex-líbris Matarazzo

3a categoria  
Dimensões: 3,5x4,7cm
Descrição: um livro aberto 
 com um candelabro ao lado
direito, o nome do
proprietário  ao centro.

3a categoria
Dimensões:3x3,5cm  
Descrição: uma serpente
enrolada no que aparenta ser  
um objeto industrial antigo.
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Castellabate
https://pt.wikipedia.org/wiki/9_de_mar%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/1854
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/10_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1937
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstrias_Reunidas_F%C3%A1bricas_Matarazzo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstrias_Reunidas_F%C3%A1bricas_Matarazzo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstrias_Reunidas_F%C3%A1bricas_Matarazzo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstrias_Reunidas_F%C3%A1bricas_Matarazzo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstrias_Reunidas_F%C3%A1bricas_Matarazzo
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Francisco Antônio Paulo Matarazzo Sobrinho, mais
conhecido como Ciccillo Matarazzo (1898-1977), foi um
industrial, mecenas, bibliófilo e político ítalo-brasileiro.
Filho de Andrea Matarazzo e sobrinho do conde Francesco
Matarazzo.

 
 
 
 

 Ex-líbris Franciso
Matarazzo Sobrinho

4a categoria  
Dimensões: 6,5x5,5cm  
Descrição: paisagem praiana de uma noite estrelada, coqueiro
à frente, mar  refletindo a luz das estrelas (constelação do
cruzeiro do sul), e montanhas ao fundo.  
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Título: Étude sur les  noms et les titres  
Ano: 1912
Autor: Émile Tétu

Coleção Benedito José
Soares de Mello Pati
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Ex-Líbris Bibliotheca Estevam de Almeida - PRAEMVM
MEVM
3a categoria
Dimensões: 6,5x9,5 cm

Estêvam de Araújo Almeida (1863-1926), foi professor de
direito, escritor  e filólogo fluminense.

Coleção Benedito José
Soares de Mello Pati
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Título : Love
Ano: 1988
Autores: Sheila Pickles

Coleção Benedito José
Soares de Mello Pati
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Ex-Líbris Flowers may fade  but true love never
3a categoria
Dimensões: 5,0x4,5 cm 
(Ex- Líbris de autoria)  
Descrição: Vaso retangular  repleto de flores, com a frase
"flowers may fade, but true  love never" "as flores podem 
 padecer, mas o amor  verdadeiro nunca".

Este Ex-Líbris está presente em todos os exemplares da
edição, e vem com um espaço em branco para quem
adquirir o livro  preencher como preferir.

Coleção Benedito José
Soares de Mello Pati
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Ex-Líbris de Pierre Luz  (Ex- Líbris de autoria)
3a categoria  

Dimensões: 06x04cm
Descrição: um anjo de braços e  asas abertas sob as nuvens. 

Livro: Caras & Carêtas
Ano: 1938

Autor: Pierre Luz
 

O poeta Pierre Pereira da Luz (Pierre Luz) (1891-1964),
pernambucano que chegou ao Ceará  em 1919, faleceu em 02 de  
fevereiro de 1964, em Fortaleza.

 
 
 
 

Coleção Thomaz Pompeu
Gomes de Matos
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Título: Le Sommeil dans l'art
Ano: s/d

Ex-Líbris Antonio Carlos Pacheco e Silva  
Lema: “MENS UACILLAT...SED, QUVI SCIT  JUVBET, ET UMBRA
FUGIT” ("Cambaleia a mente... mas minha sombra corre").
3a categoria  
Dimensões: 12x08 cm
Descrição: uma mulher com cabelos soltos e expressão de aparente
medo ou preocupação e ao seu lado direito, um homem apontando
para a direção em que ela está olhando. O homem segura um peixe
e possui um cajado com uma serpente ao seu redor. Ref. Revista
genealógica brasiliera, Ano III,N.5,1942.517p.

Coleção Zina e Ivan Batalha
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Título: Die Dresdener  Gemälde Galerie. italienische, 
 spanische und französische  Meister
Ano: 1961
Autor: Henner Menz  

Coleção Zina e Ivan Batalha
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Ex-Líbris Igor Nicolaievich P. Dolgoritij
3a categoria  
Dimensões: 10x7cm
Lema: “in libris par et solatium” (Pelos livros e  consolo)
Descrição: paisagem de uma floresta, com o foco em uma árvore
cujo um de seus galhos está partido e em queda, na extremidade
do  galho se encontra um brasão.

Príncipe russo Igor Nicolaievich Dolgorukij,  que viveu em São
Paulo e foi professor na  Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
da  USP (Universidade de São Paulo). O príncipe  Igor pertencia a
família imperial russa e foi  expatriado após a Revolução Russa,
em 1917.

Coleção Zina e Ivan Batalha
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Título: L'OEuvre de J.B.S. Chardin et de J.H. Fragonard
Ano: 1907
Autores: Armand Dayot, LéandreVaillat.

Coleção Zina e Ivan Batalha
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Ex-Líbris Henriette Sergy  Le livre appartient à
Henriette Sergy
1a categoria  
Dimensões:10x7cm
Descrição: três cupidos ao redor de um arco ornamentado
em formato de "s"  Ex-Líbris Henriette Sergy, gravado por
Stern.  Grande colecionador de gravuras século 18, ela foi
a companheira de Marcel Allain, escritor francês, o autor
de Fantômas.

Coleção Zina e Ivan Batalha
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Título: Eugène Lami: 1800-1890
Ano: 1912
Autores: P. André Lemoisne  

Coleção Zina e Ivan Batalha
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Ex-Líbris Louis Orléans-Bragance
(descendente da família imperial brasileira)  
2a categoria
Descrição: duas medalhas ornamentadas num centro de um
arco com uma coroa no topo.

Pertenceu à biblioteca particular do Príncipe Dom Luiz  de
Orleans e Bragança (1878- 1920). Cognominado de "O  Príncipe
Perfeito". Notável intelectual, escritor, tendo se  candidatado à
Academia Brasileira de Letras. Foi recusado  por ser membro
da Família  Imperial Brasileira. Na época que  vigorava a
proscrição.

Coleção Zina e Ivan Batalha
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Título: Grandjean de Montigny: e  a revolução da arte
brasileira  
Ano: 1955
Autores: Adolfo Morales De Los  Rios Filho

Coleção Zina e Ivan Batalha
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Ex-Líbris Adolfo Morales de Los Rios Filho (Ex-líbris de
autoria)
2a categoria  
Dimensões: 5,8x3,8cm 
Ex-Líbris de autoria - quando o autor do livro manda imprimir
no livro o seu ex-líbris pessoal. O curioso, neste caso, é que os
ex-líbris não são dos livros de quem comprou, e sim, de quem
escreveu. 
Descrição: um brasão sob folhas de louro apoiado em uma
coluna grega, ao fundo o céu e constelações.

Adolfo Morales de Los Rios Filho - Nasceu em San Sebastian,
Espanha, em 23 de maio de 1887, e faleceu em São Pedro da
Aldeia-RJ, em 20 de setembro de 1973. Brasileiro naturalizado, 
 foi engenheiro e arquiteto espanhol, radicado no Brasil.

Coleção Zina e Ivan Batalha
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Título: Dutch painting the golden age.
Ano: 1955

Coleção Zina e Ivan Batalha
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Ex-Libris Preben Vils de André Maurois
3a categoria
Dimensões: 8,6 x 7,0 cm

Emile Salomon Wilhelm Herzog (1885-1967) foi um romancista
e ensaísta francês. Seu pseudônimo André Maurois tornou-se
seu nome legal em 1947.
Seus primeiros livros foram O Silêncio do Coronel Branbles e
Os discursos do dr. O'Grady, que obtiveram sucesso.
Entretanto, sua consagração no mundo literário ocorreu com a
publicação de três biografias, as de Byron, Shelley e Disraeli.
Tornou-se membro da Academia Francesa em 1938.

Coleção Zina e Ivan Batalha
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Ex-Líbris Fundação Edson Queiroz, Universidade de
Fortaleza. Ensinando e Aprendendo.
4ª categoria
Dimensões: 6x5,5cm
Design: Leandro Bayma
Idealizador: Chanceler Airton Queiroz (1946-2017)
Descrição: Paisagem do Campus da Universidade de
Fortaleza.

Ex-líbris Fundação Edson de Queiroz  
 Universidade de Fortaleza
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Ex-líbris Fundação Edson de Queiroz  
 Universidade de Fortaleza

Atuação marcante de Airton Queiroz foi à frente da
Universidade de Fortaleza, eleita a melhor universidade
particular do Norte/Nordeste.

Airton Queiroz nasceu em Fortaleza, em agosto de 1946,
primogênito do casal Edson Queiroz e Yolanda Vidal
Queiroz. Ainda cursando a faculdade, começou a trabalhar
nas empresas do pai.

Fluente em inglês e francês, foi graduado em Ciências
Econômicas, tendo iniciado o curso na Universidade
Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, e concluído o
bacharelado na Universidade Federal do Ceará, em 1970.

Em junho de 1982, assumiu o cargo de Chanceler da
Universidade de Fortaleza e a presidência da Fundação
Edson Queiroz, com apenas 36 anos, em decorrência da
morte prematura de seu genitor.

Sob sua administração, o campus da Universidade de
Fortaleza foi expandido, com a criação do Parque
Esportivo, Teatro Celina Queiroz, Espaço Cultural,
Biblioteca Acervos Especiais, Núcleo de Atenção Médica
Integrada, Biblioteca Central, Centro de Convivência,
Escritório de Práticas Jurídicas, entre outros.

Além de educador, Airton Queiroz esteve à frente de grupo
empresarial que figura entre os maiores do Brasil,
atuando em diversos segmentos da economia nacional:
distribuição de gás de cozinha, água mineral e
refrigerantes, indústria de eletrodomésticos, agropecuária
e empresas de comunicação, que englobam rádio, televisão
e jornal.
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"Todo objeto tem duas funções: uma
que é a de ser utilizado, e outra que é
a de ser possuído. Essas duas funções
acham-se em razão inversa uma da

outra. [...] O objeto puro, privado de
função ou abstraído de seu uso, toma
um  estatuto estritamente subjetivo:
torna-se objeto de coleção. Cessa de

ser tapete, mesa, bússola ou bibelô
para se tornar  “objeto”. 

 
(BAUDRILLARD, 2006, p. 94)




