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1. AGOSTINHO (Santo)
DIVI Aurelii Augustini Hipponensis episcopi in librum psalmorum. Prima Quinquagena. Veneza: 
Bernardinus Benalium, 1493, 4 de agosto.

8.º; ✠/8, ✠✠/6, a-z/8, ∫, ∂, ƒ/8, A-S/8, T/6, [14], CCCLX [alias 358] ff.; 335 mm. Excelente exem-
plar. Encadernação em pergaminho do séc. XiX ou início de XX. Corte das folhas carminado. 
inscrição manuscrita “Da livraria do Cov.to da idanha”. Anotações manuscritas do séc. XVii 
muito curiosas, tendo, não só anotações e sublinhados, mas também dedos a apontar passagens 
sublinhadas. Ocasionais manchas.

 € 2 000 - 4 000

CArACTereS góticos, impresso a duas colunas e setenta linhas com títulos correntes e assinaturas. Fo-
lhas preliminares de tábua com o título “Tabula divi Aurelii Augustini in librum psalmorum”, seguido 
das 13 ff. inums correspondentes. Fólio a1, título, “Divi Aurelii Augustini Hipponensis episcopi in li-
brum psalmorum. Prima Quintagena”. Fólio  T6, colofon “Quanto vero studio e acuratione castigattum: 
emendatum e ordinatum sit: hi iudicent qui illud alijs similihut sibi: sive manuscriptis: sive era ipressis 
litteris cõtulerit. impressum Venetijs per Bernardinum benalium. Anno dñi. M.cccc.lxxxxiii. die.iiii.
Augusti”.

Bernardino Benalio (Bergamo, c. 1458; Veneza, 1543) foi um famoso impressor e editor italiano. 
Estabeleceu-se em Veneza por volta de 1480 e em 1483 já dirigia a sua livraria publicando “Supplemen-
tum chronicarum Jacobus Philippus Foresti”. Entre essa data e 1543 publicou cerca de 100 títulos clás-
sicos ou de autores seus contemporâneos, tratados de direito e medicina, assim como vários livros de 
natureza religiosa. Publicou algumas das mais famosas edições ilustradas de Dante e Ovídio.

Esta obra de Santo Agostinho (Tagasta, 354, Hipona, 430) é tida como uma das mais importantes 
obras exegéticas. Comenta cada um dos 150 “poemas” que compõem o livro de Salmos, pertencente ao 
grupo de livros sagrados intitulados “Sapienciais” ( Job, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos 
Cânticos, Sabedoria e Ben Sira). Escritos num ambiente litúrgico onde os salmos são lidos, cantados, 
apreciados, comentados e meditados, estes comentários não possuem a força teológica de outros textos 
agostinianos, mas antes a eloquência de um pastor que guia as suas ovelhas em direcção a Deus.

Segundo o Catálogo da British Library, publicaram-se no século XV, com o mesmo título que 
a presente, 4 edições, duas anteriores (1486, 1489) e uma posterior (1497) de Colónia (1486) e de Basileia 
(as seguintes).

Raríssimo e muito importante texto.
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2. ALAM (Manuel de Brito)
ANTIGUIDADE da Sagrada Imagem de Nossa S.da Nazareth, grandezas de seu sítio, Casa, & 
jurisdição Real, sita junta à Villa da Pederneira. Lisboa: Por Pedro Craesbeeck, 1628.

8.º; ¶/6, A-P/8, Q/6; gravura, [5], 126 ff.; 200 mm. Encadernação inteira de pele não contem-
porânea, decorada a seco nas pastas ao gosto da época; gravura espelhada; restauros nos primei-
ros fólios, junto ao festo e no último.

 € 250 - 500

PrIMeIrA edição desta obra que dá conta da história da aparição de Nossa Senhora a D. Fuas Roupinho 
e da imagem e culto no lugar da Nazaré, composto em forma de diálogo. Vem ilustrada com uma gravura 
ilustrando o milagre, a mais antiga que se conhece sobre a temática. Muito raro.

 Ӭ inocêncio, V, p. 381; XVi, p. 144; Samodães, 482; Travel and Exploration, 1230; Palha, 2654

3. ALAM (Manuel de Brito)
ANTIGUIDADE da Sagrada Imagem de Nossa Senhora da Nazareth, grandesas de seu sítio, Casa, 
& jurisdição Real, sita junta à Villa da Pederneira. Lisboa: Na Officina de Joam Galram, 1684

8.º; a/4, A-O/8, P/2; [8], 228 pp.: il.; 185 mm. Encadernação inteira de carneira do séc. XiX; 
corte das folhas carminado; ligeira acidez.

 € 100 - 200

SeGUNDA edição. Raro.
 Ӭ inocêncio, V, p. 381; XVi, p. 144; Samodães, 483

4. ÁLBUM Comemorativo da Exposição de Estampas Antigas sobre Portugal por Artistas Estrangeiros 
dos séculos XVI a XIX. Porto: Maranus, 1946

68 pp., XCV est.: il.; 325 mm. Encadernação inteira de pele, decorada com bonita roda de mo-
tivos florais nas pastas; conserva as capas de brochura.

 € 50 - 100

CATáLOGO com a reprodução das estampas de personagens, aspectos, plantas, costumes e episódios 
históricos de Portugal gravadas e litografadas por estrangeiros. inclui uma palestra proferida por Vasco 
Valente, à época Director do Museu Nacional Soares dos Reis, sobre “Gravura Artística, sua História e 
Processos” que descreve as várias técnicas de gravação. Estimado.

5. ALBUM de Costumes Portugueses: Cincoenta Chromos Copias de Aguarelas Originaes de Al-
fredo Roque Gameiro, Columbano Bordallo Pinheiro, Condeixa, Malhôa, Manuel de Macedo, 
Raphael Bordallo Pinheiro e outros. Lisboa: David Corazzi Editor, 1888

[2] ff., 50 grav., 50 texto: il.; 325 mm. Encadernação editorial em percalina.
 € 200 - 400

OBrA de grande interesse para a história dos costume portugueses, com 50 magnificas cromolitogra-
fias em papel couché, todas acompanhadas por descrições da autoria de Fialho d’Almeida, Julio César 
Machado, Manuel Pinheiro Chagas, Ramalho Ortigão e Xavier da Cunha. Estimado e procurado.   

6. ALLEGAÇÕES de Direito, qve se offereceram ao muito alto, & muito poderoso Rei Dom Henriqve 
nosso Señor na causa da soccessão destes Reinos por parte da Senhora Dona Catherina sua sobrinha 
filha do Iffante dom Duarte seu irmão a 22. de Outubro de M.D.LXXIX. Almeirim: impressas per 
Antonio Ribeiro & Francisco Correa, 1580

8.º; A/6, B-R/8; [6], 128 ff.: il.; 275 mm. Encadernação inteira de pele do século XiX; gravura 
das armas da Casa de Bragança reproduzido à pena, assim como estão reconstruídos os fólios 
dos cadernos A e B junto ao festo, intervenções provavelmente da mesma época da encaderna-
ção; boas margens; algumas notas manuscritas; mancha de humidade.

 € 700 - 1 400

rArÍSSIMA edição quinhentista, impressa em Almeirim desta obra que trata das questões legais que 
envolveram os problemas na sucessão do trono português depois da morte de D. Sebastião.

A obra tem a colaboração de Luís Correa, António Vaz Cabaço, Feliz Teixeira e Afonso de Lu-
cena, em nome do qual a maioria dos bibliógrafos o descreve.

A obra é composta por um brasão das armas da Casa de Bragança e uma árvore genealógica 
incluídas na foliação, além do frontispício gravado.

 Ӭ Samodães, 1855; Anselmo, 987; Pinto Matos, p. 357; inocêncio, i, p. 10; Palha, 2924

7. ANDrADA (rui Freire de)
COMMENTARIOS do Grande Capitam Rvy Freyre de Andrada. em que se relatam suas proezas 
do Anno 1619. em q partio deste Reyno por Geral do mar de Ormuz, & Costa da Persia, & Arábia até 
sua morte. Tirados de humas relações, & papeis verdadeyros por industria de Paulo Craesbeeck. 
Em Lisboa: Por Paulo Craesbeeck, 1647

4.º; [], A-Y/4, Z/”; [8], 180 pp.; 200 mm. Encadernação em pergaminho da época com folhas 
de guarda novas; restauro no frontispício; carimbo a óleo de posse da Quinta das Lágrimas.

 € 500 - 1 000

PrIMeIrA e única edição de uma das mais raras obras sobre o oriente português. José dos Santos apelida 
a obra de raríssima e inocêncio de raro. O exemplar da biblioteca dos Condes de Azevedo e Samodães 
estava incompleto.

 Ӭ Ameal, 649; Samodães, 813; inocêncio, ii, p. 93; Pinto Matos, p. 164; Travel and Exploration, 717
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8. ANDrADe (Diogo Paiva de) 
CASAMENTO Perfeito em que se contem advertencias muito importantes pera viuerem os casados 
em quietação, & contentamento; & muitas hyst orias, & acontecimentos particulares dos tempos anti-
gos, & modernos: diuersos cost umes, leys, & cerimonias que teuerão alguas nações do mundo: com va-
rias sentenças, & documentos de Autores Gregos, & Latinos, declarados em Portugues; tudo em ordem 
ao mesmo intento. Em Lisboa: Por Jorge Rodrigues, 1630

8.º; []/2, *, A-P/8, Q/2; [20], 242, [2] pp.; 195 mm. Encadernação inteira de carneira da época; 
corte das folhas carminado; corte de traça marginal nos cadernos C a F; perda de suporte, 
afect ando as duas primeiras linhas do fólio B4; ex-libris de A. Moreira Cabral.

 € 200 - 400

PrIMeIrA edição, muito raro, dest e interessante e muito curioso livro com vários documentos sobre a 
vida civil e domést ica. “Os exemplares da 1.ª edição do ‘Casamento Perfeito’, que é livro est imado, são 
raros” (Pinto Matos).

 Ӭ Pinto Matos, p. 440; inocêncio, ii, p. 170

9. ANDrADe ( José Maria de)
REGIMENTO da Proscrita Inquisição de Portugal ordenado pelo inquisidor Geral o Cardeal da 
Cunha, e publicado / por [...]. Coimbra: Na imprensa da Universidade, 1821

XXXXVi, 156 pp.; 170 mm. Encadernação com lombada em pele; nada aparado; assinatura de 
posse no frontispício.

 € 60 - 80

MUITO interessante edição do último regimento da inquisição, assinado por D. João Cosme da Cunha, 
mais conhecido por Cardeal da Cunha, inquisidor Geral do Reino durante o reinado de D. José i, que, 
como Jacome Ratton nos descreve nas suas memórias, foi interamente editado pelo Marquês de Pombal.

No início vem um trabalho introdutório contra a inquisição, incluindo alguns dados curiosos 
como a transcrição de uma sentença do Tribunal de Coimbra contra Maria Antónia, condenada por 
realizar “pact o com o diabo”. Raro.

 Ӭ inocêncio, V, p. 18

10. APIANO (Pedro) & FrISIO (Gemma)
LIBRO dela Cosmographia de Pedro Apiano, el qual trata la descripcion 

del Mundo, y sus partes, por muy claro y lindo artifi cio, augmetado por 
el doct issimo varon Gemma Frisio, doct or en Medecina, y Math-

ematico excellentissimo: con otros dos libros del dicho Gemma, 
de la materia mesma. Agora nueuamente traduzidos en Romãce 
Cast ellano. Enveres: Gregorio Bontio, 1548

4.º; A-T/4; [2], 68, [2] ff ., 1 mapa: il.; 230 mm. Encaderna-
ção em pergaminho da época; acidez; ex-libris heráldico não 
identifi cado; gravuras móveis em bom est ado, uma delas 
conservando a respect iva corda. Temos dúvidas quanto à 
autenticidade do mapa desdobrável que nos parece ser um 

fac-simile do século XViii ou XiX.
 € 2 000 - 4 000

10. APIANO (Pedro) & FrISIO (Gemma)
LIBRO dela Cosmographia de Pedro Apiano

del Mundo, y sus partes, por muy claro y lindo artifi cio, augmetado por 
el doct issimo varon Gemma Frisio, doct or en Medecina, y Math-

ematico excellentissimo: con otros dos libros del dicho Gemma, 
de la materia mesma. Agora nueuamente traduzidos en Romãce 
Cast ellano. Enveres: Gregorio Bontio, 1548

4.º; A-T/4; [2], 68, [2] ff ., 1 mapa: il.; 230 mm. Encaderna-
ção em pergaminho da época; acidez; ex-libris heráldico não 
identifi cado; gravuras móveis em bom est ado, uma delas 
conservando a respect iva corda. Temos dúvidas quanto à 
autenticidade do mapa desdobrável que nos parece ser um 

fac-simile do século XViii ou XiX.
 € 2 000 - 4 000

PrIMeIrA edição cast elhana dest a importante obra sobre cosmografi a do humanist a Pedro Apiano, 
bela e profusamente ilust rada no texto com dezenas de gravuras em madeira ilust rando globos, mapas 
celest es, mapas, gráfi cos trigonométricos, inst rumentos, medições, etc., das quais quatro com elementos 
móveis.

A obra compõe-se, assim de duas partes e alguns acrescentos escritos por Pedro Apiano, seguido 
de dois acrescentos de Gemma Frison, o primeiro intitulado ‘Libritto dela manera de descriuir o situar 
los lugares, y de hallar las dist ancias de aquellos, nunca vist a hast a agora’ e o segundo ‘Uso del Anillo 
Ast ronomico’. Muito raro.

 Ӭ Salvá, 3754; Palau, i, p. 90

11. ArAGãO (Pe. Francisco de Faria)
HOROGRAFIA, ou Gnomonica Portugueza, a qual contem a theoria, e juntamente a pratica de 
fazer relógios solares pelos methodos mais faceis para os curiosos dest a matéria / pelo [...]. Lisboa: Na 
impressão Regia, 1805

Viii, 82 pp., 6 tabelas e 5 est . desdobráveis: il.; 200 mm. Encadernação inteira de carneira da 
época, cansada; mancha de humidade nos primeiros fólios, mas miolo em bom est ado geral.

 € 80 - 160

PrIMeIrA e única edição dest a interessante obra portuguesa sobre o modo de const ruir relógios solares, 
ilust rada com 5 gravuras desdobráveis no fi nal.

O Pe. Francisco de Faria Aragão, padre jesuíta, foi para a Alemanha aquando da expulsão da or-
dem em Portugal, tornando-se mest re dos príncipes de uma casa reinante. Quando regressou a Portugal, 
em 1783, trouxe consigo um gabinete de física que lhe servia de est udo, dedicando-se à const rução de 
um jardim botânico de plantas exóticas, bem como de uma casa de madeira envidraçada para a prática 
da apicultura.

Raro e muito curioso título dest a temática sobre a qual poucos escreveram em Portugal.
 Ӭ inocêncio, ii, p. 374; iX, p. 287

12. ARCHIVO Portuguez-Oriental / J. H. da Cunha Rivara. - fascículo 1 (1857) - fasc. 6 (1876). Nova 
Goa: Na imprensa Nacional, 1857-1877
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6 fasc. em 5 v.; 200 mm. Exemplar com falta do frontispício da primeira parte do 5.º fascículo. 
Dedicatória do director da publicação. Encadernação com lombada em pele; corte superior 
das folhas carminado; ligeiramente aparado; fascículo 6.º com ligeiro pico de traça, por vezes 
afectando ligeiramente o texto, mas não a sua legibilidade.

 € 150 - 300

PrIMeIrA edição, raríssima, desta interessante reunião de vários documentos relacionados com a pre-
sença dos portugueses no oriente e onde, pela primeira vez se publicaram documentos régios, dos vi-
cereis, cartas, alvarás, providências, documentos diocesanos, etc.

De difícil colacção, principalmente no que diz respeito ao último fascículo, a obra divide-se desta 
forma:

fasc.1.º: LiVRO 1.º das Cartas que os Reis de Portugal escreveram à cidade de Goa., 1857 de 154 
pp. Saiu segunda edição deste fascículo em 1876-1877, acrescentada de uma segunda parte que não foi 
publicada na primeira edição. Assim, a segunda edição possui na primeira parte exactamente o mesmo 
número de documentos que na primeira edição, com um total de 79 documentos e 160 pp.

fasc. 1.º, 2.ª parte: CARTAS da Câmara de Goa a Sua Magestade, 1595-1609, 1876 de 274 pp. Pub-
licada com a segunda edição da primeira parte.

fasc. 2.º: LiVRO dos Privilégios da Cidade de Goa, 1857 de 310 pp.
fasc. 3.º: AS CARTAS e instrucções dos Reis de Portugal aos Vice-Reis e Governadores da Ín-

dia no século XVi; e também as Provisões, Alvarás Reaes, e Outros dos Vice-Reis comprehendidos na 
mesma epocha, 1861 de 960, [2], 144 pp. No total três partes, primeira e segunda com paginação seguida 
e terceira parte de índice com numeração própria.

fasc. 4.º: OS CONCÍLiOS de Goa e o Synodo de Diamper, 1862 de [4], 558, [2] pp.
fasc. 5.º: DOCUMENTOS vários do Século XVi, 1875 de 1602, 124 pp. Este exemplar não cor-

responde à colacção apresentada por inocêncio, mas corresponde exactamente à sua descrição dos con-
teúdos, pelo que depreendemos ter sido erro do bibliógrafo.

fasc. 6.º: DOCUMENTOS do Século XVii, 1875 com [2] e 600 pp. numeradas de 737 a 1336. 
No final do texto apresenta-se a indicação de que se seguem os Suplementos. No Prólogo desta parte, 
o compilador declara a razão da paginação, afirmando que o volume se começou a imprimir de acordo 
com um plano que foi forçoso abandonar, optando-se por se deixar os números de páginas, alterando 
apenas os títulos.

fasc. 6.º: SUPLEMENTOS, 1876 de [2], 6 pp. numeradas de 709 a 714 e 612 pp. Este suplemento 
compreende na verdade dois suplementos, o primeiro com documentos do século XVi para acrescentar 
ao fascículo 5.º que ocupa as páginas numeradas de 709 a 714, e um segundo com  DOCUMENTOS do 
Século XViii sobre a Conversão e Christandade.

Raríssimo quando completo, como cremos que se encontra o presente, principalmente o 6.º fas-
cículo.

 Ӭ inocêncio, Xii, pp. 62-63

13. ARCHIVO Viannense / Estudos e Notas por Luiz de Figueiredo da Guerra. - V. i, n.º 1, Jan. de 
1891 - V.i, n.º 10, Out. de 1891. Viana do Castelo: Tip. a vapor de André J. Pereira & Filho, 1895

10 n.ºs em 1 v.: il.; 230 mm. Encadernação com lombada em pele da época; ligeiramente apara-
do; conserva as capas de brochura.

 € 80 - 150

COLeCçãO completa desta publicação periódica dedicada à história do Minho ilustrado com 4 estam-
pas impressas em separado.

 Ӭ BN Revistas s. XiX, 386

14. AreTINO (Leonardo)
LIBRO de la Guerra de Ghotti / composto da M. Leonardo Aretino in lingua latina & fatto 
uolgare da Lodouico Petroni Caualiere Senese nuouamente stampato. Vinegia: per Nicolo d’ 
Aristotile detro Zoppino da Ferrara, 1528

8.º; A-K/8, L/7; 87 ff.; 150 mm. Encadernação inteira de pergaminho moderna, com títulos a 
ouro em rótulo castanho na lombada; ligeiramente aparado, com o corte das folhas pintado; 
acidez; fólio Lii com perda junto ao festo, afectando o texto.

 € 300 - 600

rArA obra de Leonrdo Aretino, também conhecido por Leonardo Bruni, humanista italiano. Tido por 
muitos como o primeiro historiador moderno, foi ele quem primeiro ensaiou a separação dos grandes 
períodos da história - Antiguidade, idade Média e idade Moderna - na sua importante obra “istoria 
Fiorentina”. Como humanista, traduziu várias obras clássicas de Platão, Aristóteles, bem como uma 
conhecida biografia de Cícero, ou as de Dante, Plutarco e Boccaccio, contribuindo decisivamente pelo 
culto aos poetas clássicos.

O trabalho de Leonardo Aretino trata das famosas Guerras Góticas que assolaram a península 
itálica no período entre 535 e 553, resultado da vontade de Justiniano i de devolver a península ao império, 
território que havia sido perdida para Odoacro e para Teodorico o Grande.

15. ARTIGOS das Cizas com a Emmenda do Senhor Rei D. Sebastião, e Alvará declaratório do Senhor 
Rei D. Pedro II. Regimento dos Encabeçamentos e seus reportorios. Nova Edição. Lisboa: Na Offic. 
de José de Aquino Bulhoens, 1779

4.º; []/2, A-Z, Aa-Zz, Aaa/4, Bbb/3; [4], 378, [4] pp.; 205 mm. Encadernação inteira de carneira 
da época, ligeiramente cansada e com picos de traça; corte das folhas carminado; ocasional 
trabalho de traça marginal nos primeiros fólios; limpo.

 € 50 - 100

eDIçãO do século XViii deste importante diploma para a economia portuguesa. A Sisa era um imposto 
indirecto que recaía sobre as mercadorias que entravam em contrato de compra e venda e troca. Apa-
recendo inicialmente como imposto municipal extraordinário para socorrer a despesas extraordinárias, 
depressa se transformou em imposto régio também provisório, e apartir do reinado de D. João i com 
carácter permanente e geral de que nem o Rei ou a Raínha estavam isentos. A importância deste imposto 
pode verificar-se logo no reinado de D.João i, onde o total arrecadado por aquele imposto representou 
cerca de três quartos de todas as rendas da coroa. Foi, por isso, várias vezes regulamentado e alterado 
para melhor satisfazer as necessidades dos vários momentos históricos (DHP., Vi, p. 1). A primeira vez 
que foram impressos estes Artigos das Sizas foi em 1542, por Germão Galharde. A partir da versão de 
1702 passou a integrar a publicação do «Regimento dos encabeçamentos das Sizas d’este Reino». Raro.

16. ATLAS Geografico das Provincias do Reino de Portugal e Algarve. Lisboa: s.n., 1815

portada, 6 mapas: il.; 250x340 mm. Encadernação modesta com lombada em tela; restauros nos 
últimos três mapas (Entre Douro e Minho, Trás-os-Montes e Algarve), marginais, com perda 
de suporte, mas não afectando o mapa; manchado.

 € 80 - 150

MUITO raro atlas contendo seis mapas coloridos de cada uma das províncias portuguesas.
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17. AUTO Primeiro dos Sete Sábios de Grécia, que trata de varias Sentenças, que disserão, e outros Fi-
losofos Antigos. Traduzidas por hum Anonymo. Lisboa: Na Of. dos Herd. de António Pedrozo 
Galram, 1744

12.º; A/12; [6], 16, [2 br.] pp.; 210 mm. Encadernação inteira de pele com rótulo vermelho na 
pasta anterior.

 € 20 - 40

FOLHeTO raro e curioso.
 Ӭ inocêncio, Viii, p. 354

18. AVeIrO (Fr. Pantaleão de) 
ITINERARIO de Terra Sancta e todas svas particvlaridades / cõposto por Frey Pantalião Dauey-
ro [...]. - Agora nouamete acrecetado, cõ mais declaração dos lugares de terra Sancta, & Au-
thoridades da Sagrada Escriptura, & outras curiosidades de notar. Em Lisboa: Por Antonio 
Alvarez, 1596

8.º;  /4, A-Z, Aa-PP/8,  /4; [5], 301, [6] ff.; 195 mm. Encadernação inteira de pele moderna; 
frontispício restaurado, afectando o texto, reconstituído à pena; fólio  3 restaurado com prejuízo 
para o índice; fólios preliminares restaurados; fol. 4 encadernado no final dos fólios prelimi-
nares; fólios H2, H7, R8 e ii8 com forte acidez.

 € 500 - 1 000

SeGUNDA edição, muito rara, de uma das primeiras descrições de viagem à Terra Santa. Fr. Pantaleão de 
Aveiro, natural daquela cidade da Beira Litoral, professou o instituto Seráfico na Província do Algarve. 
Tendo obtido autorização dos superiores, partiu para Jerusalém a fim de conhecer os lugares onde Jesus 
Cristo tinha vivido, onde chegou em 1563 depois da sua jornada a pé. Tendo ficado pelo espaço de três 
anos, regressou a Portugal onde nos deixou esta descrição.

Saiu pela primeira vez em Lisboa, por Simão Lopes, 1593, tendo conhecido várias edições, inclu-
sivé modernas.

 Ӭ Brunet, ii, c. 535 (Les premières éditions sont fort rares); Ameal, 181 (Muito rara); Pinto Matos, p. 42; 
Anselmo, 40; inocêncio, Vi, p. 336; XVii, p. 137; Barbosa, iii, p. 510

19. AZeVeDO ( J. Lucio de) 
OS JESUÍTAS no Grão-Pará suas Missões e a Colonização: bosquejo histórico com vários docu-
mentos inéditos. Lisboa: Tavares Cardoso & irmão, 1901

366 pp., 2 est.: il.; 255 mm. Bom exemplar. Encadernação com lombada em pele, apenas ligei-
ramente aparado à cabeça com o corte das folhas carminado; conserva as capas de brochura.

 € 30 - 40

PrIMeIrA edição deste estudo sobre a influência e importância dos irmãos da Companhia de Jesus no 
Brasil. ilustrado com duas estampas impressas à parte, uma com a reprodução de uma gravura do Grão 
Pará, outra, desdobrável, com a reprodução de um mapa com as missões dos irmãos Jesuítas no Grão 
Pará e Maranhão. Raro.

20. AZeVeDO (Luís António de) 
DISSERTAÇÃO Critico-Filologico-Historica Sobre o verdadeiro anno, manifestas causas, e attendi-
veis circumstancias da erecção do Tablado e Orquestra do antigo Theatro Tomano, descoberto na exca-

18
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vação da Rua de São Mamede perto do Castelo desta Cidade, com a intelligencia da sua Inscripção em 
honra de Nero, e noticia instructiva d’outras Memorias alli mesmo achadas, e atégora [sic] apparecidas 
[...]. Lisboa: Na Nova impressão da Viuva Neves e Filhos, 1815

[10]-LVi-54 pp., 10 est. em 9 ff.: il.; 260 mm. Bonito exemplar; encadernação inteira de pele 
moderna; apenas ligeiramente aparado à cabeça e com pequena mancha a partir da pág. 41 em 
diante; ex-libris de Manuel Pereira da Silva.

 € 80 - 150

LUÍS ANTóNIO De AZeVeDO foi um estimadíssimo autor pela sua correcção de linguagem e conheci-
mentos das clássicas latina e grega. Foi professor régio de gramática e língua latina com exercício no Real 
Estabelecimento do bairro de Alfama. Nasceu em 1755 e morreu em 1830, segundo inocêncio filho de 
livreiro. Esta sua obra é, ainda de acordo com o bibliógrafo, “a única memória que ficou daquele monu-
mento, cujas reliquias e fragmentos se deixaram perder de todo, ao que parece, pela proverbial incuria 
com que estas cousas foram sempre tratactadas entre nós”. Raro.

 Ӭ inocêncio, V, p. 213

21. AZeVeDO (Luís Marinho de) 
APOLOGETICOS Discursos offerecidos à Magestade delRei Dom Ioam Nosso Senhor quarto do 
nome entre os de Portugal. Em defensa da fama, e boa memória de Fernão d’Albuquerque do seu 
Cõselho, & Governador, que foi da Índia. Contra o que delle escreueo D. Gonçalo de Cerpedes 
na Chronica delRei D. Phelippe quarto de Castella. Em Lisboa: Manoel da Sylva, 1641

¶, §, A-Z, Aa-Nn/4; [8], 144 ff.; 195 mm. Encadernação em pergaminho da época em bom 
estado de conservação; frontispício e fólios ¶3 e Bb4 com perdas de suporte afectando o texto; 
restantes fólios em bom estado de conservação.

 € 80 - 150

PrIMeIrA e única edição. Raríssimo título dedicado à biografia e feitos de Fernão de Albuquerque como 
governador do estado da Índia.

Luís Marinho de Azevedo, natural de Lisboa, foi Capitão e Comissário Militar e esteve bastante 
ligado à guerra da Restauração ao servir como Secretário do Conde de S. Lourenço, quando este coman-
dou as tropas ao serviço de D. João iV no Alentejo. 

 Ӭ Samodães, 1970; Travel and Exploration, 641; Pinto Matos, p. 375; inocêncio, V, p. 303

22. AZPICUeLTA NAVArrO (Martim de)
MANVAL de Confessores & penitentes, Que clara & breuemente contem a vniuersal decisam de 
quasi todas as duuidas q em as confissões soem ocorrer dos peccados, absoluições, retituyções, censuras, 
& irregularidades. / Composto por ho muyto resoluto, & celebrado Doutor [...]. - Acrecentado 
agora po ho mesmo Doutor, cõ as determinações de muytas duuidas, que despoys da outra re-
formaçam lha forã mandadas. Hua das quaes vay sinalada com este sinal de estrella *. As outras 
em cinco Comentarios, de vsuras, cambios, Symonia mental. Defensam do proximo, De furto 
notauel, & irregularidade. Com seu Reportorio copiosissimo. Coimbra: por ioam de Barreyra, 
1560

8.º; A, A-Z, Aa-Zz, &, a-k/8, l/4, aa-bb, c-d/8, e/4; [16], 750, [2], 168, [72] pp.; 205 mm. Encader-
nação inteira de carneira da época, decorada com ferros a seco nas pastas, bastante cansada; aci-
dez e manchas de humidade; cortes de traça na sua maioria marginais, mas por vezes afectando 
as notas impressas; aparado.

 € 250 - 500

TerCeIrA edição. As edições anteriores são de Coimbra, João de Barreira e João Alvares, 1542 e pelos 
mesmos impressores e lugar em 1552. Esta edição vem com dois acrescentos, com frontispício próprio, 
intitulados: ‘Comentario resolutorio de onzenas, sobre ho capitulo primeyro ad questã. iij da xiiij. causa, 
cõposto por ho Doctor Martim de Azpicuelta Navarro [...] para mayor declaraçam do que tem tratado 
em seu Manuel de confessores’, com 168 pp.; e pelo ‘Reportorio geral & muy Copioso do Manual de 
Confessores, E dos cinco cometarios pera sua declraraçam’ compostos, com 72 pp. inumeradas.

Posto que Azpicuelta Navarro é o grande obreiro deste texto, para ele contribuiram decisivamente 
dois portugueses, o Fr. Rodrigo do Porto, responsável pelo primeiro Manual em português e o Fr. An-
tónio de Zurara que colaborou na revisão e composição desta edição.

 Ӭ Anselmo, 153; Barbosa, iii, p. 654; inocêncio, Vi, p.152; XVi, p. 372; D. Manuel, 96

23. BAILLIe (Marianne) 
LISBON in the Years 1821, 1822, and 1823 / by [...]. - 2ª ed. London: John Murray, 1825

2 v.: il.; 175 mm. Bonito exemplar, encadernações inteiras em pele com cercadura em filete 
simples a ouro nas pastas e decoração a ouro nas seixas; carimbos de posse; dourado por folhas 
à cabeça. 

 € 300 - 500

IMPreSSÕeS que Marianne Baillie obteve da estadia em Lisboa durante três anos, tecendo enormes 
elogios à Vila de Sintra. ilustrado com 8 estampas impressas à parte. Raro.

 Ӭ Duarte Sousa, ii, 40; Portugal e os Estrangeiros, i, 44

24. BArBOSA (Domingos Caldas)
DESCRIPÇÃO da Grandiosa Quinta dos Senhores de Bellas, e noticia do seu melhoramento. Lisboa: 
Na Typographia Regia Silviana, 1799

4.ª; a-l/4; 88-[2] pp.; 185 mm. Encadernação inteira de pele moderna ao gosto da época; apara-
do; corte superior das folhas carminado; assinatura de posse no frontispício e no verso, em 
branco, da última folha de texto.

 € 50 - 100

PrIMeIrA e única edição do único escrito em prosa do brasileiro Domingos Caldas Barbosa, um dos 
fundadores da Nova-Arcadia. Natural do Rio de Janeiro, veio para Portugal, ao que parece, na compa-
nhia de António Morais - autor do famoso Dicionário de Morais. Logo adquiriu protecção do Conde 
de Pombeiro que o albergou até à sua morte em 1800 e no palácio do qual organizava muitas das con-
ferências da Nova Arcádia. Publicou variadíssimas obras poéticas, algumas das quais sem nome de autor, 
deixando esta única obra em prosa, historiando a Quinta de Belas propriedade do Conde de Pombeiro.

Borba de Moraes escreve: “it was already classed as rare in the catalogue of the Library of Camilo 
Castelo Branco (1883). Manoel dos Santos in 1916 considered it very rare”.

 Ӭ inocêncio, ii, p. 185; iX, p. 139; BdM2, ii, p. 73.

25. BArBOSA (Inácio de Vilhena) 
AS CIDADES e Villas da Monarchia Portugueza que teem brasão d’armas / por [...]. Lisboa: Ty-
pographia do Panorama, 1860

3 v. em 1: il.; 200 mm. Encadernação com lombada em pele; apenas ligeiramente aparado à 
cabeça com o corte das folhas carminado.

 € 150 - 300
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COLeCçãO completa desta estimada e rara síntese de todas as cidades e vilas portuguesas com brasão 
de armas, totalizando 125 localidades que se descrevem e ilustram com o respectivo brasão impresso em 
separado.

 Ӭ inocêncio, X, p. 57

26. BArBOSA ( J. de Vilhena) 
ESTUDOS Historicos e Archeologicos. Lisboa: Typographia Castro irmão, 1874-1875

2 v. em 1; 195 mm. Encadernações com lombada em pele modernas, ricamente decoradas a ouro 
nas lombadas; corte superior das folhas carminado; conserva a capa de brochura do segundo 
volume.

 € 50 - 80

CONJUNTO de artigos sobre história e arqueologia versando temas como a criação do arquivo da Torre 
do Tombo, Bibliotecas em Portugal, Pelourinhos, Ouro das Minas do Brasil, História do Tabaco, etc. 
Estimado.

27. BArBOSA ( José) 
EPITOME da Vida do Illustris. e Excelentis. Senhor D. Luiz Carlos Ignacio Xavier de Menezes, 
Primeiro Marquez do Louriçal, Quinto Conde da Ericeira, do Conselho de Sua Magest ade, duas 
vezes Viso-Rey, e Capitão General do Estado da Índia. Lisboa: Na Offic. de António isidoro da 
Fonseca, 1743

4.º; []/2, A-R, A-B/4, C/6, D-H/4, i/6, §/6, A-B/8; [4], 124, [10], [2 br.], [2], 24, [2 br.], [8], 
XXii, [2], [4], 14, [2 br.], [12], 32 pp.; 210 mm. Encadernação inteira de carneira da época, ligei-
ramente cansada.

 € 50 - 100

BIOGrAFIA de D. Luís Carlos inácio Xavier de Meneses, nomeado duas vezes como Vice-Rei da Índia, 
a primeira das quais com apenas 27 anos, e onde obteve os maiores sucessos militares (cf. Nobreza de 
Portugal e Brasil, ii, p. 700).

Como refere inocêncio, costuma vir junto a esta obra os seguintes títulos: ‘Paralello entre D. 
Henrique de Menezes, Governador da Índia, e seu quinto neto o Marquez do Louriçal, Viso-Rey do 
mesmo Estado’; ‘Discurso Academico e Allegorico, na occasião em que os Piratas cativarão o Conde da 
Ericeira Viso-Rey da india’; ‘Oração Funebre nas Exéquias do [...] Senhor D. Luiz de Menezes’ pelo 
Pe. Manuel de Figueiredo; ‘Emblemas e Poesias com que se adornou a Caza Professa do Bom Jesus de 
Goa, quando nelle se celebrarão as Exequias do [...] Senhor D. Luiz de Menezes’; e ‘Lição Academica 
da Filosofia Moral, transformada em Panegyrico do [...] Senhor D. Luiz Carlos de Menezes’ pelo Pe. 
Manuel Caetano de Sousa. Raro.

 Ӭ inocêncio, iV, p. 263

28. BArBUDA (Cláudio Lagrange Monteiro de)
HUMA Viagem de Duas Mil Legoas / pelo [...], extraída da Revista Universal Lisbonense, en-
riquecida com várias peças, e offerecidas aos patrícios, e a amigos do auctor por Filippe Nery 
Xavier. Nova-Goa: Na imprensa Nacional, 1848

XiV, 100, 136, 104 pp.: il.; 210 mm. Encadernação com lombada em pele da época; ligeiramente 
aparado.

 € 50 - 100

OBrA rara, impressa em Nova-Goa, que relata uma viagem de Lisboa a Goa em 1839, numa rota  medi-
terrânica, passando por Gibraltar, Barcelona, Marselha, Malta, Alexandria, Cairo, Suez, Mar Roxo e 
Bombaim. A seguir ao texto que descreve a viagem, inclui o autor um pequeno dicionário de nomes 
próprios e alusões, incluindo notas corográficas das regiões e pequenos povoados, que se referem no texto 
e, por fim, um conjunto extenso de tabelas de medida, distâncias, etc.

Monteiro de Barbuda (1803-1845), natural de Setúbal foi “homem estudioso em diversos ramos, 
e dotado de bastante inteligência” [inocêncio]. Comendador da Ordem de Cristo, Cavaleiro das ordens 
da Torre e Espada e Conceição, capitão do R. Corpo de Engenheiros e, por fim, Secretário geral do Go-
verno da Índia, nomeado em 1839, cargo que o levou a Goa, escrevendo este relato de viagem.

 Ӭ inocêncio, ii, p. 79; importante Biblioteca Particular, Viii, 49

29. BArCLAY (W.)
LE PORTUGAL Pittoresque & Architectural dessiné d’aprés nature par [...]. Paris: Goupil et 
Vibert, 1846

fólio; portada, dedicatória, 10 litografias: il.; 565 mm. Encadernação com lombada e cantos em 
pele da época, cansada, com falta do rótulo na pasta anterior; corte das folhas dourado; ligeira 
acidez.

 € 50 - 100

rArÍSSIMA obra de litografias com vistas e costumes portugueses não citada por Duarte Sousa e que 
Bernardes Branco nunca viu exemplar.

A obra é composta por 5 vistas de Portutal - Coimbra, Praça do Pelourinho em Lisboa, Torre de 
Belém, Mosteiro da Batalha e Claustro do Convento de Belém - e cinco costumes coloridas, estas sem 
qualquer assinatura.

 Ӭ Brunet, Vi, c. 1480 (n. 26247); Portugal e os Estrangeiros, 78

30. BArLAeUS (Caspar)
RERUM Per Octennium in Brasilia et 
alibi nuper gestarum, Sub præfectura il-
lustrissimi Comitis i. Mauritii, Nassociæ 
&c. Comitis, nunc Vesaliæ Guberna-
toris & Equitatus Fœderatorum Belgii 
Ordd. sub Auriaco Ductoris, Historia. 
Amstelodami: Ex Typographeio ioannis 
Blaeu, 1647

fólio; []/2, */2, **/1, A-Z, Aa-Zz, Aaa-
Zzz, Aaaa-Ssss/2; portada, [8], 340, [8] 
pp., 1 retrato, 56 gravuras; 450 mm. Exem-
plar restaurado, com as gravuras apara-
das e provenientes de vários exemplares; 
encadernação francesa moderna em mar-
roquim vermelho, em caixa de protecção.

 € 30 000 - 60 000

PrIMeIrA edição de um dos mais bonitos livros impressos sobre o Brasil. Caspar van Baerle, um dos 
grandes humanistas holandeses do século XVii, foi encarregue de escrever este livro, que se tornou no 
mais importante trabalho sobre a colonização holandeza no Brasil, pelo príncipe Maurits van Nassau-
Siegen, governador geral da província de 1637 a 1644, retratado na obra.
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Podemos ler em Borba de Moraes: “Nassau did not stint on the printing of his panegyric, and one 
of the most beautiful books on Brazil of this period was produced as a result”.

A relação das gravuras é a seguinte, ‘col.’ significando ‘colorido’: retrato; 1. Præfecturæ Parana-
bucæ; 2. Præfecturæ de Paraiba et Rio Grande, col.; 3. Præfecturæ Paranambucæ pars Borealis, una cum 
Præfectura de 4. itamaraca, col; 5. Classis Navium qua hinc Discessit Comes Mauritus Præfectus; 6. 
Portus Calvus; 7. Prælium Prope Portum Calvum; 8. Serinhaim; 9. Garasu; 10. Olinea; 11. Classis Quæ 
in Patriam Comitem Revexit; 12. Friburgum; 13. Civitas Formosa Serinhamensis; 14. Præfectura de Ciriii 
vel Seregippe DelRey cum itapuam; 15. Civitas Olinda; 16. Pagus Alagoæ Australis; 17. Castrum Mau-
ritij; 18. Castrum Mauritij ad Ripam Fluminis S. Francisci; 19. Chili; 20. insula Tamaraca; 21. Castrum 
Mina; 22. itamaraca; 23. Castrum Minæ; 24. Arx Nassovii (vista); 25. Arx Nassovij (planta); 26. Siara; 
27. Arx in Siara; 28. Frederica Civitas; 29. Parayba; 30. Ostium Fluminis Paraybæ; 31. Castrum Ceulia-
num; 32. FLuvius Grandis; 33. Bahia de Todos os Sanctos; 34. incendia Molarum Præfecturæ Omnium 
Sannctoru[m]; 35. Sinus Omnium Sanctoru[m]; 36. Mauritiopolis; 37. insula Antonij Vaazij; 38. Arx 
Principis Guilielmi; 39. Caput S. Augustini; 40. Cap S. Augustini; 41. Alagoa Austrum; 42. Mauritiopolis 
Reciffa et Circum iacentia Castra; 43. Boa Vista; 44. Primu[m] Prælium Navale inter itamaricam et 
Goianam Xii ianuar; 45. Secundum Prælium Navale Ad. Promont. Album. Vulgo Cabo Blanco Xiii 
ian.; 46. Tertium Prælium ad Paribam Xiiii ian.; 47. Quartum Prælium Coniovian inter et Fluvium Rio 
Grande XVii ian.; 48. Loanda S. Pauli, col; 49. Civitas Loandæ S. Pauli; 50. insula S. Thomæ; 51. Urbis 
S. Thomæ; 52. Maragnon; 53. Urbs S. Lodovivi in Maragnon; 54. Arx Montis Caliriæ; 55. Friburgum; 56. 
Dillenburgum.

 Ӭ BdM2, p. 65-66; Sabin, 3408, apenas referindo 54 gravuras e mapas.

31. BArrOS (Salvador José de)
DESENGANO de Allucinados, caso horroroso, relação trágica, e história funesta do Peregrino do 
Inferno, hum Homem do Demónio, ou hum Demónio feyto Homem, cuja estragada vida, escandalo da 
natureza humana, foy mandada escrever pelo Demónio; cuja desestrada morte, proximamente succe-
dida, foy horror de huma das Cidades de Italia, e a notícia tem sido temor de muitos, e se pertende seja 
cautela de todos. Lisboa Occidental: Na Officina dos Herdeiros de Antonio Pedrozo Galram, 
1741

12.º; A/12, [2], 22 pp.; 210 mm. Encadernação inteira de pele com rótulo na pasta anterior; aci-
dez.

 € 20 - 40

FOLHeTO raro ilustrado com uma vinheta alegórica representando a visita do Demónio a um homem. 
inocêncio dá a edição como sendo de 1733 não referindo qualquer outra.

 Ӭ inocêncio, Vii, p. 195

32. BArTHOLOMÆS ANGLICUS
DE Proprietatibus rerum. Nuremberg: Athoniuz Koburger, 1492, 30 de Junho

6.º; []/4, a-z, A-G/6, H/8, i/7; [199] ff.; 315 mm. Bom exemplar, encadernado inteira de pele 
não contemporânea ao gosto da época, decorada com ferros a seco nas pastas e lombada; ligei-
ramente aparado, com boas margens; alguns restauros marginais nos primeiros fólios; ex-libris 
de Robert Honeyman iV. Caixa de protecção em percalina encarnada.

 € 2 000 - 4 000

COLOFON: Explicit tractatus de pprietatibus reru editibus a fratre bartholomeo anglico ordis fratis mi-
norum. impressus p industriosum virum Athonius Koburger inclite Nurenberge civem. Anno salutis 
gratie. M.ccccxcij.xx.die Junij.

BONITA edição, impressa a duas colunas com 61 linhas em caracteres góticos de dois corpos, o maior para 
os títulos, realizada por Koberger, um dos mais importantes tipógrafos da história da imprensa primitiva, 
responsável pela impressão da famosa ‘Crónica de Nuremberg’.

Esta obra, ‘De Proprietatibus rerum’, impressa pela primeira vez em Basileia, c. 1470, é uma com-
pilação do conhecimento do séc. Xiii, organizada em 19 livros e que inclui temas como Deus, anjos e 
demónios, alma e razão do homem, vida doméstica, medicina, universo e corpos celestes, tempo, elemen-
tos, forma e matéria, geografia, minerais, metais, flora e fauna, cor, odor, sabor e líquidos, etc.

Muito raro.
 Ӭ Hain, *2510

33. BArTOLI (Pietro Santi)
COLONNA Traiana eretta dal Senato, e Popolo Romano all ’ Imperatore Traiano Augusto nel suo 
Foro in Roma. Scolpita con l ’historie della Guerra Dacica la prima e la seconda espeditione, e vittoria 
contro il Re Decebalo. Nuovamente disegnata, et intagliata da [...]. Roma: Gio. Giacomo de 
Rossi, s.d. [c. 1700]

portada, dedicatória gravada, 14 pp. de texto, 1 ff. de índice, 7 gravuras não numeradas e 119 nu-
meradas; 365x490 mm. Encadernação com lombada em pele, cansada; gravuras em bom estado 
geral de conservação, apenas com ligeira acidez.

 € 150 - 300

MUITO raro e belo álbum com as representações detalhadas de todas as figuras que constam na famosa 
Coluna Trajana, em Roma.
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34. BATTY (robert)
SELECT View of Some of the Principal Cities of Europe. From original paintings by Lieut. Coll. 
Batty. London: Moon, Boys, and Craves, 1832

fronstispício gravado, índice, 30 gravuras acompanhadas, cada uma delas, com o respectivo de-
senho legendado e folha de texto em inglês e francês, totalizando 92 ff. não numeradas: il.; 315 
mm. Encadernação inteira de pele, ricamente decorada a ouro com tripla cercadura com florões 
nos cantos nas pastas, títulos na pasta anterior e lombada com casas fechadas e bonita roda nas 
seixas; acidez generalizada.

 € 400 - 800

BeLÍSSIMA colecção de 30 gravuras representando as principais cidades da Europa, destacando-se as 
lindíssimas gravuras dedicadas ao Porto e a Lisboa, seis para cada uma das cidades e com os seguintes 
títulos:

Porto: 1. The Mouth of the Douro from Massarellos; 2. Oporto from the Monte d’Arrabida; 3. 
Oporto from Quay of Villa Nova; 4. Oporto from Villa Nova; 5. The Sutomhouse Quay; 6. Oporto from 
Fontaínhas.

Lisboa: 1. Belem Castle; 2. Convent of St. Geronymo, Belem; 3. Lisbon from the Rua de San 
Miguel; 4. Lisbon from the Chapel Hill of Nossa Senhora do Monte; 5. Lisbon, The Largo do Pelourinho; 
6. Lisbon from Almada.

Possui ainda 6 gravuras de Gibraltar, 6 gravuras de Edinburgo, 1 de Roterdão, 2 de Amesterdão, 
2 de Bruxelas e 1 de Antuérpia.

Robert Batty nasceu em 1789. Tendo iniciado os seus estudos em medicina, abandonou-os para se 
alistar no exército servindo nas batalhas de Waterloo e dos Pirinéus. Como artista amador, percorreu a 
Europa entre os anos de 1822 e 1833, deixando várias pinturas e publicando alguns álbuns, entre os quais 
o presente.

Raro.

35. BeAUVAIS (P. de)
LA VIE du Venerable Pere Jean de Britto, de la Compagnie de Jesus, mis à mort aux Indes dans le 
Maduré, en ahine de la Foi / composée par le P. de Beauvais. A Paris: Chez Gissey & Bordelet, 
1746

8.º; a/8, b/4, c/6, A-Z, Aa-Cc alternadamente com 8 e 4 fol, Dd/6; xxxvi, 314, [4], 6 pp.; 170 mm. 
Bom exemplar, encadernado inteira de carneira da época; corte das folhas carminado; limpo.

 € 350 - 700

PrIMeIrA edição, muito rara, desta biografia de S. João de Brito e sobre as suas acções missionárias na 
Índia.

 Ӭ Portugal e os Estrangeiros, i, p. 72

36. [BeCKFOrD (William)] 
ITALY; with Sketches of Spain and Portugal / by the Author of “Vathek”. London: Richard Bent-
ley, 1834

2 v.; 225 mm. Bom exemplar; encadernações uniformes com lombada e cantos em pele grená, 
com títulos a ouro nas lombadas; ligeira acidez; aparado à cabeça, dourado por folhas.

 € 200 - 300

PrIMeIrA edição. Obra de um dos autores mais estimados que escreveram sobre Portugal. Quase todo 
o segundo volume é dedicado a impressões de Portugal. Raro.

 Ӭ Portugal e os Estrangeiros, i, 73; Duarte Sousa, ii, 55

37. BeLLeBAT (M. de)
RELAÇÃO da Viagem do Ex.mo S.or André de Mello de Castro à Corte de Roma por enviado ex-
traordinario del Rey de Portugal Dom Joan o Quinto à Santidade do Papa Clemente XI. A Paris: 
Chez Anisson, 1709

fólio; A/4, B-L/2, M/4; 56 pp., 11 est.: il.; 410 mm. Encadernação inteira de pergaminho da 
época com gravação a seco nas pastas, cansada; pertence manuscrito no frontispício e na pasta 
anterior da encadernação “do Duc de Cadaval”; ex-libris de William Hudon. Gravuras e texto 
com boas margens e sem defeitos de maior.

 € 1 000 - 2 000

PrIMeIrA e única edição de uma das mais bonitas obras impressas relacionadas com Portugal. inocêncio 
apenas nos dá conta de 5 gravuras o que é manifestamente errado e acrescenta: “No mercado aparecem 
com dificuldade exemplares deste livro, que provavelmente foi apenas destinado para presentes, e não 
esteve exposto à venda”. Ernesto Soares escreve, “é notável a obra que este artista abriu para Portugal” e 
“rara e artística obra de que se conhecem poucos exemplares”.

Todas as gravuras foram executadas por Giovanni Battista Sintes, gravador italiano, nascido em 
1680, discípulo de Benedictus Farjat e desenhadas por Pietro Zerman, totalizando onze gravuras abertas 
a buril e mais um cabeção: portada formada por um grande escudo com as armas dos Vimiosos, ladeado 
por dois grandes anjos tocando trombetas da fama, e, em plano afastado, a igreja de Santa Engrácia; na p. 
9 um cabeção a toda a largura com o escudo dos Melos de Castro, ladeado por diversas figuras; Escudo 
com as armas pontifícias; Escudo com as armas de Portugal; Retrato de D. João V, na parte superior 
dentro de uma oval o texto “iean cinquieme Roi de Portugal et des Algarves anagrame o Le Grand 
Prince que tu as aimé Dieu et sa gloire” e numa das fitas “ioannes V. Portugaliæ et Algarviar. Rex Prævia 
Victoria”, por baixo o retrato de D. João V, vestido de armadura montado a cavalo e voltado de perfil 
para a direita; finaliza com sete gravuras representando três carroças que figuraram no cortejo e detalhes 
da primeira e da terceira.

 Ӭ inocêncio, Vii, p. 74; H. Grav. Artistica, 1930

38. BOTeLHO (Bernardo de Brito)
HISTORIA Breve de Coimbra, sua Fundaçam, Armas, Igrejas, Collegios, Conventos, e Universi-
dade. Lisboa Occidental: Na Officina Ferreiriana, 1733

8.º; []/2, A/14; [6], 26 pp.; 195 mm. Encadernação inteira de percalina moderna com fac-simile 
do fronstispício colado na pasta anterior; limpo.

 € 100 - 200

PrIMeIrA edição, muito raro deste folheto sobre a história da cidade de Coimbra. Segundo Barbosa 
e inocêncio (que o cita), o nome do autor é Bento da Cunha, tendo o livro sido assinado com um 
pseudónimo.

 Ӭ inocêncio, i, p. 344 e p. 375; Barbosa, iV, p. 71
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39. BrAGA (Teófilo) 
CANCIONEIRO Portuguez da Vaticana. - Edição Crítica restituida sobre o texto diplomático 
de Halle, acompanhada de um glossário e de uma introdução sobre os Trovadores e Cancionei-
ros Portuguezes / por [...]. Lisboa: imprensa Nacional, 1878

[2]-CXii-236-[2 br.] pp.; 290 mm. Bom exemplar, ligeiramente aparado com o corte superior 
das folhas carminado; encadernação inteira de pele, belamente decorada a seco nas pastas e a 
ouro na lombada; conserva as capas de brochura.

 € 40 - 60

O CANCIONeIrO DA VATICANA, assim chamado por o códice pertencer àquela biblioteca, descoberto 
por Fernando Wolf por volta de 1840, contém 1205 cantigas de diversos trovadores da lírica galego-
portuguesa. Depois de terem sido organizadas várias antologias, foi a edição do filólogo italiano Ernesto 
Moraci, 1875, que fixou o texto e é considerada pelo próprio filólogo a pedra basilar para uma edição 
crítica, cujo primeiro esboço foi realizado por Teófilo Braga na que aqui apresentamos.

 Ӭ Dic. Literatura, pp. 143-144

40. BrITO (Fernão Pereira de) 
HISTORIA do Nascimento, Vida, e Martyrio do Ven. Padre Joaõ de Brito da Companhia de Jesu, 
Martyr da Azia, e Protomartyr da Missaõ de Madurey [...]. Coimbra: No Real Collegio das Artes 
da Comp. de Jesu, 1722

4.º; §-§§§§§4, §§§§§§6, A-Z4, Aa-Gg4, Hh6; [52]-250-[2] pp.; 290 mm. Encadernação em 
pergaminho da época restaurada; ex-libris heráldico a óleo no frontispício e no primeiro fólio 
de texto; ligeira acidez.

 € 100 - 200

PrIMeIrA edição da primeira biografia de S. João de Brito, mártir na Índia, para onde partiu em missão 
depois de ingressar na Companhia de Jesus, fruto de uma promessa a S. Francisco Xavier que, segundo 
a tradição, terá curado das graves enfermidades que padeceu enquanto jovem.

Rapidamente fica conhecida a sua fama de santidade, muito pela capacidade evangelizadora que 
imprimiu aos povos indianos nas suas várias castas, sendo também essa a razão do seu martírio.

Fernando Pereira de Brito, irmão do Santo e autor desta sua primeira biografia, nasceu em Vila 
Viçosa em 1640, tendo sido Fidalgo da Casa Real e Comendador da Ordem de Cristo. Esta sua obra saiu 
póstuma por diligência de Fernando de Lacueva e Mendonça, seu sobrinho. Deixou a obra manuscrita 
durante vários anos, havendo notícias que a obra estava pronta em 1702.

Muito raro e importante.
 Ӭ inocêncio, ii, p. 277; Barbosa, ii, p. 49. Para a biografia de S. João de Brito veja-se, por exemplo, 

AMEAL, João, Santos Portugueses, Lisboa, Tavares Martins, 1957, pp. 290-361

41. BrITO (Mendo Pacheco de)
DISCURSO em os dovs phaenominos aereos do anno de mil e seiscentos e dezoito / de [...]. Em Lis-
boa: por Pedro Craesbeeck, 1619

8.º; A/20; [20] ff.; 200 mm. Encadernação inteira de percalina com títulos a ouro na pasta an-
terior; último fólio espelhado; restauros marginais.

 € 50 - 100

PrIMeIrA e única edição desta raríssima obra de Mendo Pacheco de Brito, segundo inocêncio, médico 
que se envolveu nas conspirações contra Filipe ii. O bibliógrafo afirma “não vi até agora mais que um só 
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exemplar, que há annos comprei, enquadernado com outros opusculos de igual raridade em um livro de 
miscelâneas do século XVii, que o acaso me deparou”.

 Ӭ inocêncio, Vi, p. 213

42. BrULLIOT (François)
DICTIONNAIRE de Monogrammes, Chiffres, Lettres initiales et Marques Figurées sous les plus 
célébres Peintres, Dessinateurs, et Graveurs ont designé leur noms tirés de tous les ouvrages parus 
depuis quelquer siècles en Allemagne, en Italie, en France, en Angleterre, en Hollande, et augmentés de 
Quantité de Marques ignorées jusqu’a ce jour. Munich: Aux frais de l’ auteur et en Comiission au 
Magasin des Arts et industrie de J.G. Zeller, 1817

1032 col., 103 pp. de gravuras, XLVi pp. de índice: il.; 255 mm. Encadernação com lombada e 
cantos em pele da época, cansada; ligeiramente aparado e com cada uma das partes com corte 
pintado em cor diferente; acidez própria da má qualidade do papel.

 € 80 - 100

MUITO curioso e interessante repertório dos símbolos e monogramas utilizadas pelos artistas franceses, 
alemães, italianos, ingleses e holandeses nas suas obras e que fogem à habitual assinatura e que tornam a 
sua identificação mais difícil. Constituída por três partes, cada uma apresenta uma cópia exacta de cada 
monograma ou símbolo e uma explicação com notícias biográficas mais importantes de cada artista.

43. CABeO (Niccolo)
PHILOSOPHIA Magnetica in qva Magnetis natura penitus explicatur, et ominvm qvæ hoc lapide 
cernuntur causæ propriæ afferuntut: nova etiam pyxis constrvitvr, qvæ propriam poli elevationem, 
cum suo meridiano, ubique demonstrat. Mvlta qvoqve dicvntvr de electricis, & alijs attractionibus, 
& eorum causis. Ferrarie: apud Franciscum Succium, 1629

6.º; a/2, ✠/2, a3/4, A-Z, Aa-Mm/6, Nn/2; [16], 412, [24] pp.: il.; 310 mm. Bom exemplar, enca-
dernado inteira de pele não contemporânea, com lombada um pouco cansada; corte das folhas 
pintado; ex-libris heráldico e selo branco da mesma família nos primeiros três fólios prelimi-
nares.

 € 800 - 1 500

PrIMeIrA edição, muito rara, a segunda a tratar dos fenómenos eléctricos a seguir ao ‘De Magnete’ de 
William Gilbert em 1600.

Cabeo, natural de Ferrara, jesuíta, estudou as experiências de Giovani Baliani sobre queda de 
objectos, efectuou experiências com pêndulos e observou que um corpo electrificado atrai outro não 
electrificado. As suas observações foram publicadas em várias obras, entre elas a presente que discute o 
magnetismo da terra e critica o trabalho de Gilbert.

A obra vem profusamente ilustrada no texto com várias gravuras ilustrando corpos e experiências 
levadas a cabo por Niccolo Cabeo.

44. CABrAL (Francisco António) 
DESCRIPÇÃO e uso dos Instrumentos de Reflexão, que contém huma Sufficiente Descripção dos 
Melhores Instrumentos de Reflexão, e Segundo os mais célebres Authores, na qual se descreve a melhor 
maneira de usar do Oitante, Sextante, &c. e do Famoso Circulo de Reflexão, Com alguns adianta-
mentos novos, tanto na Construcção destes preciosos instrumentos, como no methodo de os empregar 
vantajosamente no Mar, ou na Terra, / por [...]. Lisboa: Na Officina de Simão Thaddeo Ferreira, 
1799

fólio; A-V2, [ ], A-V2, A-M2; 80-[2]-80-48 pp., 3 est., 3 tábuas: il.; 285 mm. Encadernação com 
lombada em pele; mancha junto ao festo nos primeiros fólios do volume.

 € 80 - 120

eSTUDO completo sobre o uso de instrumentos de navegação e observação astronómica, ilustrado com 
três estampas desdobráveis no fim da primeira parte e vários quadros de conversão, das quais três são 
desdobráveis. Curioso e raro.

 Ӭ inocêncio, ii, p. 336

45. CAMArA (Paulo Perestrelo da) 
DESCRIPÇÃO Geral de Lisboa em 1839 ou Ensaio Historico de Tudo quanto esta Capital Contem 
de Mais Notavel, e sua Historia Politica e Literaria até o tempo presente. Lisboa: Na Typographia 
da Academia das Bellas Artes, 1839

[4], iV, 190, [2] pp.; 180 mm. Brochado.
 € 30 - 60

PrIMeIrA obra do autor em que além das apreciações sobre a história olissiponense, se faz uma des-
crição coeva do aspecto geral desta cidade.  

46. CÂNCIO (Francisco) 
ASPECTOS de Lisboa no Século XIX. Lisboa: ed. autor, 1939

CDLXX, [10] pp.: il.; 315 mm. Encadernação com lombada e cantos em pele; apenas ligeira-
mente aparado à cabeça com o corte das folhas carminado; conserva as capas de brochura dos 
fascículos.

 € 80 - 150

rArO e estimado título deste ilustre estudioso das coisas de Lisboa e Ribatejo sobre costumes alfacinhas 
do século XiX. Com artigos sobre a Feira da Ladra; O Passeio Público; a Estação do Rossio; O Fado; 
entre muitos outros. Profusamente ilustrado no texto. 
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47. CÃO (O) do Cego, defendendo a sua raça. Lisboa: na Regia Officina Typographica, 1789.

5 folhetos com 16, 16, 16, 14 e 14 pp.; 210 mm.

Junto com
LOBO (Lourenço Lucio Lamberto)
O CÂO do Cego, Convencido, e Abandonado por Mexeriqueiro. Lisboa: Na Officina Typographica, 
1789

16 pp.; 210 mm. Encadernação inteira de pele com rótulo na pasta anterior; ligeira acidez.
 € 20 - 40

48. CArNeIrO (Mário de Sá) 
PRINCÍPIO: Novelas Originais. Lisboa: Livraria Ferreira, 1912

348 pp.; 205 mm. Brochado; bom exemplar.
 € 500 - 900

PrIMeIrA eDIçãO deste livro de novelas de uma das figuras de maior relevo da sua geração, mas apenas 
conhecido depois da sua morte, muito por culpa do seu amigo Fernando Pessoa, companheiro da aven-
tura órfica. Composto por quatro novelas - Loucura, O Sexto Sentido, Diários, O incesto - Princípio, 
o seu primeiro trabalho individual publicado em livro, é já característico  de toda a sua obra literária e 
epistolográfica. “Génio na arte, não teve Sá Carneiro nem alegria nem felicidade nesta vida”, deixou 
Pessoa escrito sobre o seu amigo. A busca de um absoluto inalcansável marca toda a sua obra, sendo 
também, porventura, um dos motivos profundos do seu suícidio, que é aludido em contos, poemas e 
cartas enviadas a Fernando Pessoa, mostrando como o “mal de vivre” cedo se lhe instalou na alma. Como 
tem sido sublinhado em diversos estudos, toda a obra é uma encenação de suicídio e a ele o conduz e 
novelas como ‘O incesto’ onde as personagens são sombras ou reencarnações de outras como forma de 
amplificação do eu até à sua anulação, ou ‘Loucura’, onde precisamente esse estado mental do artista, ser 
singular e genial, mata ou se mata por causa da sua sede de Absoluto, são expressões claras do que irá ser 
toda a obra do poeta.

 Ӭ Biblos, 4, col. 1037

49. CARTA de Prudentes Dictames, que escreveo certa Senhora a hum Tio seu, pedindo-lhe anciosamente 
algumas direcções, ou conselhos para poder tolerar a má vida, com que seu Marido a tratava. Resposta, 
que se lhe deo, e tudo o mais, que verá o Curioso Leitor, / escrita por hum Anonymo, que deseja 
muita a boa paz, e união entre os Casados. Lisboa: Na Offic. de ignacio Nogueira Xisto, 1765

4.º; []/4, 8 pp.; 210 mm. Encadernação em papel pintado à mão com rótulo na lombada.
 € 20 - 40

FOLHeTO curioso e raro que dá conselhos sobre a conduta da mulher no seu casamento e formas de 
agradar ao marido para que ele a trate sempre da melhor maneira e possa ser feliz de acordo com a 
mentalidade da época.

50. CArVALHO (António Joaquim de)
NA LAMENTÁVEL Morte do Sereníssimo Senhor D. José, Principe do Brazil. Lisboa: Na Regia 
Officina Typographica, 1788

8.º; */7, 14 pp.; 210 mm. Encadernação inteira de pele com rótulo na pasta anterior.
 € 20 - 40

rArO folheto e curioso de António Joaquim de Carvalho, segundo inocêncio, cabeleireiro de profissão 
que se dedicou à poesia, escrevendo vários textos bastante populares na época.

 Ӭ inocêncio, i, p. 159

51 CASAL (Manuel Aires de)
COROGRAFIA Brazilica ou Relação Histórico-Geografica do Reino do Brazil composta e dedicada 
a Sua Magestade Fidelissima / por hum Presbítero Secular do Gram Priorado do Crato. Rio de 
Janeiro: Na impressão Regia, 1817

2 v.: [12], 420, [4] pp. e [4], 380, [4] pp.; 205 mm. Encadernações inteiras de pele marmoreada da 
época; corte das folhas carminado; trabalho de traça nas encadernações e no final do primeiro 
volume, junto ao festo, afectando, por vezes, ligeiramente o texto.

 € 300 - 500

PrIMeIrA eDIçãO, raríssima desta importante e obra clássica da bibliografia brasiliana onde se impri-
miu pela primeira vez a Carta de Pero Vaz de Caminha. Anunciada pela primeira vez na Gazeta do Rio 
de Janeiro em 1815, onde se fazia apelo aos subscritores, foi impressa com dificuldade, paga pelo seu autor, 
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chegando mesmo a haver uma queixa escrita pelo Pe. Joaquim Damazo, director da Biblioteca Pública, 
pela demora e falta de interesse na publicação da obra.

Compõe-se de dois volumes e faz uma descrição de todo o território brasileiro, descrevendo cada 
província e vilas nelas existentes, partindo de uma divisão regional de acordo com as bacias fluviais. Cada 
um dos volumes tem um índice alfabético onde predominam termos de origem indígena, no qual parece 
ter colaborado Luís Joaquim dos Santos Marrocos que, em carta de 18 de abril de 1816 afirmava estar a 
formar um dicionário ou lista dos termos brasílicos “e que servem de objecto notável da dita obra, o que 
há-de ser adicionado no fim” [imp.Regia]. Como já referido, é aqui que aparece impressa pela primeira 
vez a Carta de Pero Vaz de Caminha.

Transcrevendo Varnhagen, inocêncio escreve: “a Corografia Brasilica e o nome de Ayres de Casal 
hão de passar aos seculos mais remotos pelas preciosas notícias geographicas que a obra encerra, pelo 
método e clareza do corógrafo escritor, e até por uns tantos erros, principalmente históricos, que com-
eteu; e que servem a provar o muito que desde então temos adiantado em tais estudos”.

Segundo Melo Morais, o Pe. Aires de Casal preparou uma segunda edição revista, mas cujos 
originais manuscritos se perderam após a sua morte.

Pouco se sabe da biografia de Aires de Casal, comummente aceite que era nacionalidade portu-
guesa e nascido por volta de 1754, passando ao Brasil com a família real e com ela regressado em 1821, 
morrendo pouco depois.

 Ӭ Rodrigues, 582; inocêncio, V, p. 367; BdM imp.Régia, 547.

52. CASTeL (Louis) 
LE VRAI Systéme de Physique Generale de M. Isaac Newton, Exposé et Analysé en Parallele avec ce-
lui de Descartes; à la portée du commun des Physiciens / par [...]. A Paris: Chez Sebastien Jorry, 1743

4.º; [ ]2, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Ttt4; [4]-520 pp., 3 est.: il.; 260 mm. Encadernação inteira de pele 
da época, cansada; corte das folhas carminado; ligeira acidez.

 € 80 - 160

eSTUDO crítico à obra científica de isaac Newton, ilustrada com três estampas à parte. Louis Bernard 
Castel foi um matemático, padre Jesuíta natural de Montpellier. Escreveu vários trabalhos científicos, o 
mais aclamado o seu ‘Optique des couleurs’ em 1740.

invulgar.

53. CASTeLO BrANCO (Camilo)
AMOR de Perdição (Memorias d’uma Familia): Romance / por [...]. Porto: Em Casa de N. Moré, 
1862

Xii, 250 pp.; 200 mm. Encadernação com lombada em pele da época; ligeiramente aparado; 
limpo; com vestígios de assinatura de posse na folha de dedicatória; bom estado geral.

 € 750 - 1 500

PrIMeIrA eDIçãO. Escrito na Cadeia da Relação do Porto durante o ano de 1861, Camilo inspirou-se 
numa lenda de família em que se contava que um seu Tio, Simão Botelho, teria acabado degredado para 
a Índia por “crimes amorosos”. Também ele preso por iguais razões, aguardando julgamento com a sua 
mulher de sempre, Ana Plácido, ao mesmo tempo procurando a reconciliação com uma sociedade ainda 
incapaz de compreender o que se designava por “direitos do coração”, Camilo escreve a que é consi-
derada a sua mais importante e magistral obra, ou, pelo menos, com toda a certeza, a que maior audiência 
recolheu. Centrada no tema dos amores contrariados em nome de rivalidades nobiliárquicas, encon-
tramos no desenvolvimento da acção elementos fundamentais da temática ficcional camiliana como o 
encerramento forçado no convento, perseguição, prisão, desterro e morte do herói. Ao mesmo tempo, 
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as personagens possuem traços de grande propriedade, ajudadas pela enorme mestria com que Camilo 
estrutura o discurso narrativo e maneja os vários recursos estilísticos da língua portuguesa, contruindo-se 
assim um texto “de grande densidade poética, numa singular sinfonia de vozes que vão desde o linguajar 
campesino do ferrador João da Cruz às exaltações do lirismo romântico patente nas cartas de Simão e de 
Teresa, passando pelo recorte aliteratado e arcaizante dos fidalgos provincianos [...]” (Biblos, i, col. 330). 
O “Amor de Perdição” foi escrito, como já ficou dito, na Cadeia da Relação do Porto enquanto Camilo 
aguardava julgamento pelo crime de adultério, em 1861, estando a dedicatória a Fontes Pereira de Melo 
datada de Setembro desse mesmo ano. A data apresentada no frontispício da obra indica o ano seguinte, 
1862, mas segundo Alexandre Cabral no seu “Dicionário de C.C.Branco” (p. 30), o periódico “Revolução 
de Setembro” dá-o, em 1 de Janeiro de 1862, como estando já em circulação, pelo que é possível que a 
obra se encontrasse à venda ainda antes do fim de 1861. A reforçar esta ideia, está o facto de Camilo ter 
saído da prisão em Outubro de 1861, pelo que, no momento, mais que a sua constante necessidade de 
reconhecimento público, a sua nova situação familiar carecia de forma de sustento regular. Curiosidade 
bibliográfica é também a existência de uma tiragem muito reduzida em papel inglês cartridje de que nos 
dão conta Henrique Marques e Manuel dos Santos nas suas ‘Bibliografia Camiliana’ e ‘Revista Biblio-
gráfica Camiliana’, respectivamente. MUITO rArO.

54. CASTILHO (António de)
COMMENTARIO do Cerco de Goa, e Chaul, no Anno de 1570 sendo Viso-Rey D. Luis de Ataíde 
/ escripto por Antonio de Castilho, por mandado d’El Rey nosso Senhor e agora novamente 
reimpresso por Lucas da Sylva de Aguiar. Lisboa Occidental: Na Officina Joaquiniana da 
Música, 1736

4.º; A-D/4; 32 pp., 1 retrato; 205 mm. Encadernação modesta com lombada e cantos em pele 
do séc. XiX; o presente exemplar possui um retrato de D. Sebastião que não vem referenciado 
nas bibliografias consultadas.

 € 50 - 100

SeGUNDA edição, muito rara da mais antiga descrição topográfica de Goa e cidades vizinhas e um dos 
mais raros livros portugueses sobre a Índia, publicado originalmente em 1573 por António Gonçalves.

 Ӭ Pinto Matos, p. 141-142; Travel and Exploration, 454; inocêncio, i, p. 108

55. CATArINA (Fr. Lucas de S.) 
MEMORIAS da Ordem Militar de S. Joaõ de Malta Offerecidas a ElRey Nosso Senhor D. Joaõ 
o V. O Magnifico [...]. Lisboa Occidental: Na Officina de Joseph Antonio da Sylva, 1734

4.º; [], *-***, A-Z, Aa-Zz, Aaa-Eee/4; [32]-408 pp.,  gravura e 1 mapa: il.; 285 mm. Encaderna-
ção inteira de carneira da época um pouco cansada; acidez generalizada, mas gravuras em bom 
estado de conservação.

 € 200 - 300

PrIMeIrA edição do único tomo publicado desta interessante e rara obra dedicada à história da Ordem 
de Malta, sendo um belíssimo exemplo da excelente arte tipográfica portuguesa da primeira metade do 
séc. XViii.

Mandada publicar pela Academia Real da História, vem ornada com vários trabalhos de Fran-
cisco Vieira Lusitano com cabeções alegóricos, florões, capitulares e uma gravura no texto, além de uma 
linda gravura, também da pena do artista, e um mapa desdobrável da ilha de Malta, gravuras que rara-
mente aparecem nos exemplares conhecidos.

Fr. Lucas de Santa Catarina nasceu em Lisboa em 1660 e morreu em 1740, tendo sido frade Do-
minicano e académico da Academia Real de História.

 Ӭ inocêncio, V, p. 202; Palha, 2593; Samodães, 3006

56. CÉSAr ( Júlio Caio)
LIBRO delos comentarios de Gayo Iulio Cesar delas guerras dela Gallia, Africa, y España tambien 
dela ciuil traduzido en Español, nueuavemnte imprimido, y emedado en muchas partes segu el ver-
dadero sentido del autor añadidas muchas cosas, que ayudan ala declaracion del. Dirigido al muy 
magnifico señor Hieronymo Perez Garcia de Oliuan [...]. En Paris: s.n., 1549

8.º; aaa/8, bbb/4, ccc/2 aa-bb, a-z, A-X/8; [30], 343, [9] ff.: il.; 170 mm. Exemplar com falta dos 
fólios b5 e b6 que contém o mapa de Espanha. Encadernação inteira de carneira cansada, lom-
bada em mau estado de conservação; manchado; rasgão na segunda folha do mapa da Gália.

 € 250 - 500

eDIçãO estimada e rara edição desta tradução da obra clássica de Júlio César, segundo Salvá, preferível 
às anteriores porque tem a declaração da divisão da Gália para concordar com a descrição de César à de 
outros autores e uma suma breve da guerra dos franceses, pelas gravuras de arquitectura, máquinas de 
guerra e mapa.

 Ӭ Salvá, 2780

57. CHATeAUBrIAND (François rené Auguste de)
ITINÉRAIRE de Paris a Jérusalem et de Jérusalem a Paris, en allant par la Gréce et revenant par l ’ 
Égypte, la Barbarie, et l ’ Espagne. Seconde Edition en deux tomes. Paris: Chez le Normant, 1812

2 v.: [2], X, 428, [2] pp., 1 mapa; [4, 392 pp.: il.; 215 mm. Encadernações inteiras de pele da época 
cansadas; picos de traça marginais, afectando ligeiramente o mapa; corte das folhas carminado; 
acidez.

 € 100 - 200

SeGUNDA edição deste relato da viagem de Chateaubriand a Jerusalém, ilustrado com um mapa desdo-
brável com a rota da viagem. invulgar.

58. CHÂTeLeT (emilie du)
INSTITUTIONS de Physique. A Paris: Chez Prault fils, 1740

8.º; [], */2; A-Z, Aa-Ff/8, Gg/6, []/1; [4], 450, [28] pp., 1 portada, 11 gravuras: il.; 195 mm. Enca-
dernação inteira de carneira da época; corte das folhas carminado; bom exemplar.

 € 150 - 300

PrIMeIrA edição, muito raro, deste tratado de Emilie du Chatelet, eminente figura da ciência do séc. 
XViii sobre quem Voltaire, um dos seus amantes, disse ser “um grande homem, cujo maior defeito era 
ser mulher”.

Munida de uma extraordinária capacidade intelectual, Emilie du Châtelet cedo se distinguiu nos 
seus estudos, obtendo uma pouco usual educação para uma rapariga do seu estatuto, tendo recebido estu-
dos em latim, italiano, grego e alemão, matemática, literatura e ciência. Depois de casar em 1725, retomou 
os estudos matemáticos em 1733, travando conhecimento com Newton pouco depois. Morreu com 42 
anos depois de dar à luz uma menina.
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Esta sua obra, a segunda na sua bibliografia, foi publicada como uma síntese das novas ideias da 
física e na filosofia com o objectivo de ser estudada por seu filho, então com 13 anos de idade, mas acabou 
por compilar, criticar e sintetizar ideias bastante complexas dos pensadores do seu tempo.

ilustrado com 11 gravuras a talhe-doce fora de texto, assim como uma bonita portada e várias 
vinhetas no texto gravadas com a mesma técnica.

59. CICerO (Tulio) 
LOS Deziseis Libros de las Epistolas, o Cartas de M. Tulio Ciceron, vulgarmente llamadas familiares 
/ traduzidas de lengua Latina en Castellana por el Dotor Pedro Simon Abril [...]. En Barce-
lona: En la Emprenta de iayme Cendrat, 1592

8.º; ¶//8, A-Z, Aa-Zz, Aaa-Lll//8; [8]-455-[1] ff.; 150 mm. Encadernação inteira de carneira 
do século XViii, cansada, títulos em rótulo vermelho a ouro; ferros decorativos com motivos 
vegetalistas na lombada; corte das folhas carminado; humidade; assinaturas de posse do século 
XViii no frontispício.

 € 150 - 300

eSTIMADA edição espanhola traduzida por Pedro Simon Abril. Raro.

60. CIrUeLO (Pedro)
CÕTEMPLACIONES muy devotas sobre los mysterios sacratissimos d la passiõ de nuestro redeptor 
Jesu christo: jutamete con un tratado de la mystica thologia para los deuotos q se han retraydo a la vida 
solitaria cõtemplatiua: cõpuesto por el exceletissimo doctor Pedro ciruelo. Alcalá de Henares: 
s.n., 1542

8.º; A-F/8, G/10; lviii ff.; 250 mm. Bonito exemplar, soberbamente encadernado inteira de 
chagrin com títulos a ouro na lombada e roda de motivos florais nas seixas; dourado por folhas.

 € 1 800 - 3 500

PrIMeIrA edição, raríssima, que Palau não viu, chegando mesmo a afirmar a sua inexistência. A obra é 
composta por duas partes, a primeira mais erudita, sobre a meditação e contemplação dos mistérios do 
Tríduo Pascal, a segunda, com indicações aos pastores para “varões e mulheres simples que não sabem 
letras” e que possui o seguinte título: “Libro dela theologia mystica: en que se hã de exercitar los varones 
y mujeres simples: q no sabe letras: y se hã retraydo a la vida contemplativa solitaria. Aqui se dan reglas 
y artificios para q sepã regirse en sus exercicios spirituales”.

No frontispício gravado a indicação da data é de 1543, mas o colofón difere e possui o seguinte 
texto: “Fue impressa la presente obra de los mysterios de la sacratissima passion de nuestro señor iesu 
christo juntamente con el libro de la mystica theologia: el qual se hizo y fue emprimido en la muy noble 
villa y florentissima vniuersidade de Alcala de Henares a. xxvi. dias del mes de Agosto dl año d. M.D.XL 
ii.

 Ӭ Palau, ii, p. 202

61. COeLHO ( Jerónimo)
DISCURSOS Predicaveis, sobre a Vida, Virtudes, e Milagres do Gigante dos Menores, Hercules 
Portugues, Diuino Athlante S. Antonio. Lisboa: Na Officina de Henrique Valente de Oliveira, 
1663-1669

8.º; 2 v.: 1.º v., §/8, §§/2, A-Z, Aa-Cc/8, Dd/4, E/1, [20], 393, [16] pp.; 2.º v., [], ✠/4, A-V/8, X-Z, 
Aa-Bb/4, Cc/2, [16], 328, [36] pp.; 205 mm. Caderno Aa do segundo volume correspondente a 

60



38 39

folhas de índice fac-similados; encadernações inteiras de carneira não contemporâneas; picos 
de acidez.

 € 50 - 100

PrIMeIrA edição, póstuma. «Cuido que estes livros são mui pouco vulgares, porque ainda não pude 
encontrar algum exemplar” [inocêncio].

 Ӭ inocêncio, iii, p. 260

62. COLAçO ( José Maria Delorme) 
GALLERIA dos Vice-Reis, e Governadores da Índia Portuguesa: Dedicada aos illustres descen-
dentes de taes heroes. Lisboa: Typographia de A. S. Coelho, 1841

[4] pp. 18 est.: il.; 270 mm. Encadernação com lombada e cantos em pele, apenas ligeiramente 
aparado à cabeça com o corte das folhas carminado.

 € 80 - 120

rePrODUçãO dos dezoito retratos existentes nas salas do Palácio do Governo em Pamgim, acompa-
nhada de um resumo histórico sobre os factos mais notáveis de cada um dos Vice-Rei e Governadores 
da Índia. Muito raro e estimado.

63. COLLECÇAÕ de Decretos, Editaes, &c., &c., &c. Lisboa: Na Typographia Rollandiana, 1808

1 v.; 205 mm. Encadernação com lombada em pele; ligeiramente aparado; limpo.
 € 100 - 200

COLeCçãO de decretos, avisos, editais e outros documentos oficiais emitidos por Junot e outras institui-
ções oficiais, igreja Católica Portuguesa, Exército, etc., no período compreendido entre 22 de Outubro 
de 1807 e 16 de Agosto de 1808. Raro.

64. COLLECÇÃO dos Breves Pontificios, e Leys Regias, que foraõ expedidos, e publicadas desde o 
anno de 1741, sobre a liberdade das Pessoas, Bens e Commercio dos Indios do Brasil; dos excessos que 
naquelle estado obraram os Regulares da Companhia denomidada de Jesu; das Reprezentaçoens que 
Sua Magestade Fidelissima fez á Santa Séde Apostolica, sobre esta materia até a expedição do Breve 
que ordenou a Reforma dos sobreditos Regulares [...]. Lisboa: Reimpressa na Officina de Miguel 
Rodrigues, s.d.

1 v. composto por 61 partes com paginação independente; 295 mm. Encadernação inteira de 
carneira da época; corte das folhas carminado; bom exemplar.

 € 250 - 500

COLeCçãO de todas as leis, decretos, sentenças e documentos pontifícios relativos ao processo contra a 
Companhia de Jesus interposto pelo Marquês de Pombal após o atentado contra o Rei D. José. Dividido 
em duas partes, a primeira composta por 21 documentos, a segunda, seu suplemento, composta por 40 
documentos.

Raro.
 Ӭ inocêncio, i, p. 90; BdM2, p. 191

65. COLMeNAr ( Juan Alvarez de)
ANNALES d’ Espagne et de Portugal, contenant tout ce qui s’est passé de plus important dans ces 
deux Royaumes & dans les autres Parties de l ’ Europe, de même que dans les Indes Orientales & 
Occidentales, depuis l ’ établissement de ces deux Monarchies jusqu’à présent. Avec La Description de 
tout ce qu’il y a de plus remarquable en Espagne & en Portugal. Leurs Etat Present, leurs Interets, la 
forme du Governement, l ’ étendue de leur Commerce, &c. A Amsterdam: Chez François l’ Honoré 
& Fils, 1741

4.º; 4 v. em 2 de [4], Xii, 426; [2], 288; [4], 332; [4], 340, [44] pp., 3 mapas, 82 gravs.: il.; 280 mm. 
Encadernações inteiras de pele da época, restauradas; aparado; acidez nas folhas de texto, me-
nos notório nas gravuras e mapas.

 € 1 500 - 3000

eDIçãO de maior formato publicada no mesmo ano que a edição 8.º em 8 volumes, desta obra clássica 
sobre Portugal e Espanha, ilustrada com 82 gravuras, na maioria com duas gravuras por página o que 
prefaz um total de aproximadamente 160 gravuras, e ainda 3 mapas desdobráveis. Muito raro e estimado.

 Ӭ Duarte Sousa, 261; Travel and Exploration, 1146, ambas para a edição 8.º

66. COMBe (William)
A HISTORY of Madeira with a series of twentie-seven coloured engravings, illustrative of the cos-
tumes, manners, and occupations of the Inhabitants of that Island. London: R. Ackermann, 1821

Viii, 18 pp., 27 gravs.: il.; 275 mm. Bonita encadernação com lombada e cantos em pele, ao gosto 
da época; apenas aparado à cabeça com o corte dourado por folhas; limpo.

 € 2 000 - 4 000

PrIMeIrA edição desta bonito livro sobre a ilha da Madeira, sua história, usos e costumes, ilustrado com 
27 águas tintas e uma vinheta no frontispício das quais “vinte e seis das gravuras são deliciosas charges, e 
a última, já sem feição caricatural, representa a fortaleza do ilhéu, o celebrado Loo Fort dos ingleses. O 
frontispício da obra tem uma vinheta que mostra uma vista do Funchal”. Vinte das gravuras vêm repro-
duzidas na História do Trajo popular em Portugal de Alberto de Sousa.
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As gravuras têm os seguintes títulos: West View of Lee Fort; inside of a Cottage; Rural Occupa-
tions; Peasants going to Market; Manner of Cultivating the Ground; A Farmer & his Daughter going 
to Town; Rural Toil; Costume peculiar to some of the Western inhabitants of the island; Fishermen; 
Manner of bringing Wine to Town when clear; Manner of drawing Pipes &c. by means of the Sledge; 
An Accident upon the Road; A Piror of the Order of St. Francis, & a Lay Brother; A Franciscan Friar 
collecting Donations for his Convent; A Franciscan Father on a Journey; Priests in different Attire; Lay 
Sisters of the Order of the Lady of Mount Carmel; A Nun and her Attendant; A Lady & her Servant 
going to Church; Usual Manner of Travelling in Hammocks; Manner of Visiting among the Ladies at 
Funchal; Members of the Senate; Official Dress of the members of the Camera or Senate on the Death 
of the King and Accession of his Successor; An Officer & private of the Garrison of Funchal.

Muito raro e estimado.

67. COMIENÇA la Cronica del serenissimo rey don Juan el segundo deste nõbre. Logroño: Arnao 
Guillen de Brocar, 1517

8.º; ✠/10, A-B, a(8+1), b-z, aa-hh/8, ii/6; [26], ccliiii ff.: il.; 315 mm. Encadernação inteira de pele 
não contemporânea, assinada Rogelio, belamente executada e ricamente decorada a ouro nas 
pastas, lombada e seixas; frontispício restaurado e espelhado; corte das folhas carminado, por 
vezes com aparo excessivo prejudicando os títulos; último fólio com restauro recente reconsti-
tuindo completamente as margens.

 € 30 000 - 60 000

COLOFON: Acaba la cronica del rey don iuan el segundo. corregida por el doctor Lorenço galindez de 
caruajal del consejo del muy alto y muy poderoso el rey don Carlos nuestro señor y su relator referenda-
rio: cathedratico de prima en el studio de Salamanca. impressa en la muy noble y leal ciudad de Logroño 
por mandado de su alteza: por Arnao guillen de Brocar su impressor. A .x. dias del mes de Otubre Año 
de mil.cccccxvij. Deo gratias.

PrIMeIrA edição, rArÍSSIMA, desta magnífica obra da arte tipográfica mundial, impressa por Arnao 
Guillen de Brocar, tipógrafo francês do séc. XVi que realizou todo o seu trabalho em Espanha, impressor 
régio precisamente a partir desta obra.

Considerado por Salvá como o livro que com maior magnificência e perfeição imprimiu Brocar, a 
obra é composta, na sua maioria a duas colunas em caracteres góticos, impressos a negro e vermelho, está 
ilustrado com lindas capitulares da qual se destaca a primeira do texto, de maiores dimensões e com mais 
um retrato de D. João ii, assim como as seguintes gravuras: portada representando D. João ii; no verso 
do fólio ✠10 um representação de página inteira do Calvário com Maria e o Apóstolo, assinada “i.D.”; 
no verso do fólio B8, imediatamente anterior à primeira página de texto, uma linda gravura, também de 
página inteira, representando D. João ii a cavalo, ladeado por oito pequenos retratos de Dona Maria, D. 
Enrique, D. Catalina, D. Leonor, D. isabel, D. Alonso, D. isabel e Fr. Vicente.

No final do volume vem a marca tipográfica identificada por Norton como ‘E’ das de Brocar tendo 
sido nesta obra que pela primeira vez a utilizou. Dividida ao meio pela inscrição “iNiMiCi HOMiNiS 
DOMESTiCi EiVS” tem, na metade superior um cruz adornada com os símbolos da Paixão de Cristo, 
uma caveira aos pés, um túmulo no primeiro plano e um homem ajoelhado ligeiramente à esquerda; 
na metade inferior, um escudo pendurado numa árvore com um javali de pé sobre o monograma ‘AG’, 
ladeado por dois anjos.

A obra começa com a morte de Henrique iii e termina com a morte de D. João ii, organizada 
por anos, por sua vez subdivididos em capítulos. Segundo Salvá, a obra foi escrita colectivamente por 
Alvar García de Santa María, Juan de Mena, Juan Rodriguez del Padron, Pedro Carrillo de Albornoz, Fr. 
Lope de Barrientos e Mosen Diago de Valera, tudo compilado por Fernan Pérez de Guzman e publicado 
por Galindez de Carvajal, ou seja, nas palavras de Salvá, “los hombres más distinguidos del siglo XV 
contribuyeron á la composicion y mejora de esta obra”, considerando a “Crónica mas puntual y la más 

67



42 43

segura cuantas se conservan antiguas”.
Arnao Guillen de Brocar começou os seus trabalhos tipográficos em Pamplona, em 1490, impri-

mindo nessa data o Missal de Pamplona, sendo o último trabalho nessa cidade de 1501, instalando-se 
de seguida em Logroño. Aqui publicou a primeira edição da gramática latina de Nebrija, tendo sido o 
seu único editor durante os dez anos seguintes. Escolhido pelo Cardeal Jiménez para ser impressor da 
Universidade de Alcalá. Em 1511 imprime o primeiro trabalho nessa cidade, reabrindo já em 1517 a sua 
imprensa de Logroño para imprimir a ‘Crónica’, executada a mando real. Como impressor real, passou 
então para Valladolid e Toledo conhecendo-se trabalhos nessas cidades de 1515 a 1519 e de 1518 a 1521, 
respectivamente. Faleceu em Alcalá, provavelmente em 1524 deixando inúmeros trabalhos que hoje é 
possível serem-lhe atribuídos graças ao vasto material tipográfico que utilizou.

Haebler intitula esta obra como “a masterpiece of typography”.
 Ӭ Salvá, 3117; Norton, 427 e sobre o tipógrafo, p. 159; Haebler, Early Printers, p. 49 e p. 119; Palau, ii. p. 
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68. COMMENTARII Colegii Conimbricensis Societatis Iesu. In Quatuor Libros de Coelo, Meteorologi-
cos & Parva Naturalia, Aristotelis Stagitaritae [...]. Coloniae: impensis Lazari Zetzneri, 1596

4.º; [4] ff., 548 col., [11, 1 br.] ff., [2] ff., 144 col., [4] ff., [2] ff., 102 col., [3] ff., [3] ff., 96 col., [3] 
ff.; 235 mm. Encadernação inteira de pergaminho da época; dizeres escritos no corte das folhas 
da época; alguma acidez e manchas de humidade.

 € 500 - 1 000

COMeNTárIOS dos Jesuítas de Coimbra sobre as obras de Aristóteles, publicada em grego e latim a 
duas colunas. Raro.

69. COMPENDIO de Arithmetica, para uso das primeiras escolas; / composto por ***. Lisboa: Na 
Nova impress. da Viuva Neves e Filhos, 1817

XVi, 80 pp.; 145 mm. Encadernação inteira de pele da época; alguma acidez; pertence manus-
crito da época nas folhas de guarda; fólios do prólogo mal encadernados; ex-libris de Francisco 
de Paula Leite Pinto.

 € 20 - 40

CUrIOSO manual de aritmética para o ensino nos primeiros anos de escolaridade.

70. COMPENDIO Historico do Estado da Universidade de Coimbra no Tempo da Invasão dos Denom-
inados Jesuitas e dos Estragos feitos nas Sciencias e nos Professores, e Directores que a Regiam pelas 
Maquinações, e Publicações dos Novos Estatutos por elles Publicados. Lisboa: Na Regia Officina 
Typografica, 1771

4.º; [ ]/1, */8, [ ]/1, A-Z, Aa-Vv/4, Xx/2, a-p/4, q/2, []/1; [2]-XVi-[2]-348-124-[4] pp.; 290 mm. 
Encadernação em pergaminho da época restaurada; fólios preliminares com manchas de humi-
dade com perda de suporte no frontispício; nada aparado.

 € 200 - 400

PrIMeIrA edição desta curiosa obra contra os Jesuítas, segundo José dos Santos atribuída a D. Francisco 
de Lemos de Faria Pereira Coutinho e a seu irmão José Pereira Ramos de Azevedo Coutinho.

 Ӭ Bib.Geral, 1194; Samodães, 816, 2.ª ed.

71. COMPENDIUM Doctrinae Christianae idiomate Barmano Sive Bomano. Romae: s.n., 1776

8.º; A-B/8, C/6; [42], [2 br.] pp. numeradas em birmanês; 200 mm. Encadernação inteira de 
pele moderna; frontispício espelhado; no restante bom exemplar.

 € 800 - 1 500

MUITO raro e curioso tratado resumido da doutrina cristã, escrita em Birmanês para a educação cristã 
daquele povo asiático.

72. COMPROMISSO que Ordenou para melhor governo a devota Congregação dos Irmãos de N. Se-
nhora das Mercês, e Redempção de Cativos, eregida nesta Corte, e Cidade de Lisboa Occidental na 
Paroquial Igreja de S. Nicolao. Lisboa Occidental: Na Officina de Pedro Ferreira, 1737

fólio; []/3, *, A-L/2; [52] pp.; 290 mm. Encadernação inteira de pele marmoreada com títulos a 
ouro na pasta anterior; corte das folhas carminado; um pouco manchado.

 € 80 - 150

rArO compromisso referente à organização da Ordem de Nossa Senhora das Mercês e Redenção dos 
Cativos, fundada em 1218 por S. Pedro Nolasco em Espanha, tendo obtido grande expansão no conti-
nente americano, especialmente no Brasil, após a chegada de Cristóvão Colombo àquele continente.

73. CONSTANTINO (Manuel)
HISTÓRIA da Ilha da Madeira / versão portuguesa do Padre João Baptista de Afonseca; prefa-
ciada e anotada por Fernando Augusto da Silva. Funchal: Tip. do Diário da Madeira, 1930

Viii, 40 pp., 1 est.: il.; 250 mm. Encadernação com lombada e cantos em pele; corte superior 
das folhas carminado; conserva as capas de brochura; dedicatória do prefaciador no ante-rosto.

 € 20 - 30

PrIMeIrA edição portuguesa desta obra publicada originalmente em Roma, 1599, em língua latina. in-
vulgar.
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74. CONSTITVIÇÕES Synodaes do Bispado do Fvnchal / feytas & ordenadas por Dom ieronymo 
Barreto, Bispo do dito Bispado. Em Lisboa: Por António Ribeiro, 1585

8.º; a, A-L/8, M/6; [16], 188 pp.; 275 mm.Exemplar em muito bom estado de conservação, 
encadernação inteira de pergaminho da época em bom estado, apenas com as folhas de guarda 
substituídas, em caixa em tela recente; folhas de texto de forma geral limpas, apresentando uma 
ténue mancha de humidade marginal em alguns fólios; assinatura de posse na folha de guarda.

 € 1 000 - 2 000

PrIMeIrA edição. Constituições aprovadas em Sínodo celebrado em 1578 e convocado por D. Jerónimo 
Barreto, então bispo daquela Diocese, mais tarde mandadas reimprimir pelo seu sucessor D. Luís de 
Figueiredo de Lemos e impressa em Lisboa por Pedro Craesbeeck em 1601. Muito rara.

 Ӭ inocêncio, ii, p. 102; Anselmo, 967; Pinto de Matos, p. 174; D. Manuel, 185.

75 COrreA ( João Medeiros) 
PERFEITO Soldado, e Politica Militar [...] / composto pello Doctor [...]. Lisboa: na Officina de 
Henrique Valente de Oliveira, 1659

8.º; ¶, A-L/8, M/10; [16], 192 [aliás 196] pp.; 190 mm. Com falta do retrato que não consta na 
maioria dos exemplares. Encadernação inteira de percalina moderna com reprodução do fron-
tispício na pasta anterior; corte das folhas pintado; alguma acidez.

 € 80 - 150

rArO título da bibliografia militar portuguesa. João Medeiros Correa, formado em Direito Canónico, 
foi Corregedor da comarca de Miranda e Auditor geral do Exército na província do Alentejo. Este 
seu livro, obra muito pouco vulgar, nas palavras de inocêncio, é “erudita na sua especialidade. O au-
tor mostra-se assás instruído na matéria que tractou, confirmando as suas doutrinas com exemplos a 
propósito, e geralmente frisantes”.

 Ӭ inocêncio, iii, pp. 417-418; BdM2, i, 182

76. [COrreIA (Natália)] 
ANTOLOGIA de Poesia Portuguesa Erótica e Satírica: (dos Cancioneiros Medievais à Actuali-
dade) / Selecção, prefácio e notas de Natália Correia, ilustrações de Cruzeiro Seixas.. Lisboa: 
A frodite, [1966]

552 pp., 6 est.: il.; 195 mm. Tiragem especial  de 500 exemplares, numerada e assinada, da qual 
este é o número 25, com dedicatória da autora e do ilustrador a Melo e Castro agradecendo pela 
sua “corajosa colaboração”. Brochado.

 € 100 - 200

PrIMeIrA edição desta obra proibida pela censura do Estado Novo que reúne poemas portugueses 
eróticos e satíricos desde as cantigas de escarnho e maldizer até aos poetas contemporâneos como Melo e 
Castro, Luís Pacheco, Herberto Helder, Dórdio Guimarães, António Ramos Rosa, entre muitos outros.  
Com as ilustrações de Cruzeiro Seixas que não foram incluídas nalguns exemplares. Muito procurado.

77. CORREIO (O) Macaense: semanário político, litterario e de notícias. - V. 1, n. 1 (2 Dez 1883) - v.1, 
n. 52 (24 Ago 1884). Macau: Typographia do Correio Macaense, 1884
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52 nums. em 1 v.; 345 mm. Encadernação com lombada em pele da época, modesta; aparado, 
mas com boas margens; acidez.

 € 150 - 300

PrIMeIrO volume desta raríssima publicação periódica impressa em Macau, cujo principal redactor 
foi A. da Silva Teles e que procurou noticiar os vários acontecimentos relacionados com a vida pública 
de Macau, Portugal e do mundo. À colecção da Biblioteca Nacional parece faltar este primeiro volume. 
Muito raro.

 Ӭ BN Revistas s.XiX, 1384

78. COSTA (Agostinho rebelo da) 
DESCRIPÇAÕ Topografica, e Historica da Cidade do Porto [...]. Enriquecida com Estampas, e 
Mappas curiosos, que a ornaõ. Porto: Na Officina de Antonio Alvarez Ribeiro, 1789

8.º; */6, *, *3, A-Z/8, Aa/6; Xii-XXXii-374-[6] pp., 4 grav.: il.; 210 mm. Encadernação inteira 
de pele moderna; corte das folhas carminado; ligeira acidez; gravura da vista da cidade do Porto 
restaurada com reconstituição à pena da zona cuperior central.

 € 400 - 800

CUrIOSO e bonito roteiro da Cidade do Porto do século XViii, ilustrado com quatro gravuras (e não 
3 como afirma inocêncio) desdobráveis com os seguintes títulos: 1. Provincia de Entre Douro e Minho; 
2. Vista da Cidade do Porto; 3. Plano que mostra a Ordem com que os Desembargadores da Cidade 
do Porto Despachão em Relação; 4. Planta Geográfica da Barra da Cidade do Porto. Com um capítulo 
preliminar intitulado “Descripção Preliminar da Provincia d’ Entre-Douro e Minho”. Raro e estimado.

 Ӭ inocêncio, i, p. 22

79. COSTA (António rodrigues da) & MASCAreNHAS ( José Freire de Monterroio)
RELAÇAM dos Progressos das Armas Portuguezas No Estado da India no anno de 1713 [e 1714], 
sendo Vice-Rey, e Capitam General do mesmo Estado Vasco Fernandes Cesar de Menezes. Lisboa: 
Na Officina de Pascoal da Silva & Real Deslandesiana, 1715-1716

4.º; 4 v.; 22, 20, 16, 18, [2] pp.; 195 mm. Primeira parte da segunda edição de 1716, restantes da 
primeira. Encadernação inteira de pele recente, decorada com filete simples a ouro e rótulo 
grená com títulos a ouro na pasta anterior; corte das folhas carminado.

 € 200 - 400

COLeCçãO completa desta relação que trata dos acontecimentos mais importantes ocorridos nos anos 
de 1713 e 1714 no governo da Índia portuguesa, sendo seu Vice-Rei Vasco Fernandes César de Menezes.

A primeira parte, editada originalmente em 1715, foi escrita por António Rodrigues da Costa, 
tendo a obra sido continuada por José Freire de Monterroio Mascarenhas, principal redactor da Gazeta 
de Lisboa durante mais de 40 anos. Raro.

 Ӭ inocêncio, i, p. 258; iV, p. 343; Samodães, 1321

80. COSTA ( José Daniel rodrigues da) 
A AFFLICÇÃO dos Portuguezes desafogada em lágrimas pela sentida falta da sua soberana a sempre 
memorável Senhora Dona Maria Primeira. Lisboa: Na impressão Regia, 1816. 12 pp.; 210 mm. 

Junto com:
— QUEIXAS à Fortuna. Lisboa: Na impressão de João Nunes Esteves, 1823. 16 pp.; 210 mm.

Junto com:
— A MURMURAÇÃO entre hum Doutor velho - hum Capitão - hum Frade - hum Poeta - e hum 
Taful - sentados no Passeio Público. Lisboa: Na Nova Typographia Silviana, 1825

Vi, 34 pp.; 210 mm. Encadernações inteiras de pele com rótulo na pasta anterior, excepto 
primeiro folheto, também encadernado em papel pintado à mão com rótulo na lombada.

 € 30 - 60

rArO conjunto de folhetos da vasta obra do autor. Nascido em 1757, José Daniel Rodrigues da Costa é 
natural de Leiria tendo vindo para Lisboa em tenra idade. Não conseguindo obter graus académicos su-
periores por falta de capacidade financeira, foi escrivão de notas em Portalegre, ajudante das ordenanças 
em Alenquer e promovido a Major da Legião nacional do Paço da Raínha.

Segundo inocêncio, Rodrigues da Costa era muito dado ao bom humor e todos aplaudiam “os 
seus chistes e ditos naturalmente engraçados e satíricos”. Faleceu em 1832, pouco depois de ter recebido 
uma pensão anual de D. Miguel, de quem era partidário.

 Ӭ inocêncio, iV, p. 304

81. COUTINHO (Gonçalo)
DISCVRSO da Iornada de D. Gonçalo Covtinho à villa de Mazagam, e sev governo nella / com-
posto pello mesmo D. Gonçalo Covtinho. Em Lisboa: Por Pedro Craesbeeck, 1629

8.º; ✠/4, A-X/8, Y/4; [4], 174 ff.; 190 mm. Encadernação inteira de pele da época bastante 
cansada e com cortes; ligeiramente aparado; acidez.

 € 200 - 300

PrIMeIrA edição desta obra raríssima sobre a viagem e governo de D. Gonçalo da Cunha em Mazagão. 
Obra de grande estima, logo na aprovação do Santo Ofício é elogiado por Fr. Melchior d’ Abreu que 
escreve “é tão douto, e de tão excelente estilo que bem o podem seguir, e imitar todos os que se prezam de 
bons historiadores”, referindo-se-lhe, também, António de Sousa Macedo no seu “Flores de Espanha”.

D. Gonçalo Coutinho, amigo pessoal de Luís de Camões e seu admirador a quem recebia amiúde 
em sua casa, homem de estudo, acabou por ser chamado para o governo da praça de Arzila primeiro e 
depois Mazagão, tendo sido eleito governador e capitão general daquela praça africana “onde sempre 
triunfou da astucia armada, e desarmada dos mouros coroando-se com duplicados louros assim nos con-
flictos terrestres como nos combates marítimos” [Barbosa].

 Ӭ Barbosa, ii, p. 392; inocêncio, iii, p. 155; Vilhena, ii, 37; Samodães, 945, com falta do frontispício.

82. COUTO (Diogo do) 
OBSERVAÇÕES sobre as principaes Causas da Decadencia dos Portuguezes na Asia / Escritas por 
Diogo do Couto, em Forma de Dialogo, com o Titulo de Soldado Pratico. - Publicadas de 
Ordem da Academia Real das Sciencias de Lisboa, por António Caetano do Amaral. Lisboa: 
Na Offic. da Acad. Real das Sciencias, 1790

8.º; XVi, 162, 110 pp.: 215 mm. Encadernação com lombada em pele; apenas ligeiramente apara-
do á cabeça. Bom exemplar.

 € 50 - 80

PrIMeIrA edição deste importante escrito de Diogo do Couto, conhecido como o Soldado Prático, que 
trata dos abusos e males que se haviam introduzido no governo do Estado da Índia. Raro e estimado.

 Ӭ inocêncio, ii, p. 156
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83. CrASSeT ( Jean) 
HISTÓRIA da Igreja do Japão [...] / escreveo-a em Fracez o P. [...]; e vertida em portuguez por 
D. Maria Antonia de S. Boaventura e Menezes. Lisboa: Na Officina de Manuel da Sylva, 1749

8.º; 3 v.; 1.º v.: §-§§/8, §§§/4, A.Z, Aa-Rr/8, Ss/2, [24], 642, [2 br.] pp., 1 mapa, 4 gravs; 2.º v.: 
§/4, §§/2, A-Z, Aa-Mm/8, [12], 560 pp.; 3.º v.: ¶/4, ¶¶/2, A-Z, Aa-Rr/8, Ss/2, [12], 644 pp.: 
il.; 200 mm. Encadernações não uniformes da época bastante cansadas; exemplar com várias 
manchas de humidade e acidez, os primeiros fólios do primeiro volume e o terceiro volume 
mais afectado; gravuras em bom estado de conservação.

 € 600 - 1 200

O JeSUÍTA Jean Crasset (1618-1692), autor de inúmeros trabalhos ascéticos, ingressou na Ordem em 1638, 
tendo logo de seguida tornado-se Professor de Humanidades e Filosofia. A obra vem ilustrada com um 
mapa e quatro gravuras com os seguintes títulos: 1. Retrato de hum Cidadão, Traje de duas pessoas no-
bres; 2. Retrato de hua Sra. Nobre, Sra. Nobre vestida de luto, Chappeo de Sol de Sra. Nobre; 3. Parte do 
Palácio do Emperador; 4. Throno do imperador. inocêncio apenas refere três gravuras. Raro e estimado.

 Ӭ inocêncio, Vi, p. 135; Samodães, 954, o exemplar descrito não possuía as gravuras.

84. CrUZ (Fr. Gaspar da)
TRACTADO em que se contam muito por extenso as cousas da China, com suas particularidades, e 
assi do Reyno Dormuz / composto pelo padre [...]. - Segunda edição. Lisboa: Na Typographia 
Rollandiana, 1829

196 pp.; 155 mm. Encadernação inteira de pele marmoreada moderna, decorada com simples 
filete nas pastas e ferros florais a ouro na lombada, além dos títulos em rótulo grená; corte das 
folhas carminado; cortes de traça no topo dos fólios, restaurados, alguns afectando ligeiramente 
o texto; ex-libris de Miguel de Faria.

 € 80 - 150

SeGUNDA edição, muito rara, desta obra clássica, impressa pela primeira vez por André de Burgos, 
Évora, 1570. Segundo inocêncio, esta segunda edição foi publicada junto com a reimpressão de 1829 das 
Peregrinações de Fernão Mendes Pinto e não teria sido incluída a Relação das Crónicas dos Reis de 
Ormuz. No entanto, este nosso exemplar, além dos 29 capítulos da obra, inclui também a dita relação 
que foi publicada na primeira. Trata-se, portanto, de um erro de inocêncio provavelmente por não ter 
visto nenhum exemplar.

Sobre a obra, esclarece inocêncio: “Posto que no seu aviso aos leitores ele modestamente lhes 
declara que não esperem achar na sua obra abundância de eloquência, e ornamento ou composição de 
palavras, nem uma nem outra coisa faltam a este livro, que por isso mereceu a Fr. Luís de Sousa, juíz tão 
competente na matéria, o título que este lhe dá, de bem escrita relação”.

Fr. Gaspar da Cruz, dominicano, foi natural de Évora, tendo percorrido a China e a Índia como 
missionário. Regressou a Portugal em 1569 e, contagiado pela peste, dela morreu em Setúbal em 1570.

 Ӭ inocêncio, iii, p.128

85. CUNHA (Troillo de Vasconcelos da) 
JUSTINO Lusitano: ou Tradvcçam de Jvstino da Lingoa Latina para a Portugueza; Em que o seu 
Author descreveo as Historias do Mundo recopilando nos quarenta e quatro Livros, que vaõ neste, 
outros tantos Volumes, em que as escreveo Trogo Pompeio. Offerecido A’ Serenissima Rainha Nossa 
Senhora D. Marianna de Austria. / Author Troillo de Vasconcelos da Cunha. Lisboa Occiden-
tal: Na Officina de Anton io Manescal, 1726
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6.º; ¶-¶¶¶6, A-Z6, Aa-Uu6; [36]-514-[2 br.] pp.; 295 mm. Encadernação inteira de carneira da 
época cansada e atacada pela traça; miolo apenas com ligeira acidez.

 € 80 - 150

O autor desta obra nasceu no Funchal e morreu em Lisboa em 1729, tendo sido um alto funcionário do 
Estado. Esta é, ao que parece, a primeira tradução para português deste texto clássico latino. Encaderna-
ção inteira de carneira da época. Raro.

 Ӭ inocêncio, Vii, p. 388

86. D’ALeMBerT ( Jean le rond)
ESSAI d’une Nouvelle Theorie de la Résistance des Fluides / par M. d’Alembert. A Paris: Chez 
David l’aîné, 1752

4.º; a-e/4, f/3, A-Z, Aa-Cc/4, Dd/2; xlvi, 212 pp., 2 gravs.: il.; 220 mm. Encadernação inteira de 
pele da época, ligeiramente cansada; corte das folhas carminado; limpo.

 € 200 - 400

PrIMeIrA edição, muito rara, ilustrada com duas gravuras desdobráveis.

87. DALrYMPLe (Alexander)
VOYAGES dans la Mer du Sud, par les Espagnols et les Hollandois. Ouvrage traduit de l’Anglois 
de M. Dalrymple par M. de Fréville. A Paris: Chez Saillant & Nyon; Pissot, 1774

[]/2, a, A-Z, Aa-Hh/8; [4], XiV, [2], 502, [2] pp., 3 mapas desdobráveis; 205 mm. Bom exemplar, 
encadernado inteira de pele da época; corte das folhas carminado.

 € 200 - 400

TrADUçãO francesa da obra publicada originalmente em dois volumes em 1770 e 1771, e onde o autor 
transcreve vários relatos de viagens relacionados com os descobrimentos entre a América do Sul e Nova 
Guiné. Raro.

 Ӭ Sabin 18338 (para a primeira edição) e 18344.

88. DAMIANO (Pedro)
LIBRO da Imparare Giocare à Scachi, et de bellissimi Partiti, Reuisti & recoretti, & con summa sili-
gentia da molti famosissimi Giocatori emendati. In lingua Spagnola, & Taliana, nouamente Stam-
pato. s.l.: s.n., s.d.

8.º; A-H/8, 64 ff.: il.; 145 mm. Encadernação modesta em percalina; corte das folhas dourado; 
aparado, afectando ligeiramente a gravura do frontispício; ex-libris de Lord Halifax.

 € 400 - 800

eDIçãO do século XVi, uma das não datadas, portanto posterior a 1524, de um livro clássico da literatura 
xadrezista.

Editada pela primeira vez em 1512, esta compilação por Pedro Damiano foi o primeiro que es-
creveu um tratado para facilitar o estudo do xadrez e inclui neste seu livro um capítulo sobre a forma de 
jogar de olhos vendados.

Está ilustrado com gravuras abertas em madeira, logo no frontispício com a representação de dois 
jogadores, seguida da reprodução das várias peças e de cerca de noventa representações de tabuleiros. 
Texto escrito em italiano e em espanhol. Muito raro.

89. DECRETOS Determinações do Sagrado Concilio Tridentino, q deue ser notificadas ao pouo, por 
serem de sua obrigaçam, E se hão de publicar nas Parochias. Por mandado do serenissimo Cardeal If-
fante D. Henrique, Arcebispo de Lisboa. Foy accrescentada esta segunda edição por mandado do dito 
Senhor, com os capitulos das confrarias, hospitaes & administradores delles: que pera facilmente se 
sabere notamos cõ este final. Em Lisboa: per Francisco Correa, Aos quinze de Outubro. Anno de 
1564

8.º; A-D/8; [32] ff.; 200 mm. Encadernação inteira de marroquim vermelho, decorado com 
duplo filete a ouro nas pastas e título a ouro na lombada; frontispício restaurado com ligeira 
perda de suporte com prejuízo de texto; manchas de humidade.

 € 1 000 - 1 500

rArÍSSIMO. Obra mandada publicar pelo Cardeal D. Henrique e que se desconhece ter existido outra 
edição anterior às várias variantes publicadas neste ano de 1564, apesar da indicação de “acrescentada esta 
segunda edição”. É pouco provável que ela tenha existido, até porque, apesar de os trabalhos do Concílio 
de Trento se terem iniciado no ano de 1545, com numerosas sessões importantes (desde logo a reafirma-
ção do Credo de Niceia-Constantinopla) só terminaram em 1563.

Ao compulsarmos os vários bibliógrafos pudemos apurar quatro edições do mesmo ano e que 
pouco diferem entre si. A primeira, impressa em Lisboa, por Francisco Correa, a 18 de setembro; a se-
gunda, em Braga, por António de Mariz, a 14 de outubro; a terceira, a presente, em Lisboa, por Francisco 
Correa, a 15 de outubro; e finalmente a quarta, em Coimbra, por João Barreira, a 4 de dezembro, todas 
do mesmo ano de 1564.

Provavelmente as múltiplas impressões tiveram por fundamento a divulgação das doutrinas 
aprovadas no Concílio Tridentino e que o Cardeal D. Henrique queria ver publicadas e do conhecimento 
de todo o país o mais rapidamente possível.

 Ӭ D. Manuel, 322; Anselmo, 473; Barbosa, ii, p. 441; inocêncio, ii, p. 129; iX, p. 108; X, p. 386

90. DeLLON (Gabriel)
RELATION de l ’ Inquisition de Goa. A Paris: Chez Daniel Horthemels, 1688

12.º; */8, a-L/12; [16], 251, [13] pp.; 6 gravs: il.; 160 mm. Encadernação inteira de carneira um 
pouco cansada; corte das folhas pintado; limpo; Ex-libris de Álvaro Cassuto na guarda e ex-
libris heráldico em selo branco da mesma biblioteca no frontispício.

 € 300 - 600

BONITA edição, cremos que a segunda, deste importante e estimado trabalho de Gabriel Dellon, um 
médico que partiu para a Índia em 1668. Foi durante o tempo em que exercia a prática médica em Damão 
que foi preso pela inquisição, tendo sido, em 1674, julgado e condenado a servir nos navios portugueses 
de regresso a Lisboa. Na capital o seu julgamento foi revisto e anulada a sentença, regressando a França 
em 1677.

Este seu livro é o relato da sua experiência que inclui um relato da Baía, lugar onde passou na 
viagem de Goa para Lisboa, descrevendo as principais cidades, clima, produção de tabaco, bananas, 
laranjas e outras, arquitectura e o mercado de escravos, etc. A obra foi proibida em Portugal. Muito raro.

 Ӭ BdM2, p. 254

91. DIAZ De TOLeDO (Pedro)
PROUERBIOS y Sentencias de Lucio Anneo Seneca, y de Don Yñigo Lopez de Mendoça, Marques 
de Santillana / Glosados por el Doctor Pedro Diaz de Toledo. En Anvers: En casa de iuan 
Steelsio, 1552
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8.º; A-Z, Aa-Kk/8; [16], 239, [9] ff.; 145 mm. Encadernação inteira de pergaminho  da época, 
restaurada; corte das folhas carminado; acidez e manchas.

 € 200 - 400

rArA edição da compilação realizada por Pedro Diaz de Toledo.
 Ӭ Palau, Vi, p. 492

92 DIAZ DeL CASTILLO (Bernal)
HISTORIA Verdadera de la Conqvista de la Nueva-España. escrita por el Capitan Bernal Diaz del 
Castillo, uno de sus Conquistadores. Sacada a Lvz por el P. M. Fr. Alonso Remon. En Madrid: en 
la imprenta del Reyno, 1632

8.º; ¶/6, A-Z, Aa-Hh/8, ii/6, */6; [6], 254, [6] ff.; 290 mm. Encadernação inteira de pele da 
época; corte das folhas carminado; aparo, por vezes excessivo, afectando os títulos; manchado e 
com acidez; pequeno trabalho de traça marginal junto ao festo.

 € 1 500 - 3 000

PrIMeIrA eDIçãO, primeira tiragem, com o frontispício tipográfico, muito mais rara que a segunda 
tiragem com frontispício gravado, da que é considerada uma fonte fundamental para a história da con-
quista do México.

Diaz del Castillo participou em várias das expedições chave dos conquistadores espanhóis. Jun-
tou-se a uma pequena força expedicionária sob o comando de Hermando Cortés e foi uma testemunha 
da épica conquista do México de 1519 a 1521. Em 1524 acompanhou Cortés às Honduras.

Esta obra foi escrita entre 1552 e 1557. Em oposição à que tinha sido publicada por Lopez de 
Gomara, capelão da expedição de Cortés, a descrição de Diaz del Castillo constitui, talvez, a principal 
autoridade para a história da conquista.

Raríssimo e valioso.
 Ӭ Sabin, 19978; Palau, iii, p. 49; Salvá, 3308

93. DUFOUr (Philippe Sylvestre)
TRAITEZ Nouveaux & curieux du Café, du Thé et du Chocolate. Ouvrage également necessaire aux 
Medecins, & à tous ceux qui aiment leur santé. Seconde Edition. A Lyon: Chez Jean Baptiste 
Deville, 1688

12.º; a, A-S/12, T/8, V/4; [24], 444, [12] pp., 1 grav.: il.; 165 mm. Encadernação inteira de carneira 
da época, cansada; corte das folhas carminado; acidez.

 € 300 - 600

SeGUNDA edição, rara, deste interessante tratado sobre o café, chá e chocolate, ilustrado com uma por-
tada e uma gravura de página inteira para cada um dos tratados, sendo uma delas fora de texto e as 
restantes no texto.

94. DUMOUrIeZ (Charles-François)
ÉTAT Présent du Royaume de Portugal en l ’ Année MDCCLXVI. A Lausanne: Chez François 
Grasset, 1775

12.º; †/6, */2, A-M/12, N/8; XVi, 304 pp.; 175 mm. Bom exemplar, encadernado em pergaminho 
da época; corte das folhas pintado.

 € 100 - 200
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PrIMeIrA edição desta obra que nos relata a situação portuguesa em 1766, com destaque para a situação 
política, onde o Marquês de Pombal governa, e para o Terramoto de 1755 referido num dos capítulos. 
Raro.

 Ӭ Duarte Sousa, i, 369

95. eLIOT (William Granville) 
A TREATISE on the Defence of Portugal, with a Military Map of the Country; to wich is added, a 
sketch of the manners and customs of the inhabitants, and Principal events of the Campaigns under 
Lord Wellington. - The Second Edition, with considerable additions. London: Printed for T. 
Egerton, Miltiary Library, 1811

1 mapa, Viii, 304 pp., 5 mapas: il.; 220 mm. Encadernação inteira de carneira da época com 
lombada reconstituída; super-libros com as armas dos Condes de Dartmouth; ex-libris de 
Manuel Paço de Arcos; ligeira acidez.

 € 300 - 600

OBrA raríssima da bibliografia da Guerra Peninsular. Esta segunda edição saiu no mesmo ano da 
primeira, mas é muito mais estimada pois além dos acrescentos no texto, possui cinco mapas que não 
foram inseridos na primeira. Os mapas são: i: A New Military Map of Portugal drawn by Capt.n Eliot; 
ii: Survey of the Environs of Lisbon with Ld. Wellington Lines; iii: Sketch of the Attack upon the 
French Position at Zambieira on the Heights at Rolica; iV: Sketch of the Action between the British & 
French Forces at Vimiera in Portugal; V: General Plan of the Routes of the Armies before & after the 
Battle of Talavera; Vi: Olan of the Battle of Bussaco. Muito raro.

96. ESPEJO de Conciencia q trata de todos los estados assi ecclesiasticos como reglares pa regir y examinar 
sus cõciecias. Toledo: Gaspar de Àvila, 1525

8.º; a-z, A-D/8, E/9; CCXXiX, [4] ff.; 305 mm. Encadernação em pergaminho moderna; corte 
das folhas carminado; ocasionais restauros; anotações manuscritas coevas.

 € 1 500 - 3 000

COLOFON: A Gloria e alabança de nuestro redemptor Jesy christo. Aqui se acaba el presente libro lla-
mado Espejo de conciencia agora nueuamete impresso & corregigo en la ymperial ciudad de Toledo por 
Gaspar de auila. A costa dl honrado varõ Juã thomas fauario milanes vezino de la ciudad de Segouia. A 
doze dias del mes de Julio. Año de mil e quinientos e veynte y cinco años.

rArA edição que saiu pela primeira vez impressa por Arnao de Guillen de Brocar em 1507, seguindo-se 
outras durante o século XVi.

Atribuída, segundo Palau, a Fr. Juan Bautista Viñones, a obra contém inúmeros ensinamentos 
morais, políticos e religiosos, destacando-se os que tratam sobre as relações entre senhores e vassalos, 
marido e mulher, reis e principes, virtudes reais, impostos ilícitos aos vassalos, apologia ao baptismo for-
çado dos judeus, touradas, caça, actividades militares, etc.

 Ӭ Palau, iii, p. 144

97. eSTeVãO (Tomaz)
GRAMMATICA da Lingua Concani, composta pelo Padre Thomaz Estevão, e accrescentada por 
outros Padres da Companhia de Jesus. Segunda impressão, correcta e annotada: a que precede 
como introducção A Memória sobre a distribuição Geographica das Principais Linguas da 
Índia, por Erskine Perry, e o Ensaio Histórico da Língua Concani pelo editor. Nova-Goa: Na 
imprensa Nacional, 1857

CCXXXVi, [2], 252, [2] pp.; 205 mm. Encadernação com lombada em pele, cansada; corte su-
perior das folhas carminado; acidez.

 € 80 - 150

SeGUNDA edição desta obra, a primeira escrita em português sobre a língua concani da Índia, de conhe-
cimento indispensável para a evangelização levad a cabo pelos irmãos Jesuítas.

Publicada por iniciativa de Cunha Rivara, esta segunda edição reproduz o texto da primeira pu-
blicada em 1640, impressa em Rachol no Colégio de Santo inácio, e vem acrescentada com dois estudos 
muito interessantes, o primeiro sobre as principais línguas da Índia e a segunda, de autoria do próprio 
editor, sobre a história da língua Concani que, posteriormente o fez publicar isolado. Muito raro.

O Pe. Tomás Estevão, de naturalidade inglesa e de seu nome Thomas Stephens, filho de um mer-
cador Londrino, veio para Portugal e saiu de Lisboa para a Índia em 1579, instalando-se por volta dessa 
data no convento de Rachol, no sul da Índia, aplicando-se no estudo da língua autóctone.

 Ӭ inocêncio, Vii, p. 344

98. eUSÈBIO De CeSAreIA
HISTORIA dela Iglesia. Que llaman Ecclesiastica y tripartida: abreuiada y trasladada de latin en 
Castellano: por vn devoto Religioso de la orden de sancto Domingo. Lisboa: Luís Rodrigues, 
1541

96



56 57

8.º; a, A-X/8, Y/3; [8], CLXXi ff.; 290 mm. Encadernação em pergaminho não contemporânea; 
acidez e manchas; frontispício e alguns outros fólios com escritos, notas e até desenhos coevos 
de carácter quase infantil; fol. B3 com perda no canto superior afectando o texto; tosco restauro 
no último fólio.

 € 1 000 - 2 000

COLOFON: A loor de Dios y dela gloriosa Virgen Maria se acabo de empremir la presente historia dela 
Yglesia de Dios. Agora nueuamente trasladada de latin en romance por vn devoto padre dela orde de 
sant Domingos. La qual fue vista y examinada por los reueredos padres: el Prior de sant Domingos dla 
dicha ciudad y fray Alexo de sancta Maria subprior y fray Christoual d Valbuena. Que por el señor in-
fante dõ Anrriq inquisidor general enestos Reynos d Portugal: tienen cargo de examinar los libros que 
se han de empremir y leer. Y dizen que la traduzion esta fiel y prouechosa para que el pueblo la lea. Y 
por tanto dieron licecia a Luys Rodriguez librero del Rey que la emprima:  firmaaron la de sus nombres. 
Acabose en la muy noble y leal ciudad de Lixboa a. xv. de Octubre. 1541

PrIMeIrA edição desta tradução castelhana impressa em Portugal, atribuía por Palau a Fr. Juan de la 
Cruz, baseada na famosa e importantíssima História da igreja de Eusébio de Cesareia, a primeira a 
relatar o desenvolvimento cronológico da igreja primitiva e seus continuadores no século V. O livro é 
dedicado a D. João iii com referências à batalha e milager de Ourique.

A tradução conheceu segunda edição, menos rara, impressa em Coimbra, por João Alvarez em 
1554.

D. Manuel não possuiu exemplar, tendo posteriormente sido adquirido um exemplar para a sua 
colecção pela Fundação da Casa de Bragança.

 Ӭ inocêncio, iii, p. 192; Samodães, 1553; Bib.D.Manuel s.XVi, 149; Anselmo 1205; Palau iii, p. 336

99. [EXPULSÃO dos Jesuítas - Miscelânea]

1 v.; 205 mm.Encadernação inteira de pele da época, cansada na pasta anterior; corte das folhas 
carminado; limpo.

 € 80 - 160

MUITO interessante miscelânea com vários títulos, alguns bastante raros, referentes à expulsão da Com-
panhia de Jesus em 1759. Com os seguintes títulos:
1. reTrATO dos Jesuítas feito ao Natural pelos mais sabios, e mais ilustres Catholicos: ou Juizo feito a’ 

cerca dos Jesuitas pelos maiores, e mais esclarecidos homens da igreja e do Estado: Desde o anno de 
1540, em que foi a sua Fundação, até ao anno de 1650 antes das disputas, que se levantaram a respeito 
do livro de Jansenio. Lisboa: Na Officina de Miguel Rodrigues, 1761.[20]-256 pp.

2. NeOMeNIA Tuba Maxima Clangens sicut olim clanxerunt unissonae. Ulissis Augustae, Apud Hære-
des Bonæ, 1759. XViii, 94 pp.

3. LeTTerA del Capitano Giuseppe Orebich Raguseo contenente il ragguaglio del trasporto di 
CXXXiii. Padri Gesuiti da Lisbona a Civita-Vecchia. in Genova, s.n., 1759. 12 pp.

4. CArTA do Capitam Joseph Orebich Ragusano, a qual contém a noticia do transporte de 133 Padres 
Jesuítas de Lisboa para Civitavecchia, traduzida fielmente do idioma italiano para o Portuguez. Em 
Lisboa, s.n., 1759. 12 pp.

5. NOUVeLLeS Ecclesiastiques &c. du 2 de Janvier 1760, S.l., s.n., 1760, 24 pp.
6. NAS NOTICIAS Ecclesiasticas ou Folhas Periodicas que todas as semanas sahem na Corte de Pariz se 

deo à luz na do dia 2 de Janeiro deste presente anno de 1760 o discurso seguinte. S.l., s.n., 1760. 24 pp.
7. TrADUçãO do Extracto da Pastoral que o Bispo de Soissons dirigio ao clero [...] para os preservar das 

perniciosas doutrinas [...] no Commentario Latino sobre o Testamento Novo do Padre Arduino da 
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Companhia de Jesus [...] Lisboa, Na Officina de Miguel Rodrigues, 1760, 54, [18] pp.
8. SeNTeNçA do Parlamento de Pariz, em virtude da qual as escolas publicas e particulares foram 

prohibidas aos padres denominados da Companhia de Jesu: e publicamente rasgados, e queimados 
varios livros impressos compostos pelos ditos padres [...]. Lisboa, Na Officina de Antonio Rodrigues 
Galhardo, 1761. [2], 24, 16 pp.

9. ArreST du Parlement de Paris du 6 Août 1762, à jamais memorable, par lequel la Société des soi-
disans Jésuites est entiérement abolie pour son Reffort, & Jugée par cette Auguste Cour [...]. À 
Lisbonne, s.n., 1762. [8], 84 pp.

10. SeNTeNçA do Parlamento de Pariz proferida no dia 6. de Agosto de 1762, sempre memorável, pela 
qual a Sociedade dos chamados Jesuítas foy inteiramente abolida no Destricto do Parlamento, e jul-
gada inadmissivel em todo Estado em que ha Policia [...]. Lisboa, s.n., 1762. [4], 90 pp.

100. FALCãO (edgard de Cerqueira) 
RELÍQUIAS da Bahia (Brasil). São Paulo: ed. autor, 1940

XXXVi, 508, [4] pp.: il.; 335 mm. Encadernação recente com lombada e cantos em pele; con-
serva as capas de brochura.

 € 60 - 80

BONITO repositório e inventário do património artístico da Baía, profusamente ilustrado com fotogra-
vuras impressas no método de rotogravura, um dos mais fiéis da época, sobre bom papel.

101. FerNANDeS (António) 
ARTE de Musica de Canto Dorgam, e Canto Cham, & Proporções de Musica diuididas harmonica-
mente. Em Lisboa: Por Pedro Craesbeeck, 1626

4.º; ¶, A-Z, Aa-Cc/4, Dd/3; [6], 125 [aliás 104] ff.; 195 mm. Com falta da gravura com a genea-
logia da música. Encadernação em pergaminho da época restaurada; ligeira acidez.

 € 200 - 400

PrIMeIrA edição, raríssima, desta obra clássica da teoria musical portuguesa, a mais antiga no seu gé-
nero a ser escrita em língua portuguesa. António Fernandes, sobre o qual sabemos pouco, era tido como 
de extraordinária importância para a musicologia portuguesa por Luís de Freitas Branco e D. Francisco 
Manuel de Melo, em carta a Temudo da Fonseca, vigário geral do arcebispado de Lisboa, inclui-o no 
grupo dos homens mais notáveis do seu tempo.

 Ӭ inocêncio, i, p. 137; Samodães, 1180

102. FerNANDeZ NAVArreTe (Domingo)
TRATADOS Historicos, Politicos, Ethicos, y Religiosos de la Monarchia de China. Descripcion Breve 
de Aqvel Imperio, y exemplos raros de Emperadores, y Magistrados del. Con Narracion Difvsa de 
Varios Svcessos, y Cosas Singvlares de Otros Reynos, y Diferentes Navegaciones. Añadense los Decre-
tos Pontificios, y Proposiciones Calificadas en Roma para la Mission Chínica; y una Bula de N. M. 
S. P. Clemente X. en fauor de los Missionarios. En Madrid: En la imprenta Real por iuan Garcia 
infançon, A costa de Florian Anisson, 1676

6.º; []/2, §/8, A-Z, Aa-Xx/6, Yy/8; [20], 518, [26] pp.; 305 mm. Encadernação inteira de pele 
contemporânea, cansada; corte das folhas carminado; acidez; carimbos a óleo de ‘J.P. Arancibia, 
Santiago do Chile’ no frontispício e primeiro fólio de cada parte.

 € 800 - 1 600
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PrIMeIrA edição deste importante trabalho sobre a China, Índia e Filipinas pelo frade Dominicano 
Domingo Navarrete. O autor esteve entre 1648 e 1657 nas Filipinas e entre 1658 e 1669 na China, sendo 
esta obra a primeira do século XVii que descreve aqueles países cuja autoria não é de padres da Com-
panhia de Jesus.

Dividida em sete tratados ou livros, descreve o império da China nos seus aspectos geográficos, 
políticos e culturais nos primeiros 5, seguindo-se na sexta parte uma breve descrição de uma viagem ao 
México e Filipinas, saída daí até Macau, e daí para Lisboa e Roma. A sétima parte trata dos decretos e 
proposições potifícias sobre os missionários.

Segundo Palau foi publicado um segundo volume em 1679 que é raríssimo por ter sido apreen-
dido pela inquisição.

Muito raro e procurado.
 Ӭ Palau, iii, p. 212

103. FerrãO (Francisco António Fernandes da Silva) 
REPERTORIO Commentado sobre Foraes e Doações Regias / por [...]. Lisboa: Na imprensa Na-
cional, 1848

2 v. em 1.; 220 mm. Encadernação modesta com lombada em pele; ex-libris de Manuel Metello.
 € 40 - 80

COMeNTárIO à Carta de Lei de 22 de Junho de 1846 e às suas determinações sobre Forais e Doações 
Régias. invulgar e curioso.

104. FerreIrA (Pe. Manuel)
NOTÍCIAS Summarias das Perseguições da Missam de Cochinchina, principiada, & continuada 
pelos Padrres da Companhia de Jesu. Em Lisboa: Na Officina de Miguel manescal, 1700

4.º; []/4, ✠/2, A-Z, Aa-Zz, Aaa-Lll/4, Mmm/3; [12], 458, [2] pp.; 290 mm. Exemplar que per-
tenceu ao lote que viajou para o Brasil com D. João Vi, ostentando o carimbo a óleo das armas 
reais no ante-rosto. Encadernação modesta com lombada em pele; ante-rosto espelhado; tra-
balho de traça ao longo de todo o volume, por vezes afectando o texto, sem prejuízo da leitura; 
aparado com o corte das folhas carminado.

 € 1 000 - 2 000

PrIMeIrA edição, muito rara, desta notícia sobre a missão da Companhia de Jesus no oriente. O Pe. 
Manuel Ferreira, natural de Lisboa, entrou para a Companhia em 1647, indo em missão para a Índia em 
1658. Regressado, partiu de novo em 1694 para a indo-China ultrapassando várias dificuldades e per-
seguições baptizando, diz-se, “vinte mil gentios”, publicando o presente título onde nos dá a conhecer 
esse período da sua vida e acção missionária e nos descreve essa região do oriente.

Segundo Pinto Matos, “é livro raro e estimado”.
 Ӭ Barbosa, iii, p. 265; inocêncio, V, p. 423; Pinto Matos, p. 260; Travel and Exploration, 500

105. FIGUeIreDO (A.C. Borges de) 
COIMBRA Antiga e Moderna. Lisboa: Livraria Ferreira, 1886

Viii, 388 pp., 3 est.: il.; 230 mm. Encadernação em tela com rótulos em pele e títulos a ouro na 
lombada e pasta anterior; capa de brochura anterior restaurada.

 € 30 - 60
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UMA das mais estimadas e procuradas monografias sobre Coimbra. Raro.

106. FIGUeIreDO (António Pereira de) 
ORIGEM da Insigne Ordem Militar do Tusão d’ Ouro: e como o seu Grão Mestrado recahio nos Reis 
d’ Hespanha / por [...]. Lisboa: Na Regia Officina Typographica, 1785

4.º; A-E/4; 42 pp.; 220 mm. Encadernação inteira de percalina moderna; exemplar em bom 
estado de conservação, apresentando discretos restauros marginais; limpo.

 € 60 - 80

PeqUeNO tratado histórico sobre a origem da Ordem Militar do Tosão de Ouro, fundada em 1429 por 
Filipe iii, Duque de Borgonha, para celebrar o seu casamento com a infanta isabel de Portugal, filha de 
D. João i.

O Pe. António Pereira de Figueiredo (1725-1797) foi deputado da Mesa Real Censória, tido como 
um dos maiores latinistas da Europa no seu tempo ficou célebre pelos seus escritos teológicos e sua pro-
funda erudição. Deixou numerosa obra publicada sobre Gramática, Retórica, Teologia e História, onde 
se inclui o presente título. invulgar.

 Ӭ inocêncio, i, p. 223

107. FILLON (Alfred)
ALBUM Pittoresque du Portugal. s.l. [Lisboa]: ed. autor, c. 1860

25 fotografias, 320x510 mm. Encadernação com lombada e cantos em pele, com o título a ouro 
na pasta anterior, ligeiramente cansada; fotografias em estado geral bom.

 € 300 - 600

rArÍSSIMO álbum com fotografias de paisagens e monumentos portugueses do fotógrafo Alfred Fillon.
Num total de 25 fotografias, inclui algumas de grande formato, sendo a maior a primeira, uma 

vista de Lisboa com 150x1480 mm. dividida em seis partes para se poder dobrar sem se deteriorar, e as 
mais pequenas de 225x285 mm. Todas coladas em cartão de excelente qualidade, a maioria com o selo 
branco do fotógrafo ou a sua assinatura.

Alfred Fillon, republicano francês refugiado em Portugal, foi recomendado a Feliciano de Cas-
tilho por Vitor Hugo, também ele fotógrafo amador. Abriu o seu estabelecimento no Porto em 1857 e, a 
partir de 1859 fixa-se em Lisboa. Após um curto regresso a Paris em 1869-1870, fixa-se definitivamente 
em Portugal onde gozava de fama de grande retratista, tendo inclusivamente sido o responsável fotográ-
fico da revista “O Contemporâneo” que publicava em cada número um retrato de uma figura eminente 
da sociedade portuguesa.

 Ӭ Sena, p. 60 (reprodução em separado da fotografia com a vista de Lisboa e de outras de sua autoria)

108. FINÉ (Oronce)
DE SOLARIBUS Horologiis, & Quadrantibus, Libri quatuor. Sequens pagina summa librorum 
capita tibi exoediet. Parisiis: Apud Gulielmum Cauellat, in pingui Gallina, ex aduerso collegij 
Cameracensis, s.d. [1560]

4.º; ã, e, a-z, A-E/4; [16], 224 pp.: il.; 220 mm. Encadernação em pergaminho da época, restau-
rada; mancha; trabalho de traça marginal; restauro no frontispício.

 € 1 000 - 2 000

PrIMeIrA edição desta obra, publicada postumamente pelo filho do autor, importante matemático e 
cartógrafo francês que realizou o primeiro mapa de França impresso naquele país. A obra está pro-
fusamente ilustrada no texto com bonitas gravuras representando instrumentos, utilização dos mesmos, 
tabelas matemáticas e astronómicas, etc.
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109. FLOreZ (Fr. Henrique) 
MEDALLAS de las Colonias, Municipios y Pueblos Antiguos de España. Coleccion de las que se 
hallan en diversos Autores, y de otras nunca publicadas: con explication y dibujo de cada una. En 
Madrid: En la Oficina de Antonio Marin e de Antonio de Sancha, 1757-1773

4.º; 3 v.: 1.º, ¶-¶¶-A-Z, Aa-Zz, Aaa-Eee/4, [16], 408 pp., 1 ret., 1 mapa, 23 gravs; 2.º, []/2, Fff-
Zzz, Aaaa-Qqqq/4, Rrrr/2, [4], pp. 409-684, 36 gravs. das quais nums de XXiV a LViii e 1 
não numerada; ¶/4, ¶¶/2, A-Z, Aa-Mm/4, Nn/2, Rr/2, [12], 292, [2] pp., 9 gravs numeradas de 
LiX a LXVii e 8 gravs não numeradas: il.; 270 mm. Encadernações inteiras de pele da época, 
ligeiramente cansadas na lombada; corte das folhas carminado; limpo.

 € 400 - 800

PrIMeIrA edição, rara, desta obra classificada por Palau como “bella y buscada”. Trata do estudo da 
numismática antiga espanhola, possuindo reprodução de todas as moedas cunhadas em Espanha desde 
os iberos até aos Visigodos, detendo-se com maior atenção, pela abundância de peças observadas, nas 
moedas romanas.

110. FONSeCA (Pe. Francisco da)
EMBAYXADA do Conde de Villar mayor Fernando Telles da Sylvi de Lisboa à Corte de Vienna, e 
Viagem da Raínha Nossa Senhora D. Maria Anna de Austria, De Vienna à Corte de Lisboa. Com 
huã sumaria noticia das Provincias, e Cidades por onde se fez a jornada. Em Vienna: Na Officina 
de João Diogo Kürner, 1717

8.º; )(, A-Z, Aa-Gg/8, Hh/6; [16], 492 pp.; 160 mm. Encadernação inteira de pergaminho da 
época, com perda de parte da lombada e pasta posterior; corte de traça a partir do fólio Bb, 
marginal, por vezes afectando ligeiramente o texto sem prejuízo para a leitura.

 € 60 - 120

PrIMeIrA edição desta descrição da embaixada portuguesa do Conde de Vilar Maior, repsonsável pelo 
casamento por procuração de D. João V, então com 19 anos, com D. Maria Ana de Áustria, descrita pelo 
Pe. Francisco da Fonseca, Jesuíta, confessor do embaixador e em tal condição o acompanhou. Muito raro.

 Ӭ inocêncio, ii, p. 376

111. FORAL da Cidade do Porto de 20 de Junho de 1517. Porto: Na Officina de Antonio Alvarez Ri-
beiro, 1788

fólio; A-G/2, H/4; 34, [2] pp.; 285 mm. Encadernação inteira de pele da época, cansada e 
afectada pela traça; acidez; ex-libris a óleo em vários fólios de Vieira Pinto.

 € 40 - 80

PrIMeIrA edição impressa do Foral do Porto. invulgar.
 Ӭ inocêncio, ii, p. 308

112. [FOre-eDGe PAINTING]. BULWer-LYTTON (edward George)
THE PILGRIMS of the Rhine. London: Saunders and Otley, 1836

xxxvi, 342 pp.: il.; 230 mm. Este exemplar possui aquilo a que os ingleses chamam de “Fore-
Edge Painting”, uma técnica que apareceu ainda no século XVii, apesar de ter conhecido o seu 
apogeu apenas no século XiX. A técnica consitia em abrir as folhas do livro em leque pintando 

a superfície obtida com um desenho colorido. Depois de seco o desenho, as folhas eram doura-
das a fim de ocultar o desenho só se tornando visível quando de novo aberto em leque. O pre-
sente desenho é a representação de um castelo junto a uma povoação ribeirinha. Encadernação 
inteira de pele da época, ricamente decorada com ferros a ouro e a seco nas pastas e lombada.

 € 250 - 500

PrIMeIrA edição, ricamente ilustrada com gravuras executadas por E. i. Roberts.

113. FOY-VAILLANT ( Jean)
NUMISMATA Ærea Imperatorum, Augustarum, et Cæsarum, in Coloniis, Municipiis, et Urbibus 
jure latio donatis, ex omni modulo persussa. Parisiis: Apud Danielem Horthemels, 1688

2 partes em 1 vol.; 4.º; a-b/4, c/2, A-Z, Aa-Rr/4, Ss/1, Tt-Zz/2, Aaa/2, []/1, A-Z, Aa-Yy/4, Zz/2, 
Aaa-Eee/2, Fff/1; [20], 346, [2], 386 pp., 1 gravura: il.; 375 mm. Encadernação com lombada em 
pele cansada; corte de traça, por fezes afectando o texto nos cadernos R da primeira parte ao 
D da segunda parte.

 € 200 - 400

PrIMeIrA edição da mais célebre obra do autor em que descreve as mais belas e importantes peças 
numismáticas do império Romano. Profusamente ilustrado com gravuras abertas a buril no texto, repro-
duzindo as moedas descritas. A gravura à parte é o retrato do autor.

114. FreIre (Anselmo Braamcamp) 
BRASÕES da Sala de Cintra / de [...]. Lisboa: Francisco Luiz Glz, 1899-1905

3 v.: il.; 230 mm. Tiragem Especial de 101 exemplares, numerados e assinados, da qual o pre-
sente exemplar é o número 29, tendo pertencido a D. Maria de Almeida Nápoles. Encaderna-
ções com lombada e cantos em pele branca, com títulos e ferros a tinta carmim nas lombadas; 
corte superior das folhas carminado; conserva as capas de brochura.

 € 600 - 1 200

PrIMeIrA edição, muito rara, deste importante estudo histórico genealógico sobre os brasões existentes 
na famosa sala do Palácio de Sintra, profusamente ilustrado em separado com a reprodução dos brasões 
de família estudados por Anselmo Braamcamp Freire.

115. FreIre (António de Oliveira) 
DESCRIPÇAM Corografica do Reyno de Portugal [...]. Lisboa Occidental: Na Officina de 
Miguel Rodrigues, 1739

8.º; [12], 168 pp., 1 mapa: il.; 210 mm. Encadernação inteira de carneira da época; corte das fol-
has carminado; bom exemplar.

 € 100 - 200

PrIMeIrA edição deste sumário da Corografia do Padre Carvalho. Segundo inocêncio o nome do autor 
é suposto, sendo que o verdadeiro será D. Vicente Maria, Espanhol de nascimento. Vem ilustrado com 
um mapa desdobrável do reino de Portugal que não vem referido em nenhum dos catálogos consultado 
e que falta na maioria dos exemplares. invulgar.

 Ӭ inocêncio, i, p. 215; importante Biblioteca Particular, i, 299
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116. FreIre (Fr. António)
PRIMOR e Honra da Vida Soldadesca no Est ado da Índia. Liuro excellete, antigamente compost o 
nas mesmas partes da India Oriental sem nome de Autor, & hora post o em orde de sair a luz, com hum 

elogio sobre elle, pello P. M. Fr. Antonio Freyre. Em Lisboa: Por Jorge Rodrigues, 1630

8.º; ¶/8, A/4, B-R/8, Aa-Oo/4, Pp/6; [8], 133, 58, [4] ff .; 195 mm. Encadernação 
em pergaminho da época cansada; no rest ante limpo; fólios Pp2 e Pp3 troca-

dos entre si; trabalho de traça marginal na margem inferior junto ao fest o 
não afect ando o texto.

 € 1 000 - 2 000

PrIMeIrA edição, raríssimo, dest e tratado sobre a vida militar no orien-
te. De autor anónimo, foi editado por Fr. António Freire e é uma das 

mais importantes fontes sobre a presença portuguesa na Índia.
Além dos aspect os de disciplina militar que o autor 

exorta os soldados a praticarem, assim como formas de 
conduta perante prisões ou torturas, exist em capítulos 

de índole mais hist órica, claramente ilust rativos das 
inst ruções dadas anteriormente. Assim pode mos 

ler sobre a viagem ao ‘Prest e João’, batalhas e 
prisões em Cambaia, S. Tomé, Benguela, 

Pegu, referências a Vasco da Gama e a 
seu fi lho Est evão da Gama, etc.

Fr. António Freire, natural 
de Beja, ingressou na ordem dos 

Eremitas August inianos em 
1585. Depois de terminados os 

seus est udos, deu aulas nos 
colégios de Évora, Lisboa 
e Coimbra, chegando a 
Qualifi cador do Santo 
Ofício e Deputado da 
inquisição de Lisboa. 
Acrescentou ao texto 
original um elogio à 
obra que Barbosa quali-
fi ca de “elegante”.

“Todos est es trac-
tados de Freire são est i-

mados e raros, mas princi-
palmente o Primor e honra 

da vida soldadesca, com o 
Elogio” [Pinto Matos]
 Ӭ Pinto Matos, p. 279; Ameal, 

981; Palha, 4174; Barbosa, i, p. 282
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117. FreITAS ( Joaquim Ferreira de)
MEMÓRIA sobre a Conspiração de 1817, vulgarmente chamada a Conspiração de Gomes Freire; 
escripta e publicada / por hum portuguez, amigo da justiça e da verdade. Lisboa: impressão 
liberal, 1822

X, 282 pp.; 210 mm. Encadernação inteira de pele, ligeiramente cansada nos cantos; com nume-
ração manuscrita de páginas, indicando ter pertencido a qualquer miscelânea.

 € 80 - 150

SeGUNDA impressão - a primeira imprimiu-se em Londres no mesmo ano. Segundo inocêncio, a obra 
foi escrita para justificar as acções do Marechal Beresford nos acontecimentos e por ele encomendada 
ao autor. Contém uma descrição minuciosa dos acontecimentos, notícias de particularidades, a sentença 
dos réus na íntegra e outros documentos. “É o que possuímos de mais amplo acerca daquele tenebroso e 
lamentável episódio da nossa história moderna”. invulgar.

 Ӭ inocêncio, iV, p. 77

118. FULTON (robert) & SILVA (António Carlos ribeiro de Andrade Machado da), trad.
TRATADO do Melhoramento da Navegação por Canaes, onde se mostrão as numerosas vantagens, 
que se podem tirar dos pequenos canaes, e barcos de dous até cinco pés de largo, que contenhão duas até 
cinco toneladas de carga, com huma descripção das máruinas precisas para facilitar a conducção por 
água por entre os mais montanhosos paízes, sem dependencia de comportas, e aqueductos; incluindo ob-
servações sobre a grande importância das comunicações por águra com reflexões e desenhos para aque-
ductos, e pontes de ferro, e madeira. Lisboa: Na Officina da Casa Litteraria do Arco do Cego, 1800

[16], 114, [2 br.] pp., 18 est.; il.: 250 mm. Belo exemplar, encadernado inteira de pele recente, 
apresentando o corte das folhas carminado; bastante limpo no texto; gravuras em bom estado 
de conservação apenas com margens reduzidas.

 € 150 - 300

rArÍSSIMA tradução portuguesa desta obra clássica de Robert Fulton, o único que publicou. Robert 
Fulton, engenheiro americano e inventor, tido como o primeiro a desenvolver um barco a vapor. Em 1800 
foi encarregue por Napoleão para desenhar o ‘Nautilus’, o primeiro submarino na história.

A edição portuguesa, traduzida por António Carlos Ribeiro de Andrade Machado da Silva e 
editada por Fr. José Mariano da Conceição Veloso, reproduz fielmente as gravuras do título original, 
soberbamente executadas pelos gravadores da Tipografia do Arco do Cego, com uma qualidade ímpar 
na história da tipografia portuguesa.

Borba de Moraes apelida a obra de “very rare”.
 Ӭ BdM2, p. 798; inocêncio, i, p. 104

119. GArCIA (Gregorio)
ORIGEN de los Indios de el Nuevo Mundo, e Indias Occidentales, averiguado con discurso de opi-
niones por el Padre Presentado Fr. Gregorio Garcia [...]. Tratanse en este libro de varias cosas, y pun-
tos curiosos, tocantes à diversas Ciencias, i Facultades, con que se hace varia Hsitoria, de mucho gusto 
para el Ingenio, i Entendimiento de Hombres agudos, i curiosos. Segunda impresion. Enmendada, 
y añadida de algunas opiniones; ò cosas notabeles, en maior prueba de lo que contiene, con Tres 
Tablas mui puntuales de los Capitulos, de las Materias, y Autores que las tratan. En Madrid: 
En la imprenta de Francisco  Martinez, 1729

4.º; []/1, ¶2-¶7/2, A-Z, Aa-Ee/4, Ff/2, Gg-Tt/4, Vv-Zz/2, Aa-Rr/2; [26], 336, [80] pp.: il.; 310 
mm. Encadernação inteira de carneira da época em bom estado de conservação; ligeiramente 

aparado; carimbo apagado no frontispício; carimbo a óleo da ‘Real Academia do Porto’ na 
primeira página do ‘Proémio’.

 € 500 - 1 000

SeGUNDA edição, desta importante e conhecida obra, uma das primeiras a tratar sobre os povos índios 
do continente americano, explorando as origens etnográficas e linguísticas onde até nenhum dos textos 
anteriores tinham ido.

Com valiosas e importantes notas sobre as tribos nativas baseado num manuscrito nunca publi-
cado de Juan de Vetanzos. O último livro de Garcia trata da origem dos povos índios e está dividido em 
secções que descrevem as várias tribos do México e Peru.

Esta sua segunda edição está muito acrescentada pelo editor, Gonzalez Barcia. Raro e procurado.
 Ӭ Sabin, 26567; Palau, iii, p. 305

120. GArCIA ( José Inácio de Abranches)
ARCHIVO da Relação de Goa, contendo vários documentos dos séculos XVII, XVIII, e XIX até a 
organisação da nova relação pelo decreto de 7 de Dezembro de 1836. Nova Goa: Na imprensa Na-
cional, 1872

Vi, 482, [6], [4], pp. e numeradas de 483 a 708; 265 mm. Encadernação com lobmada em pele da 
época; conserva as capas de brochura.

 € 80 - 150

PUBLICAçãO dos documentos da Relação de Goa, especialmente nos documentos que dizem respeito à 
organização da antiga magistratura judicial e administração judicial na Índia. Raro.

121. GArCILASSO De LA VeGA
HISTORIA General del Peru trata el descubrimiento del, y 
como lo ganaron los Españoles. Las guerras ciuiles que huuo en-
tre Piçarros, y Almagros, sobre la partija de la tierra. Castigo y 
leuantamieto de tiranos: y otros sucessos particulares que en la 
Historia se contienen / escrita por el Ynca Garcilasso de la 
Vega. En Cordova: Por la Viuda de Andres Barrera, 1617

8.º; []/1, ¶/6, []/1, A-Z, Aa-Oo/8, Pp/4, Qq/6; [8], 300, [6] 
ff.; 270 mm. Encadernação inteira de carneira contem-
porânea restaurada; aparado e com alguma acidez; pequeno 
furo de traça junto ao festo afectando apenas os dois primei-
ros fólios.

 € 1000 - 2000

PrIMeIrA edição, muito rara, publicada como segunda parte da 
obra ‘Comentarios reales de los incas’ e que em edições mais tar-
dias foram juntas.

Esta obra trata da conquista de Pizarro e as actividades de Espanha nos anos seguintes. Escrita 
por Garcilaso de la Vega, nascido em Cuzco e filho do colonizador Sebastian Garcilaso de la Vega e da 
princesa inca isabel Chimpu Ocllo, desde muito novo se interessou pela cultura e história do povo inca, 
viajando e tomando contacto directo com ele. Segundo Palau, Vega “fue el primer escritor americano de 
raza indigena. [...] naturalmente, en virtud de su origen todo lo publicado por él despertó en alto grado 
la curiosidad. Su fama se estendió por todo el mundo, y sus obras fueron leidas con avidez”.

 Ӭ Palau, Vii, p. 126; Sabin, 98755
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122. GArrIDO ( João António) 
TABOADA Curiosa, Novamente Reformada, e Augmentada, em que se trata de todas as regras ge-
raes, e especcies de conta [...]. Lisboa: Na Officina de Domingos Rodrigues, 1747

4.º; [18], 182 pp.; 205 mm. Encadernação inteira de carneira da época; ligeira acidez.
 € 30 - 60

O AUTOr, espanhol de nascimento, veio para Portugal onde exerceu o cargo de professor de aritmética 
e escrita. Apesar de não haver indicação de edição, pelo que é apresentado por inocêncio, trata-se da 
quarta edição.

 Ӭ inocêncio, iii, p. 290

123. GóIS (Damião de) 
CHRONICA do Felicissimo Rey Dom Emanuel da Gloriosa Memoria, a qual por mandado do 
Serenissimo Principe, o Infante D. Henrique, o Cardeal de Portugal, do Titulo dos Santos Quatro 
Coroados Damiam de Goes colegio, e compos de novo [...]. Em Lisboa: Por Antonio Alvarez, 1619

8.º; []/2, A-K/8, L/4, M-S/8, T/4, V-Z, Aa-Xx/8, Yy/4; [2], 347, [1] ff.; 285 mm. Encadernação 
com lombada e cantos em pele, modesta e cansada com cortes de traça; fronstispício espelhado 
e mais curto que os restantes fólios; corte de traça marginal junto ao festo; manchas ocasionais.

 € 500 - 1 000

SeGUNDA edição desta importante crónica impressa de acordo com a primeira. A primeira edição foi 
publicada em Lisboa, por Francisco Correia, em 1566-1567.

Considerada por muitos a obra principal de Damião de Góis, valorizada pela atitude crítica, 
isenta de amplificações patroteiras, tendo-se celebrizado a sua atitude perante as violências contra os 
judeus. Na primeira parte, refere os acontecimentos de Portugal e demais países europeus nos fins do 
século XV e princípios de XVi. Na segunda, terceira e quarta partes relata os feitos de além mar, em 
que foram protagonistas homens como Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, Duarte Pacheco, etc. A 
primeira parte ao ser publicada, atraíu a intervenção da censura, que alterou o referente à conspiração da 
nobreza contra D. João ii, alguns trechos de carácter etnográfico que foram julgados menos conformes, 
apreciações à administração de D. Afonso V e de D. Manuel, juízos sobre as relações entre o Rei e Fer-
nando, o Católico, etc.

Raro e estimado.
 Ӭ inocêncio, ii, p.124; Samodães, 1398; Pinto Matos, p. 303

124. GOMeZ SOLIS (Duarte)
DISCURSOS sobre los comercios de las dos Indias, donde se tratan materias importantes de Estado, 
y Guerra. Dirigido a la Sacra y Catolica Magestad del Rey don Felipe Quarto nustro señor / autor 
Duarte Gomez. S.l. [Lisboa]: s.n., 1622

4.º; []/2, ¶/1, A-Z, Aa-Zz, Aaa-Sss, A-D, a-c/4; [3] de 9, 256, 15, [ br.], [12, 1 br.] ff.; 200 mm. 
Exemplar com falta das folhas de prólogo ao leitor que faltam na maioria dos exemplares; 
encadernação inteira de pele da época com a lombada bastante danificada; corte das folhas 
carminado.

 € 5 000 - 8 000

PrIMeIrA edição desta raríssima e muito interessante obra que trata das relações comerciais de Portugal 
e Espanha com o Oriente.

Duarte Gomes expõe nesta sua memória as péssimas e perigosas circunstâncias em que se encon-
trava o comércio dos portugueses na Índia, e as medidas que entendia se deveriam pôr em execução para 
evitar ou remediar esses problemas.

Natural de Lisboa, Duarte Gomes, viajou para a Índia. Por três vezes naufragou ao largo do 
Cabo da Boa Esperança, caindo nas mãos dos Cafres que o torturaram. Serviu o estado “com grandes 
empréstimos de dinheiro merecendo por tão assinalados serviço estimações do Vice-Rey D. Jerónimo de 
Azevedo e do Governador Manuel de Sousa Coutinho” [Barbosa]. Matias de Albuquerque, no entanto, 
expulsou-o da Índia sob a acusação de crime de “ligar prata”, vindo embarcado na nau Madre de Deus 
em 1591, foi feito prisioneiro pelos ingleses na ilha do Corvo, acabando por se estabelecer em Madrid 
onde morreu.

Com capítulos sobre o comércio com a China, Índia, Japão e Filipinas, assim como operações 
de crédito e comércio de especiarias, prata, ouro e sobre a construção naval. No final encontramos um 
conjunto de cartas  do autor ao Duque de Lerma e outra de Juan de Ciriza, secretário do Conselho de 
Estado.

Segundo Ternaux, este livro, impresso sem nome ou lugar e sem as respectivas licenças, deve ter 
sido publicado para distribuição privada.

 Ӭ Ternaux, 442; Barbosa, i, p. 732; Samodães, 1429
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125. GONçALVeS (rui) 
PRIVILEGIOS e Prerogativas que o Genero Feminino tem por Direito commum, e Ordenaçoens do 
Reino, mais que o genero masculino [...] / pelo Licenciado [...]. Lisboa: Na Offic. de Filippe da 
Silva e Azevedo, 1785

8.º; a10, A-S8; [2 br], [18], 288 pp.; 150 mm. Encadernação inteira de pele da época, ligeiramente 
cansada; corte das folhas carminado; ocasionais anotações marginais.

 € 30 - 60

SeGUNDA edição. A obra foi publicada originalmente em Lisboa, por João Barreira, 1557 e foi dedicada 
a D. Catarina. Rui Gonçalves foi Licenciado em Direito Civil e Lente da Universidade de Coimbra, era 
natural da ilha de S. Miguel nos Açores. invulgar e curioso.

 Ӭ inocêncio, Vii, p. 189

126. GOUVeIA (Francisco Velasco de)
PERFIDIA de Alemani y de Castilla, en la Prision, Entrega, accusacion, y processo, del Serenissimo 
Infante de Portvgal Don Dvarte. Fidelidad de los Portvgveses, en la Acclamacion de sv legitimo 
Rey, el muy Alto, y muy Poderoso Don Ivan, qvarto deste nombre, nuestro Señor. Padre de la Patria, 
Restaurador de la libertad. Contra los pretensos derechos de la Corona Castellana. Respondese a lo que 
errada, fatua, y escandalosamente quiso escriuir Don Nicolas Fernandes de Castro [...]. En Lisboa: 
En la Emprenta Craesbeekiana, 1652

6.º; []/2, §, A-Z, Aa-ii/6, Kk/4, ¶/2, a-d/6, e/2; portada, [16], 390, [2 br.], [56] pp.; 290 mm. 
Encadernação modesta e cansada do século XiX com lombada em pele; aparado; retrato com 
ligeiro restauro no canto superior direito; frontispício com restauros marginais; trabalho de 
traça marginal nos fólios preliminares e alguns fólios de texto, junto ao festo; carimbo a óleo 
com o monograma M.S. encimado por coroa do título de conde no frontispício.

 € 150 - 300

PrIMeIrA edição desta obra que pretende refutar a que publicou Nicolau Fernandes de Castro com o 
título ‘Portugal convenzida con la razon para ser venzida con las armas’. A portada é um bonito retrato de 
D. João iV, gravado por Michel Lasne, desenhador e gravador a buril, artista muito apreciado em França, 
especialmente como retratista, a água-forte. Muito raro.

 Ӭ inocêncio, iii, p. 78; Palau, Vii, p. 139; Hist. Grav. Artistica, 1236

127. GOUVeIA (Pe. Jorge de)
RELAÇAM da Ditosa Morte, de Quarenta e Sinco Christãos, que em Iapão morrerão polla confissão 
da Fé Catholica, em Nouembro de 614. Tirado de hum processo autentico / pello Padre iorge de 
Gouuea. Em Lisboa: Na Officina de Pedro Craesbeeck, 1617

8.º; ¶/4, A-N/8, O/4; [4], 108 ff.; 140 mm. Fólios 95 em diante fac-similados; encadernação 
inteira de pergaminho não contemporânea; corte das folhas cinzelado.

 € 200 - 400

PrIMeIrA e única edição, raríssima, do primeiro relato sobre um massacre ocorrido no Japão na sequên-
cias das várias perseguições de que foram alvo desde finais do século XVi.

O Pe. Jorge de Gouveia, natural de Lisboa, iniciou a sua actividade profissional como militar, 
tendo estado no Oriente. Em 1594 fez os primeiros votos como Padre da Companhia de Jesus, tendo sido 
superior da residência de Bendorá, regressando a Portugal em 1610 como Procurador das Províncias da 
Índia e de novo a Goa em 1647.

Em Reiss podemos ler «excessively rare. [...] Even Laures and Takahashi have never seen a copy».
 Ӭ Pinto Matos, p. 315; inocêncio, iV, p. 172; Barbosa, ii, p. 807; Travel and Exploration, 548

128. GrAVeSANDe (Willem Jacob) 
ELEMENS de Physique ou Introduction a la Philosophie de Newton / par G. J. s’ Gravesande; 
Traduits par C. F. Roland de Virloys. A Paris: Chez Charles Antoine Jombert, 1747

2 v.: 1.º v., a/4, A-Y/8, X/2, [4], iv, 356 pp., 20 [de 25] grav.; 2.º v., []/2, a/2, A-Z, Aa-Gg/8, [4], iv, 
478, [2] pp., 25 gravs [nums de XXVi a L]: il.; 205 mm. Exemplar com falta das gravuras 7 a 11. 
Encadernações inteiras de pele da época, com pastas partidas junto à lombada; corte das folhas 
carminado; carimbos de posse ao longo dos volumes do Colégio de San ignacio, Santiago.

 € 150 - 300

WILLIeM Gravesand (1688-1742), filósofo e matemático holandês, professor de matemática e astrono-
mia em Leiden. Estes seus comentários à obra de Newton desempenharam um importantíssimo papel 
na divulgação da obra na Europa e em particular na Universidade onde leccionava. Segunda edição da 
tradução francesa. Raro.

129 [GRAVURAS de Ruínas Italianas]. s.l.: s.n., s.d.

42 gravs. com mancha de 165x270 mm. 
 € 40 - 80

COLeCçãO de gravuras finamente executadas, não assinadas, representando vários edifícios em ruínas de 
itália num álbum inteira de pele com reproduções das representações pintadas à mão na pasta anterior.

130. GrOSIer ( Jean Baptiste)
DESCRIPTION Générale de la Chine [...] / par M. l’ Abbé 
Grosier. - Nouvelle Edition, avec Carte & Figures. A Paris: 
Chez Moutard, 1787

8.º; 2v.: 1.º v., xxiv, 648 pp., 1 mapa; 2.º v., [4], 512 pp., 15 gra-
vuras.: il.; 210 mm. Encadernação inteira de pele grená com 
lombada lisa, decorada com cercadura a ouro nas pastas e 
títulos, também a ouro nas lombadas; corte das folhas dou-
rado; mapa desdobrável com tosco restauro.
 € 300 - 500

SeGUNDA edição, desta interessante descrição do reino da China 
escrita pelo Abade Jesuíta Jean Baptiste Grosier, que se interes-
sou pelo estudo histórico, etnográfico e geográfico da China. ilus-
trada com um mapa desdobrável e 15 gravuras, também desdo-
bráveis representado costumes, objectos e tradições, a obra trata, 
no primeiro volume da descrição topográfica do império Chinês, 
população, produções agrícolas e detalhes da história natural, e 
no segundo volume do governo, religião, usos e costumes, artes e 
ciências chinesas.

Muito raro.
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131. GUIrOL e PACHeCO (Afonso de Vilafanhe)
FLOR da Arismetica necessaria, uso dos cambios, & quilacador de ouro, & prata, o maus curioso, q 
tem sahido [...]. Em Lisboa: Por Geraldo da Cinha, 1624

8.º; []/4, A-Z, Aa-Kk/8, Ll/4; [4], 266, [2] ff.; 135 mm. Encadernação inteira de pele não con-
temporânea; aparado; trabalho de traça na margem superior, por vezes afectando ligeiramente 
os títulos; ex-libris de Vitor d’ Ávila Perez.

 € 80 - 150

PrIMeIrA e única edição, deste tratado de cálculo de autoria de Afonso de Vilafenhe, tipo por inocêncio 
como “homem de negócio, versado nas regras do cálculo”.

A obra, muito curiosa e interessante, versa sobre a aritmética aplicada ao cálculo cambial - por 
exemplo, capítulos sobre a redução da moeda castelhana na portuguesa - ou à forma de redução legal do 
valor de metais preciosos.

“É livro raro” (Pinto Matos)
 Ӭ inocêncio, i, p. 12; Pinto Matos, p. 563

132. HeMANS (Felicia)
THE SCEPTIC. A Tale of the Secret Tribunal, The Siege of Valencia. and other poems / by [...]. 
Edinbourgh & London: William Blackwood & Thomas Cadell, 1840

portada, [2], ii, 300 pp.; 160 mm. Encadernação da época com lombada e cantos em pele; corte 
das folhas pintado com o mesmo motivo das folhas de guarda.

 € 40 - 80

eDIçãO póstuma de vários poemas desta poetisa inglesa, que influenciou obras de outras escritoras e 
escritores mundiais. Uma das suas obras procura homenagear o seu irmão, combatente na Guerra Pe-
ninsular, fazendo, naturalmente, interessar-se também por Portugal. Nesta compilação de vários poemas, 
podemos por isso encontrar dois poemas dramáticos cuja temática é D. Sebastião e a sua batalha de 
Alcácer Quibir. Raro.

133. HerBeLOT (Barthelemy d’)
BIBLIOTHEQUE Orientale, ou Dictionnaire Universel contenant tou ce qui fait connoître les Peu-
ples de l ’ Orient [...]. A La Haye: Aux depens de J. Neaulme & N. van Daalen, 1777-1779

4.º; 4 v.; 1.º v.: ✠, *-*****/4, ******/2, A-Z, Aa-Zz, Aaa-Zzz, Aaaa-Oooo/4, 8, XLiV, 664 pp.; 2.º v.: 
[]/1, A-Z, Aa-Zz, Aaa-Zzz, Aaaa-Zzzz, Aaaaa-Bbbbb/4, Ccccc/1, [2], 754 pp.; 3.º v.: []/1, A-Z, 
Aa-Zz, Aaa-Zzz, Aaaa-iiii/4, [2], 624 pp.; 4.º v.: *, A-Z, Aa-Zz, Aaa-Zzz, Aaaa-Eeee/4, Ffff/2, 
Gggg-Qqqq/4, Rrrr/2, Ssss-Zzzz, Aaaaa-Ddddd/4, Eeeee/1, Viii, 766 pp., 6 grav.: il.; 275 mm. 
Encadernações uniformes contemporâneas; lombada cansada; corte das folhas pintado; limpo.

 € 400 - 800

CONSIDerADA a melhor edição por Brunet, é um texto clássico sobre os costumes e povos do Oriente. 
Raro.

 Ӭ Brunet, ii, c. 664

134. HerCULANO (Alexandre) 
LENDAS e Narrativas. Lisboa: Em Casa da Viuva Bertrand e Filhos, 1851

2 v.; 165 mm. Encadernações uniformes, inteiras de carneira da época; ligeiramente aparado; em 
muito bom estado de conservação.

 € 150 - 300

PrIMeIrA edição desta obra que reúne algumas narrativas ficionais e um relato autobiográfico, primeiras 
tentativas “do romance histórico, “renovador ponto de arranque da nossa ficção narrativa oitocentista”. 
Raro.

 Ӭ Biblos, iii, c. 24

135. HerCULANO (Alexandre) 
POESIAS. Lisboa: Em Casa da Viuva Bertrand e Filhos, 1850

328 pp.; 165 mm. Na folha de guarda, a lápis, podemos ler “É o n. 2837 do m/ Catal. impr.so” 
assinado ‘Monteverde’, sendo, portanto, o exemplar que pertenceu à famosa biblioteca. Enca-
dernação com lombada em pele da época, ligeiramente aparado, limpo.

 € 30 - 60

PrIMeIrA edição. Raro.

136. HUrTADO De MeNDOçA (António)
EL FENIX Castellano, D. Antonio de Mendoça, renascido de la gran Bibliotheca d’el ilustrissimo 
Señor Luis de Sousa, Arçobispo de Lisboa [...]. En Lisboa: En la Emprenta de Miguel Manescal, 
1690

8.º; [], A-Y/4, Z, Aa-Rr/8; [8], 464 pp.; 200 mm. Encadernação em pergaminho da época; aci-
dez; corte das folhas carminado; fólios Aa1 e Aa2 com perdas de suporte afectando os títulos 
e paginação.

 € 200 - 400

PrIMeIrA edição desta obra importate da literatura espanhola do séc. XVii, escrita por António Hurta-
do de Mendoça, escritor e dramaturgo espanhol. Sobre esta edição podemos ler em Salvá: “Barrera 
califica de mui escasa esta primera edicion y advierte no haber conseguido ver un solo ejemplar de ella”.

 Ӭ Salvá, 1284

137. ISABeLLe (Arséne)
VOYAGE a Buénos-Ayres et a Porto-Alégre, par la banda-oriental, les missions d’ Uruguay et la 
province de Rio-Grande-do-Sul (de 1830 a 1834). Suivi de considérations sur l ’état du Commerce 
Français à l ’extérieur, et principalement au Brésil et au Rio-de-la-Plata. Havre: imprimerie de J. 
Morlent, 1835

[4], 618, [6] pp., 4 gravs, 1 mapa: il.; 235 mm. Encadernação com lombada e cantos em pele 
moderna; corte das folhas pintado; acidez; folha correspondente às pp. 277-278 com falta de 
suporte a meio não afectando o texto.

 € 150 - 300

PrIMeIrA edição da descrição da viagem empreendida por Arséne isabelle, um comerciante francês 
apaixonado pela literatura de viagens. Segundo nos conta Borba de Moraes, chegado a Buenos Aires em 
1830 partiu mais tarde para a Argentina, Uruguai e Rio Grande do Sul.
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Este seu relato é um dos poucos que descrevem viagens ao Rio Grande do Sul, tendo essa parte 
da obra sido reimpressa em 1835 no tomo LXV das ‘Nouvelles Annales de Voyages’. Raro.

 Ӭ BdM2, p. 420

138. ITINERARIUM Portugallesium e Lusitania in Indiã e inde in occidentem e demun ad aquilonem. 
[Milão]: s.n., 1508

8.º; A-M/8, N/6, aa/2; [8], LXXViii, [2] ff.: il.; 290 mm. Folha de rosto fac-similada com téc-
nica zincográfica, de resto completo, incluindo as duas folhas de índice, com boas margens e 
bastante limpo. Bonita encadernação do famoso encadernador espanhol Brugalla, não assinada, 
artisticamente decorada ao gosto do s. XVii com ferros a ouro e a seco nas pastas, lombada e 
seixas; ex-libris de D. Diogo de Bragança.

 € 15 000 - 25 000

PrIMeIrA eDIçãO. Um dos mais importantes textos sobre os descobrimentos portugueses e dos quais 
apenas se conhecem três exemplares em Portugal. Colectânea que reúne documentação de incontestável 
importância: as relações de viagens de Alvise Ca’da Mosto, Pedro de Sintra, Vasco da Gama, Pedro Ál-
vares Cabral e Amerigo Vespucci, as cartas do mercador italiano Gianfrancesco Affaitati e outros seus 
compatriotas anónimos, dos diplomatas Giovanni Matteo Cretico e Pietro Pasqualigo e a entrevista 
dada em Roma pelo presbítero nestoriano José indiano, natural de Cranganor e as relações das viagens 
de Colombo e Pinzón.

Baseada na edição italiana de ‘Paesi Nouamente retrouati. Nouo Mondo da Alberico Vesputio 
Florentino intitulato’, compilada por Fracanzano da Montalboddo, Veneza, Henrico Vicentino, 1507, 
esta edição latina foi da responsabilidade de Arcângelo Madrignano por iniciativa de Geoffroy Carles (c. 
1460-1516), amigo de Leonardo da Vinci, que procurava com isso divulgar os textos de Paesi entre aqueles 
que desconheciam a língua italiana, ao mesmo tempo que interessaria à sua escola de estudos cosmográ-
ficos, dirigida por Ca’da Mosto. A obra tornou-se, dado o interesse pelos avanços dos portugueses, fonte 
dos eruditos do Renascimento, não hesitando em transcrever textualmente ou em parte um ou mais 
passos. Fizeram-no, por exemplo, Gemma Phrysius, Miguel Servet, o geógrafo Sebastião Munster, e, 
principalmente, Tomas More que, segundo alguns historiadores, utilizou como fonte primordial para o 
seu Hitlodeu esta compilação.

As duas folhas de índice são raríssimas e faltam em vários exemplares. Foram impressas depois 
da publicação da obra e inseridas nas poucas cópias que restavam. A sua importância está no facto de 
darem uma análise do conteúdo e de alguns nomes de exploradores, posto que o texto passa de capítulo 
em capítulo sem qualquer distinção entre si, tornando muito difícil a sua localização e identificação.

RARÍSSiMO, valioso e muito importante.
 Ӭ itinerarium Portugallensium, Estudo introdutório por Luís de Matos, Lisboa, Fundação Calouste 

Gulbenkian, 1992; Maggs 500th, 18

139. JACKSON (Catarina Carlota) 
A FORMOSA Lusitania / por [...]; Versão do inglez, Prefaciada e Annotada por Camillo Cas-
telo Branco. Porto: Livraria Portuense, 1877

448, [2] pp., 20 est.: il.; 250 mm. . Encadernação editorial em tela; assinatura de posse no ante-
rosto. Bom exemplar.

 € 40 - 80

PrIMeIrA edição deste estimado livro não só pelo texto propriamente dito, mas também pelas preciosas 
notas de Camilo, numa primorosa edição ilustrada à parte. Estimado e raro.

 Ӭ Camiliana, 613

140. JABOATãO (Fr. António de Santa Maria)
ORBE Serafico Novo Brasilico, descoberto, estabelecido, e cultivado a influxos da nova luz de Itália, 
estrella brilhante de Hespanha, Luzido Sol de Pádua, Astro Mayor do Ceo de Francisco, o Thau-
maturgo Portuguez S.to Antonio, a quem vay consagrado, como Theatro glorioso, e Parte Primeira 
[única] da Chronica dos Frades Menores da mais estreita, e Regular Observancia da Provincia do 
Brasil. Lisboa: Na Officina de António Vicente da Silva, 1761

4.º; portada, §-§§§/4, §§§§/6, A-Z, Aa-Zz, Aaa-Sss/4, Ttt-Zzz/2, a-b/4; portada, [36, 2 br.], 
248, 16 pp.; 295 mm. Belíssimo exemplar, encadernado em inteira de carneira marmoreada 
moderna; corte das folhas carminado; folhas de texto limpas e com boas margens.

 € 3 000 - 6 000

PrIMeIrA edição, raríssimo. Fr. António de Santa Maria Jaboatão, franciscano, nasceu no lugar de 
Jaboatão em Pernambuco, tendo professsado a 12 de Dezembro de 1717, tendo morrido entre os anos 
de 1763 e 1765. Foi mestre dos noviços, Guardião, Secretário do Capítulo, Prelado Local, Definidor, 
Cronista-Mór da sua ordem e Académico da Academia Brasileira. 

A obra goza de extrema raridade pois assim que se acabou de imprimir foi enviada para o Brasil 
onde permaneceu em caixotes durante longo período, o que levou à destruição dos exemplares. Poucos 
também se conservaram em Portugal.

A propósito de um projecto para a segunda edição acrescentada da segunda parte que o autor 
deixou manuscrita, deu Diogo Soares da Silva, sócio do instituto Histórico Geográfico Brasileiro, o 
seguinte parecer: «esta Chronica, como quer que seja destinada a consagrar os fastos da ordem de Santo 
António no Brasil, abraça no seu complexo tantos factos e notícias interessantes para a história geral do 
país, que o autor tem um direito incontestável a ser contado entre os seus mais graves escritores [...]».

 Ӭ inocêncio, i, p. 201; Travel and Exploration, 1061; BdM2, i, p. 356; importante Biblioteca Particular, 
Vii, 379
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141. JANeIrO (Armando Martins) 
O JARDIM do Encanto Perdido: Aventura Maravilhosa de Wenceslau de Moraes no Japão. Porto: 
Manuel Barreira, 1954

286-[2] pp.: il.; 215 mm. Brochado. Bom exemplar.
 € 60 - 100

eSTUDO biográfico da vida de Wenceslau de Moraes no Japão, numa tiragem de apenas 300 exemplares 
numerados, ilustrado com estampas impressas à parte em papel couché, bem como outras coloridas im-
pressas à parte e coladas nas folhas de texto correspondentes. A obra está impressa à maneira oriental em 
papel de arroz, numa só face que depois de dobrada compõe a folha de duas páginas. Estimado.

142. JANeIrO (Armando Martins) 
PEREGRINO. Lisboa: ed. autor, 1962

1 v. ilustrado, em folhas, e conservado em caixa própria; 470 mm. Bom exemplar, apenas a caixa 
um pouco abaulada.

 € 250 - 500

rArÍSSIMO título de Armando Martins Janeiro, um dos mais interessados biógrafos de Wenceslau de 
Moraes a quem dedica também este seu trabalho, num trabalho tipográfico de excelência, ao gosto 
japonês. Composto inteiramente em folhas não numeradas, todas as ilustrações foram executadas à parte 
e estão coladas nas folhas de texto e inclui uma ‘Tenugui’ de Tokushima, uma toalha tradicional japonesa 
com vários motivos, sendo a presente com desenhos alusivos a Wenceslau de Moraes. Tiragem de apenas 
100 exemplar numerados, sendo o presente o número 11.

143. JeNKINS ( James)
THE MARTIAL Achievements of Great Britain and Her Allies from 1799 to 1815. London: Printed 
for Js. Jenkins, s.d.

título gravado, frontispício gravado, viii pp., [2] pp. de índice, [60] ff. de texto, 52 águas-tintas: 
il.; 350 mm. Bonito exemplar, com boas margens e defeitos menores; corte das folhas dourado; 
encadernação inteira de chagrin grená, sobriamente decorada a ouro com fina cercadura nas 
pastas, roda nas seixas, casas fechadas e títulos na lombada.
Possui o presente exemplar a carta e recibo do livreiro inglês Thomas Thorp, um dos mais im-
portantes livreiros ingleses do primeiro quartel do século XX.

 € 2 500 - 5 000

PrIMeIrA edição, muito raro, deste tributo aos feitos militares ingleses durante a Guerra Peninsular. 
Composta por um total de 54 águas-tintas soberbamente executadas para James Jenkins por T. Suther-
land, M. Dubourg, D. Havell e D. Hill a partir de desenhos de W. Heath, ilustram as mais importantes 
batalhas, incluindo as do Vimeiro, Bussaco, Pombal ou Waterloo.

O texto que acompanha as gravuras foi obtido, na sua quase totalidade, nas cartas de Wellington 
e outros oficiais ingleses e termina com a lista dos oficiais mortos, feridos ou desaparecidos durante a 
guerra.

Alguns exemplares possuem uma água-tinta extra, com um retrato de Wellington, mas que não 
faz parte do projecto. Era vendida à parte e por alguns acrescentada à obra.
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144. JeSUS (rafael de) 
CASTRIOTO Lvsitano Parte I. Entrepresa, e restavraçaõ de Pernambuco; & das Capitanias Con-
finantes. Varios, e Bellicos Svcessos entre Portuguezes, e Belgas. Acontecidos pello discurso de vinte e 
quatro annos, e tirados de noticias, relações, & memorias certas. Compostos em forma de história 
pello Muyto Reverendo Padre Prégador Géral Fr. Raphael de iesus. Lisboa: Na impressçao de 
António Craesbeeck de Mello, 1679

6.º; *-**/4, []/1, A-Z, Aa-Zz, Aaa-Nnn/6, Ooo-Sss/4; portada, [18], 701, [47] pp.; 260 mm. 
Encadernação inteira de carneira da época, cansada; aparado, por vezes afectando as notas mar-
ginais impressas; portada e frontispício restaurados com prejuízo para as respectivas manchas 
tipográficas; acidez.

 € 800 - 1 500

PrIMeIrA edição, muito rara, desta obra clássica da bibliografia brasiliana. Monge Beneditino, Fr. Rafael 
de Jesus (Guimarães, 1614 - Lisboa, 1693) foi Procurador geral, D. Abade em vários mosteiros da con-
gregação e nomeado cronista mor do reino por alvará de 11 de Novembro de 1681, sendo autor da sétima 
parte da Monarquia Lusitana (Lisboa, 1683).

Esta sua obra é a biografia de João Fernandes Vieira, mais conhecido por João Castrioto (? - 1681), 
emigrado da ilha da Madeira para o Brasil onde, após anos de penúria, se transformou numa importante 
figura no Brasil, não só pela sua fortuna, mas também por ter liderado a famosa revolta de 1645 contra os 
Holandeses, tomando papel saliente na guerra “desde a primeira vitória do monte das Tabocas (3-8-1645) 
até à capitulação do Recife, em Janeiro de 1654, combatendo com grande denodo e coragem nas duas 
batalhas dos Guararapes (19-4-1648 e 19-2-1649)” (cf. DHP, Vi, p. 303).

 Ӭ inocêncio, Vii, R. 50; Travel and Exploration, 1062; BdM2, i, 361
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145. JeSUS (St. Teresa de) 
CARTAS de Santa Teresa de Jesus [...] con notas del R. P. Fr. Antonio de San Joseph. En Madrid: En 
la imprenta de Don Joseph Doblado, 1793

4.º; []/1, ¶-¶¶/4, ¶¶¶/1, A-Z, Aa-Zz, Aaa-Zzz, Aaaa-Bbbb/4; portada, [20], 526, XLii pp., 1 
est.: il.; 285 mm. Encadernação modesta com lombada em pele do século XiX, época de que 
devem ser as extensas e profusas notas manuscritas ao longo de todo o volume; apenas ligeira-
mente aparado à cabeça.

 € 80 - 160

146. JONeS ( John Thomas)
MÉMOIRE sur les Lignes de Torres Vedras, élevées pour couvrir Lisbonne en 1810; faisant suite aux 
journaux des siéges entrepis par les alliés en Espagne / par [...], Tradiut de l’ Anglais par M. Gos-
selin. Paris: Anselin, 1832

262 pp., 1 mapa, 2 gravs.: il.; 215 mm. Encadernação com lombada em pele da época; corte das 
folhas pintado com o mesmo motivo das folhas de guarda; mapa com rasgão restaurado junto 
ao festo sem afectar a mancha; acidez; frontispício com perdas de suporte.

 € 150 - 300

TrADUçãO francesa da obra que saiu com o título ‘Memoranda relative to the lines thrown up to cover 
Lisbon in 1810’, publicada em 1829 com circulação privada, praovavelmente de tiragem limitada.

John Thomas Jones, coronel inglês com participação activa na Guerra Peninsular, foi destacado 
para Torres Vedras em 1810. Publicou outras obras, testemunhos interessantes da Guerra Peninsular.

Acompanhado de um mapa desdobrável de grandes dimensões com o levantamento das linhas 
militares defensivas montadas pelos exércitos inglês e português naquela região do país, e de mais duas 
gravuras desdobráveis.

Raro.
 Ӭ Duarte de Sousa, ii, 371

147. JUSTINO (Marco Juniano)
JUSTINO clarissimo abreuiador dela historia general del famoso y excellente historiador Trogo Pom-
peyo: en la qual se cõtienen todas las cosas notables y mas dignas de mermoria que hasta sus tiempos 
han succedido en todo el mundo: agora nueuamente traduzido en Castellano y dirigido al Illustrissimo 
señor Don Pedro Hernandez de Velazco Condestable de Castillla, &c. Alcala de Henares: Juan de 
Brocar, 1540, 8 de Abril

✠-✠✠/4, A-O/8, P/5; [12], 117 ff.; 270 mm. Encadernação inteira de pele moderna, decorada na 
lombada com casas fechadas e nas pastas com triplo filete; ocasionais restauros marginais e 
restauros profundos no caderno P com prejuízo para o texto.

 € 1 000 - 2 000

COLOFON: Fue impressa y acabada la presente obra de Justino clasissimo abreuiador dela historia gen-
eral del famoso y excellente historiador Trogo Pompeyo en la florentissima vniuersidad de Alcala de 
Henares, en casa de Juan de Brocar: a ocho dias dl mes de Abril del anno M.D. xl.

PrIMeIrA edição, raríssima, desta tradução da obra de Justino, o historiador, que nos deixou um resumo 
da obra perdida por Trogo Pompeu que descrrevia a história do mundo.

Segundo Palau, a obra foi traduzida por Jorge de Bustamante que foi encarregue pelo livreiro 
Juan de Medina da tradução das obras ‘Dialogo Re Militari’, ‘Guerras Cililes’ de Apiano e a de Justino. 

Esta tradução foi incluída no índice expurgatório, obrigando todas as seguintes edições a serem realiza-
das no estrangeiro.

 Ӭ Palau, iV, p. 149

148. LA VAreNNe (François Pierre)
LE CVISINIER Francois, enseignant la maniere de bien apprester & assasonner toutes sortes de 
viandes, grasses & maigres, legumes, & Patisseries en perfection, &c. Reueu, corrigé, & augmenté 
d’un Traitté de Confitures seiches & liquides, & autres delicatesses de bouche. Ensemble d’vne Table 
Alphabetique des Matieres qui sont traittées dans tout le Liure / par le Sieur De La Varenne. - Sep-
tierme Edition. A Paris: Chez Pierre David, 1656

8.º; ã, A-Z, Aa/8; [16], 354, [30] pp.; 175 mm. Encadernação inteira de pergaminho da época, 
recentemente restaurado; restauros nos primeiros e últimos fólios; manchado.

 € 500 - 800

eDIçãO não descrita por Vicaire, publicada no mesmo ano da edição de Haia por Adrien Vlacq, tida 
como uma das mais estimadas. Publicado pela primeira vez em Paris, 1651, “Le Cuisinier François” é 
considerado por muitos como o livro fundador da cozinha moderna francesa, rompendo com a tradição 
italiana que havia revolucionado a cozinha francesa no século XVi.

Muito raro e estimado.
 Ӭ Vicaire, p. 495

149. LACerDA (D. Fernando Correa de) 
VIRTVOSA Vida, e Sancta Morte da Princesa Dona Ioanna: reflexões moraes, e politicas sobre sua 
vida, e morte. Lisboa: Na impressão de Antonio Craesbeeck de Mello, 1674

4.º; */4, */2, A-Z, Aa-Ll/4, Mm/2; [12], 276 pp.; 190 mm. Encadernação inteira de pergaminho 
da época; cansada e com guardas novas; acidez.

 € 150 - 300
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PrIMeIrA edição, rara, desta biografia da Beata Joana, filha de D. Afonso V, figura interessantíssima 
da corte de quatrocentos portuguesa, que se agarrou ao projecto vocacional de vida consagrada firmada 
na virtude cristã, recusando firmemente várias propostas de casamentos reais. ingressou no convento de 
Odivelas em 1471 depois de seu pai ter acedido ao seu pedido quando regressou da expedição a Arzila. 
Tomou o hábito de freira dominicana no Convento de Jesus em Aveiro em 1475, falecendo 15 anos de-
pois, em 1490, logo aclamada pelo povo como santa. inocêncio Xii beatificou a princesa por Bula de 4 
de Abril de 1693.

 Ӭ inocêncio, ii, p. 271

150. [LACerDA (D. Fernando Correa de)], pseud. CACereS e FArIA (Leandro Dorea) 
CATASTROPHE de Portugal na deposição d’El-Rei D. Affonso o Sexto, & subrogação do Princepe 
D. Pedro o Unico, justificada nas calamidadees publicas, Escrita para justificação dos Portugueses / 
por Leandro Dorea Caceres e Faria. Em Lisboa: A custa de Miguel Manescal, 1669

4.º; A-Z, Aa-Kk/4, Ll/2; 268 pp.; 200 mm. Encadernação inteira de carneira não contem-
porânea, lombada estalada decorada a ouro; super-libros “Salzedas” a ouro na pasta anterior; 
corte das folhas carminado; acidez; pertence manuscrito da época no frontispício coberto.

 € 200 - 400

PrIMeIrA edição desta importante obra que trata da conspiração que D. Afonso Vi foi alvo por parte 
de seu irmão, D. Pedro, acabando encerrado no Palácio de Sintra. Raro.

151. LAMAS (Maria) 
ARQUIPÉLAGO da Madeira: maravilha atlântica. Funchal: Editorial Eco do Funchal, 1956

394, [4] pp., 12 est.: il.; 285 mm. Encadernação modesta com lombada e cantos em pele verde; 
conserva uma capa de fascículo; ligeiramente aparado; assinatura de posse na folha branca 
inicial.

 € 50 - 100

PrIMeIrA edição desta interessante e rara descrição de viagem à ilha da Madeira, escrita por uma das 
mais importantes personalidades da cultura portuguesa. Profusamente ilustrado no texto com centenas 
de reproduções e em separado com 12 estampas impressas em papel couché. Raro.

152. LANDMAN (George Thomas)
HISTORICAL, Military and picturesque observations on Portugal, illustrated by seventy-five co-
loured plates, including authentic plans of the sieges and battles fought in the Peninsula during the 
late war. London: T. Cadell and W. Davies, 1818

2 v.: [10], XVi, 608 pp., 20 gravs; [2], XiV, 294, [2 br.], 204, 32 pp., 56 gravs.: il.; 380 mm. Belís-
simo exemplar; ligeiramente aparado; encadernações uniformes modernas em marroquim ver-
melho, ricamente decoradas a ouro nas pastas, lombadas e seixas, guardadas em caixas próprias; 
restauros nos primeiros fólios do segundo volume; gravuras com boas margens e bem dobradas, 
apresentando reforços para menor deterioração no manuseio.

 € 7 000 - 12 000

PrIMeIrA edição de um dos mais belos livros ilustrados sobre Portugal. As 76 gravuras compõem-se de, 
no primeiro volume, 4 águas tintas coloridas sobre a inquisição, 2 gravuras numismáticas e 14 mapas e 

plantas aguareladas, duas delas desdobráveis; no segundo volume, de 56 águas tintas coloridas de várias 
regiões de Portugal, incluindo uma gravura desdobrável de Alcácer do Sal não descrita no índice.

George Thomas Landmann (1799-1854), militar inglês com uma interessante carreira, depois de 
passagens por inglaterra e Canadá, chegou à Península ibérica em 1806, onde exerceu vários cargos, 
comandou tropas, liderou construção de pontes (Abrantes, Punhete, etc.) importantes para a passagem 
de tropas durante a guerra, fez reconhecimento de terrenos (Vimeiro, Vila Velha, idanha a Nova, etc.) e 
delineou planos de ataque para seus superiores hierarquicos, participando em várias batalhas importantes 
da Guerra Peninsular. Regressou a Londres, na companhia do embaixador Espanhol, em 1812, não mais 
regressando à Península.

Além deste monumento tipográfico, escreveu ‘Adventures and Recollections of Colonel Land-
mann’, Londres, 1852 e ‘Recollections of my Military Life’, Londres, 1854, bem como uma revisão do 
trabalho de seu Pai, ‘Principles of Fortification’, Londres, 1831.

Raríssimo e valioso.
 Ӭ Duarte Sousa, ii, 398; Dic. Guerra Peninsular, ii, p. 192; importante Biblioteca Particular, V, 432

153. Le BLANC (Vincent)
LES VOYAGES Fameux du Sieur Vincent le Blanc Marseillois, qu’il faits depuis l ’aage de douze ans 
iusques à soixante, aux quatre parties du Monde; a scavoir aux Indes Orientales & Occidentales, en 
Perse & Pegu. Aux Royaumes de Fez, de Maroc, & de Guinée, & dans toute l ’Afrique interieure, 
depuis le Cap de bonne Esperance iusques en Alexandrie, par les terres de Monomotapa, du Preste Iean 
& de l ’ Egypte. Aux Isles de la Mediterranée, & aux principales Provinces de l ’ Europe, & c. Redigez 
fidellement sur ser Memoires & Registres, tirez de la Bibliotheque de Monsieur De Peiresc [...] par 
Pierre Bergeron. A Paris: Chez Gervais Clousier, 1649

4.º; a, A-Z, Aa-Mm, A-Z, AAaa-TTtt/4, VVvv/2; [8], 276, [4], 180, [4], 136, [6] pp.; 230 mm. 
Encadernação inteira de carneira da época, restaurada; corte das folhas carminado; aparo com 
prejuízo para o pé do frontispício, afectando ligeiramente a última linha de texto, mas com 
margens aceitáveis para o resto do volume; pico de traça marginal em quase todo o volume.

 € 500 - 1 000

PrIMeIrA edição, raríssima, da descrição das muitas viagens que Vincent Le Blanc efectuou um pouco 
por todo o mundo.

Natural de Marselha, Vincent le Blanc começou as suas viagens com apenas 14 anos, viajando 
sucessivamente pela Palestina, Pérsia, Índia, Birmânia, Sumatra, Java, indochina, Sião e Malaca, regres-
sando à Europa pela costa Africana, passando por Moçambique, chegando a Marselha em 1578. Nos anos 
seguintes partiu para o Brasil, Amética, Antilhas e de novo de regresso à Europa, onde morreu por volta 
do ano de 1640.

Deixando a sua obra inédita, Pierre Bergeron compilou todas as suas notas e redigiu o texto das 
viagens, tendo sido publicada a primeira vez em 1649. Conheceu várias traduções para inglês e holandês.

Borba de Moraes afirma a existência de edições datadas de 1648, mas às quais chama, “antedated 
copies of the first edition”. Na descrição de Sabin encontra-se menos uma folha final correspondente às 
erratas da última parte.

 Ӭ Sabin, 39590; Brunet, iii, c. 903; BdM2, p. 459; Encyclopedia of Exploration, i, p. 614

154. Le rOUGe (Georges Louis)
CURIOSITÉS de Paris, de Versailles; Marly, Vincennes, Saint-Cloud, et  des Environs. - Nouvelle 
Édition, augmentée de la Description de tous les nouveaux Monumens, Edifices & autres Cu-
riosités, avec les changemens qui ont été faits depuis environs vingt ans / par M.L.R. A Paris: 
Chez les Libraires Associés, 1771
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12.º; 2 v.; 1.º v: []/1, a/2, A-Z, Aa-Rr alternadamente com 8 e 4 ff., [2], iv, 480 pp., 20 est.; 2.º v.: 
[]/1, A-Z, Aa-Qq alternadamente com 8 e 4 ff., [2], 472 pp., 12 est.: il.; 170 mm. Encadernações 
inteiras de carneira da época com lombadas e cantos um pouco cansadas; corte das folhas car-
minado; ligeira acidez.

 € 80 - 120

BONITA edição acrescentada desta obra dedicada aos monumentos e história de Paris, ilustrada com 32 
gravuras, das quais 20 desdobráveis com vistas dos mais importantes edifícios da cidade, acompanhadas 
de notícias históricas.

Georges Louis le Rouge (1707-1790) foi um importante cartógrafo, arquitecto e gravador, geó-
grafo de Luís XV e autor de vários atlas, mapas e plantas, planos de batalha, etc., destacando-se pelo 
trabalho sobre jardins.

Foi publicado um terceiro volume, com título diverso: “Nouveau Voyage de France Geographique, 
historique et curieux” e que difere na matéria tratada.

155. Le VACHer De CHArNOIS ( Jean)
RECHERCES sur les Costumes et sur les Théatres de Toutes les Nations, tant anciennes que mod-
ernes; ouvrage utile aux Peintres, Statuaires, Architectes, Décorateurs, Comédiens, Costumiers, en um 
mot aux Artistes de tous les genres; non moins utile pour l ’ étude de l ’ Histoire des temps reculés, des 
Mœurs des Peuples antiques, de leurs Usages, de leurs Loix, et nécessaire à l ’ Education des Adolescens. 
A Paris: Chez M. Drouhin, 1790

4.º; 2 v.; 1.º v.: []/1, a/4, A-T/4, [2], 8, 152 pp., 32 est.; 2.º v.: []/1, A-Y, Aa/4, [2], 183 [aliás 184] pp., 
24 est.: il.; 265 mm. Encadernações inteiras de pele da época, decoradas com bonita cercadura 
de motivos florais nas pastas e na lombada a ouro; ligeira acidez.

 € 500 - 1 000

PrIMeIrA edição, a melhor, desta interessantíssima obra sobre trajos teatrais, profusamente ilustrado 
ao longo do texto com um total de 56 águas tintas impressas a cores e finalizadas à mão, desenhadas por 
Chéry e gravadas por Alix. O primeiro volume ocupa-se principalmente das figuras do Antigo Testa-
mento e o segundo maioritariamente sobre a antiguidade clássica.

156. LeãO (Duarte Nunes de) 
CRONICAS Del Rey Dõ Ioam de Gloriosa Memoria o I. deste nome, e dos Reys de Portugal o X. e as 
dos Reys D. Duarte e D. Affonso V. Ao muito alto, e muito poderoso Rey Dom Ioam o IV. nosso Senhor, 
tiradas a luz por ordem do ilmo, e rmo Senhor Dom Rodrigo da Cunha [...] e Autos do Levantamento, 
e Iuramentos DelRey N.S. D. Ioam o IV e do Serenissimo Principe D. Theodosio N. S. & Proposição 
das Cortes. Em Lisboa: Por Antonio Alvarez, 1643

8.º; ¶//4, A-Z, A-B/8, C/4, a-d, Aa-Pp//8, Qq//5, ¶, ¶¶, [ ]//1, A-E, Aa-Ee//2, Ff//1, Aaa-
Bbb//2; [8], 406, 62, [2], 250, [4], [56] pp., 1 grav.; 280 mm. Encadernação inteira de carneira da 
época restaurada; vários restauros; exemplar provavelmente completado e melhorado a partir 
de vários exemplares.

 € 800 - 1 500

eDIçãO princeps da segunda parte das conhecidas ‘Crónicas dos Reis de Portugal’ de Duarte Nunes de 
Leão. Jurista, linguísta, o autor nasceu em Évora em 1530. Licenciou-se em Coimbra em Direito Civil, 
destacando-se como desembargador da Casa da Suplicação. Deixou publicadas várias obras importantes, 
entre as quais a presente, destacando-se a vanguarda nos estudos ortográficos ao procurar “descobrir as 
fontes dos vocábulos de que usam os portugueses para que não somente falassem com pureza, mas es-

crevessem com pontuação” (Barbosa). Foi um grande defensor dos direitos de Castela à coroa portuguesa 
em 1580.

Sobre os méritos de Duarte Nunes de Leão na composição cronista diz-nos o Marquês de Ale-
grete “Abriu caminho à crítica da nossa história, escrevendo com juízo e madureza as crónicas dos 
primeiros reis de Portugal” (cit. inoc., ii, p. 211). Ainda em sua vida foram publicadas as Crónicas dos 
primeiros Reis de Portugal, por Pedro Craesbeeck, em 1600, seguindo-se estas, publicadas sob a respon-
sabilidade de D. Rodrigo da Cunha e sem nome de autor, em 1643.

A obra, de colacção relativamente complexa, contém as primeiras folhas preliminares com fron-
tispício, dedicatória, licenças e índice da Crónica de D. João i, seguindo-se o respectivo texto até à página 
406, a Crónica de D. Duarte ocupa as 62 pp. seguintes, o texto da Crónica de D: Afonso V segue nas 
páginas numeradas de 1 a 250, terminando com 4 páginas inumeradas de índice. Segue-se os “Autos do 
Levantamento, e Juramento”, acompanhado da respectiva gravura com a disposição das Cortes de 1641 
que falta na maioria dos exemplares. MUITO rArO.

 Ӭ Barbosa, i, p. 736; Samodães, 2247; Salema Garção i,  2111; Pinto Matos, p. 338; Travel & Exploration, 
1770; inocêncio, ii, 210; Viii, 355; iX, 154

157. LeãO (Duarte Nunes de) 
DESCRIPÇÃO do Reino de Portugal, em que se Trata da sua Origem, Produções, das Plantas, Mi-
neraes, e Fructos: com huma breve noticia de alguns Heroes, e também Heroinas, que se fizerão distin-
tos pelas suas virtudes, e valor / por [...]. - Segunda Edição. Lisboa: Na Of. de Simão Thaddeo 
Ferreira, 1785

8.º; */8, **/2, A-Z, Aa/8; [20]-376 [aliás 382]-[2] pp.; 150 mm. Encadernação inteira de carneira 
da época, um pouco cansada; corte das folhas carminado.

 € 100 - 150

reIMPreSSãO desta estimada obra de Duarte Nunes de Leão que saiu originalmente impressa em 
Lisboa por Jorge Rodrigues, 1610. invulgar.

158. LeãO (Duarte Nunes de) 
LEIS Extravagantes collegidas e relatadas Pelo Licenciado Dvarte Nvnes do Liam per Mandado do 
muito alto & muito poderoso Rei Dom Sebastiam. Nosso Senhor. Em Lisboa: per Antonio Gon-
çaluez, 1569

8.º; ¶//4, A-K//8, L//10, M-N//8, O//4, P-Y//8, Z//4, Aa-Bb//8, Cc//4, Dd-Ee//8, Ff//4, ¶, ¶, 
AA//8; [4]-218-[16]-8 ff.; 285 mm. Encadernação inteira de carneira cansada; corte das folhas 
carminado; manchado; ocasionais cortes de traça marginais junto ao festo.

 € 1 000 - 2 000

IMPOrTANTe repositório de Leis por Duarte Nunes de Leão, importante homem do Direito Civil do 
século XVi, Desembargador da Casa da Suplicação, natural de Évora. Deixou vários escritos, alguns 
deles publicados em vida, sobre variadíssimas matérias, incluindo um conjunto de Crónicas dos Reis de 
Portugal. A edição, da responsabilidade do grande impressor António Gonçalves, está impresso a uma 
coluna em caracteres romanos, com belas capitulares ilustradas no início de cada parte. Muito raro.

 Ӭ inocêncio, ii, p. 210; Ameal, 1650; Samodães, 2243
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159. LeITe ( Jerónimo Dias) 
DESCOBRIMENTO da Ilha da Madeira e Discurso da vida e feitos dos Capitães da dita Ilha: 
tratado composto em 1579 e agora publicado com introdução e notas de / João Franco Machado. Barce-
los: instituto de Estudos Históricos Dr. António de Vasconcelos, 1947

CViii, 144 pp., 1 est.: il.; 240 mm. Encadernação  com lombada e cantos em pele; conserva as 
capas de brochura.

 € 30 - 40

PrIMeIrA edição de um texto que se julgava perdido, composto a pedido de Gaspar Frutuoso para servir 
de elaboração do livro 2.º das suas “Saudades da Terra”. Trata-se, portanto, da primeira história da ilha 
da Madeira e Porto Santo escrita entre nós. invulgar.

160. LIBRO llamado Côsulado de mar [Texto impresso] : obra muy vtil y prouechosa y aun muy ne-
cessaria ansi para todo genero de mercaderes como de señores de Naos y pilotos y marineros y 
todos los que nauegâ. De mas de tener clara luz para en todos los negocios dla mar o concerni-
entes a ella: tiene agora nuevamente las ordinaciones de los derechos del geileral: y del peso del 
señor Rey. E va tabien puesto el priuilegio de los consules y mercaderes: cõcedido por el rey 
Dom Hernando de gloriosa memoria. Es agora nueuamente traduzido de lengua Catalana en 
Castellana, impresso y de muchos vicios reconoscido ... Valencia: Francisco Diaz Romano, 1539

8.º; ✠, A-T/8, U/6; [8], 158 ff.; 215 mm. portada e cadernos T e U facsimilados; acidez; cortes 
de traça marginais junto ao festo; encadernação inteira de pergaminho moderno; anotações 
manuscritas coevas.

 € 400 - 600

PrIMeIrA edição da primeira tradução castelhana do famoso e importante código marítimo conhecido 
por “Llibre del Consolat de Mar”, classificada por Salvá de extrema raridade, justificando essa afirma-
ção com o que escreveu Caytano Pallejá, em 1732, para a sua tradução de 1732: “la de no existir ninguna 
castellana de esta obra, lo cual nos hace ver le fué completamente desconocida la anónima impresa en 
Valencia”.

O “Lliber del Consolat de Mar” foi de extraordinária importância para as actividades comerciais 
espanholas durante vários séculos, pois era este instrumento que regulava todo o comércio marítimo, 
incluindo com a América Latina.

De origem mediterrânea, os Consulados do Mar surgiram no seguimento do crescimento do 
comércio marítimo nos finais do século Xiii e, principalmente, XiV. O primeiro Consulado de Mar es-
panhol surge no ano de 1283 por iniciativa de Pedro iii de Aragão que logo ordenou que se aplicassem os 
usos e costumes marítimos de Barcelona e que ainda não haviam sido codificados. Surgiu assim o “Lliber 
del Consolat de Mar” que serviu de código para todo o comércio do mediterrâneo até ao aparecimento 
da “Ordennace de la Marine” em 1681.

Muito raro.
 Ӭ Salvá, 3643

161. LINK (Henry Frederick) 
TRAVELS in Portugal and through France and Spain: with a Dissertation on the Literature of Por-
tugal, and the Spanish and Portugueze Languages / translated from the german by John Hinckley, 
with notes by the translator. London: T. N. Longman and O. Rees., 1801

viii, 504 pp.; 215 mm. Encadernação inteira de pele ao gosto da época; ligeiramente aparado; 
bom exemplar.

 € 250 - 500

OBrA de um famoso naturalista alemão, nascido a 2 de Fevereiro de 1769 e formado em ciências naturais 
pelas universidades de Rostock e Breslau, foi titular da cadeira de botânica na Universidade de Berlim 
e director do Jardim das Plantas (Portugal e os Estrangeiros, i, 445). Como indica o próprio título o au-
tor realizou um trajecto por França e Espanha, e realizou um périplo por Portugal, sendo este último 
o objectivo principal da viagem. Contém inúmeras observações interessantes e curiosas sobre o nosso 
país. A entrada por Elvas motivou vários juízos favoráveis do autor por comparação com os habitantes 
espanhois, referindo-se, em especial, à indumentária, à disposição geral e à simpatia (pp. 130-131). De 
destacar ainda o primeiro impacto que lhe causou a entrada em Lisboa (também realçada por Bernardes 
Branco, i, 447.) interessantes observações sobre Coimbra, Porto e Douro vinhateiro. Amplas exposições 
sobre a região algarvia.      

162. LIURO Ordinario do Officio Diuino segundo a ordem de Cister. Nouamente correcto & emendado. 
Coimbra: ioam Alvarez & ioam da Barreira, 1550

8.º; A/8, AA/4, B-Z, a/8, b/4, c/8; [24], 390, [2] pp.; 150 mm. Encadernação em pergaminho da 
época; ligeiramente aparado com o corte das folhas carminado; fólio P1 desencadernado pro-
vavelmente proveniente de outro exemplar; ligeira acidez; mas de forma geral, bom exemplar.

 € 800 - 1 500

PrIMeIrA edição, raríssima, desta obra impressa em Coimbra por João Barreira e João Alvarez. Os pou-
cos exemplares descritos pelos vários bibliógrafos, incluindo Anselmo, encontram-se, na sua maioria, in-
completos, faltando-lhes dois fólios preliminares correspondentes ao “Prologo de Frei Bartholomeo [...] 
dirigido ao [...] padre frei Antonio Dom prior do conuento de Tomar & administrador de toda a orde 
de Christo”. Assim, a obra é composta por [24] pp. preliminares com: [1], frontispício gravado com oito 
pequenas vinhetas de santos ou episódios da vida de Cristo; [2] com uma gravura representando o dia 
de Pentecostes; [3] a [6], o “Prologo...” a que já aludimos; [7] a [13], “Ao Lector”; [14] a [19] explicações 
acerca “Do Bissexto”, “Do Concurrente”, “Do aureo numero”, “Da Epacta”, “Da indiçam, & do Lustro”; 
[20] e [21] uma tabela das festas móveis; [22] e [23], “declaraçam da tauoada” que explica a utilização da 
tabela anterior; [24] uma gravura do Calvário com Nossa Senhora e o Apóstolo Amado que a tradição 

162
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da igreja identifica com S. João. Começa depois o texto propriamente dito da p. 1 a 389, estando a partir 
da p. 378 impressa a vermelho e negro; p. 390 final com a aprovação da Ordem de Cister assinada por 
frei Gonçalo da Silva e frei Pedro, retiro e vice-reitor respectivamente; [1] final inumerada com  a errata, 
verso em branco.

 Ӭ Samodães, 1808, exemplar incompleto; Pinto Matos, p. 351; Anselmo, 274; inocêncio, i, p. 329; Viii, p. 
361; Barbosa, i, p. 459; Palha, 29, exemplar incompleto; não referido por D. Manuel

163. LOBerA De áVILA (Luís)
VERGEL de sanidad: que por otro nõbre se llamaua Banquete de Caualleros y orden de uiuir: ansi 
en tiempo de sanidad como de enfermedad: y habla copiosame[n]te de cada mãjar q cõplexion y pro-
priedad tenga: y de sus prouechos y saños: con otras cosas vtilissimas. Nueuamente corregido y añadido 
por el mismo autor: que es el doctissimo y excele[n]te Doctor Luys Lobera de Auila [...]. Alcala de 
Henares: Juan de Brocar, 1542, 27 de Março

6.º; ✠/6, ✠✠/4, B-S/6, []/1, A/4, AA/6, BB/8, CC-ZZ, AAA-BBB/6, CCC/8, DDD-FFF/6, 
GGG/4, ✠/6, AA/4, A-E/6, F/4, G/8; [10], Cii, [2], [4], CLXXXiii, [10], XLii ff.; 265 mm. 
Fólios ✠2, B1 e CCC8 fac-similados. Encadernação em pergaminho da época cansada e man-
chada; corte das folhas dourado; por vezes aparo excessivo.

 € 2 500 - 5 000

COLOFóN: Fue impressa la presente obra lladama Vergel & sanidad cõ otras muchas cosas utilissimas 
que se cõtienen en el: en la muy noble & insigne universidad de Alcala de Henares: en casa de Joan de 
Brocar. Acabo se a veynte y siete de Março. Año de M.D.XLii.

SeGUNDA edição desta obra clássica sobre nutrição e medicina, fundamental para a história da alimen-
tação no século XVi em Espanha. Desconhecendo-se os dados biográficos do autor, sabemos apenas que 
foi médico do Rei Carlos i.

A obra possui, com fronstispícios próprios, mais duas partes que lhe pertencem e que por vezes 
aparecem isoladas, ambas sem qualquer indicação de lugar, impressor ou data. A primeira parte, cujo 
título transcrevemos em cima, ocupa os fólios [10], Cii, [1] ff. As restantes possuem os seguintes títulos:
— reMeDIO de cuerpos humanos y silua de expiencias y otras cosas vtilissimas: nueuamente compuesto 
por el excellentissimo doctor Luyz lobera de Auila [...], ocupando os fólios [4], CLXXXiii seguintes, 
terminando no verso do fólio CLXXXiii com a seguintes inscrição: “Este antidotario comunique cõ 
muy excelle[n]tes boticarios entre los quales fue Miguel Lorosa boticario de la sancta inquisiciõ muy 
gentil hidalgo y grã boticario de letras y experiencia. Finis”;
— LIBrO de pestile[n]cia curatiuo y preseruatiuo: y de fiebres pestilenciales con la cura de todos los ac-
cidentes dellas y delas otras fiebres y habla de phlebotomia, ventosas, sanguisuelas: y de las diez y nueue 
enfermedades subitas que son utilissimas. Y ciertas preguntas muy utilies en medicina en romãce Castel-
lano y latin: y otras cosas muy necessarias en medicina y cirurgia”.

Muito raro.
 Ӭ Palau, iV, p. 250; Salvá, 2715, 2717 e 2718

164. LOBKOWITZ (D. Ioanne Caramuel) 
PHILIPPVS Prvdens Caroli V. Imp. Filivs Lvsitanæ Algarviæ, Indiæ, Brasiliæ Legitimvs Rex 
Demonstratvs. Antuerpiæ: Ex Officina Plantiniana Balthasaris Moreti, 1639

4.º; *-****, A-H/4, i/6, K-Z, Aa-Zz, Aaa-iii/4, Kkk/6; [32], 430, [26] pp.: il.; 320 mm. Encader-
nação em pergaminho da época, com lombada cansada; acidez; pertence manuscrito no ante-
rosto.

 € 600 - 1 200

PrIMeIrA edição desta estimada obra que procura demonstrar a legitimidade de D. Filipe ii de Es-
panha como sucessor da coroa portuguesa. ilustrado com as armas de Portugal no verso do ante-rosto, 
uma portada alegórica, a gravura alegórica da Lusitânia no verso do fólio ****1 e mais a série dos reis 
utilizada pela primeira vez para ilustrar a obra ‘Anacephaleoses’ do Pe. António de Vasconcelos.

Ernesto Soares descreve esta série indicando que, para esta edição, foram aproveitadas as mes-
mas chapas, acrescentadas do retrato do infante Santo D. Fernando, e algumas bastante melhoradas e 
modificadas.

Muito raro.
 Ӭ Samodães, 582; Palha, 2982; Travel and Exploration, 1885; H. Grav. Artística, 1107

165. LOBO (Francisco rodrigues) 
O PASTOR Peregrino, & Desenganado / de Francisco Rodrigues Lobo, E de suas obras Pastoris, 
Segunda, e Terceyra Parte. Lisboa Occidental: Na Officina de Mathias Pereyra da Sylva & 
Joam Antunes Pedrozo, 1721

8.º, A-Z, Aa-Cc//8, Dd//6, 428 pp.; 195 mm. Encadernação inteira de carneira não contem-
porânea decorada a ouro na lombada e com cercadura nas pastas; corte das folhas carminado; 
acidez.

 € 100 - 200

eDIçãO setecentista das segunda e terceira partes da trilogia pastoril “Primavera” de Francisco Rodrigues 
Lobo, obra marcante da literatura portuguesa do século XVii e que influenciou Francisco Manuel de 
Melo e Pe. António Vieira. Raro.

 Ӭ inocêncio, iii, p. 46; Biblos, 3, col. 216

166. LOPeS (Fernão) 
CHRONICA DelRey D. Ioam. I. de Boa Memoria, e dos Reys de Portvgal o Decimo. Em Lisboa: 
Antonio Alvarez, 1644

8.º; 3 v.; 1.º v.: ✠/3, A-Z, Aa-Bb/8; [6], 412, [8] pp.; 2.º v.: ✠/4, A-Z, Aa-Ff/8, Gg/6; [8], 466, [10] 
pp.; 3.º v.: ✠/6, A-Z/8, T/6, V/8; [12], 308, [6] pp.; 290 mm. Encadernações uniformes inteiras 
de pele não contemporâneas, restauradas; corte das folhas carminado; aparado e com ocasionais 
manchas. Bom exemplar.

 € 500 - 1 000

PrIMeIrA edição de uma mais importantes crónicas régias escritas por Fernão Lopes, cronista-mór do 
reino, dividida em 3 partes, sendo a última de autoria de Gomes Eanes de Zurara e que inclui a descrição 
da Tomada de Ceuta. Muito raro.

 Ӭ inocêncio, ii, p. 282; iX, p. 426; Palha, 2832; Travel and Exploration, 1455; Samodães, 1823

167. LOPeS ( João Baptista da Silva) 
COROGRAFIA: Ou Memoria Economica, Estadistica, e Topografica do Reino do Algarve. Lisboa: 
Na Typographia da mesma Academia [Real das Sciencias de Lisboa], 1841

[4],  528, Viii, [2] pp., [75] ff. de mapas, gravuras e tabelas.: il.; 220 mm. Bonito exemplar, 
limpo, apresentando o corte das folhas carminado; encadernação inteira de pele marmoreada 
em quase perfeito estado de conservação; gravura de Portimão colorida.

 € 200 - 400
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INTereSSANTÍSSIMA Corografia do Algarve, versando sobre 
costumes, etnografia, etnologia, geografia e história da região, com 
destaque para os hábitos de pesca e agricultura. Com vários qua-
dros com informações várias e quatro gravuras das quais uma com 
o brasão de armas e um mapa de Portimão. Muito raro.

168. LUCANO (Marco Anneo)
LA HYSTORIA que escriuio en latin el poeta Lucano: trasla-
dada e castellano por Marti Lasso de Oropesa secretario dela 
excellete señora marquesa dl zenete cõdessa de Nassou. Lisboa: 
Luiz Rodrigues, 1541

8.º; a-t/8, v/12; [19], CLiiii ff.; 200 mm. Frontispício do pre-
sente exemplar difere um pouco do que nos mostra D. Ma-
nuel, posto que o de El Rei tem os nomes do autor e tradu-
tor a vermelho e o restante título a negro e este o inverso.
Encadernação inteira de pergaminho da época; guardas 
restauradas; vestígios de atilhos; frontispício restaurado, as-
sim como os fólios preliminares; aparado por vezes tocando 
na impressão das notas marginais; exemplar de forma geral 
limpo.

 € 800 - 1 500

TrATA-Se, provavelmente, da primeira edição castelhana da úni-
ca obra de que conhecemos o texto do poeta Lucano. Existindo 
várias edições, Salvá aponta a presente como a possível primeira, 
ao mesmo tempo que podemos ler na dedicatória do tradutor a D. 
Pedro de Guevara, várias queixas sobre o impressor que não seria 
da sua nacionalidade, provavelmente Luís Rodrigues. A obra foi 
originalmente escrita entre os anos 61 e 65, ano em que o poeta se 
suicidou envolvido na conspiração de Piso, e procura descrever a 
guerra que envolveu Júlio César e o Senado.

Raríssimo.
 Ӭ D. Manuel, 46; Salvá, 750, Palau, iV, p. 288; Anselmo, 1021

169. LUCeNA (Pe. João de) 
HISTORIA da Vida do Padre Francisco de Xavier e do que 
fizerão na Índia os mais Religiosos da Companhia de Iesu / 
composta pelo Padre ioam de Lucena. Lisboa: Pedro Craes-
beeck, 1600

8.º; portada, []/2, A-Z, Aa-Ss/8, Tt/10, Vv-Zz, Aa-Cc, Ddd-
Kkk/8, Lll/6, ¶/8, ¶¶/11; portada, [4], 908, [38] pp.,  grav.: 
il.; 270 mm. Exemplar falto dos dois retratos de S. Fran-
cisco Xavier e do fólio M2. O presente exemplar contém as 
mesmas folhas preliminares que nos dá conta Anselmo, mas 
menos 2 ff. que o exemplar da importante Biblioteca Par-

ticular ou menos 4 ff. que a de D. Manuel ii. Encadernação com lombada em pele modesta; 
corte das folhas pintado; ligeiramente aparado.

 € 1 000 - 2 000

PrIMeIrA edição, raríssima, da primeira biografia de S. Francisco Xavier. O P. João de Lucena, natural 
de Trancoso, ingressou na Companhia de Jesus com apenas 15 anos, iniciando o noviciado a 14 de Março 
de 1565. Obteve grau em Filosofia na Universidade de Évora, sendo bastante conhecido pelas suas capa-
cidades oratórias. Faleceu a 2 de Outubro de 1600.

Sobre os merecimentos do Pe. João de Lucena e desta obra, transcrevemos as palavras de inocên-
cio: «Com esta historia o P. Lucena abriu-se praça entre os mestres mais insignes da pureza da nossa lin-
gua. Suave no estylo, loução e polido no dizer, grave nas sentenças, e escrupuloso na escolha das palavras, 
tem sido universalmente respeitado pelos nossos criticos e philologos, todos concordes em reconhecerem 
e apreciarem o seu grande merecimento.»

Dividida em 10 livros, o último dos quais contém a missão de Gaspar Barzeo em Ormuz, a obra 
foi mais tarde traduzida em italiano e espanhol com edições de Roma, 1613 e Sevilha, 1619, respectiva-
mente.

A obra figura-se de dificil colacção porquanto vários bibliográfos apresentam colacções diferen-
tes. 

 Ӭ Anselmo, 524; Travel and Exploration, 887; inocêncio, iii, p. 399; Barbosa, ii, p. 681; importante 
Biblioteca Particular, ii, 527; Samodães, 1856; Palha, 2613; D. Manuel, 271

170. LULL (raimundo)
DE Secretis Naturae, sev de Quinta essentia liber unus, in tres distinctiones diuisus omnibus iam 
partibus absolutus. Adiecta est Eivsdem Epistola ad Regem Robertum de Accurtatione lapidis Phi-
losophorum: cui adiunctus est tractatus de aquis ex scriptis Raymundi super Accurtationis epistolam 
ad Artis studioso collectus. Coloniæ: Aud ioannem Birckmannum, 1567

8.º; A/4, B-Z, Aa/8, Bb/4; [8], 376 pp.; 165 mm. Encadernação inteira de percalina moderna; 
acidez.

 € 100 - 200

SeGUNDA edição. Raro.
 Ӭ Palau, V, p. 298

171 LULL (raimundo)
MERCVRIORVM liber iam tandem subsidio manuscripti exemplaris perfectè editus. Item Eiusdem 
Apertorium, Repertorium, Artis intellectiua Theorica & Pratica, Magia naturalis, opuscula plané 
aurea. Coloniæ Agripinæ: Apud iohannem Birckmannum, 1567

8.º; A-Z, Aa-Bb/8; [16], 382, [2] pp.; 165 mm. Encadernação inteira de percalina moderna; per-
tence manuscrito da época no frontispício; um pouco manchado.

 € 100 - 200

PrIMeIrA edição, atribuída a Raimundo Lull, de um dos títulos sobre Alquimia que se lhe atribui. Raro.
 Ӭ Palau, iV, p. 298

172. MACARRONEA Latino-Portugueza. Quer dizer: apontoado de versos macarronicos Latino-Por-
tuguezes, que alguns Poetas de bom humor destilarão do alambique de cachimonia para desterro da 
melancolia. Lisboa: Na Officina Patriarcal de Francisco Luiz Ameno, 1765
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8.º; A-K/8, L/10; 176, [4] pp.; 160 mm. Encadernação  inteira de pele da época, com alguns 
defeitos; aparado; acidez.

 € 30 - 60

PrIMeIrA edição, rara, desta colectânea de textos de teor humorístico, segundo inocêncio compiladas 
pelo Pe. João da Silva Rebelo. Conheceu várias edições ao longo do século XViii e XiX e compõem-se 
de várias obras, na sua maioria já impressas em folhetos separados.

 Ӭ inocêncio, V, 343; Samodães, 1877

173 MACeDO ( José Agostinho de) 
[COLECÇÃO de vários folhetos do Pe. José Agostinho de Macedo].

Brochados; em bom estado geral de conservação.
 € 80 - 100

COLeCçãO de vários folhetos raros do Pe. José Agsotinho de Macedo com os seguintes títulos:
1. O NOVO Argonauta; poema. - Lisboa: Na Offic. de António Rodrigues Galhardo, 1809. vi, 34 

pp.; 2. A CreAçãO. Lisboa: Typographia do Panorama, 1865. X, 38 pp.; 3. SerMãO de Acção de Graças 
pelo Restabelecimento da Monarquia independente, pregado na igreja de N. S. da Graça de Lisboa a 27 
de Novembro de 1823. - Lisboa: impressão da Rua Formoza, 1823. 40 pp.; 4. SINFONIA de Cochicho com 
Corno inglez Obrigado, ou o Anão dos Assobios ao Padre Medrões Teimoso. Lisboa: Na Typogr. de 
António Rodrigues Galhardo, 1822. 12 pp.; 5. reSPOSTA à Carta do Reverendo Senhor José Agostinho 
de Macedo, publicada na segunda feira da Semana Santa 16 de Abroç de 1821. Lisboa: Na imprensa 
Nacional, 1821. 16 pp.; 6. eLOGIO do Summo Pontifice Pio Vii, recitado em Nápoles na igreja da Real 
Archi-Confraria de S. José empregada na Obra de Misericordia de vestir os nús / pelo Padre D. Joaquim 
Ventura; traduzido em portuguez por José Agostinho de Macedo. Lisboa: Na impressão Régia, 1827. 46 
pp.; 7. OS FrADeS ou Reflexões Philosophicas sobre as Corporações Regulares. Lisboa: Na impressão 
Régia, 1830. 76 pp.; 8. A TrIPA Virada: periódico semanal. Lisboa: Na Officina da Horrorosa Conspi-
ração, s.d. 36 pp.; 9. TrIPA por Huma Vez. Livro Primeiro e último. Lisboa: Na Officina da Horrorosa 
Conspiração, 1823. 68 pp.; 10. GAITADA Terceira ao P. Fr. José da Encommendação. Lisboa: Na Typogr. 
de António Rodrigues Galhardo, 1821. 8 pp.; 11. A VOZ da Justiça ou o Desaforo Punido. Lisboa: Na im-
pressão Régia, 1827. 22 pp.; 12. O LIBerALISMO Desenvolvido, ou os Chamdos Li berais desmascarados 
e conhecidos como destruidores da nossa regeneração, o que tudo serve de resposta a huma carta que 
corre impressa contra o P. José Agostinho de Macedo. Lisboa: Na Officina das Filhas de Lino da Silva 
Godinho, 1822. 38 pp.

174. MAIOr ( João de Mello e Sousa da Cunha Souto) 
MEMÓRIA Genealógica e Biographica dos Três Tenentes Generais Leites da Caza de S. Tomé d’ 
Alfama [...]. Lisboa: Na Typ. da Academia das Bellas Artes, impr. Nacional, 1834-1841. 2 v.: il.; 
240 mm.

Junto com:
— OPÚSCULO Consagrado à Memória de José de Sousa Mello. Lisboa: Typ. de J.P. Sampaio, 1839

49, 24, [2] pp., 7 est.: il.; 240 mm. Encadernação inteira de percalina; apenas ligeiramente apara-
do à cabeça; conserva todas as capas de brochura; ligeira acidez própria da má qualidade do 
papel. Ex-libris de José Fernando de Moraes Sarmento e de Luís Bandeira.

 € 150 - 200

MUITO raro título que contém a descrição topográfica e histórica da vila de Veiros, com a genealogia dos 
Leites e a biografia do Visconde de Veiros com a narração dos feitos mais importantes da sua carreira 
militar.

O primeiro título está dividido em duas partes, a primeira ilustrada com 17 estampas, dos quais 12 
retratos, uma vista panorâmica da Vila de Veiros, uma planta da Praça de Mazagão e duas árvores genea-
lógicas desdobráveis, incluindo no final, com frontispício próprio a “Descrição do Mosteiro das Exmas 
Commendadeiras de Santos”. A segunda parte contém duas estampas, um retrato do Visconde de Veiros 
e outra com os planos de ataque e defesa da cidade de Évora no dia 29 de Julho de 1808.

175. MANFreDI (Girolamo)
OPERA nuoua intitulada il Perche vtilissima ad intendere le cagioni de molte cose: & maximamente 
alla conseruatione della sanita: Et phisionomia. Et virtu delle berbe. Nouamente stampata. Venetia: 
Francesco Bindoni e Mapheo Pasini, 1526

8.º; A-S/8; [16], 128 ff.; 160 mm. Encadernação moderna, inteira de pele, decorada a seco nas 
pastas; corte das folhas pintado; pequenos furos de traça marginais. Bom exemplar.

 € 400 - 800

COLOFON: Stampato in Venetia per Francesco bindoni & Mapheo pasini cõpagni: Nel ano del Signore. 
1526. Adi. 18. del mese di Sttembre

eDIçãO do século XVi desta popular obra de Girolamo Manfredi, impressa pela primeira vez em 1474, 
em Bolonha, representativa da obra anti-académica do autor. Dividida em dois livros, trata no primeiro 
da forma de conservar a saúde e no segundo sobre assuntos vários, principalmente sobre a anatomia do 
corpo humano. Escrito em forma de perguntas e respectivas respostas, é composta por um total de 565 
perguntas.

A data do frontispício difere da do colofón, constando no primeiro a data de 1536 em romano e 
no segundo a de 1526.

Muito raro.
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176. [MANUSCrITO] 1418, 28 de Julho, Lisboa
JOÃO i (D.)
Certidão extrahida da Torre do Tombo, em que se mostra as terras que tem privilégios e honras, 
pertencentes ao S. Gonçalo Pereira em Cabeceiras de Basto e outros lugares.

pergaminho, 1600x480 mm.O manuscrito apresenta forte acidez no topo direito do primeiro 
pergaminho, prejudicando ou mesmo impossibilitando a leitura das primeiras 25 linhas, mas a 
partir daí em bom estado geral de conservação, com o texto perfeitamente legível e sem falhas 
graves.

 € 800 - 1 500

MUITO interessante manuscrito sobre pergaminho, de enormes dimensões, obtido a partir de 3 peles 
cosidas umas às outras formando um só documento. O documento é uma certidão extraída da Torre do 
Tombo em nome de D. João i a 28 de Julho da era de 1456, o que equivale ao “Ano Domini” de 1418. A 
certidão fala dos privilégios do Almoxarifado de Guimarães, de Cabeceiras de Basto e do Morgado da 
Taipa.

Acompanha o documento uma leitura datada de 1782 e assinada por Felisberto António Malafaia, 
composto por 22 ff.

Está conservado num estojo em tela com títulos e armas portuguesas na pasta anterior. rArÍS-
SIMO e valioso.
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177. [MANUSCrITO] 1449, 25 de Março, Lisboa
LOPES (Fernão)
[TRESLADO de Documentos referentes ao Most eiro do Monte de Córdova]

Documento em pergaminho com 6 folhas, est ando 4 manuscritas, 350 mm., em past a em 
veludo com atilhos moderna.

 € 800 - 1 500

INTereSSANTÍSSIMO documento autógrafo de Fernão Lopes, respeitando uma ordem de D. 
Afonso V que o mandara copiar todos os documentos exist entes no arquivo real da Torre do Tom-
bo, de que o cronist a era o guarda-mór, referentes ao Most eiro do Monte de Córdova, entregando-
os a Fr. Agost inho, prior do dito most eiro. O manuscrito foi executado por Martim Vasques que 
tresladou a carta dada por D. Afonso V, assim como os respect ivos documentos, e assinada no fi nal 
por Fernão Lopes. 
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178. [MANUSCrITO] 1566, Junho de, Lisboa
HENRiQUE (Cardeal D., Regente de Portugal)
Carta a Nicolau Botelho, pedindo que visite Ruy Gomez da Silva e a condessa de Niebla, fe-
licitando-os pelo casamento de sua filha, Ana Gómez de Silva y Mendoza com o Duque de 
Medina Sidónia, Alonzo Perez de Guzman y Sotomayor, filho da condessa, firmado em forma 
de promessa em 1565.

1 ff., 290 mm., assinatura autógrafa.
 € 250 - 500

rUI Gomes da Silva, natural da Chamusca, foi príncipe de Éboli por casamento com Ana de Mendoza 
de la Cerda, da poderosa família espanhola dos Mendoza. Em 1526 acompanhou o avô, Rui Teles de 
Meneses na ida da corte de D. isabel de Portugal, mulher de Carlos i, imperador do Sacro império, 
servindo a imperatriz. Quando nasceu o príncipe D. Filipe em 1527, Rui Gomes da Silva aproxima-se do 
soberano, tornando-se companheiro de jogos e amigo de toda a vida, chegando a ser um dos cinco gentil-
homens da câmara de Filipe ii e acompanhando-o a inglaterra pelo seu casamento com Maria Tudor.

É o próprio Filipe ii que patrocina o seu casamento com Ana de Mendoza de la Cerda, então 
com 12 anos de idade, com quem tem 10 filhos, havendo rumores que também seria amante do Rei.

Ana de Silva y Mendoza é a segunda na linhagem e casa com o Duque Medina Sidónia, Alonso 
Perez de Guzman y Sotomayor, filho de Juan Clarós Pérez de Guzman y de Aragon e de Leonor de 
Sotomayor y Zuñiga, condessa de Niebla, referida também na carta do Cardeal D. Henrique.

Como apontamento de curiosidade histórica, notar que a neta de Ana de Silva Mendoza, Luisa 
Francisca de Guzman, irá casar-se com o Duque de Bragança, D. João, depois quarto desse nome de 
Portugal, líder da restauração da independência portuguesa.

Curiosa e muito interessante carta autógrafa.

179. [MANUSCrITO] 1576, Vila do Conde
COMEÇASE a confirmaçam e instituiçam da segunda regra de Scta Clara, pollo papa Urbano quar-
to.

 [32] ff.; 220 mm. Bonita encadernação inteira de pele da época; decorada com tarjas e rodas a 
seco e flores de liz a ouro nas pastas; casas fechadas nas lombadas; corte das folhas dourado e 
cinzelado.

 € 600 - 1 200

TrADUçãO portuguesa, provavelmente inédita, da regra das irmãs Clarissas aprovada por Urbano iV, 
escrita numa letra muito bonita e regular, adornada com pequenas capitulares coloridas, com tintas preta, 
vermelha e azul e notas marginais em letra mais fina.

No final vem a indicação da autoria com o seguinte texto: “Tirada do latim em linguagem & aqui 
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escrita por o pobre em tudo frei Ant.º de tomar, sendo ja de lxx anos, a regrimto da Sora dona Violante 
pereira abba, no anno do Sõr de 1576”.

180. [MANUSCrITO] 1595, 21 de Junho, Burgos
TRESLADO de Carta Executória passada no ano de 1538 em nome de D. Carlos, imperador da 
Alemanha e Rei de Espanha, a favor de Andrés  de Cantabrana, que fizera prova da sua fi-
dalguia. O treslado foi feito a pedido de Martin Alonso de Cantabrana e Geronimo de Can-
tabrana, sobrinhos do agraciado, moradores em Burgos. ilustrado com uma bonita iluminura 
heráldica representando as armas da Casa de Ojeda.

20 ff. em pergaminho.
 € 400 - 600

181. [MANUSCrITO] 1634, 4 de Agosto, Lisboa
REGIMENTO do Officio de Ladrilhadores.

16 ff., 235 mm., encadernadas em pergaminho do século XViii, protegido por caixa em tela.
 € 400 - 800

LINDÍSSIMO manuscrito com o treslado do Ofício de Ladrilhadores da cidade de Lisboa, contendo o 
regimento propriamente dito, assim como vários aditamentos, petições e despachos a ela relativos. O 
manuscrito é composto pelo Regimento propriamente dito, findo o qual, a folhas 12, vem a seguinte indi-
cação: “Este Regimento que é o dos ladrilhadores, tem Onze folhas escritas lançado no livro que faço de 
todos os officios mecanicos desta cidade a f. 469, por my Jorge da Cunha contador dos contos do Reino e 
casa, e escrivão da mesa grande, escriturário da junta das execuções dos ditos contos em Lix.a a quatro de 
Agosto 634” devidamente assinada. Seguem-se várias petições, despachos e acrescentos datados de 1673, 
1692 e 1732, este último assinado por todos os oficiais ladrilhadores de Lisboa.

A primeira parte do manuscrito, o Regimento propriamente dito, está escrito numa linda letra, 
perfeitamente legível, com 13 linhas por cada página, envolta numa cercadura dupla a preto e vermelho, 
tendo cada um dos parágrafos capitulares a vermelho, algumas delas alegóricas.

182 [MANUSCrITO] 1665
LIVRO dos Prestimonios, Igreijas, Alcaidarias mores, lugares de letras Officios de justiça e fazenda 
que são da aprezentação e datas do Infante nosso Senhor feito sendo governador de sua caza Simão de 
Vasconcellos e Souza, gentil-homem de sua Camara. Anno de 1665.

[58] ff.; 400 mm. Bonita encadernação moderna ao gosto da época, com diplo filete nas pastas 
e ricos motivos florais na lombada a ouro; cortes de traça, os mais acentuados restaurados; por 
vezes afectando o texto.

 € 5 000 - 8 000

SOBerBO e lindíssimo manuscrito do século XVii, enumerando as várias instituições civis e eclesiásticas 
ao serviço do infante D. Pedro, futuro D. Pedro ii. O texto, já de si composto numa rica e bela caligrafia 
trabalhada ao gosto da época, está enquadrado por preciosas ilustrações à pena, evocando vários motivos 
florais, fauna e flora vária, episódios bíblicos, evocações arquitectónicas, esculturais, bélicas, figuras míti-
cas e mitológicas, paisagens, brasões de armas, e possível efígie de D. Pedro ii. Cada capítulo é inaugu-
rado com ilustração de página inteira, destacando-se nos «Ofícios de Justiça e Fazenda» uma composição 
pictórica evocativa de cada uma das principais cidades mencionadas.  
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183. [MANUSCrITO] 1709
MEMÓRIA das Propriedades & Importancia do Rendimento da Caza do Illustrissimo Senhor D. 
Joseph de Menezes & Tavora.

[67] ff., 355 mm. Encadernação em madeira, bastante cansada, da época; cortes de traça margi-
nais, mais acentuados no inicio do volume; ex-libris de António Capucho.

 € 400 - 800

PrIMeIrO fólio ilustrado com as armas coloridas de D. José de Menezes e Távora. Seguem-se várias 
secções, cada uma com o seu título: Rendimentos da minha casa, com fina capitular colorida, anotando-
se uma comenda da Ordem de Cristo em Valada, e outra de Santiago, nas vilas de Padrões e Entradas, 
e um morgado no Vimieiro com os respectivos rendimentos ou pitanças: porcos queijos, lã. Seguem-se 
juros, tenças, foros, propriedades de raíz, moradas de casas, herdades, etc. Termina com as “Obrigações 
que a minha Caza tem”: missas em Santarém, em S. Bento dos Loyos, alqueires de cereais e cantaros de 
azeite para os padres da Caparica, etc.

Muito interessante manuscrito.

184. [MANUSCrITO] 1760
CONJURATION de Portugal. 1760.

Manuscrito sobre papel, 17 ff.; 320 mm. encadernado com lombada em pele.
 € 150 - 300

CUrIOSO manuscrito de autor não identificado, escrito em língua francesa sobre a expulsão dos Jesuítas, 
a atentado contra D. José e a condenação dos Marqueses de Távora.

185. [MANUSCrITO] 1795, 23 de Dezembro, Lisboa
[REGIMENTO dos Cortadores de Carne].

25 ff. Encadernação inteira de carneira da época, finamente gravada a ouro com tripla cercadura, 
quatro florões nos cantos e título ao centro em rótulo recortado envolto numa bela composição 
de motivos vegetalistas, ligeiramente cansada. Ex-libris de António Capucho.

 € 300 - 600

MUITO interessante treslado oficial do Regimento dos Cortadores de Carne, elaborado a pedido dos 
próprios oficiais para suprirem as dúvidas resultantes de vários despachos e acrescentos ao dito ofício. O 
documento é então composto por todas as petições, despachos e respostas dadas pela Casa dos Vinte e 
Quatro, assim como todo o Regimento dos Cortadores de Carne. No final, vem um acrescento do século 
XiX, onde se inclui uma nova petição e respectivo despacho. A primeira parte, manuscrita em bonita 
letra do século XViii, vem assinada pelo escrivão dos Negócios do Senado da Câmara, Januário António 
de Sousa; a segunda, composta de apenas duas páginas com a petição e despacho datados de 1820, as-
sinada também por Dionísio José Ferreira dos Santos, Oficial da Secretaria do Senado da Câmara. 

186. [MANUSCrITO] 1832, 22 de Outubro, Lisboa
OLiVEiRA (Fr. Adriano Casimiro de Santa Paula Pereira e)
FUNDAÇÃO do Real Mosteiro de Penha Longa, copiada da Chronica do Pe. Frei Diogo de Jesus e 
extrahida da Chronica pelo Fr. Manoel Baptista de Castro.

49 ff. algumas numeradas da seguinte forma: [1] f., 28 p., [2 br.] ff., [1] f., 37 pp., [2 br.] ff., [10], 
[1 br.] ff.; 300 mm. Belíssima encadernação inteira de marroquim, sobriamente decorada a ouro 
com cercadura composta por 5 filetes e super-libros com as armas do Conde de Olivais de 
Penha Longa, assinada Chambolle-Duru.

 € 300 - 600

MANUSCrITO curioso e muito interessante elaborado por Fr. Adriano Casimiro de Sta. Paula, professo 
da Ordem de S. Jerónimo de Coimbra, contendo várias notas a outras obras e manuscritos relacionados 
com a história do Convento da Penha Longa, em Sintra, da mesma ordem religiosa.

O manuscrito ontém uma primeira parte com notas em latim e cujo título é ‘De Monasterii Sacti 
Hieronymi de Penha Longa’ com as páginas numeradas de 1 a 12; seguindo-se ‘Descripção do Mosteiro 
de Penha Longa na forma que hoje está’ com páginas numeradas de 13 a 2.

Depois de [2] f. em branco, segue-se um título ‘Estas memorias foraõ tiradas dos Cadernos q 
estam no Cartório de Belém’, em páginas numeradas de 1 a 37, onde consta o nome dos priores do Con-
vento até ao 126.º, seguindo-se várias notas documentais, treslados, etc. em notas obtidas a partir de um 
manuscrito do Pe. Fr. Jacinto de S. Miguel, seguindo-se, a partir da p. 19 até a p. 37, notas tiradas ‘de huas 
memorias q El Rey D. João 5.º mandou q todos os Mosteiros dessem a Academia’, terminando esta parte 
com uma nota curiosa ‘Basta de Notas’, datada e assinada.

A seguir a [2] ff. em branco, segue-se, em folhas inumeradas, uma folha com datas, números e 
um pequeno desenho que parece ser de uma das frontarias do Convento, um desenho manuscrito com 
a planta detalhada do ‘primeiro pavimento’ do Convento, [5] ff. com o título ‘Principio e Origem da 
Fundação da Congregação de S. Hironymo neste Reino de Portugal’ e mais [2] ff. com o treslado da 
‘Escritura de compra q o Fr. Vasco Marins e seus companheiros e Antão Nicolao fiserão de huma quinta 
sita em Penha Longa a João Domingues’.
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187. [MANUSCrITO] 1937, Maio, Portalegre
RÉGiO ( José).
TOADA de Portalegre.

12 fol. numerados pela frente em papel rect iculado. Encadernação inteira de chagrin verde 
com cercadura em fi lete simples e títulos a ouro na past a anterior e roda também a ouro 
nas seixas; ex-libris de António Capunho.

 € 2 500 - 5 000

IMPOrTANTÍSSIMO manuscrito original, pela mão de José Régio, assinado no fi nal, ilust rado com  
vários desenhos também de sua autoria, bem como várias rasuras e emendas ao poema. “Toada de 
Portalegre”, poema bem conhecido da bibliografi a de José Régio, dito, por exemplo, por João Vil-
larett (gravado em disco “João Villarett no São Luís”, 33 rpm, Valentim de Carvalho, 1959), espelha 
bem, no seu lirismo e extrema beleza, a sua relação com a cidade de Portalegre onde viveu durante 
cerca de 30 anos.

Através das suas rasuras e emendas é possível verifi car o caminho percorrido entre a versão 
inicial e a fi nal e até pausas no processo criativo com os desenhos intercalados.
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188. [MANUSCrITO] s.d. [1670?]
CHAGAS (Fr. António das)
OBRAS Poéticas de Antonio da Fonseca Soares sendo huma dez cantos a Filis, e outra 14. outavas ao 
Mosteiro de Buçaco, dezerto dos Carmelitas descalços onde servem a Deos.

129 ff., 215 mm. em volume desencadernado. 
 € 300 - 600

CóPIA deste manuscrito que, segundo inocêncio, Fr. António das Chagas, de seu nome António da 
Fonseca Soares, deixou inédito. A fazer fé no que o nosso bibliógrafo diz, existem várias cópias desse 
manuscrito, afirmando que ele pórprio possuia uma.

A presente cópia tem, além do mencionado por inocêncio, um poema intitulado “Poezia ao Mo-
steiro de Buçaco dezerto dos Carmelitas descalços.

 Ӭ inocêncio, i, p. 111

189. [MANUSCrITO] s.d. [s. XVIII]
GUSMÃO (Alexandre de)
CARTAS do Celebre Alex. de Gusmão Secretario particular do Snr. Rey D. João 5.º.

71 ff.; 215 mm. em volume encadernado. 
 € 100 - 200

COPIADOr de várias cartas de Alexandre de Gusmão, secretário de D. João V, a várias personalidades da 
época, algumas delas com as respectivas respostas.

Alexandre de Gusmão, natural de Santos, no Brasil, veio para Portugal, provavelmente com seu 
irmão, ingressando na Universidade de Coimbra em 1712 no curso de Cânones, que logo interrompeu 
para seguir a Paris como secretário o Conde da Ribeira Grande, primeiro embaixador enviado por D. 
João V após a guerra de sucessão. Estudou direito na Sorbonne, regressando a Portugal em 1719, e ob-
tendo o grau de bacharel em Leis pela Universidade de Coimbra em 1720. Nesse mesmo ano é enviado 
por D. João V a Roma, durando essa missão sete anos. De regresso após o corte de relações diplomáticas 
com a Santa Sé, tornou-se, pelo menos desde 1730, no secretário de D. João V, exercendo grande influên-
cia junto do soberano que consultava Gusmão para os assuntos mais delicados. Este copiador reveste-se, 
portanto, de alguma importância para o conhecimento da história diplomática e política daquele período.

190. [MANUSCrITO] s.d. [s. XVIII]
S. MiGUEL (Fr. Jacinto de)
[PAPÉIS Vários].

1 códice com vários documentos; 325 mm.
 € 200 - 400

CóDICe com vários documentos manuscritos, alguns manuscritos pelo próprio Fr. Jacinto de S. Miguel, 
outra por ele consultada para redigir a ‘História da Ordem de S. Jerónimo em Portugal’, ordem a que 
pertenceu e de que foi cronista. Os documentos são os seguintes:
1. Nove capítulos da ‘Vida de São Jerónimo’ traduzida da versão francesa, escrita por Martinay, Monge 

de Santo Amaro.
2. ‘Proemio do Monacato...’, com muitas anotações feitas à margem.
3. Resposta aos cargos que resultaram da devassa que se retirou na cidade de Tavira contra o padre Fr. 

José de Santo António professo deste Real Mosteiro de Belém, por Fr. Jacinto de São Miguel Croni-
sta da Ordem de S. Jerónimo.

4. Pleito entre o Rei, que era suplicante, e os religiosos de S. Jerónimo, muitas indicações de natureza 
jurídica

5. Carta ao mestre reverendo padre Guilherme sobre São Cassiano, onde Fr. Jacinto refere “Por obriga-
ção do meu ofício estou actualmente escrevendo a História da Ordem de S. Jerónimo neste reino 
de Portugal para o que tenho lido vários autores mas entre todos venero a obra Acta Sanctorium...”

6. Documento que inicia “Vistos estes autos das capelas das sacristias da Congregação de nosso padre 
São Jerónimo de Portugal pelos quais se mostra que no ano de 1724 aos 15 de Julho o Santíssimo 
Padre Benedito 13 concedeu autoridade ao reverendíssimo padre Fr. Francisco de Bettencourt geral 
que era na Congregação para reduzir as missas das capelas da mesma Congregação...”, segue a lista 
das capelas dos vários mosteiros dos Jerónimos.

7. Conjunto de leis da Ordem que finaliza com a assinatura autógrafa de Fr. Jacinto de S. Miguel.
8. Memorial para o juíz da coroa e adjuntos reformarem o acórdão que se havia proferido contra os mon-

ges de Belém em um recurso que de certo juíz apostólico eles interpuseram por Fr. Jacinto.
9. Memorial para o procurador da Coroa, Belchior do Rego, informando-o e tentando persuadi-lo que 

se deviam notificar os monges de Belém, por Fr. Jacinto de S. Miguel.
10. Carta referindo uma ordem dada pelo Rei, no ano de 1719, para os monges do Mosteiro de Belém 

acompanharem o Santíssimo Sacramento na procissão de Corpus da Sé de Lisboa, com excertos de 
bulas.

191. [MANUSCrITO] s.d. [s. XVIII]
ViEiRA (Pe. António)
DISCURSOS politicos, morais, e historicos sobre a bem fundada esperança da vida e vinda do muito 
alto e poderozo Snr. Rey D. Sebastião para fundar em Portugal o Quinto, e universal Império devi-
didos em sette discursos.

208 pp. em 1 volume encadernado da época, 215 mm.
 € 150 - 300

CóPIA desta obra sobre a qual existem dúvidas da sua autoria por parte do Pe. António Vieira. Lúcio de 
Azevedo afirma que não é, enquanto Serafim Leite dúvida. A obra insere-se no mito do Quinto império 
que haveria de ser estabelecido por D. Sebastião em Portugal. Curioso.

 Ӭ LEiTE, Serafim, ‘História da Companhia de Jesus no Brasil’, Rio de Janeiro, 1949, v. iX, p. 319 (n.º 
1033); BN Pe. António Vieira, 919 a 932
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192. [MANUSCrITO] s.d., s. XVII-XVIII
ESTATUTOS do Real Mosteiro de Nossa Senhora da Encarnação da Milicia, e Mestrado de 
Aviz segundo a Regra do Patriarca Sam Bento da Congregação de Cister. Fundado na cidade 
de Lixboa do Legado da Serenissima imphanta Dona Maria, filha d’ElRey Dom Manoel. 
Confirmados por ElRey Dom João o quarto deste nome Nosso Senhor em o anno de 1642.

[2], 273, [3], [15] ff.; 320 mm. Encadernação inteira de pele marmoreada, decorada a ouro na 
lombada; corte das folhas pintado; cortes de traça marginais, mais acentuado no final, ocasio-
nalmente afectando ligeiramente o texto, sem prejudicar a leitura.

 € 600 - 1 000

MUITO curioso e interessante manuscrito, provavelmente de finais do século XVii ou inicio de XViii, 
contendo um treslado de toda a documentação que diz respeito à regra do Convento da Encarnação de 
Lisboa, fundado em 1630, tendo sofrido incêndio em 1734 e logo mandado reedificar por D. João V. O 
terramoto de 1755 atrasou um pouco os trabalhos, mas logo em 1758 estava o edifício reconstruído.

Todas as folhas do manuscrito possuem uma assinatura abaixo da última linha de texto de D. 
Carlos de Noronha, provavelmente o copiador dos documentos.

Possui, no final, mais 3 ff. de maior dimensão e por isso dobradas, restauradas e reencadernadas, 
com o índice dos títulos do manuscrito e mais 15 ff. manuscritas com notas sobre os estatutos que se 
encontram no volume, antecedidas por uma folha dactilografada com uma nota histórica do Convento, 
provavelmente do séc. XiX.

193. MAPPA das Estradas e Vias Militares de Portugal contendo todas as Cidades, Villas, e Povoa-
ções mais notaveis; marcando as leguas de distancia, e as horas que gasta o Correio a pé / por 
F. B. de C. Coimbra: s.n., 1847

1 mapa desdobrável de 1500 x 590 mm. Exemplar em bom estado de conservação, guardado 
em estojo próprio da época, estando cada uma das partes impressas colada na sua tela original.

 € 50 - 100

BONITO mapa colorido de grandes dimensões, muito curioso por conter o tempo gasto nos trajectos 
entre várias povoações para distribuição do correio, acrescentado com tabelas contendo a distância de 
Lisboa a algumas terras principais, das distâncias de toda a costa Portuguesa desde Caminha até Castro 
Marim e dos nomes que tiveram algumas terras no tempo dos romanos.

194. MArrOCOS (Francisco José dos Santos)
MAPPA Alfabetico das Povoações de Portugal, que tem Juiz de Primeira Instancia, contendo (além 
dos Títulos) a Provincia, Diocese, Comarca, Provedoria, Juiz, e Donatario a que cada huma pertence; 
Algumas observações sobre as que tem diversa Jurisdição Civil, e Ecclesiastica; e as que são Cabeças 
Titulares dos Grandes do Reino. Lisboa: Na impressão Regia, 1811

36 pp., 6 tabelas impressas, 11 ff. manuscritas; 200 mm. Encadernação modesta da época deco-
rada com papel pintado à mão, um pouco cansada.

 € 200 - 300

MUITO curioso e interessante livro, onde se indica alfabeticamente quais as povoações de Portugal com 
juíz, seguido de um mapa especificamente para as freguesias de Lisboa e seu termo. A obra, segundo 
inocêncio, foi escrita por Francisco José dos Santos Marrocos, professor de filosofia racional e moral e 
bibliotecário da Biblioteca Real da Ajuda, tendo sido condecorado com a Ordem de Cristo por João Vi.

No final, em folhas que não pertencem à obra, vêm mais seis folhas com tabelas com os seguintes 

títulos: Regulamento de 17 de Fevereiro de 1826 para os Districtos dos Bairros de Lisboa; Bairrosa que 
pertencem as diversas Freguezias de Lisboa; Relação dos Corregedores das Comarcas do Reino, dividida 
em Provincias, e Provedorias, com declaração dos que tem portos de mar, ou terras fronteiras debaixo da 
sua jusrisdição (2 ff.); Quarteis das Companhias da Policia; e Bairros a que pertencem as Freguezias do 
Termo de Lisboa.

Por fim, manuscrito, uma tabela dos julgados e freguesias do reino, dividido por provincias, co-
marcas e julgados indicando o número de freguesias por cada julgado e o número total de julgados por 
comarca.

 Ӭ inocêncio, ii, p. 412

195. MARTYROLOGIO Romano Accomodado Atodos os dias do Anno conforme à noua ordem do Cal-
endario, que se reformou por mandado do Papa Gregorio XIII. / Tesladado de Latim em Portugues 
por algus Padres da Companhia de iESV. No fim deste Martyrologio vay o Calendario dos 
Santos naturaes deste Reyno, e dos que nelle particularmente se celebrão. impresso em Coim-
bra: Em casa de António de Maris, 1591

8.º; *, *-*******, A-Z, Aa-Ll, Mm/8; [64]-279 ff.; 130 mm. Encadernação em pergaminho não 
contemporânea; aparado, por vezes afectando os títulos; pertence manuscrito “Livr.a publica 
del Roque” e mancha de tinta no frontispício.

 € 500 - 1 000

PrIMeIrA edição desta obra quinhentista atribuída por Barbosa e inocêncio ao Pe. Álvaro Lobo, Jesuíta, 
natural de Vila Real de Trás os Montes em 1551.

A obra possui, no final com rosto próprio: «Martyrologio dos Santos de Portvgal, e Festas geraes 
do Reyno: Recolhido dalguns autores: recolhido dalguns autores, e informações, por algus Padres da 
Companhia de iESV. Ayuntarão se no fim alguas aduertencias necessarias [...]», Em Coimbra, em Casa 
de Antonio de Maris, 1592, que o presente não tem.

Raro e estimado.
 Ӭ Anselmo, 898; inocêncio, i, p. 47

196. MATHeWS (Henry)
THE DIARY of an Invalid being the Journal of a Tour in Pursuit of Health in Portugal Italy Swit-
zerland and France in the Years 1817 1818 and 1819. - Second Edition. London: John Murray, 1820

XVi, 516 pp., 1 grav. que provavelmente não lhe pertence; 220 mm. Encadernação com lombada 
e cantos em pele moderna; corte das folhas pintado; ligeira acidez.

 € 80 - 150

SeGUNDA edição desta popular obra. Henry Mathews, inglês de saúde débil que foi advogado em Ceilão 
onde morreu em 1828, descreve nesta sua popular obra uma viagem realizada no continente europeu pro-
curando melhor saúde. O primeiro capítulo é inteiramente dedicado a Portugal, mais particularmente a 
Lisboa e Sintra. invulgar.

197. MAW (Henrique Lister) 
NARRATIVA da Passagem do Pacífico ao Atlântico, Atravez dos Andes nas Provincias do Norte 
do Peru, e Descendo pelo Rio Amazonas, até ao Para / por [...]; Traduzida do inglez. Liverpool: 
impressa por F.B. Wright, 1831
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[4]-Viii-318-[2] pp., 1 mapa e 1 tabela.: il.; 220 mm. Encadernação com lombada em pele mar-
moreada; corte superior das folhas carminado.

 € 50 - 80

NArrATIVA da expedição do Tenente Maw desde a costa Oeste do continente americano até à costa 
Este acompanhando o Rio Amazonas. ilustrado com um mapa do Amazonas. A tradução foi da respon-
sabilidade de António Julião da Costa, cônsul português em Liverpool. Raro.

 Ӭ BdM2, ii, p. 541

198. MeDINA (Pedro de)
ARTE de Nauegar en que se contienen todas las Reglas, Declaraciones, Secretos, y Auisos, q a la buena 
nauegaciõ son necessarios, y se deue[n] saber, hecha por el maestro Pedro de Medina. Valladolid: Fran-
cisco Fernandez de Cordova, 1545

8.º; a/6, b-n/8, o/5; [6], C, [1] ff.: il.; 295 mm. Fólios b4, b5 e i2 fac-similados. Encadernação em 
pergaminho da época restaurada com vestígios dos atilhos; restauros reconstruindo margens 
em alguns fólios, provavelmente provenientes de outro exemplar; alguma acidez mais acen-
tuada nos primeiros fólios.

 € 40 000 - 60 000

COLOFON: A Gloria de Dios Nvestro Señor, Provecho y utilidad dela nauegacion, fenesce el presente 
libro llamado, Arte de Navegar, hecho y ordenado por el maestro Pedro de Medina vezino de Seuilla. Fue 
visto y aprovado, en la insigne casa de la Contractation delas indias, por el Piloto mayor y Cosmographos 
de su Magestad.  Y assimesmo fue mando ver y examinar por el consejo real de su Magestad, en la noble 
villa de Valladolid, estado enella el Principe nuestro señor, y su real corte. imprimio se enla dicha villa, en 
casa de Francisco fernandez de Cordoua impressor, junto a las escuelas mayores. Aacabo se primero dia 
del mes de Octubre. Año del nascimiento de nuestro señor Jesu christo, de mil y quinientos y quarenta 
años.

PrIMeIrA edição do primeiro tratado prático de navegação, com a primeira publicação do mapa da 
América e Atlântico.

Pedro de Medina, apelidado de “clérigo” em 1538, dedicou-se todavia, ao estudo da navegação, arte 
que era a principal ocupação em Sevilha naquele tempo. Trabalhou para ser nomeado cosmógrafo, o que 
o levou a publicar o seu ‘Libro de Cosmografia’ em 1538. Em 1539 é admitido como examinador de pilotos, 
o que significava também a possibilidade de fazer instrumentos náuticos e desenhar cartas de marear. 
Como mestre dos pilotos, publicou então este seu ‘Arte de Navegar’, reunindo num só volume os saberes 
que os cosmógrafos da Casa de Contratación ensinavam aos que aspiravam a obter a licença de piloto.

Composta por oito livros, começa com a exposição sobre a esfera, o céu, movimento dos planetas, 
movimento circular dos céus, etc. O livro segundo descreve a natureza das marés e correntes e inclui um 
calendário lunar e uma tabela para reconhecer as marés. O terceiro trata dos ventos e da construção de 
uma carta do tipo ‘portulano’. O quarto contém regras e tabelas para determinar a altura do Sol. O quinto 
sobre os diversos métodos para alinhar a estrela polar. O sexto sobre a bússula e seus desvios e variações. 
E os livros sétimo e oitavo as noções gerais sobre calendário necessárias aos navegadores, um calendário 
lunar, as estações do ano solar e tabelas para os anos bisextos. Obtendo enorme sucesso na Europa, co-
nheceu quinze edições em francês, cinco em holandês, três em italiano e duas em inglês no decurso de 
um século. O mapa, descrito algumas vezes como uma mapa do mundo, está, na verdade, limitado aos 
países banhados pelo Atlântico. Um dos poucos impressos em Espanha no século XVi, possui 16 linhas 
radiais e aparece pela primeira vez a linha demarcada pelo Tratado de Tordesilhas.

RARÍSSiMO. Apenas foi vendido um mesmo exemplar completo em 1989, pela Sotheby’s (22 de 
Julho de 1989) e em 2008 pela Christies na biblioteca de Richard Green (17 de Junho de 2008).

 Ӭ Sabin, 47344; Palau, V, p. 121; BdM2, 548-549; Salvá, 3784
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199. MeDINA (Pedro de)
LIBRO de la Verdad donde se contiene[n] dozientos Dialogos, que entre la Verdad y el hombre se trac-
tan sobre la conuersion del peccador. [...] Por el Maestro Pedro de Medina. Valladolid: En casa de 
Francisco Fernandez de Cordova, 1555, 12 de Fevereiro

8.º; A-Z, [et], AA/8, BB/6, CC/8; CCXVi [aliás 214] ff.; 315 mm. Encadernação em pergami-
nho da época restaurado; boas margens; ligeiro restauro marginal no frontispício.

 € 1 500 - 3 000

COLOFON: impresso en Valladolid (Pincia otro tiempo llamada) En casa de Francisco Fernandez de 
Cordoua. Junto a las escuelas mayores. Acabose a doze dias de febrero. De mil y quinientos y cincuenta 
y cinco años.

PrIMeIrA edição, desta obra clássica de Pedro de Medina. impressa em Valladolid por Francisco Fer-
nandez de Còrdova, é um excelente trabalho da tipografia espanhola do século XVi. Com o texto im-
presso em caracteres góticos, embelezado por lindas capitulares, possui os títulos em caracteres romanos, 
enquadrados em bonitas tarjas em madeira.

O caderno BB tem seis fólios em vez de oito, apesar da numeração das folhas, que passa da f. 
CCVi para f. CCiX, indicar mais duas folhas. Não só o colofón se apresenta impresso no fol. BB6 vo 
com a respectiva marca tipográfica, indicando que ali termina a obra, como o fólio seguinte CC8 inicia 
a ‘Tabla alphabetica ...’. Consultámos também um exemplar de uma biblioteca pública espanhola o qual 
tem exactamente a mesma colacção. Depreendemos que as folhas eram brancas e que inadvertidamente 
o tipógrafo as contou na numeração do caderno seguinte, sendo retiradas aquando do seu acabamento.

 Ӭ Palau, V, p. 122; Salvá, 3945

200. MeerMAN (Gerardo)
ORIGINES Typographicae. Hagae, Paris, London: Nicolaus van Daalen, G. F. de Bure, Thomas 
Wilcox, 1765

4.º; 2 v. em 1.; Xii, 260 e Viii, 312 pp., 13 gravs.: il.; 285 mm. Encadernação em pergaminho da 
época, ricamente decorada a ouro nas pastas e lombadas; com falta dos atilhos; aparado mas 
com boas margens; limpo.

 € 100 - 200

PrIMeIrA edição desta obra clássica sobre a história da tipografia, ilustrado com um retrato e várias 
gravuras reproduzindo trabalhos tipográficos incunabulares. Raro.

201. MeLO (Francisco Manuel de) 
EPANAPHORAS de Varia Historia Portugueza a ElRey Nosso Sehora S. Afonso VI. em Cinco Rela-
çoens de Svcessos pertencentes a este Reyno. Que contem negocios publicos, Politicos, Tragicos, Amoro-
sos, Beliscos, Triunfantes / por D. Francisco Manuel. Lisboa: Na Officina de Henrique Valente 
de Oliveira, 1660

8.º; []/1, ¶/4, A-i/8, K/4, L-Z, Aa-Ll/8, []/1; [10], 538 pp.; 205 mm. Encadernação modesta com 
lombada em pele cansada e com picos de traça; ligeiramente aparado; acidez.

 € 250 - 500

PrIMeIrA edição deste importante e clássico texto de D. Francisco Manuel de Melo e sobre a qual diz 
inocêncio “A primeira é infinitamente superior a esta em correcção: nela começam a aparecer os erros 
logo a pág. 2”.

A obra está dividida em cinco epanáforas com os seguintes títulos: 1. Alterações de Évora, ano 
1637; 2. Naufrágio da Armada Portuguesa em França, ano de 1627; 3. Descobrimento da ilha da Madeira, 
ano 1420; 4. Conflito do Canal de inglaterra entre as Armas Espanholas e Olandezas, ano 1639; 5. Res-
tauração de Pernambuco, ano 1654.

D. Francisco Manuel de Melo, nascido em 1608 em Lisboa, estudou no Colégio de Santo Antão 
dos Jesuítas, foi soldado sob o comando de Diogo de Mendonça Furtado, embarcou na armada da Coroa 
que naufragou em 1627, tendo sido armado cavaleiro pelos seus feitos, frequentou a corte madrilena onde 
travou amizade com Quevedo, contactando também com Lope de Vega, Calderón, Tirso de Molina, 
entre outros. Quando se deu a Restauração foi preso e levado para Madrid onde esteve durante 4 meses. 
Em 1644 foi preso novamente por razões que nos são desconhecidas. Permaneceu no Castelo, depois 
transferido para a Torre de Belém, foi julgado e condenado por instigação de homicídio a degredo per-
péctuo para as costas de África, na segunda instância ao degredo para a Índia acabando por ser decidido 
em terceira instância o degredo no Brasil onde esteve durante onze anos. Em 1655 partiu para o Novo 
Mundo voltando ao desterro em 1658 refugiando-se na sua quinta de Entre-Rios. Ao regressar conseguiu 
a nomeação para deputado da Junta dos Três Estados. Morreu em 1666.

Possuidor de uma cultura vastíssima e viva “arrancou uma obra assombrosa” [Dic.Lit.] chegando 
a ser considerado por M. y Pelayo a maior figura literária da época, depois de Quevedo. Rebelo da Silva 
afirma que D. Francisco Manuel de Melo deve ser considerado “um dos primeiros eruditos do seu tempo 
e talvez o prosador mais substancial e conciso da língua portuguesa” [cit. de Dic.Lit.]. Os textos publi-
cados são imensos e repartem-se pela história, onde tem obras clássicas como a presente ou a “Historia 
de los Movimientos y separación de Cataluña y de la Guerra entre la Magestad Católica de Don Dilipe 
el Cuarto Rey de Castilla y de Aragón y la Deputación General de aquel principado”, poesia, polémica 
e várias outras temáticas. Muito raro.

 Ӭ Barbosa, ii, p. 182; inocêncio, ii, p. 437; Dic. Literatura, p. 619; Samodães, 2047; BdM2, ii, p. 552
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202. MÉMOIRES sur le Portugal. Paris: imprimerie de la Republique, an iX [1801]

[4], 156 pp., 1 tabela; 205 mm. Encadernação inteira de carneira da época, decorada a ouro nas 
pastas com cercadura ornada com pequeníssimo florões, tendo ao centro armas inglesas; ex-
libris de John Hopton of Can.

 € 300 - 500

PUBLICADA sem nome de autor, trata-se de uma descrição geral de todo o reino de Portugal. Pode 
ler-se no Avant-Propos: “Dans un moment où les armées françaises et espagnoles se réunissent sur les 
frontières de Portugal pour ôter à l’Angleterre le dernier de ser alliés sur le Continent, et pour obtenir un 
équivalent des nombreuses conquêtes qu’elle a faites en Amérique et dans la Méditerranée sur le France, 
l’ Espagne et la Batavie, nous croyons que la publication de quelques Mémoires géographiques, militaires 
et historiques, rédigés à l’occasion de la guerre de 1762, pourra être utile aux officiers français”.

Foi, portanto, obra publicada com o objectivo claro de instruir as tropas francesas para as particu-
laridades do nosso território e da nossa gente por forma a obter melhores sucessos militares.

A obra é composta pelos seguintes títulos: Memoire géographique sur le Portugal; Memóire 
militaire sur le Portugal, fait en 1762; Discours militaire sur la guerre de Portugal faite en 1762; Plan de 
campagne en Portugal; Plan de campagne donné à la cour de France et à celle de Madrid en 1767; Abrégé 
du Journal de la campagne que les troupes françaises ont faite en 1762, en Portugal, sous les ordres de 
M. le Prince de Beauvau; Mémoire touchant le royame de Portugal, pois être présenté à monseigneur le 
Chamillart, par le sieur le Caixon, Année 1704; Mémoire des matières dont M. de Puységur est chargé 
de rendre compte à sa majesté catholique, de la part de M. de prince de Tzerclaes et de M. de Ronquillo, 
sur l’état où se trouve actuellement la frontière d’ Estremadure et de Castille, et des dispositions qu’on 
prendra suivant les différens cas qui peuvent arriver, Année 1704.

Existe um exemplar na Biblioteca Nacional que parece não possuir páginas preliminares. Ber-
nardes Branco (Portugal e os Estrangeiros, 1688) descreve com o mesmo título uma obra impressa em 
Lisboa, 1832 com 142 pp.

203. MEMORIAL do Geral da Ordem de Christo, e dos Religiosos della para a Magestade do senhor Rey 
Dom Ioão o Quarto, que Deos guarde, & os fundamentos delle, & a resposta, que o dito Geral dá à 
consulta, que os Deputados da Mesa da Consciencia fizerão contr o ditto Memorial. Em Lisboa: Por 
Manoel da Sylva, 1648

6.º; ¶, A-B/6, C/4, A-B, A-B/6, C/8, A-P/6, Q/4; [12], 34, 24, 38, [2 br.], 182 [aliás 186], [2 br.] 
pp.; 270 mm. Encadernação em mau estado de conservação; restauros marginais nos primeiros 
fólios, por vezes afectando o texto; algumas manchas; corte das folhas pintado.

 € 80 - 160

 Ӭ inocêncio, Vi, p. 183

204. MeNeSTrIer (Claude François) & Le MOINe (Pierre Camille)
NOUVELLE Méthode Raisonnée du Blason, ou de l ’ Art Heraldique / du P. Menestrier, Mise dans 
un meilleur ordre, & augmentée de toutes les Connoissances relatives à cette Science Par M. L***. A 
Lyon: Chez Pierre Bruyset Ponthus, 1780

8.º; a, A-Z, Aa-Ss/8, [16], 620, [36] pp., 53 gravs.: il.; 185 mm. Encadernação inteira de carneira 
da época, cansada; corte das folhas pintado; portada com ligeira perda de suporte não afectando 
a mancha de impressão; pequena mancha no canto superior direito nos primeiros fólios.

 € 80 - 150

SeGUNDA edição desta estimadíssima obra de Menestrier, várias vezes reimpressa durante o século 
XViii e XiX.

Natural de Lion, Claude François Manestrier, padre jesuíta, foi o mais famoso heraldista do seu 
tempo. Professor em Viena, Grenoble e Lion, viajou pela Alemanha, tendo-se fixado em Paris até à sua 
morte. Em estreita correspondência com Jakob Spener, recusou sempre o mero uso simbólico da herál-
dica. Morreu em Paris em 1705.

205. MeNeZeS (D. Fernando de) 
VIDA e Acçoens d’ElRey Dom João I. Lisboa: Na Officina de João Galrão, 1677

8.º; *-*****. ✠-✠✠✠, A-D/4, E-Z, Aa-Ee/8, Ff/6; [64], 428 pp.; 200 mm. Encadernação inteira de 
pele, decorada a ouro na lombada e seixas, assinada invicta Livro; ligeiramente aparado.

 € 200 - 400

D. FerNANDO De MeNeZeS (1614-1699), 2.º Conde da Ericeira, 6.º senhor do Louriçal, comendador 
de Casével, de S. Pedro de Elvas e de Santa Cristina de Serzedelo, conselheiro de Estado e da Guerra, 
gentil-homem da Câmara do infante D. Pedro, deputado da Junta dos Três Estados, vereador do Senado 
de Lisboa e regedor da Casa da Suplicação. Homem culto e de superior educação científica e literária. 
Aprendeu latim e matemáticas. Seguindo a carreira militar, passou à Corte de Madrid e foi enviado pelo 
Rei Católico  a itália onde conheceu vários alunos da célebre “Palestra de Belona e Minerva”, entre eles 
Paulo Espínola, João Caray Osório, Carlos Colonna e Lelio Brancaccio, interviu em várias batalhas con-
tra os franceses. Depois da aclamação de D. João iV regressou a Portugal e retirou-se para o seu senhorio 
do Louriçal. Aí foi chamado para dar o seu apoio ao novo Rei de Portugal, o qual o nomeou para dirigir 
os trabalhos de fortificação que apressadamente se faziam para defesa das investidas espanholas. Sob a 
sua direcção foi artilhado o forte do Outão, construídos os fortes de Aveiro, Buarcos e Peniche. Travou 
batalhas em Montijo e Valverde e forçou o marquês de Leganés a levantar o cerco de Évora. Como gov-
ernador de Peniche impediu o desembarque da armada inglesa. Em 1615, foi nomeado 6.º governador de 
Tanger, defendendo a cidade contra os sucessivos ataques dos muçulmanos.

Esta sua obra sobre D. João i foi a primeira que publicou, sendo estimada pelos seus contemporâ-
neos. Raro e estimado.

206. MerCUrIALe (Girolamo)
HIEROMYMI Mercvrialis De Arte Gymnastica Libri Sex, in 
quibus Exercitationum omnium vetustarum genera, loca, modi, 
facultates, & quidquid denique ad corporis humani exercitatio-
nes pertinet, diligenter explicatur. Quarta editione correctio-
res, & auctiores facti. Venetiis: Apud iuntas, 1601

8.º; */8, A-V/8, X/4, V/8, X/6; [16], 310, [28, 2 br.] pp.: il.; 235 
mm. Encadernação recente inteira de pele grená com títulos 
a ouro na lombada e roda simples nas seixas também a ouro; 
ligeira acidez; fol. M5 com restauro prejudicando o texto; 
ocasionais manchas.

 € 600 - 1 200

qUArTA edição, terceira com ilustrações, desta obra clássica sobre 
o exercício físico, a partir da análise aos jogos gregos e romanos. 
Médico e professor em Pádua, Bolonha e Pisa, Mercuriale foi um 
dos primeiros a analisar o valor terapêutico do exercício físico e 
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a declarar que tanto poderia trazer benefícios como malefícios, dependendo de um conjunto de factores 
como a técnica, intensidade e duração.

A primeira edição, publicada pelo mesmo impressor em 1569, é ilustrada com uma gravura apenas, 
e só a partir da segunda de 1573 se adicionaram as bonitas gravuras em madeira representando boxe, luta, 
dança, lançamento do disco, levantamento do peso, etc. No total, a obra possui 25 gravuras de página 
inteira e mais uma pequena intercalada no texto. Muito raro e valioso.

 Ӭ Brunet, iii, c. 1646

207. MerIAN (Marie Sybille de)
HISTOIRE Générale des Insectes de Surinam et de Toute l ’ Europe, contenant Leurs descrip-
tions, leurs figures, leurs differentes metamorphoses, de même que les Descriptions des Plantes, 
Fleurs & Fruits, dont ils se nourrissent; & sur lesquels on les trouve le plus communément; avec 
quelques détails sur les Crapauds, Lézards, Serpens, Araignées, & autres petits Animaux de 
Surinam, peints sur les lieux d’aprés nature & gravés avec soin, Par Mademoiselle Marie Sybille 
de Merian. Troisieme Edition, revue, corrigée, & considérablement augmentée, par M. Buch’oz

A Paris, Chez L.C. Desnos, 1771. fólio; 1.º v.: a-b, A-S/2, portada, [8], 72 pp., LXii gravs.; 2.º v.: 
[], A-S/2, [4], 72 pp., CLXXXii gravs. em 47 folhas; 3.º v.: []/1, A-R/2, S/1, [2], 69 pp., LXiX 
gravs.

Junto com:
COLLECTION d’ Oiseaux les Plus Rares, gravés et dessinés d’ aprés nature, pour servir d’ intel-
ligence a l’ Histoire Naturelle et Raisonnée des Differens Oiseaux qui Habitent le Globe, [...] 
Traduite du Latin de Jonston, considérablement augmentée, & mise à la portée d’un chacun. 
De laquelle on a fait précéder l’Histoire particuliere des Oiseaux de la Ménagerie du Roi, 
peints d’aprés nature par le célébre Robert, & gravés par lui-même. [...] Pour servir de suite 
à l’Histoire des insectes & Plantes de Mademoiselle de Merian. A Paris: Chez L.C. Desnos, 
1772-1774

fólio: 1.º parte: a, A-Q/2 , portada, [4], 64 pp., 62 gravs;.2.ª parte: [2] pp., XXiii gravs.: il.; 500 
mm. 5 partes em 2 volumes; encadernações inteiras de pergaminho da época, restauradas; com 
manchas de humidade ao longo de todo o exemplar restaurados, apresentando-se com prejuízo 
de texto e gravuras na terceira parte do primeiro título.

 € 3 500 - 7 000

COLeCçãO MUITO rArA de obra de História Natural reunindo as mais importantes obras sobre 
botânica e ornintologia dos séculos XVii e XViii.

A primeira parte contém as duas obras da célebre Maria Sibylla Merian, ilustrada por Rabel e 
que constitui, essencialmente, a quarta edição do seu ‘Theatrum floræ’. A obra de ornintologia de Jonston 
contém 23 gravuras gravadas por Nicolas Robert que foi, com Daniel Rabel, um dos mais importantes 
naturalistas da sua época.

Sibylla Merian aplicou-se no estudo dos insectos e o editor Desnos achou que deveria acrescentar 
um tratado de ornintologia para que o tratado de Merian fosse mais universal como podemos ler no 
‘Avertissement’ incluso no início do segundo volume -  “Pour le rendre encore plus complet, j’ai pensé 
ne pouvoir encore mieux faire que d’y joindre un quatrième volume sur les oiseaux : ils ont été dessinés 
d’après nature & gravés par le fameux Robert; ce qui doit augmenter infiniment le mérite: ces oiseaux 
sont d’ailleurs ceux qui ont été élevés dans la ménagerie du Roi”.

Os três primeiros volumes têm os seguintes títulos: i. Des Plantes de Surinam, ii. Des Plantes 
de l’Europe, iii. Des Plantes Bulbeuses, Liliacées, Caryophyllées. As cinco partes juntas são muito raras.
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208. MIÑANO (Sebastian de)
DICCIONARIO Geografico-Estadistico de España y Portugal. Madrid: imprenta de Pierart-
Peralta, 1826

11 v.: il.; 210 mm. Bonito exemplar, encadernado inteira de pele da época, ricamente decorada 
nas pastas e lombada com motivos florais; corte das folhas carminado; limpo.

 € 300 - 600

PrIMeIrA edição deste dicionário corográfico de Espanha e Portugal, ilustrado com 20 gravuras desdo-
bráveis coloridas. Assim a obra é composta por: 1.º v.: [6], 408 pp.; 2.º v.: [8], 492, [2 br.] pp., 2 mapas de 
Tierra de Batuegas e ilhas Canárias; 3.º v.: [6], 406 pp.,1 mapa Coruña, Betanzos y Ferrol; 4.º v.: [6], 464 
pp., 19 tabelas desdobráveis, 1 gravura com uma vista de Gibraltar; 5.º v.: [6], 470 pp., 4 gravuras ‘Mapa 
Topográfico del Partido de Ledesma’, ‘Real Museo de Pintura y Escultura’, ‘Plan de lo que puede ser à 
poca costa la plazuela de Oriente para que no desdiga del Real Palacio de S. M.’, ‘Real Observatorio del 
Buen Retiro de Madrid’; 6.º v.: [6], 518 pp., 2 mapas, ‘ Carta do Valle de Ména’, ‘Plano de Pasages y Suria’; 
7.º v.: [6], 494 pp., 2 mapas ‘Plano de la Ria de Pontevedra’, ‘Plano de Portugalete y de su Fondeadero’; 
8.º v.: [6], 486 pp., 1 tabela, 2 mapas ‘Plano de la Ria y Puerto de Santander’, ‘Plano del Puerto y Monte 
de Santoña’; 9.º v.: [6], 486 pp., 1 tabela desdobrável, 2 mapas ‘Plano del Puerto de Valencia’, ‘Plano de la 
Ria de Vigo’; 10.º v.: [8], 112, 40 pp., 2 mapas ‘Plano de la Ria de Vivero’, ‘Plano que representa el estado 
a que quedó reducida la Ciudad de Zaragoza’; 11.º v.: [2], X, 528 pp., 2 mapas ‘Plano de la Ria de Arosa’, 
‘Plano de la Villa y Arsenal del Ferrol’.

Raro e estimado.

209. MIrANDA (Francisco de Sá de) 
POESIAS de Francisco de Sá de Miranda. - Edição feita sobre Cinco Manuscritos inéditos 
e todas as Edições impressas, acompanhada de um estudo sobre o Poeta, variantes, notas, 
glossário e um retrato / por Carolina Michaëlis de Vasconcelos. Halle: Max Niemeyer, 1885

16-CXXXVi-950-[2] pp., 1 ret.: il.; 225 mm. Exemplar da tiragem especial não declarada, em 
papel mais encorpado; encadernado em dois volumes com lombada em pele; corte superior das 
folhas carminado; por abrir.

 € 50 - 100

UM dos mais importantes e completos estudos sobre a vida e obra do humanista Francisco Sá de Mi-
randa. Raro e estimado.

210. [MISCELÂNEA]. s. XViii.

1 v.: 200 mm. Encadernação inteira de carneira da época com ligeiro trabalho de traça que não 
afecta o miolo; corte das folhas carminado.

 € 250 - 500

MUITO curiosa e interessante miscelânea, com varios títulos raros e curiosos. Com os seguintes títulos:
1. Os Medicos Perfeitos: ou novo methodo de curar todas as enfermidades; descoberto, e explicado pelos 

Mestres de mais subtil engenho, e applicado aos enfermos, pelos Doutores mais sabios [...] / dada ao 
público por Joze Margelo de Osan. - N.1, sem. 1 (1759) - n. 8, sem. 8 (1759). - Lisboa: Na Officina de 
Francisco Borges de Sousa, 1759. 8 n.ºs

2. Medicina do Amor, na qual se expoem a origem; progressos, e fim do mesmo Amor; e se propoem 
o remedio para evitar as suas desordens: exposto tudo em huma disputa; que na Ribeira das Náos 
tiverão dous velhos, hum soldado e hum estudante; em que também se tóca nas muitas modas, que 

diariamente se inventão, &c. - Primeira Tarde - Sexta Tarde. - Lisboa: Na Offic. de ignacio Nogueira 
Xisto, 1764. 6 nums.

3. Nova instrucçam Filosofica, estabelecida em varios experimentos, systemas, e observaçoens pertencen-
tes à Mathematica, principalmente a Artilheria, Astrologia, Metheoros, e Musica, em que evidente-
mente se demostra, que os tres elementos do Fogo, do Ar, e da Agoa sºao as causas prinipaes, que 
dimovem as convulsoens, e tremeros da terra; e tratando dos dous terremotos, que se experimentaraõ 
em Lisboa, do primeiro do mez de Novembro, do segundo de Março proximo [...] / Fr. Francisco de 
Vasconcelos e Sante Corte Real. - Lisboa: Na Officina de Antonio Vicente da Silva, 1761. - 24, 24 pp.

4. Portentozos Agouros no Augusto, Felecissimo, e Suspirado Nasimento do Serenissimo Senhor Dom 
Joseph Principe da Beira [...] / por seu autor João dos Santos Souza e Basto. - Lisboa: s.n., 1762. - 18, 
[2] pp.

5. O Filosofo Solitario convencido por si mesmo. - Lisboa: Na Officina de Libo da Silva Godinho, 1788. 
- 24 pp.

6. Discurso Jocoserio em Metaphora de demanda entre a formosura, e discrição, sentenciada a favor da 
Formosura. i Parte. - Lisboa: Na Officina de ignacio nogueira Xisto, 1765. - 16 pp.

7. Turquia Vacilante ou Relaçam de hum Monstruoso Passaro, que duas legoas de Constantinopla ap-
pareceo ao Sultão Mahamouth V. Tirada de varias cartas escritas daquella Corte, e de Adrianopoli, 
e reduzida a forma / por Jacome Bastok de Rubiçon. - Lisboa Occidental: na Officina de Domingos 
Gonçalves, 1737. - [6] ff.

8. Gazeta Literaria, ou Noticia Exacta dos principaes escritos modernos. Tomo ii. Abril de 1762. / por 
Francisco Bernardo de Lima. - Lisboa: Na Offic. de Miguel Rodrigues, 1762. - 62 pp.

9. Diffinição da Sécia. - in Venezia: nella Stamperia Baclioni, 1746. - 30 pp.
10. Historia Selvatica, Epilectica, Nautica, e Apocrifo Verdadeirica de huma grande façanha, que obrou 

antehontem hum Eremitão vagabundo na charneca de Escaroupim, encontrando quatro ladroens, 
que o querião roubar. Ordenada desde o bico do pé até à cabeça pelo Chronista da Ordem, que cada 
hum dá à sua vida: para cabal satisfação dos senhores, que não querem crer nada do que se lhes conta, 
sem certidºao authentica. - Lisboa: Na Offic. de Domingos Rodrigues, 1754. - 8 pp.

11. Breve Relação dos Progressos, que as Armas Espanholas tem feito na defeza da Praça de Oran, contra 
os Mouros. Extracto de huma Carta enviada a este Reino por hum amigo, aonde noticia os succces-
sos da dita peleija até 20 de Julho do presente anno, traduzida ao nosso vulgar Portuguez. - Lisboa: 
Na Offic. de José de Aquino Bulhoens, 1791. - 16 pp.

12. Relação dos Vantajosos Progressos, e victorias, que as Armas Hespanholas tem alcançado tanto por 
mar, como por terra, em defeza da Praça de Orão nos assaltos dos Mouros contra a dita Praça. 
Segunda Parte, continuação do extracto da carta [...] / traduzida, e augmentada com importantes 
Notas, para o seu intelligivel conhecimento por M.P.T.P. e A. & c. - Lisboa: Na Officina de Francisco 
Borges de Sousa, 1791. - 16 pp.

13. Relação das Façanhas e Acções heroicas, que em defeza da sua Praça de Orão tem exercido as Armas 
Hespanholas contra os Mouros Africanos. Parte Terceira [...]. Lisboa: Na Officina de Francisco 
Borges de Sousa, 1791. - 16 pp.

14. O Leão em Africa perseguido, e triunfante, ou quata parte da relação das acções heroicas, que o 
presidio Hespanhol tem exercido da Praça de Orão contra os Mouros. Continuação do Extracto da 
Relação [...]. - Lisboa: Na Officina de Francisco Borges de Sousa, 1791. - 8 pp.

15. Sonhava o Cego que via pois que he o que via o Cego? volte folha, achará resposta dada / por Alexan-
dre António de Lima. - Lisboa: Na Officina de António Rodrigues Galhardo, 1772. - 16 pp.

16. Vida de Lazarosinho de Tormes. Historia entretenida, novamente feita, e traduzida de castelhano em 
Portuguez / por António de Faria Barreiros, na qual conta suas ditas, e subtilezas. - Lisboa: Na Offic. 
de Jozé da Silva Nazareth, 1786. - 3 v.; 16, 16 e 24 pp.

17. Relação Verdadeira da Jornada, que desde Lisboa fez à corte de Viena de Austria o Conde de Villar 
Maior, como Embaixador do Senhor Rei D. João V. a pedir ao imperador Joseph i. seu irmão, e à 
imperatriz Viuva, sua Mãi, a Senhora D. Marianna de Austria para Rainha de Portugal. Conducção 
da mesma Senhora pelo Conde Embaixador; primeiro a Hollanda, depois a inglaterra, e dalli feliz-
mente a Portugal. Com huma breve descripção das terras por onde transitou; para instrucção dos 
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curiosos. Tudo escrito por hum Ecclesiastico douto, que o Conde levava por Confessor, e reduzido 
a compendio para utilidade dos Leitores. - Lisboa: Na Offic. Patriarcal de Francisco Luiz Ameno, 
1787. - 28 pp.

18. Vida e Famosas Acções do Célebre Cosme Manhoso, em que se relata a sua ambição, trabalhos, 
miserias, e logros em que cahio. - Lisboa: Na Offic. de Antonio Rodrigues Galhardo, 1792. - 3 v., 16, 
16 e 16 pp.

19. incizam Joco-Seria, anatomica, critica, feita no corpo Lisbonense peraltico / pelo licenciado Damazio 
Montoja Queimaço, e pelo mesmo author reduzida a Dialogo entre as figuras seguintes: Claudio, 
Alberto, Julio, Matilde. - Lisboa: Na Officina de Manoel Coelho Amado, 1771. - 16 pp.

20. Methodo Pratico, com que as Senhoras Mulheres Assistem nos Templos, principalmente no tempo 
dos Sermoens: o qual joco-seriamente se expõe para correcção de tão estranhos abuzos / por João 
Theodoro de Neras. - Lisboa: Na Officina de Caetano Ferreira da Costa, 1772. - 16 pp.

21. Devoção das Mulheres da Moda na igreja, e o Modo com que nunca ouvem Missa. Em Dialogo que 
falam May, Pay, Filha, Avó e mais amigas que estão na igreja. - Lisboa: Na Officina da Viuva de 
ignacio Nogueira Xisto, 1774. - 16 pp.

22. Critica Moral contra os Vicios em commum, / seu author Franco de Assis Amado, e Luca. i Parte. - 
Lisboa: Na Officina de Joze Filippe, 1763. - 32 pp.

23. Narração da Arribada das Princezas Africanas ao Porto desta Capital de Lisboa, seu desembarque 
para terra, alojamento no Palacio das Necessidades, hida para Queluz, seu embarque, e volta para 
Tangere escrita / pelo P. Fr. João de Sousa. - Lisboa: Na Off. da Academia Real das Sciencias, 1793. 
- [8], 36 pp.

211. MONTe OLIVeTe (Fr. Manuel do)
EXPLICAÇAM da Segvnda Regra de S. Clara. Em Lisboa: Por Pedro Craesbeeck, 1621

8.º; []/4, A-Z, Aa-Nn/8; [4], 283, [5] ff.; 155 mm. Encadernação inteira de pele moderna; corte 
das folhas carminado; acidez.

 € 50 - 100

PrIMeIrA edição.
 Ӭ inocêncio, Vi, p. 62; XVi, p. 271

212. MOrAeS (Pedro José Supico de)
COLLECÇAM Politica de Apophthegmas Memoraveis. Lisboa Occidental: Na Officina de An-
tonio Pedrozo Galrão, 1720

8.º; *, a-e, A-Z, Aa-Zz, Aaa-Fff/8; [96], 274, 270, 288 pp.; 155 mm. Encadernação inteira de 
carneira da época, cansada; aparado.

 € 80 - 160

PrIMeIrA edição. Raro.
 Ӭ inocêncio, Vi, p. 425

213. MOrAeS (Wenceslau de) 
FERNÃO Mendes Pinto no Japão: Fac-Simile do Manuscrito Original. Lisboa: Oficinas Gráficas 
de Bertrand (irmãos), 1942

[44] pp.; 345 mm. Encadernação com lombada e cantos em pele; conserva as capas de brochura; 
corte superior das folhas carminado.

 € 70 - 100

eDIçãO de um manuscrito inédito de Wenceslau de Moraes sobre a estada de Fernão Mendes Pinto no 
Japão. Edição limitada a 300 exemplares numerados e rubricados por Ângelo Pereira, responsável pela 
edição. Estimado e invulgar.

214. MOrAeS (Wenceslau de) 
O CULTO do Chá / ilustrações de Yoshiaki. Kobe: Typographia do “Kobe Herald”, 1905

46 pp.: il.; 220 mm. Bonito exemplar, brochado, em bom estado de conservação, com todas as 
folhas fechadas e os respectivos atilhos originais, conservado em caixa com lombada em pele.

 € 500 - 1 000

PrIMeIrA edição da mais estimada obra de Wenceslau de Moraes sobre o uso do Chá na cultura 
Japonesa, belamente ilustrado com desenhos coloridos retratando costumes e personagens. MUITO 
rArO e procurado.

 Ӭ Almeida Marques, 1320

215. MOrAeS (Wenceslau de) 
O CULTO do Chá / ilustrações de Yoshiaki. Lisboa: Casa Ventura Abrantes, [1933]

46 pp.: il.; 220 mm. Brochado, apenas tendo perdido os atilhos originais.
 € 50 - 100

SeGUNDA edição. Obra de Wenceslau de Moraes sobre o uso do Chá na cultura Japonesa, belamente 
ilustrado com desenhos coloridos retratando costumes e personagens. Raro.

 Ӭ Almeida Marques, 1320

216. MUrPHY ( James) 
VOYAGE en Portugal a Travers les Provinces d’Entre-Douro et Minho, de Beira, d’Estramadure et 
d’Alenteju, dans les Années de 1789 et 1790; contenant des Observations sur les Moeurs, les Us-
ages, le Commerce, les Édifices publics, les Arts, les Antiquités, etc. de ce Rayaume. A Paris: 
Chez Denné jeune, 1797
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8.º; 2 v.: 1.º v., a, A-N/8, O/6, XVi, 218, [2] pp., 2 grav.; 2.º v., []/4, A-S/8, T/1, [8], 290 pp., 21 
gravs.: il.; 225 mm. Encadernações inteiras de pele da época não uniformes; segundo volume 
mais aparado; primeiro volume com o corte dourado por folhas; ligeira acidez.

 € 450 - 900

PrIMeIrA edição francesa desta conhecida obra de James Murphy e da qual Duarte Sousa dá conta da 
existência de outra em formato maior e apenas num volume.

James Murphy (1760-1814), arquitecto e arqueólogo inglês. Exerceu a função de arquitecto du-
rante algum tempo, mas em 1788 acompanhou Burton Conyngham a Portugal, e pouco depois ingressou 
na carreira diplomática, dedicando-se desde então aos estudos arqueológicos e históricos. De 1802 a 1809 
residiu em Espanha, onde estudou principalmente as antiguidades árabes. Deixou sobre a arquitectura e 
a arte portuguesa algumas obras notáveis, não só pelo valor dos estudos, mas também pela sua apresenta-
ção gráfica, entre elas a presente, publicada originalmente em inglês com o título “Travels in Portugal...” 
em 1795. Vem ilustrada com 23 gravuras abertas a talhe doce, algumas delas desdobráveis, representando 
aspectos das cidades e vilas, costumes, objectos, etc.

Muito raro e estimado.
 Ӭ Duarte Sousa, i, 512

217. NAJerA (António de)
SVMA Astrologica y Arte para Enseñar hazer Pronosticos de los tiempos, y por ellos conocer la fertili-
dad, o esterilidad del Año, y las alteraciones del Aire, por el juyzio de los eclypses del Sol, y Luna, por la 
reuolucion del Año, y mas en particular por las conjunciones, opposiociones, y quartos que haze la Luna 
con el Sol todos los Meses, y semanas [...]. En Lisboa: Por Antonio Aluarez, 1632

8.º; ¶/4, A-P/8, Q/4; [8], 246, [4] pp.; 195 mm. Encadernação em pergaminho da época restau-
rada; acidez.

 € 200 - 400

PrIMeIrA edição, muito rara, deste tratado astrológico e astronómico muito interessante. O bibliógrafos 
dividem-se quanto à naturalidade do autor. Parece que natural de Lisboa, como ele próprio se declara, e 
nesta cidade iniciando os seus estudos matemáticos, partiu para Espanha a fim de os aprofundar. Dedi-
cou toda a sua vida ao estudo da matemática, astronomia e navegação publicando várias obras sobre a 
matéria.

 Ӭ inocêncio, i, p. 212; Salvá 3793; Travel and Exploration, 2053

218. NAPIer (Carlos, Almirante) 
GUERRA da Successão em Portugal / pelo [...]; Traduzida em Portuguez por Manoel Joaquim 
Pedro Codina. Lisboa: Typographia Commercial, 1841

2 v. em 1.: il.; 190 mm. Encadernação com lombada em pele da época; ligeiramente aparado.
 € 60 - 120

TrADUçãO portuguesa deste estudo histórico-militar das Guerras que a nossa historiografia apelidou 
de Liberais, na visão do Almirante Carlos Napier. Ao contrário da maioria dos testemunhos estrangeiros 
sobre aquela página da nossa história, que se limitam a um pequeno episódio no qual participaram, o 
Almirante Napier procura dar uma visão de conjunto do assunto. O primeiro volume está ilustrado com 
três estampas impressas à parte representando a batalha ao largo do Cabo de S. Vicente a 5 de Julho de 
1833. Estimado.

 Ӭ inocêncio, Vi, p. 20

219. NArDINI (Famiano)
ROMA Antica. in Roma: Per il Falco, 1666

4.º; §/4, §§/6, A-Z, Aa-Zz, Aaa-Yyy/4, Zzz/2, a/4, b/2, ✠-✠✠✠✠/4; [20], 546, [2], 12, 32 pp., 16 
gravs.: il.; 230 mm. Encadernação inteira de pele da época, cansada; corte das folhas carminado; 
acidez; ex-libris de Braancamp de Barahona Fragoso.

 € 150 - 300

BONITA edição desta interessante obra sobre a Roma antiga, ilustrada com 16 gravuras impressas em 
separado, representando vários aspectos arquitectónicos e arqueológicos. Famiano Nardini foi um ar-
queólogo do século XVii, sendo esta a sua obra mais monumental. Raro.

220. NAYLIeS ( Joseph Jacques de)
MÉMOIRES sur la Guerre d’ Espagne, pendant les années 1808, 1809, 1810 et 1811 / par M. de 
Naylies. A Paris: Chez Magimel, Anselin et Pochard, 1817

[4], XVi, 338 pp.; 195 mm. Encadernação com lombada em pele; ocasional acidez; ligeiramente 
aparado.

 € 30 - 60

PrIMeIrA edição do livro de memórias deste oficial francês, presente na Guerra Peninsular e que duran-
te mais de 10 anos escreveu, em forma de diário, os seus apontamentos sobre a guerra, depois decidindo-
se a publicar as partes respeitantes a Portugal e Espanha. Raro.

 Ӭ Duarte Sousa, ii, 218

221. NeMÉSIO (Vitorino) 
MAU Tempo no Canal: Romance. Lisboa: Livraria Bertrand, 1944

478-[2] pp.; 190 mm. Encadernação com lombada e cantos em pele; nada aparado e conser-
vando as capas de brochura.

 € 80 - 120

PrIMeIrA edição de um dos mais importantes e intensos romances da literatura portuguesa do século 
XX.  Raro e estimado.

 Ӭ Almeida Marques, 1423

222. [NeTO (David)]
NOTICIAS Reconditas y Posthumas del Procedimiento delas Inquisiciones de España y Portugal con 
sus presos. En Villa Franca [Londres]: s.n., 1722

4.º [], A-R/4, S/5, a, B-Q/4, R/6; [2 br.], [6], 8, 138, viii, 140 pp.; 185 mm. Encadernação inteira 
de carneira; acidez; carimbos de posse da Quinta das Lágrimas e da Livraria do Convento de 
São Francisco de Xabregas.

 € 500 - 1 000

SeGUNDA edição, publicada anonimamente por David Neto, judeu português, nascido em Veneza, de 
pais que se haviam exilado, provavelmente por ocasião da perseguição aos cristãos novos no tempo de D. 
Pedro ii. Médico e pregador na sinagoga de Liorne, foi para Londres em 1701, chamado a ser presidente 
da sinagoga dos judeus portugueses. Barbosa não lhe faz qualquer menção.
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A obra é uma crítica feroz à inquisição, talvez um dos mais ferozes dos que se escreveram em 
português, tendo sido, obviamente, proibida de circular pelo tribunal do Santo Ofício. Muito rara.

 Ӭ inocêncio, ii, p. 128

223. NeWTON (Isaac)
OPUSCULA Mathematica, Philosphica et Philologica. Collegit partimque Latine vertit ac recensuit 
Joh. Castillioneus. Lausannæ & Genevæ: Apud Marcum Michaelem Bousquet, 1744

4.º; 3 v.; 1.º v.: [], ✠-✠✠✠✠/4, ✠✠✠✠✠/3, A-Z, Aa-Zz, Aaa-Fff/4, Ggg/2; [8], XXViii, 420 pp., 
30 grav.; 2.º v.: *, A-Z, Aa-Zz, Aaa-Ggg/4; [2], Vi, 424 pp., 32 gravs.; 3.º v.: †/3, A-Z, Aa-Kk/4, 
Ll/2, Mm-Zz, Aaa-Zzz, Aaaa-Bbbb/4; Vi, 566, [2] pp., 4 gravs.: il.; 250 mm. Encadernações 
uniformes inteiras de pele da época; corte das folhas carminado; bom exemplar.

 € 200 - 400

BeLA edição, editada por Salvemini di Castiglione, matemático italiano do século XViii, membro de 
várias academias científicas que se dedicou ao estudos das secções cónicas, equações de segundo grau e 
problemas de artilharia. Raro.

 Ӭ Brunet iV, c. 48

224. NeWTON (Isaac)
THE MATHEMATICAL Principles of Natural Philosiphy / by Sir isaac Newton. Translated 
into English by Andrew Motte. To wich are added, Newton’s System of the World; a shorte 
Comment on, and Defence of, the Principia, by W. Emerson. with The Laws of the Moon’s 
Motion According to Gravity by John Machin. - A new edition carefully revised and corrected 
by W. Davis. London: Printed for H. D Symonds, 1803

3 v.; 1.º: retrato, lx, 212, [4] pp., 25 est.; 2.º: [2], 322, [10] pp., 19 est. e 2 tabelas; 3.º: vi, 232 pp., 10 
est.: il.; 215 mm. Encadernações uniformes inteiras de carneira ao gosto da época, decorada com 
rótulo grená e títulos a ouro nas lombadas; frontispício do segundo volume de duvidosa pro-
veniência, talvez de outro exemplar; terceiro volume com um pequeno furo de traça marginal, 
não afectando o texto.

 € 700 - 1 400

SeGUNDA edição em língua inglesa, a primeira completa. A primeira edição da tradução de Andrew 
Motte foi publicada em 1729, em dois volumes, só se reimprimindo em 1803, acrescentada pela primeira 
vez com a tradução inglesa de “De Mundi Systemate” que Newton sempre desejou ser a terceira parte 
da “Principia”. Muito rara.

226

224
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225. NeWTON (Isaac)
UNIVERSAL Arithmetick: or, a Treatise of Arithmetical Composition and Resolution. To wich is 
added, Dr. Halley’s Method of finding the Roots of Æquations Arithmetically / translated from the 
Latin by the late Mr. Raphson, and reuised and corrected by Mr. Cunn. London: Printed for 
J. Senex et allia, 1720

4.º; [], B-Z, Aa-Mm/4; [4], iv, 272 pp., 8 gravs.: il.; 200 mm. Encadernação inteire de pele, deco-
rada com ferros a seco nas pastas e a ouro na lombada, de época, cansada; lombada estalada; 
corte das folhas carminado.

 € 700 - 1 400

PrIMeIrA edição inglesa, muito rara. Originalmente escrito em latim, editado por William Whiston, 
sucessor de Newton na Universidade de Cambridge e publicada em 1707, foi pela primeira vez traduzido 
para a língua inglesa na presente edição por Joseph Raphson.

Segundo podemos ler no prefácio “To The Reader” nesta edição, o livro foi composto inicialmente 
para uso privado na Universidade e utilizado para as aulas na Universidade de Cambridge, nunca tendo 
sido intenção de Newton transformá-las em livro publicado. O seu sucessor na cátedra de matemática 
em Cambridge decidiu então publicá-lo por o achar pequeno no tamanho, mas amplo no assunto, mod-
erado em regras e princípios, mas com variadíssimos bons exemplos, achando uma pena que “tão nobre 
e útil trabalho ficasse circunscrito ao círculo Universitário” [trad. nossa], acrescentando-lhe o método de 
Halley sobre equações.

 Ӭ Brunet, iV, col. 49

226. NIeUHOFF ( Joan)
LEGATIO Batavica ad Magnum Tartariæ Chamum Sungteium, Modernum Sinæ Imperatorem. 
Historiarum narratione, quæ legatis in provinciis Quantung, Kiangsi, Nanking, Xantung, Peking, 
& Aula Imperatoria ad anno 1655 ad annum 1657 obtigerunt, ut & ardua Sinensium in bello Tar-
tarico fortuna, Provinciarum accurata Geographia, urbium delineatione, nec non Artis & Naturæ 
miraculus ex Animalum, Vegetabilium, Mineralium genere per centum & quinquaginta æneas figu-
ras passim illustrata & conscripta vernacule. Amstelodami: Apud Jacobum Meursium, 1668

4.º; */6, A-Z, a-x/4, y/2, z/4; [12], 184, 172, [8] pp., 35 grav.: il.; 320 mm. Encadernação inteira de 
carneira da época, cansada e atacada pela traça, ao contrário do texto apenas com ocasionais 
manchas marginais e ligeira acidez.

 € 500 - 1 000

BONITA edição, a primeira, desta descrição do oriente que, a par das descrições dos padres da Compa-
nhia de Jesus, era dos poucos testemunhos e descrições conhecidas no ocidente.

Johan Nieuhoff foi um viajante holandês que, tendo passado pelo Brasil de 1640 até 1649, pas-
sando, em 1655 à China. Tinha como missão descrever os usos, costumes, território, cidades, vilas daquela 
região do oriente, tendo empreendido uma viagem de Cantão a Pequim entre 1655 e 1657, sendo este livro 
a descrição dessa viagem.

Profusamente ilustrado com 35 gravuras desdobráveis impressas à parte e cerca de uma centena 
de outras vinhetas no texto todas soberbamente gravadas.

Muito raro.

227. NILeS ( John)
A VIEW of South America and Mexico, comprising theur history, the political condition, geogra-
phy, agriculture, commerce, &c. of the Republics of Mexico, Guatemala, Colombia, Peru, The United 

Provinces of South America and Chili, with a complete history of the revolution, in each of these In-
dependet States. New York: s.n., 1827

2 v. em 1; 204, 240 pp., 1 retrato: il.; 230 mm. Encadernação em mau estado de conservação; 
acidez.

 € 30 - 60

PrIMeIrA edição. ilustrado com um retrato de Simon Bolivar, colorido. invulgar.

228. NOBre (António) 
DESPEDIDAS 1895-1899 / Prefácio de José Pereira de Sampaio (Bruno). Porto: Augusto No-
bre, 1902

[8]-126-[2] pp., 1 fotografia; 230 mm. Belíssimo exemplar; encadernação inteira de chagrin, 
decorada com duplo filete e títulos a ouro na pasta anterior; títulos na lombada e roda decora-
tiva nas seixas; dourado por folhas à cabeça; conserva as capas de brochura.

 € 40 - 80

reUNIãO da poesia de António Nobre escrita durante os últimos anos da sua vida, publicada por ocasião 
do segundo aniversário da sua morte. Primeira edição, ilustrada com uma fotografia do poeta. Estimado 
e invulgar.

229. NOVO Atlas Portuguez que comprehende todas as Cartas Geographicas dos Imperios, Reinos e Re-
publicas da Europa, e de outras varias Partes do Globo, gravadas conforme as ultimas descubertas [sic] 
e os Mappas mais exactos de Guthrie, Le Bonne, Laurie etc. Lisboa: s.n., 1814

retrato de D. João Vi, portada, [4] pp., 1 f. índice, 26 mapas: il.; 365 mm. Bom exemplar, com 
boas margens, colorido de época, apenas com alguma acidez; encadernação modesta da época 
com lombada e cantos em pele, cansada.

 € 150 - 300

BeLO atlas geográfico composto por 26 mapas, dos quais 4 desdobráveis e os restantes de folha dupla, 
acompanhados de 4 pp. de texto, de autor anónimo, com o título ‘Discurso sobre o Estudo, e Utilidade da 
Geographia’. Os mapas são so seguintes: esfera e sistema de Copérnico; mapa-mundi; Europa; Portugal; 
Espanha e Portugal; Galiza; ilha de Cádiz, Praça e Estreito de Gibraltar; França e Antigos e Novos 
Departamentos; Alemanha; Suiça; itália; ilha d’Elba; Holanda e Países Baixos; inglaterra, Escócia e 
irlanda; Suécia, Dinamarca e Noruega; Russia Europeia; Hungria e parte Septentrional da Turquia 
Europeia; Parte meridional da Turquia Europeia; Ásia; África; Egipto; América Septentrional; América 
Meridional; Estados Unidos da América; Mundo conhecido dos Antigos. Muito raro.

230. [NUMISMáTICA]
ÁLBUM de Fotografias de Moedas portuguesas e romanas e condecorações. s.l.: s.n., s.d.

57 fotografias coladas e numeradas à mão.
 € 50 - 100

CUrIOSO álbum de fotografias com a reprodução de moedas portuguesas desde D. Afonso i a D. Luís 
i, de moedas romanas e de medalhas comemorativas e condecorações, provavelmente correspondentes a 
uma colecção particular.
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O álbum encontra-se encadernado em percalina tendo o título “Numismática” e o nome Fre-
derico Gomes Ferreira na pasta anterior.

231. NUNeS (Filipe) 
ARTE Poetica, e da Pintvra, e Symmetria, com principios da perspectiva / composta por Philippe 
Nunes. Em Lisboa: Por Pedro Craesbeeck, 1615

4.º; ¶/6, A-C/4, D-F/8, G-P/4, Q/2; [6], 74 ff.; 195 mm. Encadernação inteira de pele moderna, 
decorada a ouro nas pastas e lombada; corte das folhas carminado; ex-libris de Xavier da Costa.

 € 100 - 200

PrIMeIrA edição deste pequeno tratado de pintura e de poesia, ilustrado no texto. Muito raro.
 Ӭ inocêncio, ii, p. 303; Pinto Matos, p. 425

232. OCHOA De LA SALDe ( Juan), trad.
CHRONICA del Esforçado Principe y Capitan Iorge Castrioto Rey de Epiro, o Albania, traduzida 
del lenguaje Portugues enel Castellano, por Iuan Ochoa de la Salde Prior perpetuo de sant Iuan de 
Letran. En Lisboa: s.n. [inpresa con Licencia e Aprobacion del Consejo general de la santa 
inquisicion], 1588

8.º; []/4, A-Z/8, Aa/7; [4, 1 br.], 191 ff.; 290 mm. Exemplar com falta do último fólio. Enca-
dernação inteira de pele decorada a seco nas pastas com cercadura e títulos a ouro na lombada 
sem nervos; aparo por vezes afectando os títulos; manchas e acidez; ex-libris de Henricus Liber 
Baro de Gudenus. 

 € 300 - 600

PrIMeIrA edição espanhola, muito raro, deste clássico da literatura histórica europeia, pois compreende 
a biografia de Jorge Castrioto, príncipe Albanês, constituindo o que se considera como uma das princi-
pais fontes para a história daquele país.

Escrita por Marin Barleti no início do séc. XVi, foi impressa em latim pela primeira vez em 
Roma, 1508 e traduzida em português, cuja edição é de Lisboa, Marco Borges, 1567 por Francisco de 
Andrade.

 Ӭ Anselmo, 1270; outras edições: Salvá, 3302; Barbosa, ii, p. 104; Anselmo, 367; inocêncio, ii, p. 332

233. OLIVeIrA (Fr. Nicolau d’)
LIVRO das Grandezas de Lisboa / composto pelo Padre Frey Nicolao d’ Oliveira. Lisboa: Na 
impressão Regia, 1804

XVi, 374, [2] pp.; 205 mm. Bom exemplar; encadernação com lombada e cantos em pergamin-
ho; corte das folhas pintado; com boas margens.

 € 80 - 150

SeGUNDA edição desta importante obra que contém na parte topográfica e descritiva, muitas e interes-
santes notas. A obra é dividida em  dez tratados, sendo os três primeiros dedicados à origem do reino de 
Portugal, os quatro seguintes à descrição de Lisboa, o oitavo às pocessões de África, Índia, Ásia e Brasil 
e os dois últimos às despesas do reino de Portugal.

 Ӭ inocêncio, Vi, p. 289

232
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234. OLIVeIrA (Francisco Xavier de) 
DISCOURS Pathétique au Sujets des Calamités Présentes, Arrivées en Portugal. Adressé a mes 
Compatriotes et en Particulier a Sa Majesté Trés-Fidéle Joseph i. Roi de Portugal / par Le 
Chevalier d’ Oliveyra. Porto: Typographia Occidental, 1893

94, Vi pp.; 175 mm. Brochado; exemplar limpo.
 € 60 - 120

eDIçãO fac-similada da obra que serviu de base ao processo de inquisição movido contra o autor, de 
apenas 38 exemplares, editada sob a responsabilidade de Joaquim de Araújo que assina a “Nota Biblio-
graphica” nos fólios finais. Raro.

235. OLIVeIrA (Francisco Xavier de) 
MEMOIRES Historiques, Politiques, et Litteraires, concernant le 
Portugal, et toutes ses dependances; avec la Bibliotheque des ecrivains 
et des historiens de ces etats / par Mr. le Chevalier d’ Oliveyra. A la 
Haie: Chés Adrien Moetjens, 1743

8.º; 2 v., 1.º: †/4, */8, **/4, A-Z, Aa/8, X, [22], 384 pp.; 2.º: *, A-Z, 
Aa/8, [16, 384 pp.; 165 mm. Bonitas e sóbrias encadernações inteiras 
de pele, decoradas a ouro nas lombadas com títulos também a ouro 
em rótulos grenás e pretos; ligeiramente aparado; alguma acidez.
 € 600 - 1 200

VArIANTe DA PrIMeIrA eDIçãO, desta importante obra de Francisco 
Xavier de Oliveira, conhecendo-se apenas um exemplar da primeira va-
riante (Amesterdão, 1741) que o biógrafo António Gonçalves Rodrigues 
nunca conseguiu frontispício para ilustrar a sua obra. Esta variante, com 
excepção do “Advertissement de l’Editeur”, é exactamente igual à primei-
ra. Segundo podemos ler na biografia de Gonçalves Rodrigues [p. 299], 
transcrevendo Joaquim de Araújo, “É no dizer infundado de inocêncio, 
a primeira edição deste livro, que aliás nunca teve segunda. Comparado 
ao n.º 159 de Fernandes Tomás, vê-se ser a mesma impressão, alterando 
e substituindo, naquele, o frontispício por virtude do livreiro Moetjens, 
da Haya, haver comprado a Francisco Xavier de Oliveira as existências 
da edição”.

Esta obra insere-se num projecto elaborado por Xavier de Olivei-
ra muitíssimo mais vasto e que, segundo o próprio, podiam “formar até ao presente doze volumes” [p. 
96]. “Mais do que fazer obra de pura erudição, propunha-se Oliveira organizar a defesa do prestígio na-
cional perante as críticas dos estrangeiros que através dos tempos se haviam pronunciado sobre Portugal 
e seus domínios” [p.95], obra de enorme envergadura, já que Oliveira desejava criticar cada uma dessas 
afirmações contrárias a Portugal quer por contradições quer por críticas aos seus autores, além de querer 
compilar, no final, um Índice que “viria a ser um vastíssimo dicionário da história geral do país” [p. 97].

Desse projecto, esboçou apenas o que se apresenta nestes volumes compilando inúmeros au-
tores nacionais e estrangeiros tratando dos reis, raínhas, príncipes e princesas da família real, de santos, 
cardeais, prelados, grandes capitães, governadores e ministros, das ordens militares e famílias ilustres do 
reino, da história militar, diplomática, eclesiástica e secular, tratados de paz e comércio, território me-
tropolitano, descobertas e conquistas, inquisição em Portugal e na Índia, etc. No final de cada volume 
inclui uma lista de obras portuguesas e estrangeiras, acompanhada de alguns (poucos) comentários.

 Ӭ RODRiGUES, António Gonçalves, O Protestante Lusitano, Estudo Biográfico e Crítico sobre o 
Cavaleiro de Oliveira, Coimbra, 1940; Samodães, 3596; Barbosa, ii, p. 296; 

236. ORDENANZAS de la Ilustre Vniversidad y Casa de Contratacion de la M.N. y M.L. villa de Bil-
bao ( insertos sus Reales Privilegios) Aprobadas, y Confirmadas por El Rey Nustro Señor Don Phelipe 
Quinto. Bilbao: En la Oficina de la Viuda de Antonio de Zafra y Rueda, 1738

4.º; []/2, A-Z, Aa-Zz/4, []/1, A-N/2, A/4; portada, [4], 308, [32], 52, 8 pp.; 300 mm. Encaderna-
ção inteira de pergaminho moderna; ligeiramente aparado.

 € 200 - 400

TerCeIrA edição destas ordenações da Universidade de Bilbau, ilustrado com uma bela portada alegóri-
ca gravada. Raro.

 Ӭ Palau, V, p. 363

237. OrDOÑeZ De CeVALLOS (Pedro)
HISTORIA, y Viage del Mundo del Clerigo agradecido Don Pedro Ordoñez de Zevallos [...] à las 
cinco partes de la Europa, Africa, Asia, America, y Magalanica, con el Itinerario de todo èl. En Ma-
drid: Por Juan Garcia infanzon, 1691

8.º; ¶¶/6, A-Z, Aa-Dd/8, Ee/4; [12], 432, [8] pp.; 220 mm. Encadernação em pergaminho da 
época, rótulos de localização colados na lombada e pasta anterior; carimbo a óleo da Casa de 
Cadaval; ligeira acidez.

 € 400 - 800

TerCeIrA edição. importante livro de viagem à volta do mundo, publicada pela primeira vez em Ma-
drid, Luis Sanchez, 1614. Natural de Jaen em 1550, pouco se conhece do Padre Pedro Ordoñes de Cevallos 
para além do que ele próprio escreveu nesta sua descrição de viagem. Nela  afirma ter visitado em 1590 
Nagasaki, Cantão e Macau, partindo depois para Cochin onde permaneceu por 4 anos, regressando a 
Espanha por Malaca, Goa e navegando pelo Cabo da Boa Esperança até à sua cidade natal onde desem-
barcou em 1597.

Muito raro.
 Ӭ Salvá, 3802; Encyclopedia of Exploration, i, O16

238. ORIENTE (O) Portuguez: revista da Comissão Archeologica da india Portugueza. - v. 1 (1904) 
- v. V (1908). Nova Goa: imprensa Nacional, 1904-1908

5 v.: il.; 225 mm. Exemplar com alguns defeitos graves no texto, nomeadamente rasgões, toscos 
restauros e acidez, nomeadamente no primeiro volume; o segundo volume com falta do fron-
tispício e índices, apresentando-se dactilografados.

 € 50 - 100

PrIMeIrOS cinco volumes desta raríssima publicação de Nova-Goa dedicada ao estudo da história da 
presença portuguesa no oriente.

239. OróSIO (Paulo)
PAVLO Orosio Tradotto di Latino in Volgare per Giovanni Gverini da Lanciza novamente stam-
pato. [Tuscula]: [Alexandre Paganino], s.d. [depois de 1521 e antes de 1533]

235
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8.º; a-x/8, y/4; [172] ff.; 160 mm. Encadernação com lombada e cantos em pele moderna; corte 
das folhas pintado; pequena mancha no frontispício e ocasionais sublinhados e notas de época, 
mas bastante limpo.

 € 500 - 1 000

PrIMeIrA edição italiana do mais importante escrito do autor bracarense, uma das principais figuras da 
Península na primeira metade do século V.

Quando Paulo Orósio (390 ? - s. V) recebeu o sacramento da ordem, estavam as heresias de Pris-
ciliano e Orígenes ganhando adeptos na Península. O desejo de combater esses erros, levou-o até Hipo-
na para consultar Santo Agostinho, a quem mostrou o seu ‘Commonitorium de errore priscillianistarum 
et origenistarum’. Partiu depois para Jerusalém com o desejo de se instruir mais na fé católica, levando 
consigo uma carta de recomendação de Santo Agostinho dirigida a S. Jerónimo. Participou no Concílio 
de Jerusalém, expondo e completando a doutrina dos seus mestres contra a heresia pelagiana. Acusado 
de blasfemo pelo bispo de Jerusalém, João, partidário de Pelágio, Orósio escreveu o ‘Liber apologeticus, 
contra Pelagium de arbitrii libertate’. Regressou a Hipona, onde escreveu esta sua obra intitulada, no 
original latino ‘Historiarum adversus paganos libri Vii’, destinada a desenvolver a ideia, já apontada por 
Santo Agostinho na ‘De Civitate Dei’, de que as calamidades presentes não resultavam da cólera dos 
deuses, indignados pelo abandono do seu culto, como afirmavam os pagãos.

Resumo da história do mundo desde Adão à sua época, a ‘Historiarum’ de Paulo Orósio é a 
primeira tentativa de história universal de um autor cristão. Utilizando a Bíblia, Tito Lívio, os Comen-
tários de Júlio César, Tácito, Junstino, Floro, Eutrópio, Rufino e Santo Agostinho, divide a história em 
quatro períodos, preferindo explanar as consequências terríveis das guerras, em vez das guerras em si.

Com variadíssimas edições publicadas, esta é a primeira edição em língua italiana, desconhecen-
do-se a data exacta da sua impressão, mas, uma vez que Alexandre Paganino só começou a imprimir na 
cidade de Tuscula em 1520 desenvolvendo a sua actividade nessa cidade até 1533, podemos concluir que 
esta impressão se encontra nesse intervalo temporal, refutando-se assim a afirmação de Palau que a dá 
como impressa por volta de 1510.

Raríssimo e muito importante.
 Ӭ Bibliografia Geral, ii, p. 154; Palau, V, p. 377; DHP, iV, p. 483-484

240. OrTIGãO (ramalho) 
AS PRAIAS de Portugal: Guia do Banhista e do Viajante / com desenhos de Emílio Pimentel. 
Porto: Livraria Universal de Magalhães & Moniz, 1876

144-[16] pp., 12 grav.: il.; 230 mm. . Encadernação com lombada e cantos em pele; corte superior 
das folhas carminado.

 € 60 - 100

UM dos mais famosos livros de Ramalho Ortigão dedicado às praias mais frequentadas de então: A Foz 
do Douro; Leça e Matosinhos; Pedrouços; Póvoa do Varzim; Granja; De Pedrouços a Cascais; Vila do 
Conde; Espinho; Ericeira; Nazaré; Figueira da Foz e Setúbal - quase todas as descrições acompanhadas 
de uma gravura. Possui ainda um interessantíssimo capítulo dedicado às precauções higiénicas, ao So-
corro aos afogados, para além de outras curiosidades. Raro e procurado.

241. PACHeCO (Miguel) 
VIDA de la Serenissima Infanta Dona Maria, hija delRey D. Manuel, fvndadora de la insigne Ca-
pilla mayor del Cõuento de N. Señora de la Luz, y de su Hospital, y otras muchas casas dedicadas al 
culto diuino. Lisboa: En la Officina de iuan de la Costa, 1675

6.º; */4, A-G/2, H-Z, Aa-Qq/6; [4], 206, [1] ff.; 295 mm. Encadernação inteira de carneira da 
época, cansada, com picos de traça na lombada; acidez; cortes de traça marginas, alguns tosca-
mente restaurados; aparado.

 € 300 - 600

PrIMeIrA e única edição desta raríssima obra escrita por Fr. Miguel Pacheco, natural de Coimbra, freire 
da Ordem Militar de Cristo, Procurador geral da Ordem e Provedor e Administrador do hospital de 
Santo António dos Portugueses em Madrid, onde faleceu em 1668.

Transcrevendo o Marquês de Alegrete, escreve inocêncio que “é obra de estimação pelo juízo, 
clareza de estilo e boa ordem com que seu autor a escreveu”.

A obra é uma biografia da infanta D. Maria (1521-1577), interessantíssima figura da cultura por-
tuguesa, está dividida em 20 capítulos, transcrevendo alguns documentos importantes como elogios à 
Princesa, oriundos das mais variadas personalidades e, principalmente, documentos legais respeitantes à 
sua cobiçada fortuna como o tratado do casamento de D. Manuel com D. Leonor, Alegação de Direito 
sobre o dote da senhora infanta, Parecer do Conselho que se enviou a Portugal sobre o que pertence à 
senhora infanta D. Maria, testamento da infanta, etc.

O livro é composto por vários tipos romanos e itálicos, de vários corpos, belamente ilustrado com 
florões gravados a madeira no final de alguns capítulos.

 Ӭ inocêncio, Vi, p. 245; XVii, p. 63; Samodães, 2317

242. PALHA ( J. António Filippe de Moraes) 
ESBOÇO Crítico da Civilisação Chinesa / por [...]; com um prefácio do Ex.mo Sr. Dr. Camillo 
Pessanha. Macau: Typ. Mercantil de N. T. Fernandes, 1912

[4], LXii, 64 pp.; 205 mm. Encadernação com lombada e cantos em pele de execução amadora; 
conserva as capas de brochura.

 € 30 - 60

COM um interessante prefácio de Camilo Pessanha que ocupa cerca de metade do volume. Raro.

243. PALHAreS JUNIOr ( João Leite)
[COLLECÇÃO de Estampas de trajes, usos, e costumes portuguzes]. [Lisboa]: [ João Leite Palhares 
Junior], [c. 1870]

61 litografias; 305 mm. Bonito exemplar, encadernado inteira de pele grená de gosto sóbrio, em 
estojo de tela; gravuras em bom estado geral de conservação com mínimos defeitos assinalados 
na descrição das gravuras.

 € 2 000 - 4 000

COLeCçãO completa da 3.a série das gravuras impressas por Palhares. A obra começou a ser impressa e 
publicada em 1853, constituindo o mais vasto e mais conhecido conjunto de litografias do género. Como 
nos refere Rocha Madahil, “a colecção Palhares é inteiramente desconcertante; recomeçada por várias 
vezes, é costume agrupar-se em 3 séries, mas cujos limites se não acham rigorosamente estabelecidos, 
sendo mesmo de admitir que venham ainda a aparecer estampas até hoje desconhecidas; variantes, então, 
provenientes de reimpressões para as quais se tornava necessário retocar o desenho que por vezes as pe-
dras não conservavam de forma a poder ser utilizado de novo, essas a cada passo proporcionam surpresas 
aos coleccionadores” [p. 29].

Possui o nosso exemplar as seguintes gravuras:
1. Campinos; 2. Varina (mulher de Ovar) vendendo peixe em Lisboa; 3. Vendendor de Hortaliça 

e frutas em Lisboa; 4. Guarda Nocturno em Lisboa; 4A. Typos caracteristicos de máscaras populares do 
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carnaval na cidade de Lisboa; 5. Pobres recolhidos nos azylos de Mendicidade e Maria Pia; 6. Ceifeira 
da Província do Minho (ligeiro restauro de rasgão não afectando a gravura); 7. Polícia Civil e Guarda 
Municipal, Lisboa; 8. Mulher vendendo leite na cidade do Porto; 9. Varinos, vendedores de artigos de 
costura, bijouterias e jornaes em Lisboa; 10. Pescadores de Ílhavo; 11. Servente da Companhia do gaz; 12. 
Saloios (arrabaldes de Lisboa); 13. Mulher vindo do mercado em Coimbra; 14. Barqueiros conductores de 
tôjo de Alcochete; 15. Algarve, remador do bergantim real; 16. Adela em Lisboa; 17. Vendedor d’água na 
Praça de D. Pedro em Lisboa; 18. Mulher de Thomar vendendo hortaliça no mercado; 19. Cabo de polí-
cia nas Freguezias dos arrabaldes de Lisboa; 20. Camponezes da ilha da Madeira; 21. Peixeiro da cidade 
do Porto; 22. Homem da Beira, vendedor de lanifícios das fábricas nacionaes; 23. Mulher de Coimbra 
conduzindo água da fonte ou do Mondego; 24. Trabalhador da Beira; 25. Guarda e remador da alfandega 
de Lisboa; 26. Mulher de Darque (arrabaldes de Vianna do Castelo); 27. Aguadeiro da Cidade do Porto; 
28. Guarda real dos Archeiros; 29. Serrana, Costume dos subúrbios da Cidade do Porto; 30. Vaqueiro, 
vendedor de leite em Lisboa (acidez); 31. Camponezes da ilha de S. Miguel; 32. Vendedeiras no mercado 
da Figueira da Foz; 33. Alumno da quinta regional de Cintra; 34. Vendedor de azeite e petroleo em Lis-
boa; 35. Estudantes da Universidade de Coimbra; 36. Padeira da cidade de Braga; 37. Pescador do Bar-
reiro e Seixal; 38. Mulher vendedora de fructa em Lisboa; 39. Archeiro da Universidade de Coimbra; 40. 
Alentejano; 41. Bombeiros Voluntários, Porto, Lisboa; 42. Lavradeira, mulher dos arrabaldes da cidade 
do Porto; 43. Mulher de capote e lenço em Lisboa; 44. Carreiros da cidade do Porto; 45. Homem da ilha 
de Sta Maria; 46. Mulheres da ilha de Sta Maria; 47. Catraeiro em Lisboa; 48. Assadeira de castanhas 
em Lisboa; 49. Mulher d’Albergaria vendendo fructa na estação (linha ferrea do norte); 50. Vendelhão 
ambulante. ilha de S. Miguel; 51. Mulher da cidade de Braga; 52. Mulher vendendo sapatos em Lisboa; 
53. Moço da Praça da figueira (mercado de Lisboa); 54. Andador das Almas em Lisboa; 55. Ferro Velho, 
compra e vende objectos usados em Lisboa; 56. Peixeira em Lisboa; 57. Vendedor d’ esteiras, vassouras, 
objectos de folha &c. em Lisboa; 58. Moço de padaria, vendedor de pão em Lisboa; 59. Mulher de Mur-
tosa; 60. Guarda Municipal de Lisboa; g.de uniforme, cavalaria, infanteria.

 Ӭ MADAHiL, António Gomes da Rocha, Trajos e Costumes Populares Portugueses do Século XiX, 
em Litografias de Joubert, Macphail e Palhares, Lisboa, Ed. Panorama, 1968

244. PANORAMA Photographico de Portugal, publicado sob a direcção / de Augusto Mendes Simões 
de Castro. - v.1.º, n. 1 (1 de Novembro de 1869) - v. 4.º, n. 12 (Dez. 1874). Coimbra: imprensa da 
Universidade, 1869-1874

4 v. em dois, 48 n.ºs: il.; 250 mm. Bonito exemplar, apenas ligeiramente aparado à cabeça com 
o corte das folhas carminado, conservando todas as capas de brochura em excelente estado de 
conservação, assim como todas as fotografias. Encadernações com lombada em pele. Ex-libris 
de Augusto Mendes Simões de Castro.

 € 500 - 1 000

COLeCçãO completa, raríssima e valiosa, desta importante revista, pioneira na publicação de fotografias 
coladas em cada um dos seus números.

Publicada entre 1869 e 1874, continha 8 páginas por número, com uma fotografia colada repre-
sentando um monumento, edifício notável, paisagem ou curiosidade natural ou artística, totalizando 48 
fotografias de autoria de Carlos Relvas, Francisco Rocchini e Thurton Thompson, este último fotógrafo 
oficial do South Kessington Museum, entre outros.

A colaboração literária encerra nomes como Gonçalves Crespo, Augusto Filipe Simões, Cândido 
de Figueiredo, inácio Vilhena de Barbosa, inocêncio, Joaquim Possidónio Narciso da Silva, José Silvestre 
Ribeiro, entre outros.

 Ӭ Sena, p. 58; BN Revistas s. XiX, 3889, exemplar incompleto, com apenas 3 volumes dos 4.
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245. PAZ (Manuel Izidro da)
CROQUIS, Aguarellas, Etc. / pelo Capitão [...]. S.l.: imprensa Nacional, s.d.

[1] ff., XXiV gravs.: il.; 310 mm. Bonita encadernação inteira de chagrin, decorado a ouro nas 
pastas e lombada; bom exemplar; Ex-Libris de António Capucho.

 € 300 - 500

MUITO interessante e extremamente raro álbum de litografias coloridas de página dupla, executadas 
por vários gravadores, com mapas e desenhos, alguns relativos a  vários assuntos, primordialmente aos 
aspectos militares, entre os quais uniformes, episódios de guerra e mapas e planos de batalha como de 
Waterloo.

Manuel isidro da Paz participou na Guerra Peninsular de 1809 a 1814, servindo nos Estados 
Maiores dos generais Richard Blunt, Archibald Campbell e Thomas Bradford. A sua carreira militar 
conheceu promoções rápidas, chegando a Major por decreto de 13 de Janeiro de 1824, nomeado para o 
Regimento de Milícias de Setúbal e em 1828 nomeado governador da Praça de Palmela.

 Ӭ Dic. Guerra Peninsular; v. iii, p. 32

246. PeDrO V (D.), rei de Portugal
ÁLBUM composto por desenhos e aguarelas originais, alguns assinados e datados de 1850 a 
1852, outros incompletos e ainda pequenos esboços e estudos de D. Pedro V, representando 
motivos históricos e militares, paisagens e ornintologia ocupando 34 ff. das 51 que compõem o 
álbum, encontrando-se, em alguns casos, mais que um desenho por página.

Encadernação inteira de chagrin da época, ricamente decorada a ouro nas pastas, lombada e 
seixas; 51 ff., 145 x 220 mm.

 € 1 000 - 2 000

PerSONALIDADe riquíssima, de vastíssima cultura e saber, D. Pedro V deixou uma importante marca 
na cultura portuguesa seja pela criação do Curso Superior de Letras, da primeira Escola Normal ou o 
observatório astronómico em Alcântara ou pelos seus importantes escritos de leitura fundamental para 
a compreensão do séc. XiX em Portugal (cf. Dic. História de Portugal).

São muito raros os desenhos de D. Pedro V, poucos tendo aparecido no mercado. Está represen-
tado no famoso Álbum Cifka com um desenho intitulado “Três Grossas Árvores”, o seu último trabalho 
artístico.

 Ӭ Pamplona, iV, p. 281; DHP, V., p. 39 e segs.

247. PereIrA (António) 
TRATADO de Arithmetica, e Algebra, em o qual com muita clareza se explica tudo o que pertence a 
esta Arte, e se descrevem as regras principaes da Geometria, e as proporçoens, que as distinguem, com 
a noticia dos pezos de ouro, e prata, e muitas questoens curiosas, que se movem para sua intelligencia 
[...]. Lisboa: Na Officina de Antonio Vicente da Silva, 1760

4.º; []/4, */2, A-Z, Aa-Yy/4, Zz/2; [12], 356, [8] pp.; 205 mm. Encadernação inteira de pele da 
época; corte das folhas carminado; acidez.

 € 40 - 80

eDIçãO não citada por inocêncio deste tratado matemático, editado pela primeira vez em 1713 a título 
póstumo. invulgar.

 Ӭ inocêncio, i, p. 221

248. PereIrA (Duarte Pacheco) 
ESMERALDO de Situ Orbis. - Edição Comemorativa da Descoberta da America por Chris-
tovão Colombo no seu Quarto Centenário / sob a Direcção de Raphael Eduardo de Azevedo 
Basto. Lisboa: imprensa Nacional, 1892

[12], XXXVi, 126, [6] pp., 6 est.: il.; 350 mm. Encadernação com lombada e cantos em pele; 
corte superios dourado po folhas; conserva capas de brochura.

 € 50 - 100

TALVeZ a melhor e mais bonita edição deste importante documento para a expansão portuguesa e para o 
estudo dos conhecimentos náuticos mundiais, já que é nesta obra que pela primeira vez se fixam roteiros 
de navegação pelo Atlântico, com maior especificidade para a costa atlântica do continente africano. 
Estimado.

249. PereIrA (Francisco raimundo de Moraes)
ANNAL Indico-Lusitano dos Successos mais Memoraveis e das acçoens mais particulares do primeiro 
anno do felicissimo Governo do Illustrissimo, e Excellentissimo Senhor Francisco de Assis de Távora 
[...]. Lisboa: Na Officina de Francisco Luiz Ameno, 1753

4.º; A-M/4; [6], 90 pp.; 195 mm. Encadernação inteira de pele moderna, com o super-libris de 
Miguel de Faria; aparado; corte das folhas carminado; restauros e acidez generalizada.

 € 200 - 400

PrIMeIrA edição. Muito rara, dando conta dos sucessos relativos ao governo do 3.º Marquês de Távora, 
esposo de D. Leonor, depois cruelmente assassinado em 1759 junto com a família. Durante o seu go-
verno, o Marquês de Távora desenvolveu uma notável acção através das conquistas, domínio comercial e 
obtenção de várias vantagens para a coroa portuguesa.

 Ӭ inocêncio, iii, p. 41

250. PereIrA (Francisco raimundo de Moraes)
RELAÇÃO da Viagem, que do Porto de Lisboa fizerão à Índia os Ill.mos e Exc.mos Senhores Mar-
quezes de Távora [...]. Lisboa: Na Officina de Miguel Manescal da Costa, 1752

4.º; []/3, **/4, ***/2, A-Z, Aa-Rr/4; [18], 320 pp.; 195 mm. Exemplar com falta dos fólios Aa2 e 
Aa3; fólio i1 com perda de suporte afectando o texto; encadernação inteira de pele; ligeiramente 
aparado; limpo.

 € 50 - 100

PrIMeIrA edição da descrição da viagem dos Marqueses de Távora à Índia. Raro.
 Ӭ inocêncio, iii, p. 41

251. PereIrA (Gabriel) 
DOCUMENTOS Históricos da Cidade de Évora. Évora: Typographia da Casa Pia, Typographia 
Económica de José de Oliveira, 1885-1891

3 v. em 1, [4], 202, 282, 96 pp.; 315 mm. Encadernação modesta com lombada e cantos em tela; 
ligeiramente aparado; limpo.

 € 100 - 200



150 151

PrIMeIrA edição de tudo quanto se publicou deste importante repositório documental relativo à história 
da cidade alentejana de Évora. Além da transcrição dos documentos, o autor acompanha cada um deles 
com valiosíssimas notas.

Trata das seguintes matérias: parte i - forais, costumes, documentos municipais dos séculos Xii e 
Xiii, documentos do cabido, livro dos herdamentos, capítulos de Fernão Lopes, extratos dos inventários 
municipais do século XiV, extratos dos documentos das albergarias, o livro do Acenheiro, posturas anti-
gas da Câmara, regimento da cidade em tempo de D. João i; parte ii - documentos municipais do século 
XV, documentos da Santa Casa da Misericórdia de Évora, principais episódios eborenses na Crónica 
de Garcia de Resende, archivo capitular da Sé de Évora, diversos; parte iii - documentos municipais 
do séc. XVi, pergaminhos avulsos da Misericórdia, livro da Cartuxa de Évora, cartulários das Catedrais, 
documentos para a história da medicina em Évora.

Muito raro e estimado.

252. PeTrArCA (Francisco) 
IL PETRARCHA con l ’ Espositione d’ Alessandro Vellvtello e con molte altre vtilissime cose in di-
versi lvoghi di qvella nvovamente da lvi aggivnte. Veneza: Bernardino de Vidali, 1528, fevereiro

8.º; AA/8, BB/4, A-B/8, D-Z, Aa-Yy, a-m/4, n/3; [11], 185, [51] ff.: il.; 200 mm. Encadernação 
inteira de pele não contemporânea, ligeiramente cansada; corte das folhas carminado; ligeira 
acidez; pertence manuscrito no frontispício; ex-libris de Emílio Monteiro.

 € 500 - 1 000

SeGUNDA edição, reimprimindo a primeira de Agosto de 1525, com correcções. Esta obra comentada por 
Velutelo conheceu enorme popularidade, tendo sido reimpressa diversas vezes ao longo do século XVi, 
acrescentando uma biografia do autor e um ensaio sobre a identidade de Laura e o local onde terá ocor-
rido a sua história de amor, visitando e explorando por duas vezes Avinhão.

ilustrada com um mapa em folha dupla que ocupa os fólios AA4 vo e AA5.
Raro.

 Ӭ Brunet, iV, c. 548

253. PIGAFeTTA (Filippo)
REGNUM Congo hoc est Vera Descriptio Regni Africani, qvod tam ab incolis quam Lusitanis Con-
gus appellatur. Per Philippvm Pigafettam, olim ex Edoardi Lopez acroamatis lingua italica excerpta; 
nunc Latio sermone donata ab Avgvst. Cassiod. Reinio. Iconibus & imaginibus rerum memorabilium 
quasi vinis, opera & industria Ioan. Theodori & Ioan. Israelis de Bry fratrum, &c. exornata. Fran-
cofvrti: Excudebat Erasmvs Kempffer, 1624

4.º; )(, A.G/4, H/6, Aa.Dd/4; [8], 60, [8, 2 br.] pp., [1], 14, [1 br.] ff.; 3 gravs: il.; 295 mm. Bonito 
exemplar; encadernação em pergaminho moderna; ocasionais restauros.

 € 2 000 - 4 000

rArÍSSIMA segunda edição latina desta importantíssima obra que desecreve o Reino do Congo tal como 
Duarte Lopes a descreveu a Pigafetta. Natural de Benavente, Duarte Lopes saiu de Lisboa em 1578 em 
direcção ao norte de Angola. Uma vez instalado no Congo conquistou o rei local, Álvaro i, tornando-se 
seu fidalgo e tendo sido enviado pelo soberano a Roma com o intuito de reclamar do Papa providências 
para a situação em que se encontrava a comunidade cristã, numerosa, mas sem sacerdotes. Duarte Lopes 
só chegou a Roma em 1588 depois de se demorar em Portugal e Espanha, tendo sido recebido pelo Papa 
Sixto V que não atendeu os seus pedidos, provavelmente pelas suas relações com a coroa espanhola. Foi 
aí que Duarte Lopes se encontrou com Filippo Pigafetta, a quem fez um relato oral e forneceu notas 
manuscritas a respeito da região. Em 1589 Duarte Lopes encontra-se novamente em Espanha, datando 

253
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deste ano um relatório indicando ao rei de Espanha a vantagem de recrutar escravos em S. Tomé e An-
gola para as Índias Ocidentais. Depois deste ano nada mais se sabe de Duarte Lopes.

As informações que este livro transmite são do maior interesse geográfico e etnográfico, havendo 
historiadores que consideram Duarte Lopes como pioneiro dos exploradores da África Central, ad-
mitindo que ele teria visitado a região dos grandes lagos e subido até as nascentes do Nilo.

As ilustrações são constituídas por três mapas do Congo em dupla página intercaladas na primei-
ra parte do texto, seguidas, com frontispício próprio, de 14 ff., cada uma delas com uma gravura repre-
sentando os costumes da região, muito belas, destacando-se a gravura que aborda a temática do caniba-
lismo, uma das primeiras a ser publicadas sobre a temática.

A obra foi publicada originalmente em italiano, com o título «Relatione del Reame di Congo e 
della circonvicine contrade tratta dalli Scritti e ragionamente di Odoardo Lopez Portoghese», Roma, 
1591, tendo sido traduzida em alemão, Frankfurt, 1597 e 1609, latim, Frankfurt, 1598 e 1624 (a presente), 
holandês, Amsterdão, 1596 e 1658 e em inglês, Londres, 1881.

 Ӭ Encyclopedia of Exploration, v. i, p. 646; DHP, iV, pp. 55-56

254. PILeS (roger de)
ABREGÉ de la Vie des Peintres, avec des reflexions sur leurs Ouvrages, et un Traité du Peintre par-
fait, de la connoissance des Desseins, & de l ’utilité des Estampes. A Paris: Chez Nicolas Langlois, 
1699

8.º; a/10; A-Z, Aa-Yy com 4 e 8 ff. alternadamente; [20], 540 pp., 1 grav.: il.; 175 mm. Encader-
nação inteira de pele da época, um pouco cansada; dourado por folhas.

 € 80 - 100

PrIMeIrA edição desta obra clássica da história de arte mundial, ilustrada com uma bonita portada 
alegórica.

Roger de Piles (1635-1709), pintor, crítico e diplomata francês, natural de Clemency, iniciou os 
seus estudos de arte como discípulo de Claude François. Em 1662 tornou-se tutor de Michel Armelot 
de Gournay que seguiu toda a sua vida como secretário nas missões diplomáticas em Veneza, Espanha 
e Portugal. As suas viagens políticas foram aproveitadas também para conhecer as colecções europeias, 
começando a agir como comprador para Luís XiV como fachada para as suas missões confidenciais. Em 
1692 foi preso pelas suas actividades de espião escrevendo esta sua obra durante o cativeiro que durou 
cinco anos.

O seu mais importante contributo acha-se no seu “Dialogue sur le coloris”, a sua última obra. 
Este seu Abregé foi o primeiro tratado de história de arte a dividir os pintores por escolas artísticas, 
procurando os vários pontos de contacto que uniam os artistas de uma mesma escola.

255. PIMeNTeL (Alberto) 
A EXTREMADURA Portugueza. Lisboa: Empreza da História de Portugal, 1908

2 v.: il.; 305 mm. - (Portugal Pittoresco e illustrado, ii). Encadernações modestas com lombada 
em percalina cansada nos topos; ligeiramente aparado; assinatura de posse no frontispício e 
ex-libris de Martins Barbosa.

 € 100 - 200

eXAUSTIVO estudo histórico, geográfico, etnográfico, etnológico e económico da região da Estremadura, 
dividido em duas partes a que corresponde cada um dos volumes, sendo o primeiro inteiramente ocu-
pado com a região do Ribatejo e a segunda com os Distritos de Lisboa e Leiria. Estimado e Raro.

256. PINTO (Fernão Mendes) 
HISTORIA Oriental de las Peregrinaciones de Fernan Mendez Pinto Portuguez, adonde se escriven 
muchas, y muy estrañas cosas que vio, y oyò en los Reynos de la China Tartaria, Sornao, que vulgar-
mente se llama Siam, Calamiñam, Peguu, Martauan, y otros muchos de aquellas partes Orientales, 
de que en estas nuestras de Occidente ay muy poca, ò ninguna noticia. Casos famosos, acontecimientos 
admirables, leyes, gouierno, trages, Religion, y costumbres de aquellos Gentiles de Asia. / Traduzido 
de Portugues en Castellano por el Licenciado Francisco de Herrera Maldonado. En Madrid: 
Por Tomas iunti, 1620

8.º; */8, †1, †/8, †1, ¶/4, A-Z, Aa-Ff/8, Gg/10; [5], 8, [1], 4 ff., 482 pp.; 280 mm. Exemplar com 
falta do fólio F1 (pp. 81-82) que se apresenta fac-similado. Encadernação em pergaminho da 
época restaurada; corte das folhas pintado; notas manuscritas coevas; acidez; fól. A5 restaurado.

 € 2 500 - 5 000

PrIMeIrA eDIçãO espanhola, segunda no total, raríssima, publicada apenas 6 anos após a primeira 
e dição portuguesa que só conheceu reedição em 1678, tendo a obra, entretando, alcançado enorme suces-
so, como atestam as sucessivas edições em várias línguas, em especial as traduzidas para castelhano que, 
só no século XVii foram reimpressas em 1627, 1645 e 1664.

 Ӭ Palau, V, p. 148; importante Biblioteca Particular, ii, 699; Travel and Exploration, 668

257. PISSUrLeNCAr (Panduronga S. S.)
REGIMENTOS das Fortalezas da Índia / estudo e notas por [...]. Bastorá-Goa: Tipografia 
Rangel, 1951

Xii, 546, [2] pp.: il.; 260 mm. Encadernação com lombada em pele; ligeiramente aparado; con-
serva as capas de brochura.

 € 40 - 80

PUBLICAçãO de um códice existente no Cartório Geral de Goa que contém vários regimentos das 
fortalezas da Índia e outros documentos, quase todos da segunda metade do século XVi. ilustrado com 
uma estampa à parte. invulgar.
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258. PITTA (Sebastião da rocha) 
HISTORIA da America Portugueza, desde o anno de mil e quinhentos do seu descobrimento, até o de 
mil e setecentos e vinte e quatro. Lisboa Ocidental: Na Officina de Joseph Antonio da Sylva, 1730

4.º; *-**/4, ***/6, A-Z, Aa-Zz, Aaa-Zzz, Aaaa-Oooo/4, Pppp-Zzzz, Aaaaa-Ddddd/2; [28, 2 
br.], 716 pp.; 305 mm. Bom exemplar, limpo, encadernado inteira de pele da época com ligeiros 
defeitos; pequeno trabalho de traça marginal nos fólios finais; frontispício cortado no pé.

 € 1 000 - 1 800

PrIMeIrA edição, rara da primeira síntese histórica do Brasil escrita por um brasileiro sobre a qual 
escreveu João Pereira da Silva na biografia de Sebastião da Rocha Pita publicada nos Varões ilustres do 
Brasil: “A História da América, quer para a época em que foi escrita, e que era de certo muito pobre de 
obras históricas, quer mesmo para os nossos tempos, que possuem uma mais abundante colheita de ma-
teriais acerca do Brasil, deve ser considerada um bom monumento, e um tesouro precioso, que honram a 
língua e a literatura portuguesa” [citado de inocêncio].

Também no catálogo da biblioteca de John Carter Brown, citando D. Shaeffer, podemos ler “He 
gives a detailed account of the history of the Minas Gerais and the war in the gold district between 
Paulistas on one side and recent Portuguese immigrants and Brazilians from the coastal towns on the 
other, called ‘Guerra dos Aboadas’ (1708-1711). His work is also good source for the events named ‘Guerra 
dos Mascates’ in Recife (1709-1711), when the old sugar-planter oligarchy with town houses in Olinda 
clashed with the new merchant bourgeoise in Recife over privileges and political influence”.

Esta raríssima obra foi editada pela segunda vez em Lisboa, 1880, acrescentada da biografia do 
autor.

 Ӭ Pinto Matos, p. 492; JCB, 730/2; inocêncio, Vii, p. 222; Rodrigues, 2112; Barbosa, iii, p. 700; Samo-
dães 2843; BdM2, p. 678

259. PLÍNIO SeGUNDO (Caio)
C. PLINII Secvndi Historiae Mvndi Libri XXXVII. Denvo ad Vetvustos Codices Collati, et 
Plvrimiis Locis iam iterum post cunctorum editiones emendati, adiunctis Sigismundi Gelenij 
Annotationibus. Basilæ: per Hier. Frobenium et Nic. Episcopium, 1555

6.º; A-C, a-z, A-Z, Aa-Hh/6, ii/8, aaa-eee, a-n/6; [36, 664, [60], [156] pp.; 355 mm. Ex-libris 
de Salema Garção. Encadernação inteira de pele marmoreada antiga, mas não contemporânea, 
cansada na lombada; fólios preliminares com manchas acentuadas, afectando mais intensamen-
te o frontispício e fólio A6, entretanto restaurados; corte de traça marginal nos últimos fólios

 € 500 - 800

rArA edição comentada de uma das mais importantes obras da antiguidade, conhecida por Naturalis 
Historiæ. Escrita por Plínio, o Velho entre os anos 77 e 79, é a maior obra que nos deixou o império 
Romano e procura dar a conhecer todo o conhecimento que se possuía até então. Autêntica enciclopédia, 
está dividida em 37 livros que abrangem matérias como a matemática, geografia, etnografia, antropolo-
gia, zoologia, botânica, farmacologia, mineralogia especialmente na sua aplicação à arte, assim como a 
descrição do mundo conhecido.

 Ӭ Salema Garção, i, 2295 (mesmo exemplar)

260. PLÍNIO SeGUNDO (Caio)
CAII Plynii Secundi Naturalis Historie Libri. xxxvii nuper studiose recogniti, arque impressi 
Adiectis varijs Antonij Sabellici, Raphaelis Volaterrani, Beroaldi, Erasmi, Budei, Longolij ad-
notarionibus, quibus Mundi historia locis plerisque vel re stituitur, vel illustratur. [marca do 
impressor]. Cum Gratia Priuilegio. Veneunt Lutecie in via iacobea sub signo ensis. Et in aedi-
bus Reginaldi Chalderij subsigno sylvestris hominis. [Paris]: [ Jean Barbier e Nicholas Bérauld 
para Regnauld Chadière i], 1516

8.º; ✠/6, a/8, b/4, c-z, &, A-L/8, M/6, N5 [de 6]; [18], CCLXXiii [aliás 274 de 275] ff.; 285 mm. 
Exemplar com falta do fólio N1. Encadernação moderna em pergaminho decorada na lombada 
com rótulo com títulos a ouro e casas fechadas; manchas e restauros no frontispício; ocasionais 
anotações marginais coevas; mancha no canto inferior direito até ao caderno i e no final do 
volume; último fólio restaurado.

 € 1 000 - 1 500

COLOFóN: impressa est Lutetiae hec Mundi historia ex diligentissima recognitione. impensis Beral-
di, & Reginaldi Chalderij, in quorum aedibus vaenales sunt libri. Anno a partu Christipare virginis. 
M.D.XVi. XVi. calendas decemb.

rArÍSSIMA e importante edição deste texto clássico de Caio Plínio Segundo, também conhecido por 
Plínio, o Velho (23-79). Editada por Nicolas Bérauld, este é o único livro que aparece com o seu nome 
como editor e é também um dos primeiros livros impressos para os Chaudières que, em 1514 iniciaram a 
sua actividade de livreiros.

O impressor Jean Barbier esteve com Julian Notary e J. Huvin em Londres por volta de 1496, im-
primindo, dois anos depois, em Westminster um missal para Wynkyn de Worde. Em 1502 estabeleceu-se 
em Paris, morrendo enquanto este livro se encontrava em trabalhos de impressão. A tipografia foi então 
continuada por Nicolas Bérauld que casou com a viúva de Barbier e terminou esta edição de Plínio.

 Ӭ RENOUARD, Philipe, imprimeurs Parisiens Libraires Fondeurs de Caractéres et Correcteurs d’ 
imprimerie [...], Paris, Librairie A. Claudin, 1898, pp. 17-19, 24 e 65-66
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261. POLO (Marco)
LE LIVRE de Marco Polo [...]. traduit en français moderne 
et annoté d’après les sources chinoises par A. J.H. Chari-
gnon. Pequim: Albert Nachbaur Éditeur, 1924-1928

3 v. de [8], Vi, [2], 268, [6]; [8], 276, [4] e [6], 312, [4] pp.; 265 
mm. Edição em três tiragens de 10, 40 e 500 exemplares nu-
merados, sendo o primeiro e o segundo volume da tiragem 
de 500 exemplares em papel de arroz e o terceiro da de 50 
exemplares em papel coreano. Encadernações com lombada 
e cantos em pele; conservando as capas de brochura.

 € 100 - 200

BONITA edição, impressa na China, deste clássico da literatura de 
viagens, bastante enriquecida com as notas do tradutor e que ocu-
pam grande parte dos três volumes, ajudando principalmente nas 
questões toponímicas.

Raro.

262. PROCESSIONALE Cisterciense, Reverendissimi DD. Ab-
batis Generalis Reformatoris Congregationis Lusitanæ S. 
Bernardi [...]. Jussu editum. Lisbonæ: Apud Josephum da 
Costa Coimbra, 1757

4.º; []/2, A-H/4, i/5, K-Z, Aa-Pp/4, Qq/2; [4], 310 pp.; 190 
mm. Encadernação inteira de carneira da época; cansada; 
algumas manchas; corte das folhas carminado.

 € 50 - 100

eDIçãO com as notações musicais em gregoriano para os hinos, 
antífonas e responsórios utilizados nos ritos processionais da or-
dem Cisterciense de S. Bernardo, incluindo as utilizadas ordinaria-
mente durante o ano litúrgico como o tríduo pascal, Natividade, 
Apresentação e Baptismo de Jesus Cristo, Anunciação do Anjo, 
Ascenção, bem como para as procissões extraordinárias de visitas 
régias, episcopais, etc. Raro.

263. [PROCESSO DOS TÁVORAS]. [Lisboa?]: s.n., s.d.

5 gravuras em volume com 360 mm. Encadernação inteira 
de carneira da época com bonita decoração a ouro com fer-
ros de motivos florais na fina lombada; gravuras em bom 
estado de conservação, com boas margens, excluindo a de 
maiores dimensões, com margens reduzidas no topo e pé.

 € 500 - 1 000

rArÍSSIMA colecção das gravuras originais da época, de autor 
anónimo, mostrando os modos de execução dos vários condena-
dos no processo. Ernesto de Sousa não faz qualquer referência a 
estas gravuras, apenas referindo as que foram executadas no século 
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XiX e que aparecem como ilustrações no livro “Portugal Pitoresco” de Ferdinand Denis, assinada por 
Michellis. De autor anónimo, as cinco gravuras possuem os seguintes títulos e dimensões de mancha:

1. Desta sorte morreu justiçada D. Leonor de Távora q foy Marqueza deste Titolo, 125x85 mm.; 
2. Desta sorte moreu [sic] justiçado Joze Maria de Távora Ajudante das Ordens do marquez seu Pay, 
125x145 mm.; 3. Desta sorte morerem justiçados Luis Bernado de Távora q foy Marques deste Titolo, D. 
Jeronimo de Ataide q foy Conde de Atouguia, Braz Joze Romeiro, João Miguel e Manoel Alvares 125x125 
mm.; 4. Desta sorte moreram justiçados Joze Mascaranhas q foy Duque de Aueiro e Francisco de Assis 
de Tavora que foy Marques deste titolo, 175x145 mm.; 5. Demonstração do Teatro em q depois de justiça-
dos os Rcos q barbara e sacrilegamente quizerão tirar a vida a ElRey N. S. q Ds. g.de como se vê nas es-
tampas antecedentes, e expostos sobre as rodas, ultimamente forão queimados todos, 345x290 mm. Esta 
gravura possui a indicação do livreiro responsável pela venda das gravuras, Francisco Manuel de Lisboa.

264. qUeNTAL (Antero de) 
PROSAS. Barcelos: Typographia da Aurora do Cavado, 1897

2 v.; 155 mm. Todos os opúsculos da tiragem especial de 20 exemplares numerados e assinados, 
impressos em papel linho. Encadernações com lombada em pele; ligeiramente aparados; ex-
libris de Salema Garção.

 € 100 - 200

PrIMeIrA edição destes opúsculos de Antero de Quental, compilados depois com frontispício próprio. 
Composto pelos opúsculos publicados entre 1893 e 1897, tem os seguintes títulos: 1893: O infante D. 
Henrique; 1894: As Meditações Poéticas de Lamartine, Sobre Traduções, introdução aos Cantos da 
Solidão, A Pátria, A Educação das Mulheres, Uma Edição Crítica de Sá de Miranda, A Política numa 
lição, Lopes de Mendonça; 1895: Tendências novas da poesia contemporânea, Arte e Verdade, O Futuro 
da Música, Resposta aos Jornaes Católicos, Esponteidade, Da Reorganização Social por João Bonança, 
O Sentimento da imortalidade; 1896: O Japão por Pedro Gastão Mesnier, A Morte de D. João por 
Guerra Junqueiro, Os Críticos do Fausto, Das Revistas de Coimbra, Alexandre Herculano, Julio Miche-
let, Soldados da Revolução tradução de Fernando Leal, Leituras Populares, Sobre o Tasso de Candido 
de Figueiredo, Sobre uma poesia de D. Henriqueta Elisa, influência da mulher na Civilização, A in-
diferença em Política, Socialismo e Filantropia, Manifesto dos Estudantes da Universidade de Coimbra, 
Questão Romana, Ultimatum de 11 de Janeiro, Programa do Rebate, Liga Patriótica do Norte; 1897: A 
Expiação, Na Morte de Martinho José Raposo.

rArÍSSIMA compilação em tiragens de apenas 100 exemplares.

265. rACZYNSKI (Athanase, Le Comte) 
LES ARTS en Portugal: Lettres adressées a la Société Artistique et Scientifique de Berlin, et Accom-
pagnées de Documens. Paris: Jules Renouard et Cie, 1846

[4]-548 pp.; 220 mm. Exemplar com falta das três estampas que ilustram a obra; encadernação 
inteira de pele marmoreada da época; ligeiramente aparado; alguma acidez.

 € 80 - 150

OBrA clássica da bibliografia artística portuguesa, escrita em forma de cartas com apêndices documen-
tais, aborda temáticas como As Artes no tempo de D. João ii, Exposição de 1843, Pintura Antiga, Ar-
quitectura, Escultura: Objectos de Barro e Talha, Arte Antiga, Pelourinhos, Azulejos e iluminadores; e 
artistas como Grão Vasco, Volkmar Machado e Francisco de Holanda.

266. rAISSON (Horace) 
HISTOIRE de Napoléon, empereur des français. Paris: imprimerie de Madame Huzard, 1836

252 pp., 8 gravs.: il.; 175 mm. Encadernação com lombada em pele, modesta; com acidez e 
aparado.

 € 30 - 60

BIOGrAFIA de Napoleão, ilustrada com dois retratos e seis gravuras representando outras tantas bata-
lhas.

267. rAMOS (Fr. Jerónimo de)
CHRONICA dos Feitos, Vida, e morte do Iffante Sancto Dom Fernando, que morreo em Feez. Re-
uista & reformada agora de nouo pelo padre Frey Hieronymo de Ramos da Ordem dos Pree-
gadores: de mandado do Serenissimo Cardeal iffante, &c. E a elle dirigida. Lisboa: António 
Ribeiro, 1577

8.º, A-T/8; [8], 144 ff.; 150 mm. Encadernação inteira de pergaminho, decorada com fina cerca-
dura nas pastas e bonito trabalho na lombada a ouro;vestígios de carmim no corte das folhas; 
último fólio restaurado e espelhado sem afectar o texto.

 € 1 500 - 2 500

SeGUNDA edição desta obra originalmente escrita por Fr. João Álvares, secretário de D. Fernando, tendo 
estado preso com o infante em África, e publicada em 1527, Lisboa, Germão Galharde, tendo Jerónimo 
de Ramos revisto o texto e adicionado várias novas notícias sobre o reinado de D. Afonso V.

Fonte importante para o estudo do período das conquistas em África, em particular para as 
primeiras tentativas de conquista no norte daquele continente no qual o infante foi deixado à sua sorte.

Anselmo apenas refere um exemplar na Biblioteca Nacional. Muito raro.
 Ӭ Anselmo, 932; Barbosa, ii, p.251; inocêncio, iii, p. 274; Travel and Exploration, 333; Bib. Geral, 5161; 

não referido por D. Manuel
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268. REGIMENTO da Junta da Administraçam do Tabaco. Lisboa: Na Officina de Jozé Filipe, 1760

fólio; A-Z, Aa-Qq/2; 156 pp.; 285 mm. Bom exemplar; encadernação inteira de pergaminho da 
época; ligeiramente aparado.

 € 80 - 120

MUITO curiosa, interessante e rara publicação com toda a legislação portuguesa sobre o comércio do 
tabaco, incluindo referências à sua importação, taxas aduaneiras, etc.

269. REGiMENTO do Regio Arsenal e Ribeira das Náos da Cidade de Goa. Lisboa: Na Regia 
Officina Typographica, 1773

4.º; *-**/4, ***/1, A-S/4, T/1; [18], 146 pp.; 290 mm. Encadernação inteira de pergaminho moder-
no, decorada a ouro na lombada e filete simples nas pastas; corte das folhas carminado; limpo.

 € 50 - 100

MUITO raro Regimento pombalino, não referido por inocêncio ou no catálogo da Biblioteca Nacional.

270. rÉGIO ( José)
BIOGRAFIA: sonetos de / José Régio; ilustrações de Júlio. Coimbra: Edições Presença, 1929

[10], 32, [4] pp.; 270 mm. Brochado; capa de brochura com rasgões e perdas restaurados; oca-
sional acidez. Dedicatória “A Augusto da Costa of. dos editores”, assinada por João Gaspar 
Simões, um dos fundadores do movimento Presença. Ex-libris de Augusto da Costa.

 € 1 000 - 2 000

PrIMeIrA edição, muito rara, do segundo trabalho poético do autor que se havia estreado em 1925 com 
‘Poemas de Deus e do Diabo’. impresa em papel de fraca qualidade possui o arranjo gráfico típico do 
modernismo, belamente ilustrado com os desenhos de Júlio.

271. reGO (Francisco Xavier do)
TRATADO Completo da Navegação que contém as proposiçoens, e praticas da geometria, hum Trata-
do da Esfera, e Astronomia, as Taboadas do movimento do Sol, de sua declinação, e ascensão recta; as do 
seu nascente, e poente, como tambem as da sua amplitude, e outras que são necessarias na Navegação; 
o modo de as calcular, e reformar; a construcção, e uso dos Instrumentos de observar as alturas dos As-
tros; da variação da Agulha magnetica, e os modos de a observar; as regras geraes da Navegação pelas 
cartas hydrograficas, ou de marear, pelo Quarto de reducção, pelos senos, e logarithmos: tudo claramente 
demonstrado, e explicado. Lisboa: Na Officina Patriarcal de Francisco Luiz Ameno, 1755

4.º; §-§§, A-Z, Aa-Zz, Aaa-Qqq/4, Rrr/2; [16], 504 pp., 5 gravs.: il.; 210 mm. Exemplar com 
falta de 4 das 9 gravuras. Encadernação com lombada e cantos em pele moderna; corte das 
folhas carminado; mancha de humidade.

 € 80 - 160

É provavelmente a primeira edição, desconhecida de inocêncio que apenas refere a de Lisboa, António 
Valente da Silva, 1764. Também Pedro de Azevedo, no seu catálogo importante Biblioteca Particular, 
desconhece esta edição, descrevendo outra de Lisboa, João António da Silva, 1779. Todas as edições 
conhecidas são descritas com 9 gravuras desdobráveis mais duas tabelas desdobráveis. Raro e estimado.

 Ӭ inocêncio, iii, p. 94; importante Biblioteca Particular, ii, 750
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272. REGRA do Nosso Glorioso Padre S. Bento Abbade, Confessor, & Patriarcha de todas as Religiões. 
Dada aos Freyres da Ordem de nosso Senhor Iesu Christo, & traduzidas de Latim em Portugues, na 
forma que primeiro foy approuada, & confirmada pellos Summos Pontifices, quando a mesma Ordem 
se reformou. Agora nouamente impressa, por mandado do nosso Reuerendissimo Padre Dom 
Prior, & Geral da mesma Ordem de Christo, Frey Andre Pacheco. Em Lisboa: Por Pedro 
Craesbeeck, 1623

¶-¶¶¶, A-N/4, O/2; [12], 56 ff.; 200 mm. Encadernação da época bastante deteriorada; corte 
das folhas carminado; trabalho de traça junto ao festo, por vezes afectando a mancha tipográ-
fica.

 € 50 - 100

PrIMeIrA edição desta tradução atribuída por inocêncio ao Fr. isidoro de Barreira. Raro. No catálogo 
dos Condes de Azevedo e Samodães (n. 318) apenas se refere a segunda edição.

 Ӭ inocêncio, iii, p. 235

273. RELAÇAM Geral das Festas que fez a Religião das Companhia de Iesus na Prouincia de Portugal, 
na canonização dos gloriosos Sancto Ignacio de Loyola seu fundador, & S. Francisco Xauier Apostolo 
da India Oriental. no anno de 1622. Em Lisboa: Por Pedro Craesbeeck, 1623

8.º; []/4, A-Z, Aa-Ee/8, Ff/3; [4], 223 [aliás 228] ff.; 200 mm. Exemplar com falta do fólio Ff/4 
correspondente à vinheta com as insígnias da Companhia de Jesus. Encadernação inteira de 
carneira não contemporânea; corte das folhas carminado; frontispício espelhado.

 € 150 - 300

PrIMeIrA edição desta compilação de relações das várias cerimónias e festividades a propósito das 
canonizações de S. inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus e de S. Francisco Xavier. São 
descritas as festas em Lisboa, Coimbra, Évora, Braga, Bragança, Vila Viçosa, Porto, ilha da Madeira, 
Portalegre, S. Fins e ilha Terceira. Muito raro.

 Ӭ inocêncio, Vii, p. 70; Samodães, 509

274. REPERTORIO Chronologico das Leis, Pragmaticas, Alvarás, Cartas Regias, Decretos, Foraes, Edi-
taes, Regimentos, Estatutos, Instruções, Instituições, Planos, Provisões Regias, e dos Tribunaes Supre-
mos, Resoluções, Sentenças, e Editaes da Real Meza Censoria, Tratados de Paz e Concordatas com os 
Principes Soberanos; Fórma do despacho dos Navios, Directorio, &c. Extrahido de muitas collecções, 
e diversos authores / por J. P. D. R. X. D. S. Lisboa: Na Officina Patriarcal de Francisco Luiz 
Ameno, 1783

4.º; [], A-Z, Aa-Zz, Aaa-Ccc/4; [8], 392 pp.; 195 mm. Encadernação inteira de carneira da 
época; corte das folhas carminado; exemplar limpo.

 € 40 - 80

rePerTórIO cronológico com os diplomas jurídicos publicados em Portugal entre as Ordenações 
Manuelinas e as de D. Filipe ii (i de Portugal). invulgar.

275. REPRESENTAÇÕES dirigidas a Sua Magestade a Raínha e ao Corpo Legislativo pela Câmara 
Municipal de Lisboa sobre o abastecimento d’ águas na Capital por meio de empreza segundo as bazes 
estabelecidas no Decreto de 22 de Dezembro de 1852, Acompanhadas de pareceres, projectos, e relatorios 
mandados fazer pela mesma Câmara. Lisboa: imprensa Silviana, 1853

64 pp., 5 gravs.: il.; 210 mm. Encadernação inteira de percalina moderna; ligeiramente aparado; 
bom exemplar, com gravuras em bom estado de conservação.

 € 80 - 150

MUITO interessante e rara obra com a publicação de várias representações oficiais da Câmara de Lisboa 
ao governo de então por causa da contratualização do fornecimento e abastecimento de águas ao con-
celho. A obra está ilustrada com 5 gravuras desdobráveis coloridas com plantas, alçados de chafarizes e 
plantas de reservatórios de água como a Mãe de Água.

276. reSeNDe (Garcia de) 
CHRONICA dos Valerosos, e Insignes Feitos Del Rey Dom Ioam II de Gloriosa Memoria, Em que se 
refere a sua Vida, suas Virtudes, seu Magnanimo Esforço, Excellentes Costumes, e seu Christianissimo 
Zelo, / per [...]. Coimbra: Na Real Officina da Universidade, 1798

*-****4, A-Z4, Aa-Ss4, Tt3, Vv-Zz4, Aaa-Bbb4.; XXXii-382 pp.; 210 mm. Encadernação re-
cente inteira de pele; lombada cansada; acidez; corte das folhas carminado; ocasionais picos de 
traça marginais junto ao festo nos primeiros fólios.

 € 50 - 100

COM excepção do Cancioneiro Geral, obra de reconhecido merecimento, Garcia de Resende deixou-nos 
esta crónica de D. João ii, de quem foi Moço da Câmara. Conhecendo várias edições desde a primeira 
por Luís Rodrigues em 1545. Segundo inocêncio esta é a sétima edição feita sobre outra de 1622.

 Ӭ inocêncio, iii, p. 118

277. reYNeAU (Charles)
ANALYSE Demontrée, ou La Methode de Resoudre les Problêmes des Mathematiques, et d’ Appren-
dre facilement ces sciences [...] / par un Prêtre de l’Oratoire. A Paris: Chez Jacque Quillau, 1708

4.º; 2 v., [], ã, e, i, A-Z, Aa-Kk/4, Ll/2, Mm-Zz, Aaa-Ppp/4, Qqq, *-***/4, ****/2, Qqq2-Qqq4, 
Rrr-Zzz, AAaa-ZZzz, AAaaa-ZZzzz/8, ZZzzziii; numeração de páginas seguida do primeiro 
para o segundo volume, [8, 2 br.], xxiv, 486, [2], xxviii, 487-914, [4] pp., 1 tábua, 5 est.: il.; 280 mm. 
Bonito exemplar, encadernado com inteira de pele moderna, decorada a seco nas pastas e a ouro 
nas lombadas e apenas levemente aparado à cabeça.

 € 300 - 500

PrIMeIrA edição deste tratado que reúne, analisa e desenvolve as principais teorias matemáticas da 
segunda metade do séc. XVi de Descartes, Leibnitz, Newton ou Bernoulli.

Amigo de Malebranche, Charles Reyneau foi persuadido pelo seu amigo a escrever um novo 
texto que elucidasse sobre as novas teorias matemáticas. Estudando, assimilando essas ideias revolu-
cionárias na época, participando em vários debates, demorou algum tempo até concluir a obra. Publicada 
pela primeira vez nesta edição de 1708, conheceu outra mais alargada, pela qual D’ Alembert aprendeu a 
ciência matemática. Raro.

278. rIBADeNeIrA (Pedro)
HISTORIA Eclesiastica del Scisma del Reyno de Inglaterra. en la qual se trata de el Origen, y cosas 
mas notables, que han sucedido em aquel Reyno, tocantes à nuestra santa Fé Catolica, desde el tiempo 
del Rey Henrique VIII. hasta la muerte de la Reyna Maria de Escocia / compuesta, y recogida de 
diversos, y graves Autores, por el Padre Pedro Ribadeneira. Madrid: En La imprenta Real, 1674
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8.º; ¶/8, ¶¶/4, A-Z, Aa-Mm/8; [24], 564 pp.; 220 mm. Encadernação em pergaminho da época; 
pico de traça marginal nos cadernos Q a V.

 € 150 - 300

rArA edição desta obra do primeiro padre Jesuíta a escrever a biografia de Santo inácio de Loyola, fun-
dador da Companhia de Jesus. Foi impressa tradução portuguesa no século XViii.

279. rIBADeNeIrA (Pedro)
VIDA del P. Ignacio de Loyola, fundador de la religion de la Compañia de Iesus: y de los Padres Maes-
tro Diego Laynez, y Francisco de Borja, segundo y tercero Preposito General de la misma Compañia. 
En las quales se contiene su fundacion, progresso, y aumento, hasta el año de 1572. En Madrid: por 
Pedro Madrigal, 1594

6.º; ¶/8, A-Z, Aa-Ee/6, Ff/4, A-K/6, L/8, M-Z, Aa-Hh/6, ii-Mm/2; [16], 338, [6], 132, [4], 236, 
[20] pp.; 295 mm. Super-libros ‘falante’ do Conde da Ega; encadernação inteira de carneira 
restaurada; corte das folhas carminado; assinatura de posse no frontispício; pequena mancha de 
humidade marginal nos primeiros fólios, afectando um pouco o texto no caderno B.

 € 500 - 1 000

PrIMeIrA edição que contém as biografias dos Padres Diego Laynez e Francisco Borja, além de nova 
edição castelhana da importante biografia de S. inácio de Loyola. Raro.

 Ӭ Palau, Vi, p. 269

280. rIBeIrO ( João Pinto) 
DESENGANO ao Parecer Enganoso que se deu a ElRey de Castella Dom Felippe IIII. contra Por-
tugal. Em Lisboa: Paulo Craesbeeck, 1645

4.º; []/2, A-S/4, T/2; [4], 148 pp.; 195 mm. Encadernação inteira de pele não contemporânea; 
fólios preliminares restaurados no pé; ligeiramente aparado com o corte das folhas carminado; 
acidez.

 € 120 - 250

PrIMeIrA edição desta obra rara sobre a restauração da independência, escrita por João Pinto Ribeiro 
que teve papel importante no processo, tendo audiência com o Duque de Bragança, convencendo-o a 
assumir o papel de líder.

Muito raro.
 Ӭ inocêncio, iV, p. 22; DHP, V, p. 342

281. rIBeIrO ( João) 
HISTOIRE de l ’ Isle de Ceylan. Ecrite par le Capitaine Jean Ribeyro, & presentée au Roy du 
Portugal en 1685. Traduite du Portugais en François. A Trevoux: Chez Estienne Ganeau, 1701

12.º; ã/12, ¶/2,  /3, ¶iii/1, A-G/2, H/4, i-O/2, P/8; [36], 352 pp., 8 gravs.: il.; 155 mm. Bom exem-
plar; encadernação inteira de carneira da época; corte das folhas carminado; mapa desdobrável 
com ligeiros restauros e pequeno furo de traça.

 € 1 500 - 3 000

PrIMeIrA edição deste importante relato da História da ilha do Ceilão, “ainda hoje considerada uma 
fonte primacial para a história do Ceilão no século XVii” [DHP].

João Ribeiro, natural de Lisboa e filho de pais mecânicos, partiu como soldado para a Índia no 
ano de 1640, permanecendo durante 18 anos na ilha do Ceilão. Regressado a Portugal, participou nas 
campanhas de 66-65, sendo ferido na tomada de Valença de Alcântara e promovido a capitão pela sua 
valentia. Seguiu para o Funchal em 1668 onde permaneceu até ao seu regresso a Lisboa em 1680 onde 
escreveu este tratado.

De título original ‘Fatalidade Histórica da ilha de Ceilão’ que dedicou a D. Pedro ii em 1685, 
esta sua obra apenas conheceu edição impressa em 1836, tendo conhecido várias edições inglesas entre 
1847 e 1949. Esta tradução francesa é, portanto, a sua primeira edição impressa. No catálogo dos condes 
de Azevedo-Samodães encontramos uma descrição pormenorizada da obra, incluindo as 8 gravuras que 
representam: 1. planta de Canellier; 2. planta de Talagaija; 3. mapa de Colombo e suas fortalezas; 4. vista 
de Ponta de Gale; 5. plano da Baye de Triquinimale, et de Cotiari; 6. isle de Manar; 7. ‘Plan de la Ville 
et du Château de Kandi Capitale de l’isle de Ceylan’; 8. um grande mapa intitulado “Carte de l’isle de 
Ceylan”. Muito raro.

 Ӭ DHP, V, p. 341; inocêncio, iV, p. 25; Samodães, 2796

282. rIVArA ( J. H. da Cunha)
A CONJURAÇÃO de 1787 em Goa, e varias cousas desse tempo. Memória Histórica. Nova Goa: 
imprensa Nacional, 1875

120, 164 pp.; 235 mm. Bom exemplar, apenas aparado à cabeça com o corte das folhas carmi-
nado; conserva ambas as capas de brochura; encadernação com lombada e cantos em pele, 
ricamente decorada a ouro na lombada; frontispício e folha de prólogo restauradas da mancha 
de humidade que afecta as primeiras folhas.

 € 30 - 60

PrIMeIrA edição desta obra que procura sintetizar a história da famosa “Conspiração dos Pintos” que 
procurou derrubar o governo português em Goa em 1787, liderada pelo Pe. José António Divar. Raro.

283. rIVArA ( J. H. da Cunha)
DE LISBOA a Goa pelo Mediterraneo, Egypto, e Mar-Vermelho em Setembro e Outubro de 1855. 
Carta Circular, que a seus amigos dirige / Joaquim Heliodor da Cunha Rivara. Nova-Goa: 
imprensa Nacional, 1856

78 pp.; 215 mm. Brochado; assinaturas de posse no frontispício.
 € 30 - 60

PrIMeIrA edição deste relato de viagem efectuada por Cunha Rivara por ocasião da sua nomeação para 
o governo da Índia. Raro.

 Ӭ inocêncio, iV, p. 83

284. rIVArA ( J. H. da Cunha)
INSCRIPÇÕES Lapidares da India Portugueza / transcriptas por [...]. S.l.: s.n., s.d.

[4], pp. 591-744; 260 mm. Encadernação com lombada em pele; apenas ligeiramente aparado à 
cabeça com o corte das folhas carminado.

 € 30 - 60

MUITO interessante separata factícia de publicação que não conseguimos identificar que transcreve um 
manuscrito de Cunha Rivara sobre inscrições lapidares na Índia portuguesa. Raro.
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285. rOCCA (Vicente)
HYSTORIA en la qual se trata de la origen y guerras que han tenido los Turcos, desde su comienço 
hasta nuestros tiempos: con muy notables successos que con diuersas getes y nasciones les han acotescido: 
y delas costubres y vida dllos [...] Recopilada por Vicente Rocca. Valencia: [ Juan Navarro], 1556

6.º; ✠/4, a-z, A-B/6, C/3; [4], CLiii ff.; 290 mm. Encadernação inteira de pele não contem-
porânea, decorada a seco nas pastas, bastante afectada pela traça; fólios bastante limpos, apenas 
afectados com um pequeno furo de traça marginal no pé dos primeiros cadernos; boas margens.

 € 500 - 1 000

COLOFON: A loor y gloria de Dios todo poderoso: y dela sacratissima virgen Maria su madre: ha sido 
impresso el presente libro en la insigne ciudad de Valencia. Acabosse el postreto de Octubre. Año 1555.

BONITA e rara edição que Salvá atribui impressa por Juan Navarro.
A obra está dividida em três partes; uma primeira que trata das cruzadas de Godofredo, Conrado, 

Filipe de França, Ricardo de inglaterra, etc.; o segundo refere os vários sucessos das armas de Carlos V; 
a terceira parte sobre os usos e costumes dos turcos.

 Ӭ Salvá, 3388

286. rOCHA ( José Monteiro da)
MÉMOIRES sur l ’ Astronomie Pratique, [...] traduits du Portugais. Paris: Chez Courcier, 1808

[4], 180 pp., 3 gravs.: il.; 250 mm. Encadernação modesta com lombada e cantos em pele da 
época, cansada; corte das folhas pintado; limpo.

 € 50 - 100

JOSÉ MONTeIrO DA rOCHA, natural de Canaveses em 1734, foi para o Brasil onde ingressou na Com-
panhia de Jesus, tendo-se saído da congregação aquando da expulsão da Companhia em 1759. ingressou 
na Universidade de Coimbra onde foi responsável pela organização dos novos estatutos no que dizia 
respeito às ciências naturais e à matemática, chegando a vice-reitor da Universidade. No reinado de D. 
João Vi foi nomeado  Mestre do Príncipe D. Pedro.

A obra foi traduzida para francês por Manuel Pedro de Melo, seu discípulo, e gozou de fama 
internacional.

Raro.
 Ӭ inocêncio, V, p. 77

287
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287. rODrIGUeS ( João) & FrANCISCO ( José)
ESPINGARDA Perfeyta, & Regras para a sua Operaçam com circunstancias necessarias para o seu 
artificio, & doutrinas uteis para o melhor acerto; [...] / pelos dous irmãos Cesar Fiosconi, e Jordam 
Guserio. Lisboa Occidental: Na Officina de Antonio Pedrozo Galram, 1718

4.º; *-***, A-Z/4; portada, [32], 184 pp., 12 gravs.: il.; 205 mm. Encadernação inteira de per-
gaminho não contemporânea; um pouco aparado; fólios preliminares e caderno L com quei-
madura, provavelmente de vela, afectando ligeiramente o texto e a mancha de duas das gravuras; 
primeira gravura desdobrável (n. 2 da nossa lista) espelhada com perda no topo superior direito 
reconstituído à pena; gravuras com pouco ou mesmo nenhuma margem em virtude do aparo.

 € 3 500 - 7 000

PrIMeIrA edição desta obra raríssima e importantíssima sobre o modo de construir armas de fogo, 
porventura a mais importante que se publicou na época.

A obra descreve o trabalho de dois irmãos,, espingardeiros de Lisboa, publicado com anagramas 
dos seus verdadeiros nomes que se podem ver muito disfarçadamente na vinheta que adorna o frontispí-
cio.

As gravuras abertas a talhe doce, duas delas desdobráveis, as restantes de pagina inteira, sem 
qualquer título ou numeração, representam as seguintes cenas: 1. portada alegórica com as armas de Por-
tugal ao centro, que segundo inocêncio se encontra antes da dedicatória, mas que no presente exemplar 
serve de portada; 2. Gravura desdobrável representando a oficina dos espingardeiros, com os respectivos 
utensílios e instrumentos; 3. dois artesãos batendo uma peça sobre a bigorna; 4. espingardeiro a olhar 
pelo cano da espingarda à maneira de um telescópio; 5. artesão apertando cano no torno; 6. dimensões 
do cano da espingarda; 7. espingardeiro a limar o cano a régua e compasso; 8. modo de limar canos re-
dondos; 9. fechos; 10. outros fechos; 11. espingardeiros a polir as armas; 12. gravura desdobrável contendo 
várias peças da espingarda; 13. artesão a experimentar a espingarda em cena de caça. Possui ainda, além 
de vários motivos de adorno tipográfico, uma vinheta alegórica no frontispício e uma pequena gravura 
no texto, a pág. 163 representando uma bala no cano, ambas gravadas também a talhe doce.

 Ӭ Barbosa, ii, p. 737; Pinto Matos, p. 492; Palha, 486; inocêncio, iV, p. 28; importante Biblioteca Par-
ticular, i, 739

288. rOGeMONT (Pe. Francisco)
RELAÇAM do Estado Politico e Espiritual do Império da China, pellos annos de 1659 até o de 1666 / 
escrita em Latim pello P. Francisco Rogemont, Traduzida por hum Religioso da mesma Com-
panhia de iesus. Lisboa: Na Officina de ioam da Costa, 1672

4.º; *, A-Z, Aa-Ff/4; [8], 230 pp.; 195 mm. Encadernação inteira de carneira com o super-libros 
‘falante’ do Conde da Ega, afectada pela traça; frontispício com restauro marginal junto ao 
festo; acidez; aparado.

 € 200 - 400

PrIMeIrA edição deste livro raro, traduzido pelo Pe. Sebastião de Magalhães. A obra descreve, na 
primeira e segunda parte os aspectos geográficos, etnológicos, etnográficos, etc. da região, e na terceira e 
última as perseguições sofridas pelos Jesuítas.

Raro.
 Ӭ inocêncio, Vii, p. 218; Samodães, 2885

289. rOLLAND (Francisco)
ADAGIOS, Proverbios, Rifãos, e Anexins da Lingua Portugueza, Tirados dos melhores Autores Na-
cionaes, e recopilados por ordem Alfabetica / por F.R.i.L.E.L. Lisboa: Na Typographia Rollan-
diana, 1780

8.º; A-X/8, Y/4; 344 pp.; 200 mm. Encadernação inteira de carneira da época com perdas na 
pastas posterior, cantos e lombada cansados; corte das folhas carminado; acidez.

 € 40 - 80

PrIMeIrA edição. Muito rara publicação com um rol de centenas de provérbios portugueses ordenados 
alfabeticamente segundo o tema. A obra, publicada com as iniciais frilel que significam Francisco Rol-
land impressor Livreiro em Lisboa, vem antecedida de um prólogo que inocêncio suspeita ser da pena 
de António Lourenço Caminha. Foi publicada uma segunda edição pelo mesmo impressor, em 1841.

 Ӭ inocêncio, iii, p. 50; Dic. Pseudónimos, p. 96

290. rOSárIO (Fr. Diogo do)
HISTORIA das vidas & feitos heroicos & obras insignes dos sanctos: com muitos sermões & praticas 
spirituaes, que seruem a muitas festas do anno. Reuistas & cotejadas cõ os seus originaes autenti-
cos, polo padre frey Diogo do Rosairo. Braga: em casa de António de Maris, 1567

8.º; */4, A/6, B-Z, Aa-Dd/8, Ee/10, Ff-Kk/8, []/2, a-z, aa/8, bb/6; [4], cclxix, [3], cxcviii ff.; 
285 mm. Fac-similes parciais nos fólios aa6, aa7 e aa8, caderno bb inteiramente fac-similado 
em zincogravura; restauros marginais no topo de grande parte do volume, ocasionalmente 
afectando os títulos e numeração dos fólios; encadernação inteira de pele moderna, decorada a 
ouro na lombada.

 € 1 500 - 3 000

PrIMeIrA edição, raríssima, deste ‘Flos Santorum’ atribuído a Fr. Diogo do Rosário, Dominicano, e do 
qual Barbosa desconhecia esta sua primeira edição.

impresso em caracteres góticos por António de Mariz, a obra vem ilustrada com cerca de duas 
centenas de gravuras em madeira - algumas repetindo-se - para quase todas as descrições da vida de San-
tos e episódios da vida de Cristo. A obra foi várias vezes reimpressa, logo em 1577, em 1590 com o título 
‘Flos Santorum das vidas e obras insignes dos Sanctos’ e a partir daí em 1622, 1647 e 1681.

 Ӭ D. Manuel, 339; Anselmo, 844; Pinto Matos, p. 500; inocêncio, ii, p. 173; Palha, 2630

290
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291. rOSSI (Hieronimo)
[REGUM Lusitanorum Effi  gies]. Roma (?): s.n., s. XViii

28 gravuras com mancha de 175x190 mm. em folhas de 395 mm. de altura. Encadernação in-
teira de carneira do século XX cansada; mancha de humidade em todo o volume afect ando as 
gravuras.

 € 400 - 800

rArÍSSIMO álbum compost o por retratos dos reis portugueses até D. José e do qual Ernest o Soares 
afi rma ter vist o apenas um exemplar na Biblioteca Nacional. Todas as gravuras são formadas por uma 
moldura redonda, aberta numa outra rect angular, assente sobre peanha onde se lê uma longa biografi a 
latina do soberano de que se apresenta o bust o, aberto sobre um fundo de circunferências concêntricas, 
coroados até ao Cardeal D. Henrique.

O presente exemplar é compost o da seguinte forma:
1. Gravura com os dizeres «Cura, et impensis Dominici de Rossi ad Sac. Aedem S. Mariae de 

Pace cum Priuil. Sum. Pont. et Sup. permissu Romæ Anno MDCCViii. Hieronymus Rossi delin. et 
incid.» na peanha, e ao centro, no lugar do retrato, uma folha redonda colada com o título manuscrito na 
época, ladeada por dois ramos de planta. Ernest o Soares afi rma que est a gravura, no exemplar est udado, 
se encontra no fi nal do álbum sem qualquer inscrição.

2. Escudo de armas reais portuguesas tendo na peanha a seguinte inscrição: «ill.mo ac Excell.mo 
Viro D. Andree de Mello et Cast ro ex Comitibus de Galveas à Serenis.mo Joanne V Lusitaniæ Able-
gato, has Lusitanorum Regum imagines & rerum ad iis gest arum, summam, suæ in Regiam Familiam 
venerationis, erga illum observatiæ monumentum - Laurentius Philippus de Rossi D. D.»

3. a 26. Os retratos dos Reis portugueses desde o Conde D. Henrique até D. José.
Ernest o de Sousa refere ainda a exist ência de um outro retrato de D. Maria já executado por outro 

gravador - Franc. Rust aini - e que, parece ter já sido acrescentado tardiamente à colecção, assim como de 
outra sem qualquer retrato ou inscrição, apenas com os ornamentos comuns.

É curiosa a menção, na segunda gravura, da pessoa de André de Melo de Cast ro. Se a rela-
cionarmos com a sua embaixada ao Papa Clemente Xi a mando 

de D. João V, e sobre a qual foi publicado o álbum inti-
tulado «RELAÇÃO da Viagem do Ex.mo S.or André 

de Mello de Cast ro à Corte de Roma por enviado 
extraordinario del Rey de Portugal Dom Joan o 

Quinto à Santidade do Papa Clemente Xi» [vd. 
lote 37 nest e catálogo], bem como a menção 

da data de 1708 inscrita na primeira gravura, 
somos levados a pensar que a ideia original 
seria a impressão dest e álbum a propósito 
dessa embaixada, tendo-se acrescentado 
post eriormente as gravuras de D. José 
e D. Maria aproveitando as ornamen-
tações já gravadas por Rossi. De notar 
também que é muito pouco provável que 
Rossi tenha gravado o retrato de D. José 
pois quando est e subiu ao trono o artist a 

deveria contar com 110 anos de idade.
Hieronimus Rossi era, segundo Er-

nest o Soares, natural de Roma e nascido em 
1640. Gravou vários retratos de personalidades 

portuguesas, todos abertos a buril, sendo est e o seu 
trabalho de maior vulto.

 Ӭ H. Grav. Artíst ica, 1770
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292. rOUSSIN 
RELAÇÃO dos Successos Occorridos no Tejo e Documentos Offi  ciaes a’cerca das Operações da Es-
quadra Franceza desde 8 de Julho até 15 d’Agost o de 1831. Folheto Escripto pelo Vice-Almirante Rous-
sin, Commandante da Força Naval que Host ilizou a Nação Portugueza. - 2.ª edição. Lisboa: Na 
Typographia de José Baptist a Morando, 1832

[2], Viii, 94, 16, 88 pp.; 190 mm. Encadernação inteira de pele da época; lombada um pouco 
cansada nos topos; corte das folhas pintado; ligeira acidez.

 € 50 - 100

INTereSSANTe obra que descreve em detalhe, e apoiada por documentos ofi ciais, alguns deles inéditos 
à data, a execução da ordem de retaliação do Rei Luis Filipe dada a Roussin, forçando a barra do Tejo, 
pela expulsão que o governo miguelist a dera ao cônsul francês em Lisboa. Raro.

293. S. BOAVeNTUrA (Fr. Fortunato de) 
HISTORIA Chronologica, e Critica da Real Abbadia de Alcobaça, da Congregação Cist erciense de 
Portugal, para servir de continuação à Alcobaça Illust rada do Chronist a Mor Fr. Manoel dos Sanct os. 
Lisboa: Na impressão Regia, 1827

XLiV, 188, 84, [8] pp.; 300 mm. Encadernação inteira de pele da época; corte das folhas carmi-
nado; boas margens; limpo.

 € 80 - 160

HISTórIA do Convento Cist erciense de Alcobaça, o mais antigo est abelecido em Portugal, acompa-
nhado de vários documentos. invulgar.

294. S. MArIA (Francisco de) 
ANNO HISTORICO, Diario Portuguez, Noticia Abreviada de pessoas grandes, e cousas notaveis de 
Portugal [...]. Lisboa: Na Offi  cina de Domingos Gonsalves, 1744

4.º; 3 v.; 290 mm. Exemplar em mau est ado de conservação; encadernações da época cansadas; 
manchas de água presentes nos três volumes, afect ando com maior intensidade nos início e fi m 
dos volumes, por vezes com prejuízo de texto.

 € 200 - 400

CrONOLOGIA de Hist ória de Portugal dividida em dias do ano anotando depois as várias efemérides. 
Raro. O primeiro volume é da segunda edição, tendo sido publicado pela primeira vez em 1714 por José 
Lopes Ferreira.

 Ӭ Pinto Matos, p. 511

295. Sá ( José Anastácio da Costa e)
PRINCIPIOS Elementares da Arte Diplomatica. Lisboa: Na Offi  cina de Simão Th addeo Fer-
reira, 1797

8.º; */8, **/2, A-D/8, E/2; XX, 68 pp.; 160 mm. Encadernação inteira de pele, decorada com as 
armas de Portugal a seco na past a anterior.

 € 20 - 40
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PrIMeIrA e única edição deste pequeno tratado sobre diplomática. invulgar.
 Ӭ inocêncio, iV, p. 220

296. SABUGOSA (Conde de) 
O PAÇO de Cintra. Desenhos de Sua Magestade a Rainha a Senhora Dona Amelia / Aponta-
mentos Historicos e Archeologicos do [...] / Colaboração Artistica de E. Casanova e R. Lino. 
Lisboa: imprensa Nacional, 1903

[4]-XiV-276 pp., 17 est.: il.; 320 mm. Bonito exemplar, em perfeito estado de conservação, 
encadernado inteira de pele, ricamente decorada a ouro nas pastas, lombada e seixas, reprodu-
zindo a capa de brochura na pasta anterior ao centro de uma bonita cercadura; conserva as 
capas de brochura; ex-libris de Alberto de Bettencourt.

 € 150 - 300

AMPLA e desenvolvida monografia histórica de um dos mais formosos monumentos nacionais, ilustrada 
com uma colecção de desenhos da Raínha D. Amélia, reproduzindo interessantíssimos aspectos, por-
menores do palácio, azulejos, etc. Raro.

297. SACrOBOSCO ( Johannes) [HOLLYWOOD ( John, 
of Halifax)] 
SPHERA Volgare novamente tradotta con molte notande additioni di 
geometria, cosmographia, arte navicatoria, et stereometria, proportioni, 
et qvantita delli elementi, distanze, grandeze, et movimenti di tvtili 
corpi celesti, cose certamente rade et maraviglio se avtore M. Mavro 
Fiorentino phonasco et philopanareto. A Messer Giovan’ Orthega di 
Carion Burgense Hispano, & Dino Compagni Patritio Fiorentino, 
Mathematici. Venetia: Bartholomeo Zanetti, 1537

4.º; [], B-O/4; [56] ff.: il.; 210 mm. Exemplar com os cadernos M 
a O fac-similados, assim como das duas últimas folhas de erratas 
que raramente aparecem. Encadernação inteira de pergaminho da 
época, muitíssimo bem restaurado; ligeira acidez.
 € 800 - 1 500

PrIMeIrA edição da tradução italiana do Tratado da Esfera de Sacrobos-
co por Mauro. A obra está ilustrada com cerca de 90 gravuras a madeira 
no texto, começando com uma gravura de página inteira com as armas 
de Carlos V, seguido do frontispício gravado tendo à volta do título dos 
signos do zodíaco e no verso um retrato alegórico de Mauro escrevendo 
sobre um globo com a representação da Europa, Ásia e América do Sul 
com o nome de Ametrica. Destacam-se, entre as ilustrações, a de globos 
terrestres com a representação do mundo conhecido, incluindo todo o 
continente americano (fol. H3). Muito raro.

298. SALDANHA (Pe. M. J. Gabriel de)
HISTÓRIA de Goa (política e arqueológica) / por [...], com uma carta-prefácio por J. A. ismael 
Gracias. - Segunda edição. Nova-Goa: Livraria Coelho, 1925-1926

2 v.; 230 mm. Encadernações uniformes inteiras de pele marmoreada; ligeiramente aparado; 
sem capas de brochura.

 € 50 - 100

NA VerDADe, trata-se da primeira edição pois o autor havia publicado um título sobre a mesma matéria 
- “Resumo da História de Goa” - reformulando-o e ampliando-o extensamente, dando origem a estes 
dois volumes. invulgar.

299. SALMON (Tommaso)
LO STATO Presente di Tutti i Paesi, e Popoli del Mondo Naturale, Politico, e Morale, con nuove 
osservazioni, e correzioni degli antichi, e moderni viaggiatori. Volume XIV. del Regno di Spagna [ & 
Volume XV. del Regno di Portogallo]. in Venezia: Presso Giambatista Albrizzi, 1745

8.º; 2 v.: 1.º v.: [], A-Z, Aa-Ff/8, [16], 464 pp., 22 gravs.; 2.º v.: []/6, A-Z, Aa-Dd/8; portada, [12], 
432 pp., 12 gravs.: il. ; 185 mm. Encadernação em pergaminho da época; ligeiro trabalho de traça 
marginal; ocasional acidez.

 € 700 - 1 500

VOLUMe respeitante a Portugal e a Espanha desta monumental obra corográfica descrevendo o mundo 
conhecido de então. ilustrado no total com 33 gravuras incluindo dois mapas desdobráveis dos dois 
países ibéricos e 31 vistas de várias cidades e vilas. Muito raro.

300. SAMPAIO (Manuel de Castro)
OS CHINS de Macau. Hong Kong: Typographia de Noronha e Filhos, 1867

Xii, 144, [2] pp., 1 mapa.: il.; 215 mm. Encadernação inteira de chagrin vermelho, assinada 
invicta Livro, decorada a ouro com filete simples nas pastas e com casas fechadas e títulos na 
lombada; conserva as capas de brochura; carimbo a óleo de posse na folha de dedicatória. Bom 
exemplar.

 € 150 - 250

PrIMeIrA edição desta obra que trata dos assuntos relativos à população chinesa residente em Macau. 
Dividido em treze capítulos, trata no primeiro da topografia de Macau, que faz acompanhar com o 
respectivo mapa e de uma breve descrição do bazar da cidade, e nos restantes capítulos aborda os usos e 
costumes da população chinesa, indústrias, comércio, etc. Muito raro.

301. SAN rOMáN (António de) 
HISTORIA General de la Yndia Oriental, los Descubrimientos, y Conquistas que han hecho las Ar-
mas de Portugal, en el Brasil, y en otras partes de Africa, y de la Asia [...] hasta el año de 1557 / com-
puesta por Fray Antonio de San Roman. En Valladolid: Por Luis Sanchez, 1603

6.º; ¶/8, ¶¶, A-Z, Aa-Zz, Aaa-Ttt/6, Vvv-Xxx/8; [28], 804, [18] pp.; 280 mm. Encadernação 
inteira de carneira da época, cansada; acidez generalizada e manchas; fronstispício gravado com 
perda de suporte no canto inferior e espelhado; tosco restauro no fólio S1 afectando o texto no 
verso e no fólio Xxx8 com margens toscamente refeitas; corte das folhas carminado; anotações 
manuscritas da época ocasionais.

 € 800 - 1 600

297
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PrIMeIrA edição, muito rara, desta obra importante para a história do Brasil. Refere-se à viagem de 
Cabral e a sua descoberta do Brasil, de Fernão de Magalhães desde a sua viagem às Molucas até à sua 
morte, primeiros governadores do Brasil, presença dos Jesuítas e a fundação das suas actividades mis-
sionárias, descrição da descoberta de Cristóvão Colombo, etc.

Salvá afirma que exemplares completos são raros.
 Ӭ Travel and Exploration, 201; Sabin, 76188; BdM2, 765; Salvá, 3396; Rodrigues, 2132; Palau Vi, p. 425.

302. SANTA MArIA (Fr. Agostinho de) 
HISTORIA da Fundação do Real Convento de Santa Mónica da Cidade de Goa, Corte do Estado 
da Índia, & do Imperio Lusitano do Oriente [...] / por Fr. Agostinho de Santa Maria. Lisboa: Na 
Officina de Antonio Pedrozo Galram, 1699

8.º; */4, **/2, A-Z, Aa-Zz, Aaa-Eee/8, Fff/2; [12], 820 pp.; 220 mm. Encadernação inteira de 
carneira da época, ligeiramente cansada; corte das folhas carminado; mancha afectando ligei-
ramente os últimos fólios.

 € 150 - 300

PrIMeIrA e única edição desta importante obra que nos dá conta dos trabalhos e vicissitudes missio-
nárias na fundação do Convento de Santa Mónica em Goa, contributo importante para a história das 
missões religiosas no oriente.

Fr. Agostinho de Santa Maria, de nome de baptismo Manuel Gomes Freire, nasceu em Estremoz 
em 1642, professou a ordem dos Agostinhos Descalços, da qual chegou a ser cronista, falecendo com 86 
anos de idade em Lisboa.

Muito raro.
 Ӭ inocêncio, i, p. 18; Samodães, 3013; Pinto Matos, p. 510

303. SANTO TOMáS (Fr. Leão de) 
BENEDICTINA Lusitana dedicada ao Grande Patriarcha S. Bento / Ordenada pello P.M. Fr. Leão 
de S. Thomas [...]. Em Coimbra: Na Officina de Diego Gomes de Loureiro e Na Officina de 
Manoel Carvalho, 1644-1651

4.º; [ ], A-Z, Aa-Zz, Aaa-Zzz, Aaaa-Eeee//4, Ffff//6; [8]-566-[38] pp.; ¶//4, A-Z, Aa-Pp//6. 
Qq//4, Rr-Ss//6, Tt//4, Vv-Xx//6; [8]-520 pp.: il.; 270 mm. Exemplar da primeira variante, 
dedicada a D. João iV. Encadernação inteira de carneira da época, decorada com ferros a seco, 
inteiramente restaurada; ocasionais picos de traça na encadernação e, também ocasionalmente, 
junto ao festo nos fólios de texto; aparo excessivo no segundo volume; fol. Tt2 do primeiro 
volume com rasgão afectando o text; frontispício restaurado.

 € 300 - 600

Fr. LeãO De SANTO TOMáS (1574-1651), natural da cidade de Coimbra, Monge Benedictino, foi Lente 
na Universidade de Coimbra e eleito duas vezes Abade Geral da Congregação. A obra trata da história 
da Regra Beneditina em Portugal, cujos vários mosteiros, entre eles Alcobaça, foram importantes para o 
desenvolvimento cultural e económico do país.

Tanto inocêncio como José dos Santos, fazem referência à existência de uma variante da primeira 
edição do primeiro volume. Na maioria dos exemplares a obra aparece dedicada a S. Bento, mas existem 
outros dedicados a D. João iV. Os dois bibliógrafos apresentam como hipótese o facto de o autor querer 
homenagear D. João iV pelos sucessos na guerra da Restauração, coisa que não agradou aos Abades da 
Congregação, retirando-se então a dedicatória original e substituindo-a por aquela ao Patriarca S. Bento.

 Ӭ Samodães, 3107; inocêncio, V, p. 170 e Xiii, p.283

304. SANTOS ( José dos) 
CATÁLOGO da Importante e preciosíssima livraria que pertenceu aos notaveis escritores e biblió-
filos Condes de Azevedo e de Samodães / com uma introdução pelo erudito escritor e bibliófilo 
Sr.Anselmo Braamcamp Freire. Porto: Tip. da Empresa Literária e Tipográfica, 1921-1922

2 v.: il.; 345 mm. Exemplar da tiragem especial não declarada, de papel mais encorpado e de 
maior formato, enriquecido não só com os preços da maioria dos lotes arrematados, mas tam-
bém dos licitantes que os adquiriram, sendo por isso um contributo importante para a história 
da bibliofilia portuguesa.
Encadernação com lombada e cantos em pele recente; apenas ligeiramente aparado à cabeça 
com o corte das folhas carminado; conserva as capas de brochura.

 € 600 - 1 200

CATáLOGO de uma das mais importantes, porventura a mais importante biblioteca particular portu-
guesa alguma vez leiloada, com as magníficas e precisas descrições de José dos Santos, ainda hoje instru-
mento importantíssimo para a bibliofilia portuguesa. Raro.

305. SãO BOAVeNTUrA (Fr. Fortunato de)
VIDA e Milagres de Santo António de Lisboa, obra de um A. anonymo, porém da Ordem dos Frades 
Menores, a qual he publicada agora pela primeira vez, como se lê no Códice 286 da Livraria Manu-
scrita do Real Mosteiro de Alcobaça, posta em linguagem e enriquecida de notas criticas e historicas / 
por [...]. Coimbra: na Real imprensa da Universidade, 1830

288 pp.; 210 mm. Encadernação modesta da época com lombada em pele, cansada; limpo.
 € 30 - 60

PrIMeIrA edição, rara, desta vida de Santo António de Lisboa, editada com o texto em latim nas pági-
nas pares e em português nas ímpares

Fortunato São Boaventura, frade cisterciense, doutor em Teologia em Coimbra, professor no 
colégio de Artes e Lente de teologia, foi nomeado Reformador Geral dos Estudos  por D. Miguel em 
1831 e sagrado arcebispo de Évora em 1832. Desde cedo revelou a sua veia crítica das ideias liberais, que 
continuou a combater mesmo depois de se ausentar do país depois do restabelecimento do governo 
constitucional. A extensão e diversidade da sua produção intelectual atestam a pujança e versatilidade 
do seu intelecto.

 Ӭ inocêncio, ii, p. 309

306. SArMeNTO ( J. de Castro)
MATÉRIA Médica Physico-Historico-Mechanica. Reyno Mineral Parte i. A que se ajuntam, 
os principaes Remedios do prezente estado da Matéria Médica; como Sangria, Sanguesugas, 
Ventozas Sarjadas, Emeticos, Purgantes, Vesicatorios, Diureticos, Sudorificos, Ptyalismicos 
Opiados, Quina Quina, e, em especial, as minhas Agoas de inglaterra. Ediçam nova, corrigida, 
e repurgada, a que se accrescentam por continuaçam desta Obra, para fazela Completa, os 
Reynos Vegetavel, e Anima. Parte ii. Londres: Em Caza de Guilherme Strahan, 1758

4.º; []/2, a-g/4, h/1, B-Z, Aa-Zz, Aaa-Zzz, 4A-4D/4, 4E/2, 4F-4G/4, 4H/3; [4], da 9 à 14, lii, 
580, [22] pp.; 265 mm. Encadernação inteira de carneira da época, um pouco cansada na lom-
bada; corte das folhas carminado; acidez; exemplar que não possui retrato que inocêncio refere, 
apesar de não conhecermos qualquer outro exemplar que o possua; ex-libris de A. Bernardes 
de Oliveira.

 € 300 - 500
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SeGUNDA edição, a mais importante e acrescentada pelo autor. Jacob de Castro Sarmento (1691-1762), 
natural de Bragança, formado em Artes pela Universidade de Évora e bacharel em Medicina pela de 
Coim bra, partiu para Londres em 1721 para fugir à inquisição. Em Londres fez profissão pública da 
religião judaica, tornando-se um dos rabis mais importantes da cidade. Pela sua dedicação e estudo da 
medicina, foi nomeado Membro do Colégio Real dos Médicos e Sócio da Sociedade Real em 1730, e 
incorporado pela Universidade de Aberdeen entre os catedráticos de medicina no ano de 1736.

Todas as obras de Jaco de Castro Sarmento mereceu bastante crédito, tendo este seu título co-
nhecido anterior edição, menos desenvolvida, editada em Londres, 1735. Segundo inocêncio, esta se-
gunda edição foi publicada com um retrato do autor. A colacção do exemplar da Biblioteca Nacional de 
Lisboa corresponde exactamente com o presente.

Muito raro. Não encontrada nos principais catálogos de leilões.
 Ӭ inocêncio, iii, 247; X, 112; Barbosa, ii, p. 469

307. SCHeNCK (Pieter)
ROMA Æterna, sive ipsius Aedificiorum Romanorum, Integrorium collapsorumque, conspectu du-
plex. s.l.: s.n., [1705]

[3] ff., 98 [de 100] gravuras: il.; 215x285 mm. Exemplar com falta das gravuras 77 e 82. Encader-
nação inteira de pele da época; limpo.

 € 200 - 400

MUITO interessante e belo álbum de gravuras em mezzo-tinta soberbamente gravadas por Pieter 
Schenck, todas assinadas ‘Pet: Schenck’, de página inteira, retratando vários edifícios e vistas notáveis de 
Roma, com uma mancha de 165x195 mm.

Pieter Schenck foi um gravador alemão, aluno e sócio de Gerard Valck especializado na técnica 
de mezzo tinta, estabelecendo-se depois na Holanda onde fundou a sua oficina, dedicando-se aí à arte 
da gravura e publicando vários mapas, vistas de cidades, retratos, etc.

Raro.

308. SeMeDO ( João Curvo) 
POLYANTHEA Medicinal. Noticias galenicas, e chymicas, repartidas em tres Tratados [...]. - Quin-
ta vez impressa por seu filho / ignacio Curvo Semmedo. Lisboa Occidental: Na Officina dos 
Herdeiros de Antonio Pedrozo Galram, 1741

6.º; *-*****. A-Z, Aa-Zz, Aaa-Zzz, Aaaa-Dddd, *, A-C/6; [60], 880, 12, 32, [4] pp.; 310 mm. 
Encadernação inteira de carneira da época um pouco cansada; corte das folhas com vestígios 
de carmim; ocasionais manchas.

 € 100 - 300

qUINTA edição desta obra clássica e rara da bibliografia médica portuguesa, publicada pela primeira vez 
em Lisboa, por Miguel Deslandes, 1695.

 Ӭ inocêncio, iii, p. 357

309. SENTENÇA de Absolvição que obtiverão [...] proferida sobreo crime da morte feita a Jozé Leonardo 
Teixeira Homem [...]. Lisboa: Na Offic. de António Rodrigues Galhardo, 1778

4.º; a/10, a-d/4, e/6; 20, 44 pp.; 300 mm. Encadernação recente com lombada em pele; rasgão na 
margem dos fólios a9 e a10 com perda de suporte, não afectando o texto; mancha de humidade 
marginal no canto superior direito com perda de suporte.

 € 50 - 100

CUrIOSA e muito interessante publicação das sentenças que absolverão o Conde de S. Vicente, Manuel 
Carlos da Cunha e Távora, e outros cinco homens pelo homicídio de José Leonardo Teixeira Homem no 
Bairro Alto em Lisboa, e sobre o qual podemos ler na obra “Nobreza de Portugal”:

«Este fidalgo esteve envolvido num episódio que muito apaixonou a opinião pública da época e 
que o forçou a retirar-se a toda a pressa, para Espanha, para assim se furtar a mais graves consequências.

Vivia então com seus pais e uma irmã, perto das Salgadeiras, ao Bairro Alto, uma jovem actriz, 
conhecida popularmente pela Francisquinha e que, por ser filha de um esteireiro, tinha a alcunha de 
«ESTEiREiRA». A sua beleza e a sua desenvoltura deliciavam as plateias dos teatros do Bairro Alto e 
da Rua dos Condes, trazendo incendiados os corações de muitos dos espectadores que, terminada a re-
presentação, a seguiam até à sua morada e por ali ficavam na esperança de, noite alta, lhe poder falar. [...]

Perto da casa da Francisquinha vivia um mestre-de-campo dos Auxiliares de Trás-os-Montes, 
José Leonardo Teixeira Homem, rapaz conhecido pela sua elegância e pela fama de várias aventuras 
amorosas, que logo passou notoriamente a fazer parte do grupo de galanteadores, ateando vastos ciumes 
entre os demais concorrentes, entre os quais se encontrava também o Conde de São Vicente.

Uma noite, em meados de Novembro de 1774, Teixeira Homem recolhia a casa já de madrugada, 
quando seis embuçados armados investiram com ele, acabando por matá-lo e abandonando o seu cadáver 
na rua até que de manhã foi encontrado, com grande emoção da população de todo o bairro e depois de 
toda a Lisboa.

Surgiram as insinuações de que o assassino só poderá ter sido cometido ou ordenado por algum 
dos admiradores da «ESTEiREiRA», por motivo de ciúmes, e logo as suspeitas caíam sobre o Conde 
de São Vicente que, por ser pessoa de alta estirpe, rodeado de lacaios obedientes, poderia com facilidade 
preparar a espera e mandar matar o rival.»

O caso chegou ao Marquês de Pombal que, em virtude de tão grande escândalo em fidalgo de tão 
alta condição, obrigou à fuga do Conde para Espanha, só regressando quatro anos depois quando foram 
publicadas estas sentenças.

 Ӭ Nobreza de Portugal e Brasil, v. iii, p. 358

310. SerrãO ( Jerónimo Freire)
DISCVRSO Politico da Excellencia, aborrecimento, preseguição, & zelo da verdade. Em que também 
se trata das causas, & razões porque Deos castigou este Reino, & da misericordiosa lembrança, que 
delle teue, na justa restituição del Rey nosso Senhor D. Ioham o IV. o Desejado, Libertador da Patria, 
Felice, Pio, sempre Augusto Monarcha da Lusitania. Em Lisboa: Por João Rodrigues, 1647

8.º; §, A-Z, Aa-Rr/8; [16], 642 pp.; 190 mm. Encadernação inteira de pele da época, decorada a 
seco nas pastas e a ouro na lombada, restaurada; limpo; ocasionais notas manuscritas marginais 
da época.

 € 100 - 200

PrIMeIrA edição desta rara obra sobre a Restauração da independência de Portugal.
 Ӭ inocêncio, iii, p. 266

311. SILVA (Alberto José Gomes da)
REGRAS de Acompanhar para Cravo, ou Orgão, e ainda tambem para qualquer outro instrumento 
de vozes, reduzidas a breve methodo, e facil percepção. Lisboa: Na Officina Patriarcal de Francisco 
Luis Ameno, 1758
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§, A-E/4, 6 folios gravados à parte integrados na numeração do texto; [8], 48, [4, 2 br.] pp., erro 
de paginação no último caderno: il.; 220 mm. Encadernação inteira de carneira da época; ex-
libris de Mário Carmona.

 € 80 - 100

PrIMeIrA e única edição deste tratado musical e que inocêncio, ao referi-lo no primeiro volume do seu 
Dicionário escreveu: “Compôs  e imprimiu em Lisboa no ano de 1758 uma Arte ou Principios de Musica, 
com este ou diverso título. Deve ser rara esta obra, porque ainda não a vi, nem tenho dela outra notícia 
mais que a de achá-la citada por Francisco inácio Solano em um dos seus tratados da mesma arte”. Con-
seguiu adquirir um exemplar “já em 1865”, de onde podemos aferir da raridade desta obra.

Vem ilustrada com várias pautas musicais impressas à parte, mas integradas na numeração das 
páginas.

 Ӭ inocêncio, i, p. 24; Viii, p. 23

312. SILVA ( José Soares da) 
MEMORIAS para a História de Portugal, que Comprehendem o Governo DelRey D. Joaõ o I. do 
Anno de Mil e Trezentos e Oitenta e tres, até o anno de mil e quatrocentos e trinta e tres. [...] / Escri-
tas pelo Academico [...]. Lisboa Occidental: Na Officina de Joseph Antonio da Sylva, 1730-1734

4.º; 4 v.; 1.º: [ ]4, a-l4, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Ttt4, Vvv2, [96]-522 pp., 1 gravs.; 2.º: [ ]4, *4, [ ], 
A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Lll4, Mmm, [18] e de 523 a 980, 1 grav.; 3.º: [ ]4, *-**4, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-
Yyy4, [24] e de 981 a 1524, 1 grav.; 4.º: [ ]4, *6, **4, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Qqq4, Rrr6, [28]-506-[2] 
pp.: il.; 280 mm. Encadernações inteiras de carneira da época, não uniformes; corte das folhas 
carminado; acidez.

 € 350 - 700

JOSÉ SOAreS DA SILVA nasceu em Lisboa em 1672. Foi Cavaleiro da Ordem de Cristo e Académico da 
Academia de História. Segundo inocêncio foi um grande coleccionador encontrando-se várias obras 
que pertenceram à sua livraria em bibliotecas públicas. Esta sua obra vem ilustrada com vinhetas a talhe 
doce, muitas assinadas por Debrie. O último volume contém a “Collecçam dos Documentos com que se 
Authorizam as Memorias para a Vida DelRey D. Joaõ o i”. Estimado e invulgar.

 Ӭ inocêncio, V, p. 137; Ameal, 2266

313. SILVA (Luís Augusto rebelo da) 
MEMÓRIA sobre a População e a Agricultura de Portugal desde a Fundação da Monarchia até 1865. 
Lisboa: imprensa Nacional, 1868

XL-336-[2] pp.; 215 mm. Encadernação com lombada e cantos em pele; corte superior das fol-
has carminado; ligeiramente aparado; bom exemplar.

 € 30 - 60

Único volume publicado de um projecto maior destinado a recolher todos os documentos sobre a 
agricultura e demografia portuguesa, coligidos em memórias para vários períodos. Este volume trata do 
período compreendido entre a fundação da nacionalidade e a Restauração. Raro.

314. SILVA (Pe. Manuel Nunes da)
ARTE Minima, que com semibreve prolaçam tratta em tempo breve, os modos da Maxima, & Longa 
sciencia da Musica. Lisboa: Na Officina de Miguel Manescal, 1704

4.º; a, A-E/4, F/2, Aa-Ee/4, Ff/2, Aaa-Rrr/4; [8], 44, 52, 136 pp., 1 grav.: il.; 200 mm. Encader-
nação inteira de pergaminho da época, cansada; exemplar com cortes de traça generalizados 
junto ao festo, alguns restaurados e afectando ligeiramente o texto; acidez.

 € 40 - 60

SeGUNDA edição, muito rara, deste tratado musical, ilustrado com uma gravura representando “a mão 
dos sinais e tons”, no dizer de inocêncio.

Foi publicada pela primeira vez em Lisboa, por João Galrão, em 1685 que, segundo inocêncio 
possuia duas gravuras, uma das quais nunca foi publicada nesta segunda edição. A obra divide-se em três 
partes: Resumo da arte de canto de orgão; Suma da arte de cantochão; Tratado das explanações.

O Pe. Manuel Nunes da Silva foi sacerdote da Ordem de Cristo e mestre de música no seminário 
arquiepiscopal e em outras igrejas de Lisboa.

 Ӭ inocêncio, Vi, p. 72; Salema Garção, i, 2115

315. SOAreS ( José)
LA LIBERTAD de la Ley de Dios, en el Imperio de la China / compuesta por E. Rmo. P. ioseph 
Suarez, de la Compañia de iesus, Rector del Colegio de Pekim, Corte de aquel vastissimo im-
perio. y traducida de la lengua portuguesa à la castellana, por Don Juan de Espinosa. Lisboa: en 
la Oficina de Miguel Deslandes, 1696

¶, A-L/8, M/4; [2 br.], [18], 174, [6] pp.; 155 mm. Encadernação em pergaminho recente; ligei-
ramente aparado; pertence manuscrito “del Coll.o dela Comp.a de Jesus de Andela de Navarra” 
no ante-rosto.

 € 150 - 300

PrIMeIrA edição desta obra sobre a actividade missionária dos jesuítas portugueses na China e per-
seguições sofridas. A obra foi publicada no mesmo ano em Valência por Herederos de Macé e, segundo 
Barbosa, primeiro que o seu original em português. Muito raro.

 Ӭ Barbosa, ii, p. 900; Palau, Vi, p. 551

316. SOAreS (Vicente de Gusmão), ou MeNeSeS ( João rodrigues de Sá e)
ULTIMAS Acções delRey D. João IV. Em Lisboa: Na Officina Craesbeeckiana, 1657

8.º; []/3, A-C/8, D/4; [6], 56 pp.; 195 mm. Exemplar desencadernado; restauros nos fólios pre-
liminares; manchas; conservado em caixa moderna de protecção.

 € 50 - 100

rArO folheto da restauração que, segundo inocêncio, foi escrito por João Rodrigues de Sá e Meneses, 
mas que este fez publicar com o nome do seu amigo íntimo Vicente de Gusmão Soares. João Rodrigues 
de Sá e Meneses, 3.º conde de Penaguião, foi Comendador das Ordens de Cristo e S. Tiago, Camareiro-
mór dos reis D. João iV e D. Afonso V, Conselheiro de Estado e Embaixador à corte de Londres. Mor-
reu prisioneiro dos castelhanos em 1658 com apenas 39 anos de idade.

 Ӭ inocêncio, iV, p. 30; Vii, p. 426
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317. SOMMer (Giorgio)
[FOTOGRAFIAS de Itália]. Nápoles: Giorgio Sommer, s.d.

10 fotografias com 180x240mm. em cartão de 310x380 mm.
 € 40 - 80

COLeCçãO de várias vistas de itália, entre elas Veneza, Nápoles e Firenze.

318. SOUSA (D. António Caetano de) 
MEMORIAS Historicas, e Genealogicas dos Grandes de Portugal, que Contem a Origem, e Antigu-
idade de suas Familias: os Estados, e os Nomes dos que actualmente vivem, duas Arvores de Costado, 
as alianças das Casas, os Escudos de Armas, que lhes competem até o anno de 1754 [...]. - Segunda 
impressão, continuada até o presente. Lisboa: Na Regia Officina Sylviana e da Academia Real, 
1755

4.º; §-§§§§4, §§§§§6, A-Z, Aa-Zz, Aaa-Zzz, Aaaa-Vvvv4, Xxxx3; [44], 714, [4] pp.: il.; 210 
mm. Encadernação inteira de pele da época, lombada cansada; corte das folhas carminado; ex-
libris de O’Neil; acidez.

 € 200 - 400

OBrA clássica do autor da História Genealógica da Casa Real Portuguesa, ilustrada com os brasões de 
armas e as árvores genealógicas das famílias tratadas, acrescentada nesta sua segunda edição até ao ano 
de 1754 (a anterior chegava até ao ano de 1742). Raro e estimado.

319. SOUSA (Fr. Luis de) 
ANNAES de ElRei Dom João Terceiro / por [...]. - Publicados por A. Herculano. Lisboa: Typ. da 
Sociedade Propagadora dos Conhecimentos Uteis, 1844

XXiV, 470, [14] pp., 1 est.: il.; 215 mm. Bonito exemplar, encadernado inteira de pele mar-
moreada da época, decorada a ouro na lombada; corte das folhas pintado; muito limpo.

 € 100 - 300

PrIMeIrA edição, muito rara, publicada sob a responsabilidade de Alexandre Herculano que trouxe a 
lume este precioso inédito de Fr. Luís de Sousa, acrescentando-o com valiosíssimas notas

Fr. Luís de Sousa (1555-1632), de seu nome de baptismo Manuel de Sousa Coutinho, nasceu em 
Santarém, alistou-se na Ordem de Malta tendo sido preso pelos Mouros e conduzido para Argel onde, 
segundo alguns biógrafos, conheceu Miguel Cervantes. Resgatado em 1577, voltou a Portugal em 1579 
vivendo em Lisboa. Depois de uma viagem à Índia no início do séc. XVii, separou-se de sua esposa, D. 
Madalena de Vilhena, com quem casara em 1584 ou 1586, e entrou para o Convento de S. Domingos de 
Benfica, professando em 1614, altura em que mudou o seu nome e onde, por opção sua, apenas desem-
penhou o cargo de Cronista.

 Ӭ inocêncio, V, p. 327

320. SOUSA (Manuel de Faria e) 
ASIA Portuguesa / de Manuel de Faria y Sousa. Lisboa: En La Officina de Henrique Valente 
de Oliveira & António Craesbeeck de Melo, 1666-1675

6.º; 3 v.: 1.º v., a-b/6, c/4, A-Z, Aa-Nn/6, Oo/4, [32], 396, [44, 2 br.] pp., 11 grav.; 2.º v., */4, A-Z, 
Aa-Zz, Aaa-Zzz, Aaaa-Dddd/6, Eeee/2, Ffff-Pppp/4, Qqqq/5, [8], 968, [2] pp., 6 grav.; 3.º v.,  

/4, A-Z, Aa-Zz, Aaa/6, Bbb/2, []/1, [8], 564, [6] pp., 2 grav.: il.; 290 mm. Encadernações inteiras 
de carneira contemporâneas restauradas; folhas de texto e gravuras em bom estado geral de 
conservação, apresentando algumas manchas; ocasionais picos de traça marginais e alguma 
acidez; aparado com o corte das folhas carminado.

 € 3 000 - 6 000

PrIMeIrA eDIçãO, completa, de uma das mais importantes obras publicadas sobre a Ásia Portuguesa, 
sua história e personagens. Primeira obra póstuma de Manuel de Faria e Sousa, impressa por diligência 
de seu filho que a trouxera inédita de Madrid.

Acompanha a obra 19 gravuras impressas à parte que faltam, em parte ou totalmente em quase 
todos os exemplares e que são as seguintes: 1.º v.: Santa Helena, Cochim, Quiloa, Cananor, Sofala, Goa, 
Malaca, Ormuz, Chaul, Baçaim e Diu; 2.º v.: Moçambique, Damão, Manar, Mangalor, Onor e Bargalor; 
3.º v.: Mascate e Macau. ilustra também a obra variadíssimos retratos xilogravados dos vice-reis, gover-
nadores e demais personagens históricas relativas à Ásia Portuguesa, a maioria delas de página inteira, 
integradas no texto.

Raríssimo e valioso.
 Ӭ inocêncio, V, p. 416; Pinto de Matos, 244

321. SPANHeIM
HISTOIRE de la Papesse Jeanne fidelement tirée de la dissertation latine de Monsieur de Spahnein. 
A Cologne: Chez *****, 1695

12.º; *-**/11, A-N/12, O/6; portada, [44], 320, [4] pp.: il.; 160 mm. Encadernação inteira de per-
gaminho da época; corte das folhas carminado; nota manuscrita da época na folha de guarda e 
no verso da gravura; pertence manuscrito datado de 1720.

 € 80 - 150

rArA edição, provavelmente a segunda da tradução francesa de Jacques Lenfant da obra ‘De Papa 
Fœmina inter Leonem iV et Benedictum iii’ sobre a lenda da Papisa Joana, segundo a qual uma mulher, 
de seu nome Joana, provavelmente inglesa ou alemã de ascendência inglesa, ter-se-à apaixonado por um 
monge beneditino, seguindo-o disfarçando-se de homem. Depois da morte do seu amado, terá recebido 
o sacramento da Ordem com o nome de João de inglaterra e depois recebido o barrete cardinalício, eleita 
Papa com o nome de João Viii. A lenda foi desfeita a partir do século XVii, por exemplo, através da 
minuciosa análise cronológica dos sucessores de Pedro, descobrindo-se que não haveria qualquer lugar 
para a intrusa.

Raro.

322. SPINOLA (António Ardizone)
CORDEL Triplicado de Amor a Christo Jesu Sacramentado, ao Encuberto de Portugal nacido, a seu 
Reyno restaurado, Lançado em tres livros de sermoens, da feliz aclamaçam d’ El Rey Dom ioam 
iV emparada do Ceo: Da Sagrada Comunhaõ restaurada na india: Dos felices annos d’el Rey, 
& saudosos nacimentos, Natural,  Politico, & Milagroso: com huma misteriosa declaraçam da 
Arvore Real de Christo Senhor nosso, debuxo, & pintura da Decima sexta geração do Sancto, 
& invicto Rey Dom Afonso Henriques, e epilogo de louvores d’ el Rey, & Senhor nosso Dom 
Joam iV / pregouos na india na See Primacial de Goa, e em Lisboa na Capella Real [...]. Lis-
boa: na impressão de António Craesbeeck de Mello, 1680

4.º; *-****, ****, ****-*******,  /4, []/2, A-Z, Aa-Zz, Aaa-Zzz, Aaaa-Zzzz, a-n/4, o/2; [72], 736, [108] 
pp.; 220 mm. Folios de Erratas e Licenças, correspondentes aos cadernos [] e preliminares, 
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encadernados entre os cadernos A e B do texto. Encadernação recente, inteira de pele mar-
moreada, decorada a ouro na lombada; acidez; ocasionais restauros marginais.

 € 150 - 250

PrIMeIrA e única edição desta obra proibida de circular por edital da Real Mesa Censória, em 1775, 
facto que justifica a sua raridade.

O Pe. António Ardizone Spinola, Napolitano de nascimento, residiu durante muitos anos em 
Portugal e esteve, entre 1639 e 1648 na Índia. Esta sua obra, dividida em três partes, cada uma com fron-
tispício próprio, trata, na primeira, da aclamação de D. João iV, na segunda sobre o mistério da Sagrada 
Comunhão, com vários sermões pregados na Índia e uma terceira dedicada à vida de D. João iV.

A obra costuma vir ornada de seis gravuras a buril, duas retratando D. João iV, o autor durante a 
celebração da Eucaristia na Índia e três árvores genealógicas, estas últimas no texto.

Muito raro.
 Ӭ Samodães, 191; inocêncio, i, p. 90; Pinto Matos, p. 543

323. ST. PArDOUX (Barão de) 
CAMPANHAS de Portugal em 1833 e 1834: Relação dos Principaes Acontecimentos, e das Operações 
Militares d’esta Guerra, por [...]: Extrahida do Francez e Ampliada. Lisboa: Tipographia de J. 
P. F. Telles, 1836

[4], 150, [4] pp.; 190 mm. . Bom exemplar. Encadernação inteira de percalina imitando pele 
marmoreada; ligeiramente aparado; limpo.

 € 60 - 120

INTereSSANTe relato coevo dos acontecimentos militares nas guerras liberais, pela rara voz  de um 
protagonista estrangeiro.

324. STATUTOS e constituyções dos virtuosos e reuerendos padres Conegos azuys do especial amado disci-
pulo de xpo e seu singular secretario Joã apostolo e evãgelista e ho fundamento de sua apostolica e muy 
louuada congregaçã da clerizia secular reformativa em a obseuãcia de sua vida. [Lisboa]: Germão 
Galharde, 1540

8.º; []/4, A-F/8, G/4; [4], lii ff.; 280 mm. Encadernação inteira de pergaminho moderna; restau-
ros marginais nos fólios preliminares, C1, C8 e G4; folio A5 com queimadura afectando ligei-
ramente o texto; anotações manuscritas, provavelmente coevas.

 € 5 000 - 10 000

COLOFON: Forã impressas estas cõstituições per mandado do muyto virtuoso e Reverendo padre ho 
padre Frãcisco de sancta Maria sendo Rector geral com sonsentimento e lugar do capítulo e padres que 
pera as mandar imprimir lhe derã primeyro. As quaes foram impressas ~e casa de Germã Galharde im-
primidor. Acabarãse aos. xxv. dias do mes Dagosto. Anno de M.D.xl.

“DA MAIS eXTreMA rArIDADe”, segundo José dos Santos [cf. Samodães]; “é uma obra muito rara e das 
que Galharde estampou com maior desvelo” [D. Manuel].

Fundada por Mestre João, Martim Lourenço e D. Afonso Nogueira, a congregação portuguesa, 
aqui lembrada como dos Cónegos Azuis, mas mais tarde como Cónegos de S. Salvador de Vilar de 
Frades, Cónegos de S. João Evangelista e finalmente de Santo Elói, tem uma cuiriossíma história que 
aqui não podemos detalhar - veja-se, por exemplo, D. Manuel - mas sobre a qual deixamos alguns apon-
tamentos.

324



186 187

Os seus fundadores, decidindo-se dedicar ao serviço a Deus, estabeleceram-se primeiro nos Oli-
vais, em Lisboa, no primeiro quartel do século XV, logo passando ao Porto, na igreja de Santa Maria de 
Campanhã e daí, mais fixadamente, no mosteiro beneditino de S. Salvador de Vilar de Frades que estava 
abandonado, oferecido pelo Arcebispo de Braga, D. Fernando da Guerra.

Por iniciativa da Raínha D. isabel, mulher de Afonso V, alteraram o seu nome, adoptando o do 
evangelista João, e D. Afonso V concedeu-lhes um oratório em Xabregas. Em 1438 recebem o convento 
de Recião, em 1442, D. Pedro, regente, entregou-lhes o hospital de Santo Eloy e em 1485 começam a 
edificar uma casa em Évora.

A obra e carisma dos Conegos Azuis passava pelo ensino, obras de caridade e tratamento dos 
doentes, a que não era estranha a vontade e vocação de Mestre João, médico de D. João i. “Os Cónegos 
Azuis de Santo Elói repartiam-se pelos hospitais da capital, limpando as enfermarias, consolando os 
doentes e ministrando-lhes os Sacramentos; praticavam as mesmas boas obras nas cadeias públicas. 
Durante a peste de Lisboa em 1458, e na de 1493, que principalmente grassava no Porto, os religiosos de 
S. João dedicaram-se ao tratamento dos enfermos, sacrificando às vezes a vida, como aconteceu durante 
as pestilências de 1569 e 1579. Os serviços dos Cónegos Azuis nos hospitais eram relevantes e, na verdade, 
de utilidade pública” [D. Manuel].

Além dos estatutos propriamente ditos, esta obra possui uma história da vida de Mestre João e 
dos seus companheiros, bem como a descrição da fundação da ordem. Composta em caracteres góticos 
de 37 e 38 linhas, o livro é um verdadeiro monumento da tipografia portuguesa do século XVi. Servindo-
se de material já utilizado - por exemplo, a portada é a mesma do Tratado da Esfera de Pedro Nunes 
- bem como de capitulares executadas por Valentim Fernandes e João de Cremona, “conseguiu nestes 
estatutos um resultado notável, pois a sua impressão é, certamente, digna de nota pela sua beleza e finura” 
[D. Manuel]

 Ӭ Barbosa, ii, p. 786; inocêncio, Vii, p. 291; XiX, p. 236; Pinto Matos, p. 231; Anselmo, 622; Palha, 2444; 
Samodães, 1140; D. Manuel, n. 41

325. SUMMARIO da Bibliotheca Luzitana. Lisboa: Na Officina de Antonio Gomes, 1786

8.º; 4 v.: 394, [2]; 426, [2]; 376; 198, 96 pp.; 155 mm. Encadernações uniformes inteira de pele não 
contemporânea; corte das folhas carminado; limpo.

 € 80 - 150

UMA das obras mais raras da bibliografia portuguesa. Trata-se de um resumo das obras descritas e dos 
autores biografados por Diogo Barbosa Machado. O quarto volume é o interessante Bibliotheca Luzi-
tana Escolhida.

326. SUMMARIO do Thesouro Celestial, das indulgencias, graças, faculdades & priuilegios, concedidos 
per muytos Romanos Pontifices, ao Sagrado & Apostolico Hospital de sancto Spiritu in SaSaxia da 
Cidade de Roma, confirmados ora nouamente pello Sanctissimo Papa Gregorio decimo ter-
cio nosso Senhor. As quaes se concedem pellos Comissarios, Collectores, deputados pera este 
sancto officio, a todos & a cada hum dos fieis Christãos que quiserem entrar na sanctissima 
cõfraria da casa & hospital de nossa Senhora da Victoria desta cidade de Lixboa. S.l. [Lisboa?]: 
s.n., s.d. [c. 1561]

8.º; A/8, [8] ff.; 325 mm. Soberba encadernação em madeira, inteira de pele, decorada ao gosto 
da época com ferros a seco nas pastas tendo ao centro da pasta anterior em pele embutida pin-
tada à mão, a reprodução do selo da dita confraria. Exemplar nada aparado e limpo.

 € 500 - 1 000

rArÍSSIMO ‘Sumário’ na qual se concedem as indulgências e gra-
ças aos membros da Confraria de Nossa Senhora da Vitória de 
Lisboa, totalmente impresso em caracteres góticos.

Não citada por Anselmo, D. Manuel, inocêncio.

327. SVMMARIO das Indvlgencias, Privilegios, Conservatorias, 
Indvltos Fauores, letras & graças, Spirituaes & Temporaes, 
concedidas pello Sanctissimo em Christo Padre Gregorio XIII, 
Nosso Senhor, ora na Igreja de Deos Preside[n]te, aos irmãos & 
confrades da irmãdade & cõfraria de Sancta Maria Magdalena, 
instituyda na Parrochial Ygreja da mesma Magdalena desta Ci-
dade de Lixboa, per participação & cõmunicação in specie da 
principal Confraria da Charidade da Cidade de Roma. [Lis-
boa]: Marco Borges, [licenças de 1579]

8.º; A/8, [8] ff.; 305 mm. Magnífica encadernação em ma-
deira, inteira de pele, ricamente decorada a seco nas pastas 
ao gosto da época; folhas nada aparadas e limpas.

 € 800 - 1 600

rArÍSSIMA impressão portuguesa do século XVi, não referen-
ciada por Anselmo ou D. Manuel, impressa por Marcos Borges, 
provavelmente discípulo de João de Barreira e que imprimiu em 
Lisboa entre os anos de 1565 e 1587.

A obra é composta por frontispício, impresso em carac-
teres romanos, tendo ao centro uma gravura alegórica de S. Maria 
Madalena segura por quatro anjos e onde se inicia o texto da li-
cença, assinada por Afonso Furtado de Mendoça e datada de 1579. 
O texto em caracteres góticos do fólio A2 a A5; No fólio A5vo, 
também em caracteres romanos, ‘Estaçoes da Cidade de Roma, 
e de fora della, que se ganham em cada hum anno’ com a tabela 
das indulgências ao longo do ano, terminando no fólio A8 vo com 
a declaração ‘E por quanto vos [nome manuscrito ilegível] ficais 
assentado no liuro desta Confraria de Sancta Maria Magdalena, 
participais & gozais de todas as graças, indulgencias, & priuile-
gios, contheudos neste Summario. Com licença impressa, em casa 
de Marcos Borges’ impressa em caracteres góticos.

328. TA-SSI-YANG-KUO: archivos e annaes do extremo-oriente 
portuguez / colligidos, coordenados e annotados por J. F. 
Marques Pereira. - S. i, v. i, n. 1 (Out. 1899) - S. ii, v. iV, n. 5 
(1903). Lisboa: Antiga Casa Bertrand José Bastos, 1899-1903

22 nums., 4 v. em 2 v. de 812 e 840 pp.: il.; 285 mm. Belís-
simo exemplar; apenas ligeiramente aparado à cabeça com 
o corte das folhas carminado; conserva as capas de brochura 
de todos os números; marca de posse heráldico a óleo no 
ante-rosto.

 € 400 - 600

326
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COLeCçãO completa deste periódico muito interessante e raro constituido por “uma espécie de re-
positório de documentos antigos, inéditos ou não, relativos à expansão portuguesa n’essa parte do mundo 
[extremo-oriente], e bem assim de estudos, monografias, apontamentos, sobre a história, civilização, 
etnografia, filologia, línguística, folclore, usos e costumes de todos esses povos que estiveram ou estão 
em contacto com os portugueses, como, por exemplo, os chins, os malaios, os siamezes, os japoneses, 
etc.; constituindo, por assim dizer, um arquivo de notícias ou de dados curiosos que ou estão espalhados 
por diversas obras, algumas raras e dificeis de adquirir, ou por manuscritos, a maior parte inéditos, das 
bibliotecas e arquivos nacionais”. [v. 1, p. 12]

329. TACHArD (Pe. Guy)
SECOND Voyage du Pere Tachard et des Jesuites envoyés par le Roy au Royaume de Siam. Contenant 
diverses remarques d’ Histoire, de Physique, de Geographie, & d’ Astronomie. A Amsterdam: Chez 
Pierre Mortier, 1689

12.º; *72, A-O/12, P-Q/8; portada, [4], 370, [6] pp., 6 grav.: il.; 165 mm. Encadernação inteira 
de pele da época, cansada; corte das folhas com vestígios de carmim; ocasionais picos de traça 
marginais.

 € 300 - 600

SeGUNDA edição totalmente impressa de acordo com a primeira publicada em Paris no mesmo ano.
Depois de ter seguido o marechal de Estrées à América do Sul, o Pe. Tachard (1651-1712) acom-

panha o embaixador de Luís XiV ao Sião, o cavaleiro de Chaumont, com o objectivo de recolher infor-
mações sobre o comércio, política e religião naquela região, publicando a relação dessa primeira viagem 
em 1686. Enviado de regresso à Europa, o Pe. Tachard foi encarregue de reunir uma equipa de missioná-
rios com o objectivo de renovar a missão que estava na China. Em outubro de 1687 embarca de novo com 
o cavaleiro de Chaumont para o Sião acompanhado de vários missionários, a sua maioria versados em 
matemática, sendo o relato dessa segunda viagem o objecto da presente obra. Com notas interessantes 
sobre várias matérias, destacam-se os textos sobre ciência e história natural, sendo essa a temática das 
gravuras desdobráveis, três sobre botânica, três sobre fauna.

Muito raro.

330. TeIXeIrA (Fr. Domingos)
VIDA de D. Nuno Álvares Pereyra, segundo Condestavel de Portugal, [...]. Novamente composta 
pelo M. R. Padre Fr. Domingos Teixeira. Lisboa Occidental: Na Officina da Musica, 1723

6.º; §/5, §§/4, A-Z, Aa-Zz, Aaa-Rrr/6; [18, 2 br.], 756 pp.; 295 mm. Encadernação inteira de 
carneira da época, ligeiramente cansada; corte das folhas carminado; acidez; trabalho de traça 
marginais nos primeiros fólios.

 € 300 - 400

PrIMeIrA edição desta interessante biografia do Condestável, muito estimada por inocêncio. Fr. Do-
mingos Teixeira, natural de Celorico de Basto, professou a regra de Santo Agostinho no convento da 
Graça de Lisboa em 1695 e foi sacristão-mór do convento da Penha de França. Faleceu em 1726.

Raro.
 Ӭ inocêncio, ii, p. 199; Samodães, 3332

331. TeIXeIrA (Pe. Manuel) 
MACAU e a sua Diocese. Macau e Lisboa: Tipografia do Orfanato Salesiano e Agência Geral 
das Colónias, 1940-1963

6 v. em 3.: il.; 255 mm. Encadernações uniformes com lombada e cantos em pele; ligeiramente 
aparados; conservando as capas de brochura.

 € 150 - 300

eSTUDO importante e extenso sobre a história da Diocese de Macau e o seu papel na evangelização, 
comércio e desenvolvimento das relações com o Oriente. Cada volume com seu próprio título: i. Ma-
cau e as suas ilhas; ii. Bispos e Governadores do Bispado de Macau; iii. As Ordens e Congregações 
Religiosas em Macau; iV. A Diocese Portuguesa de Malaca; V. Efemérides Religiosas de Malaca; Vi. A 
Missão Portuguesa de Malaca.

Raro.

332. TeLLeS (Baltazar)
CHRONICA da Companhia de Iesv na Provincia de Portvgal; e do que fizeram, nas conquistas d’ 
este Reyno, os Religiosos, que na mesma Porvincia entráram, nos annos em que viveo S. Ignacio de 
Loyola nosso Fundador. Em Lisboa: Por Paulo Craesbeeck, 1645-1647

4.º; 2 v.; 1.º v.: ¶/8, ¶¶-¶¶¶/2, A-Z, Aa-Mm/6, Nn/4, Oo-Zz, Aaa-Eee/6, Fff/8, Ggg-Nnn/6; 
portada, [24], 710 pp.; 2.º v.: ¶-¶¶/4, A-Z, Aa-Zz, Aaa-Ttt/6, Vvv/4, Xxx-Zzz, Aaa-Ddd/6, 
Eee/4, Ffff-Gggg/6, portada, [8], 904 pp.; 305 mm. Folhas suplementares 232 1/2 do primeiro 
volume fac-similadas. Bom exemplar, encadernado inteira de pele moderna; corte das folhas 
carminado; ocasionais manchas.

 € 800 - 1 600

PrIMeIrA edição desta raríssima obra que trata da história da Companhia de Jesus em Portugal, nomea-
damente nas suas primeiras actividades missionárias no Brasil, África e Oriente.

Baltazar Teles ingressou na Companhia de Jesus em 1610, tornando-se cronista da Província de 
Portugal, dedicando grande parte do seu trabalho a esta obra. Nascido em 1595, em Lisboa, faleceu em 
1675 na mesma cidade.

A Crónica contém importantes informações sobre o Brasil, Índia, Congo, Angola, Etiópia, Serra 
Leoa, S. Tomé, etc. Foram publicadas duas páginas suplementares no primeiro volume, numeradas 232 
1/2, e que contêm um capítulo numerado Li com o título ‘Referemse outros semelhantes sucessos: & do 
cuydado cõ que ensinava os mininos da doutrina, em especial a devaçam do Sanctissimo Sacramento’.

Os exemplar com as duas portadas e as folhas suplementares numeradas 232 1/2 com um capítulo 
Li são muito raras.

 Ӭ BdM2, p. 852; inocêncio, i, p. 328; Pinto Matos, p. 546; Samodães, 3337; Travel and Exploration, 1124

333. TeNreIrO (António)
ITINERÁRIO de Antonio Tenrreyro cavaleyro da Ordem de Christo, em que se contem como da Ín-
dio veo por terra a estes Reynos de Portugal. - Nova Edição conforme à primeira de 1560. Lisboa: 
Na Typographia Rollandiana, 1829

156 pp.; 150 mm.

Junto com:
 CrUZ (Fr. Gaspar da)

TRACTADO em que se contam muito por estenso as cousas da China, com suas particularidades, e 
assy do Reino Dormuz. - Segunda Edição. Lisboa: Na Typographia Rollandiana, 1829

196 pp.; 150 mm.
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Junto com:
BREVE Discurso em que se conta a Conquista do Reyno de Pegú na Índia Oriental [...]. - Nova 
Edição. Lisboa: Na Typographia Rollandiana, 1829

72 pp.; 150 mm. Encadernação inteira de carneira da época; ligeiramente aparado; limpo.
 € 40 - 80

eDIçÕeS estimadas destas obras clássicas da literatura dos descobrimentos portugueses. invulgares.

334. THeVeNOT (Melchisedec)
RELATIONS de Divers Voyages Curieux, qui n’ont point esté publiées. et qu’on a traduit ou tiré des 
originaux des voyageurs françois, espagnols, allemands, portugais, anglois, hollandois, persans, arabes 
& autres orientaux. Paris: Chez Thomas Moette, 1696

4 partes em 2 v.: il.; 370 mm. De colacção muito difícil por cada uma das relações ter nume-
ração própria, por vezes não seguida, o nosso exemplar está de acordo com o ‘Catalogue’, com 
execepção da última relação da segunda parte do primeiro volume, intitulada ‘Monumens an-
tiques de la Religion Chrétienne, trouvés dans la Province de Xensi à la Chine’ que não sabe-
mos se foi publicada. Possui, no total, 12 mapas e 21 gravuras fora de texto, mais 13 gravuras no 
texto. Encadernações inteiras de pele da época restauradas; com a natural acidez; ligeiramente 
aparado; gravura com o mapa de Pegu/Japão rasgada ao meio; bom exemplar.

 € 2 000 - 4 000

PrIMeIrA edição completa. A compilação notável de Thevenot trata, sobretudo, da Ásia e das indias 
orientais, com as notícias das actividades comerciais, viagens missionárias, etc., muitas delas obtidas a 
partir de depoimentos prestados ao próprio Thevenot junto de testemunhas oculares.

Publicou, pela primeira vez em língua francesa importantes documentos portugueses, como o 
Roteiro de Aleixo da Mota, ou a Ásia de João de Barros, e inclui também viagens a Àfrica e à América, 
além das viagens orientais.

São muito raros os exemplares com o mapa com a rota de Tasman que acompanha a relação de 
François Pelsart sobre a descoberta da ‘Terra Austral’. Dada a complexidade da colacção, é difícil perce-
ber qual é a cópia ideal.

 Ӭ Brunet, V, c. 810-813; Sabin, 95334

335. TOrGA (Miguel) 
A CRIAÇÃO do Mundo. Coimbra: Atlântida e Gráfica de Coimbra, 1937-1981

5 v.; 240 e 205 mm. Primeiro volume com dedicatória do autor. Encadernações dos três 
primeiros volumes assinadas invicta Livro, com embutidos nas pastas anteriores e dois últimos 
com lombada e cantos em pele; bom exemplar, conservando todas as capas de brochura.

 € 1 200 - 2 500

PrIMeIrA eDIçãO, muito rara, de uma das mais importantes obras de Miguel Torga. São particular-
mente raros e valiosos os três primeiros volumes, publicados entre 1937 e 1939, que compreendem os 
quatro primeiros dias.

336. TOrGA (Miguel) 
DIÁRIO I. Coimbra: Coimbra Editora, 1941

334
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206, [2] pp.; 195 mm. Brochado; exemplar em muito bom estado de conservação.
 € 200 - 400

PrIMeIrA eDIçãO do primeiro volume, o mais raro de todos os que compõem a colecção, desta co-
lecção, importante documento biográfico de Miguel Torga.

337. TOrGA (Miguel) 
MONTANHA: Contos. Coimbra: Atlântida, 1941

184 pp.; 195 mm. Encadernação com lombada e cantos em pele; corte superior das folhas car-
minado; conserva as capas de brochura.

 € 250 - 500

PrIMeIrA edição. Muito raro.

338. TOrGA (Miguel) 
PORTUGAL. Coimbra: Coimbra Editora, 1950

136 pp.; 190 mm. Brochado; capa de brochura com acidez.
 € 30 - 60

OBrA consagrada a várias regiões, cidades e ilhas portuguesas, cada uma ocupando um capítulo. Esti-
mado.

339. TOrre (D. Francisco de la) 
EL PEREGRINO Atlante S. Francisco Xavier Apostol del Oriente. Epitome Historico y Panegirico, 
de sv vida, y prodigios / escrivelo [...]. En Valencia: por Geronimo Vilagrasa, 1670

4.º; §4, §4, §4, §8, A-z4, Aa-Pp4; [40]-326 pp.; 200 mm. Encadernação inteira de carneira não 
contemporânea; corte das folhas carminado; carimbo de posse na primeira folha de texto da 
Real Academia do Porto. 

 € 80 - 150

rArO.

340. TORRE de Babel: doze noites. Um Liberal; um Corcunda; e um Diabo. com recheio de versos lyricos 
offerecida ao povo / por Um Letrado da Beira. Coimbra: imprensa de Trovão & Companhia, 
1836

24 pp.; 230 mm. Encadernação inteira de pele moderna, assinada invicta Livro. Bom exemplar.
 € 20 - 30

CUrIOSO e interessante texto em tom jocoso a propósito das guerras liberais. Dedica o autor anónimo 
ao povo com as seguintes palavras: “Amigos da classe do Povo, destinei dedicar-vos este pequeno folheto 
para vos dar um régabófes com que suavizeis vossos trabalhos no fim da semana. Vós não tendes gazetas, 
nem periodicos concebidos em frazes sublimes, e por isso vai este papel pela primeira vez ao theatro 
do mundo em estylo familiar, que vos servirá de mimo, e a vossas mulheres, e filhos. Protésto falar tão 

somente em geral, sem offensa particular, ou da ley da Liberdade dee imprensa, porque aliáz o doa por 
não escripto”.

Raro.

341. TOrreS (Fr. Juan de)
VIDA y Milagros de Santa Isabel Reyna de Portugal, Infanta de Aragon, dela Tercera Orden de 
nuestro Padre S. Francisco [...]. En Madrid: En la imprenta Real, 1625

8.º; ¶, A-E/8, F/4; [8], 43, [1 br.] ff.; 155 mm. Bonito exemplar, encadernado inteira de pele 
moderna decorada com duplo filete nas pastas e títulos na lombada a ouro, dourado por folhas; 
limpo.

 € 60 - 120

PrIMeIrA e única edição desta interessante biografia da Raínha Santa isabel. Raro.

342. TOrreS (Manuel Agostinho Madeira) 
DESCRIPÇÃO Historica e Economica da Villa e Termo de Torres-Vedras. - Segunda Edição. 
Coim bra: imprensa da Universidade, 1862

272 pp., 2 gravs., 2 tabelas: il.; 235 mm. Bom exemplar; encadernação com lombada em pele; 
apenas aparado à cabeça com o corte das folhas carminado; conserva as capas de brochura.

 € 60 - 100

MUITO rara segunda edição, primeira edição em livro, desta monografia histórica da vila de Torres Ve-
dras, ilustrada com duas gravuras e duas tabelas. A obra tinha sido publicada no Tomo 6, parte i das 
Memórias da Academia Real das Ciências de Lisboa em 1819.

343. TRATADO sobre as Partidas Dobradas por meyo da qual podem aprender a arrumar as contas nos 
Livros, e conhecer dellas todos os Curiozos impossibilitados de cultivar as Aulas desta importantissima 
Ciencia &c. Turin: Na Officina de Diego Jozé Avondo, 1764

8.º; A-K/8; 158 pp.; 200 mm. Encadernação inteira de carneira cansada; corte das folhas carmi-
nado; cortes de traça, por vezes afectando a mancha tipográfica no primeiro caderno; acidez.

 € 40 - 80

MUITO curioso e interessante título sobre a técnica contabilística do século XViii. Raro.

344. TUrGOT (Michel etienne)
PLAN de Paris Commencé l ’Année 1734. Paris: s.n., 1739

20 gravuras desdobráveis, gravs 18 e 19 juntas, 1 gravura com o plano de montagem, mancha 
tipográfica de 500x800 mm, folha com 610x900 mm. Encadernação inteira de pele da época, 
com armas nas pastas ao centro de uma bonita cercadura de motivos florais, tudo a ouro, lom-
bada com casas fechadas, decoradas a ouro com motivos florais e rótulo grená com títulos a 
ouro; gravuras em bom estado geral de conservação, apresentando apenas ligeiros picos de 
acidez e encontrando-se bem encadernadas.

 € 800 - 1 600
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MUITO raro e belo álbum contendo as 20 gravuras que, se montadas, formam um grande mapa com a 
planta de Paris em vista aérea. Cada uma das gravuras foi desenhada por Louis Bretez e gravada por 
Claude Lucas.

345. TWISS (richard) 
TRAVELS Through Portugal and Spain in 1772 and 1773 with an Appendix. Dublin: Printed for 
Messrs. Exshaw, Whitestone, Potts, Chanerlaine, Williams, J. Hoey, Wilson, W. Colles, Wal-
ker, Moncrieffe, Jenkins, Burnett, Mills and J. Colles, 1775

12.º; 2 v.; 1.º: A/2, B-L/12, M/8, N/1; iv, 258 pp., 1 grav.; 2.º: A/2, B-M/12, [4], 258, [6] pp., 1 grav.: 
il.; 170 mm. Encadernações uniformes inteiras de pele da época; ex-libris de Sir Richard Le–
vinge.

 € 200 - 400

eDIçãO não descrita por Duarte Sousa de uma das obras mais raras da bibliografia de viagens em Por-
tugal. Vem ilustrado com uma reprodução de uma pintura de Rafael e outra representando uma cena de 
toureio no início de cada um dos volumes. Raro.

346. USSIeUX (Loius d’)
COMPENDIO Historico del Descubrimiento, y Conquista dela India Oriental. refierense las pri-
meras navegaciones de los Portugueses, carios acontecimientos en ellas, islas, Cabos, Puertos, 
Ciudades, y sus habitantes de la india Oriental: Guerras de diferentes Reyes de ella, su Co-
mercio, Naciones, que las habitan, y trafican: sus producciones, usos, y costumbres de aquellos 
Barbaros; y raros sucesos del Cristianismo. / Traducido del Francés por D. Manuel Antonio 
Ramirez. En Cordoba: en la Oficina de D. Juan Rodriguez, 1773

4.º; A-V/4, [8], 156, [4] pp.; 205 mm. Encadernação modesta com lombada e cantos em pele; 
corte das folhas carminado.

 € 60 - 80

PrIMeIrA tradução espanhola desta obra de Louis d’Ussieux sobre os descobrimentos portugueses no 
oriente. Publicado originalmente com o título “Histoire abrégée de la découverte et de la conquête des 
indes par les Portugais”, foi publicado em Bouillon, em 1770. Raro.

347. VALeNCIANO ( Jerónimo Cortez) 
O NON Plus Ultra do Lunario e Prognostico Perpectuo, Geral e particular para todos os Reynos, e 
Provincias. / composto por [...]. Emendado conforme o Expurgatorio da Santa inquisição, e 
traduzido em Portuguez por António da Silva de Brito [...]. Lisboa: Na Officina de Filipe de 
Sousa Vilela, 1726

8.º; A-T/8, V/6; [4], 316 pp.: il.; 150 mm. Encadernação inteira de carneira da época, com rótulo 
grená na lombada; corte das folhas carminado; acidez.

 € 70 - 150

eDIçãO não citada por inocêncio deste Lunário Perpétuo, publicado originalmente em Lisboa, por 
Miguel Manescal em 1703. Profusamente ilustrado no texto com várias vinhetas, tarjas e gravuras. Depois 
da presente, a obra conheceu variadíssimas edições atestando a sua popularidade. Raro.

 Ӭ inocêncio, i, 269

348. VANe (Charles William)
HISTOIRE de la Guerre de la Péninsule (années 1808 et suivantes). Paris: A. Bossange, 1828

2 v.; [8], 400 pp., [6], 390 pp.; 210 mm. Encadernações uniformes inteira de pele da época, 
primeiro volume com ligeira perda na cabeça da lombada; corte das folhas pintado com o 
mesmo motivo das folhas de guarda; ligeira acidez.

 € 150 - 300

eDIçãO francesa, publicada no mesmo ano da primeira em língua inglesa, de um dos textos fundamen-
tais para a história da Guerra Peninsular, escrito por William Vane, mais conhecido por Lord Stewart, 
oficial inglês que participou activamente nas batalhas de Benavente e Bussaco, destacando-se aí como 
grande soldado.

Raro.

349. VAreLA (Aires) 
SUCESSOS que houve nas Fronteiras de Elvas, Olivença, Campo Mayor, Ouguella e outros 
lugares do Alentejo, o terceiro da Recuperação de Portugal, que começou em o 1.º de Dezem-
bro de 1643 [...]. Elvas: Typographia Progresso, 1900

[4]-Viii-[2 br.]-158-[2] pp.; 235 mm. Tiragem limitada de 150 exemplares numerados, assinados 
e nominativos, tendo o presente exemplar com o n.º 95 pertencido ao Dr. Teófilo Braga e por 
sua vez oferecido em 1914 a A. Fortes ‘por se tratar de coisas do Alentejo’. Encadernação com 
lombada e cantos em pele; corte superior das folhas carminado; conserva as capas de brochura.

 € 40 - 80

reeIMPreSSãO deste documento publicado pela primeira vez em Lisboa, 1642, sobre o processo de 
Restauração da independência em 1640. Raro e procurado.

350. VASCONCeLOS (Inácio da Piedade) 
HISTORIA de Santarem Edificada que dá Notícia da sua Fundacaõ, e das couzas mais notaveis nella 
succedidas [...]. Lisboa Occidental: s.n., 1740

4.º; 2 v.: []/2, a-f/4, g/2, A-Z, Aa-Zz, Aaa-Hhh/4, iii/2, [56], 436; §-§§, A-Z, Aa-Zz, Aa-Rr/4, 
[16], 504 pp.; 290 mm. Encadernação inteira de carneira marmoreada moderna, assinada in-
victa Livro; corte das folhas pintado; restauros nos primeiros fólios preliminares; assinatura de 
posse coeva da Viscondessa de Balsemão, D. Maria Rosa.

 € 300 - 500

INáCIO DA PIeDADe e VASCONCeLOS, natural da cidade de Santarém foi batizado a 28 de Março de 
1676. Aos 19 anos tomou o hábito de Cónego Secular da Congregação do Evangelista Amado e estudou 
escolástica no Colégio de Évora. Cultivou também a Arquitectura Civil e a Pintura. Dedicou grande 
parte do seu estudo à sua cidade natal publicando esta sua importante obra, a primeira grande monogra-
fia histórica de Santarém. Raro e estimado.

 Ӭ Bib.Geral, 209; Barbosa, ii, p. 502

351. VASCONCeLOS ( Jorge Ferreira de)
COMEDIA Vlysippo / de Jorge Ferreira de Vasconcellos. Esta segunda impressão apurada, & 
correcta de alguns erros da primeira. Em Lisboa: Na officina de Pedro Craesbeeck, 1618
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8.º; †/4, A-Z, Aa-Ll/8, Mm/6; [4], 278 ff.; 135 mm. Encadernação inteira de pele não contem-
porânea; lombada cansada; aparo por vezes excessivo afectando os títulos; frontispício res-
taurado com perda de suporte; manchas mais acentuadas nos fólios preliminares; pretence 
manuscrito no frontispício.

 € 400 - 800

SeGUNDA edição, desconhecendo-se qualquer exemplar da primeira, encontrando-se a obra listada nos 
índices inquisitoriais de 1561 e 1581.

Pouco sabemos àcerca da vida de Ferreira de Vasconcelos e muitas das obras atribuídas à sua pena 
desapareceram, só perdurando as comédias Eufrósina, Ulisipo e Auleográfica, estas últimas apenas em 
edições póstumas executadas por iniciativa de D. António de Noronha. “Vasconcelos revela-se, na sua 
obra, um autor dotado de notável bagagem cultural e dá iniludíveis sinais de uma relação próxima com 
a vida da corte, ou, em particular, com figuras máximas [...]. O seu teatro reflecte o gosto quinhentista 
pelo diálogo, espraiando-se em longas cenas onde as personagens, mais do que encarnarem uma intriga, 
se abandonam à discussão de matérias controversas [...].” [Biblos]

Raríssimo.
 Ӭ Biblos, V, c. 625; Travel and Exploration, 349; Palha, 1209; Samodães, 1222; inocêncio, iV, p. 169; Pinto 

Matos, p. 264

352. VASCONCeLOS (Pe. Simão de) 
CHRONICA da Companhia de Jesv do Estado do Brasil: e do qve obrarão sevs filhos nesta parte do 
novo mundo. Tomo primeiro da entrada da Companhia de Jesv nas partes do Brasil e dos fvn-
damentos qve nellas lançárão, & continuarão seus Religiosos em quanto alli trabalhou o Padre 
Manoel da Nobrega Fundador, & primeiro Prouincial desta Prouincia, com sua vida, & morte 
digna de memoria: e Algvãs notiicias antecedentes curiosas, e necessarias das cousas daquelle 
Estado. Lisboa: Na Officina de Henrique Valente de Oliveira, 1663

4.º; ✠/4, ✠✠/2, A-Y/4, Z/1, a/2, A-Z, Aa-Zz. Aaa-Vvv, a/4, b/2; portada, [6], 178, 185-188, 528, 
[12] pp.; 350 mm. Bom exemplar, encadernado inteira de pele, apenas com a lombada um pouco 
cansada, ricamente decorada a ouro nas pastas, lombada e seixas; corte das folhas carminado, 
sem defeitos de maior.

 € 3 000 - 5 000

PrIMeIrA edição da que é considerada por muitos bibliógrafos como uma das mais belas produções 
dos prelos portugueses do século XVii e de uma “fonte perene de notícias e subsídios para a História do 
Brasil e das Missões Religiosas que, durante os anos 1549 a 1570, pregaram e difundiram a fé cristã entre 
os indígenas dessa vastíssima região americana” [Samodães].

inocêncio diz: “É uma das melhores edições d’aquele século, tanto no que diz respeito à grandeza 
e consistência do papel, como no tocante à beleza dos caracteres de impressão”. O trabalho tipográfico, 
emprega belíssimos caracteres romanos e itálicos de vários corpos, possuindo como elementos decorati-
vos capitulares, florões de remate e vários cabeções formados de pequenas vinhetas.

A bonita portada foi gravada por Albert Clowet, natural de Antuérpia, discípulo de Bloemaert 
em Roma. Aberta a buril em chapa de cobre, contém uma moldura formada por duas árvores sobre 
as quais se vêem frutos e animais domésticos. No centro uma caravela sobre um trecho de mar, tendo 
inscrito na popa as letras iHS e na vela mais à esquerda os dizeres “VNVS NON SVFFiCiT ORBiS”. 
No primeiro plano, numa peanha, sobre a qual estão instrumentos náuticos, abre-se o nome da obra e 
do autor.

Escrita em duas partes: a primeira relata o descobrimento do Brasil, a descrição geográfica das 
suas terras, costas, rios, portos, cabos, enseadas e serranias fronteiras ao mar, responde às perguntas 
“Quem foram os primeiros progenitores dos Índios, em que tempo entraram no Brasil, de que parte vie-
ram, por onde e de que maneira entraram e como não conservaram as suas cores, línguas e costumes”; a 

352
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segunda parte trata exclusivamente da Companhia de Jesus no Brasil desde 1549. Possui ainda a primeira 
impressão do poema de José de Anchieta sobre a Virgem Maria.

O Padre Simão de Vasconcelos teve algumas dificuldades em conseguir publicar esta sua obra. 
Essa dificuldade resulta do facto do Pe. Jacinto de Magistris, Visitador do Brasil, não se relacionar muito 
bem com o autor da obra, seu concorrente quando da nomeação para Visitador. Apesar de ter as aprova-
ções canónicas de três revisores e do Padre Geral, o Visitador tentou impedir a impressão, fundado nas 
opiniões dos Padres António Vieira, Baltazar Teles e Manuel Luís que atestavam na falta de estilo do 
Pe. Simão de Vasconcelos. Mas a aprovação de Francisco Brandão, cronista-mor do Reino fez terminar 
a questão.

Não satisfeito, o Pe. Jacinto de Magistris informou desfavoravelemente o Padre Geral sobre os 
últimos sete capítulos da primeira parte da Crónica que respondia com a explanação se o paraíso não 
seria na América portuguesa. Apesar de já ter dado aprovação, o Padre Geral mandou riscar essa parte. 
Quando a ordem chegou a Lisboa, já Henrique Valente de Oliveira tinha impresso dez exemplares que 
o Pe. Simão de Vasconcelos distribuiu pelos amigos. Por ser a conclusão das Notícias Antecedentes, o 
Pe. Jacinto de Magistris não via dificuldade em se suprimirem os sete capítulos, substituindo-os por uma 
página final. Este ordem deve ter sido muito bem executada pois até hoje não apareceu nenhum dos 
exemplares impressos com essas páginas censuradas. Esta é a razão porque faltam as folhas numeradas 
de 179 a 184.

 Ӭ Brunet, ii, c. 846; Palha, 2517; Pinto Matos, p. 554; Samodães, 3443; inocêncio, Vii, p. 286; Travel and 
Exploration, 1127; Bdm2, p. 888; H. Grav. Artistica, i, n. 504

353. VeLAZqUeZ (Luís Joseph)
ENSAYO sobre los Alphabetos de las Letras Desconocidas, que se encuentran en las mas antiguas 
Medallas, y Monumentos de España. En Madrid: en la Oficina de Antonio Sanz, 1752

4.º; ¶-¶¶, A-X/4; [16], 164, [4] pp., 19 [de 20] gravs.: il.; 250 mm. Encadernação em pergaminho 
da época; pequena perda de suporte no frontispício afectando ligeiramente o texto; pertences 
manuscritos de época na folha de guarda e frontispício; com falta de uma das gravuras que 
reproduzem os alfabetos e símbolos descritos na obra.

 € 500 - 1 000

PrIMeIrA edição do primeiro título deste historiador espanhol dedicado ao estudo da arte monumental 
espanhola e sobre a qual escreveu várias obras. Raro.

 Ӭ Palau, Vii, p. 142

354. VerGÍLIO
[OPERA, comentários de Mauro Honoratus]. Veneza: Luca Antonio Giunta, 1522, 10 de Novem-
bro

4.º; []/3, a-o, A-Z, AA-EE/8, FF/6, aaa-ddd/8, eee/6, fff/5; [3], CXii, CCXXii, [6], XLiii ff.; 
310 mm. Exemplar com falta do frontispício e dos fólios dd3 a ddd8, fff1 e caderno eee, e com 
as folhas g3, BB4, BB5, aaa1 e ddd2 reproduzidas à mão. Encadernação inteira de pele da época 
decorada com ferros a seco nas pastas e lombada, cansada; corte das folhas carminado.

 € 300 - 600

COLOFON: Habetis Vergilii Poetæ eminentissimi bonarum literaruz Candidati, opera omnia nuper 
summis vigiliis, summoqz labore recognita, emaculata: expolita, multis qz græcoru[m] authoritatibus, 
quæ in seruianis cõme[n]tariis: deerant locupletata: Adiectis etiã lusibus illis: qui vulgo Priapeæ nomine 
appellantur a Seruiovirisqz allis eminentissimis iuuenturi poetæ attributis. impressa vero Venetiis Su[m]

ma diligentia per Gregorium de Gregoriis. impensis vero. D. Lucæ Antonii de giunta Anno a Natiuitate 
Seruatoris nostri. M.D.XXii. Die XX. Mensis Nouembris.

BONITA edição das obras completas de Vergílio, profusamente ilustradas no texto com belas xilogravuras.

355. [VerNeY (Luís António)] 
VERDADEIRO Metodo de Estudar para ser util á Republica, e à Igreja: Proporcionado ao Estilo, e 
necessidade de Portugal / Exposto em varias Cartas, escritas polo R. P. *** Barbadinho da Con-
gregassam de italia ao R.P. *** Doutor da Universidade de Coimbra. Valensa: Na Oficina de 
Antonio Balle, 1747.

4.º; [ ]1, §5, A-Z4, Aa-Kk4; [ ]2, A-Z4, Aa-Gg4, Hh2; [12]-264 e [4]-244 pp.; 220 mm.

Junto com:
PiEDADE (Arsenio da) [Pseud. P. José de Araújo]
REFLEXOENS Apologeticas a’ Obra Intitulada Verdadeiro Metodo de Estudar dirigida a Persua-
dir hum Novo Metodo para em Portugal se ensinarem, e aprenderem as sciencias, e refutar o que neste 
Reino se pratica; [...]. Valensa: Na Officina de Antonio Balle, 1748.

4.º [ ]2, A-G4; [4]-54 pp.; 220 mm.

Junto com:
RESPOSTA as Reflexoens que o R.P.M. Fr. Arsenio da Piedade Capunho fez ao Livro intitulado: 
Verdadeiro metodo de estudar / Escrita por outro Religioso da dita Provincia para dezagravo da 
mesma Religiam, e da Nasam. Valensa: Na Oficina de Antonio Balle, 1748. 

4.º; [ ]1, A-L4; [2]-86-[2] pp.; 220 mm. Encadernação meia francesa de pele marmoreada com 
rótulo vermelho e ferros decorativos na lombada, acidez própria do papel.

 € 200 - 400

LUÍS ANTóNIO VerNeY (1713-1792) pertencente ao que a História da Literatura chamou de “estrangei-
rados”, foi um importantíssimo doutrinário do século das luzes em Portugal. Este seu Verdadeiro Méto-
do de Estudar procura reformar o Ensino em Portugal apontando várias soluções importantes, entre elas 
uma reforma ortográfica (que usa nesta sua obra) abolindo vocábulos obsoletos e introduzindo outros 
“necessários à expressão abstrata, como “pensar”, “juízo”, “entendimento”, “talento”, com os significados 
em que de facto acabaram por consagrar-se” (Hist.Lit.Portuguesa, p. 581) e a norma de se iniciarem os 
estudos gramaticais  na língua materna em vez da latina. Esta sua proposta deu origem a uma importante 
polémica na qual se publicaram vários folhetos. Este exemplar possui dois desses folhetos, o primeiro 
do P. José de Araújo e o segundo do próprio Luís António Verney respondendo àquele. Veja-se a biblio-
grafia completa desta polémica em inocêncio, V, p. 222 e seguintes. A cada um destes folhetos falta uma 
folha preliminar. Segunda edição (a primeira é de 1746 no mesmo lugar e impressor). Raro e estimado.

 Ӭ inocêncio, iV, 249; V, 222; Samodães, 3496 (1.ª ed.); importante Biblioteca Particular, Vi, 878; Hist.
Literatura Portuguesa, pp. 579-589

356. VIeIrA ( Julio) 
TORRES Vedras Antiga e Moderna. Torres Vedras: Tipografia da Sociedade Progresso indus-
trial, 1926
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X-234 pp., 6 est.: il.; 240 mm. Bom exemplar, encadernado com lombada e cantos em pele, nada 
aparado e conservando as capas de brochura.

 € 40 - 80

rArA monografia histórica sobre Torres Vedras, profusamente ilustrada no texto com estampas coladas 
e em separado, sendo uma um mapa desdobrável da zona do castelo. 

357. VIÉTe (François)
OPERA Mathematica, in unum Volumen congesta, ac recognita, Operâ atque studio Francisci à 
Schooten Leydensis, Matheseos Professoris. Lugduni Batavorum: Ex Officina Bonaventuræ & 
Abrahami Elzeviriorum, 1646

4.º; */6, A-Z, Aa-Zz, Aaa-Yyy/4; [12], 554 [aliás 544] pp., 1 est.: il.; 325 mm. Encadernação in-
teira de pele moderna, decorada com ferros a seco e embutidos nas pastas; lombada ricamente 
decorada a ouro; corte das folhas carminado; restauros marginais de cortes de traça junto ao 
festo.

 € 800 - 1 500

eDIçãO da obra completa (com excepção do ‘Canon Mathematicus’) do grande matemático francês 
François Viète, considerado o pai da álgebra moderna. Muito raro e valioso.

 Ӭ Brunet, V, c. 1212

358. VINCI (Léonard de) 
TRAITÉ Élémentaire de la Peinture / par [...]. - Nouvelle Édition, revue, corrigée et augmentée 
de la Vie de l’Auteur. A Paris: Chez Deterville, 1803

[4], LX, 334 pp., 34 gravs.: il.; 210 mm. Encadernação com lombada em pele; ligeiramente 
aparado.

 € 80 - 150

ILUSTrADO com 34 gravuras a talhe-doce extra-texto e mais 24 no texto, todas desenhadas por Poussin. 
invulgar.

359. WeSTALL (richard)
VICTORIES of the Duke of Wellington from drawings by [...]. London: Printed for Rodwell and 
Martin, 1819

iv, 48 pp., 12 grav.: il.; 305 mm. Encadernação inteira de pele grená, ricamente decorada a ouro 
com tripla cercadura , florões nos cantos e títulos ao centro nas pastas, casas fechadas com 
títulos na lombada e bonita roda de motivos florais nas seixas; exemplar aparado, dourado por 
folhas, com o aparo a afectar alguns títulos de algumas gravuras, ligeira acidez.

 € 1 200 - 2 500

BeLO álbum de 12 gravuras a água-tinta coloridas à mão representando outras tantas batalhas de Wel-
lington, acompanhadas do respectivo texto explicativo. As doze gravuras ilustram as batalhas de Toulose, 
Vimieiro, Porto, talavera, Bussaco, Badajoz, Salamanca, Madrid, Vitória, Pirinéus, S. Sebastian e Wa-
terloo.

Richard Westall (1765-1836), foi pintor e ilustrador, conhecido pelos seus retratos de Byron. Estu-
dou na Royal Academy School of Arts a partir de 1785 tornando-se associado em 1782 e académico eleito 

em 1794. O seu estilo neo-clássico chamou a atenção dos seus contemporâneos, considerado por muitos 
um extraordinário artista, destacando-se como um prolífero ilustrador e aguarelista, contribuindo para 
obras de Walter Scott, Lord Byron ou para as edições das obras de Shakspeare e Milton de John Boydell.

Muito raro.
 Ӭ Duarte Sousa, ii, 785

360. ZereLLA Y YCOAGA (Manuel de)
TRATADO General y Matemático de Reloxería, que comprénde el módo de hacer reloxes de todas 
clases, y el de saberlos componer y arreglar por difíciles que séan. Acompañado de los elementos nec-
esarios para élla, como son aritmética, álgebra, geometría, gnomónica, astronomía, geografía, física, 
maquinária, música y dibúxo; precisos para poseer á fondo el Noble Arte de la Reloxería. Segunda 
impresion. Madrid: En la imprenta Real, 1791

4.º; *-**/4, ***/2, A-Z, AA-ZZ, AAA-DDD/4, EEE/2, []/1; [6], XiV, 408 pp., 22 gravs.: il.; 245 
mm. Bonito exemplar, muito limpo, encadernado em inteira de pele moderna e corte das folhas 
pintado.

 € 1 000 - 2 000

SeGUNDA edição de um dos mais importantes tratados de relojoaria espanhola, publicado originalmente 
em 1789, praticamente inalterado em relação à sua primeira edição.

Poucos foram os tratados de relojoaria publicados em Espanha antes deste, e os que foram, não 
possuíam a quantidade e qualidade das gravuras deste título. Zerella y Ycoaga, relojoeiro de Fernando 
Vi, estudou em Genebra a arte, ao que parece com o objectivo de fundar uma Escuela de Relojeria e a 
respectiva fábrica para competir com os artesãos franceses e ingleses, projecto que nunca se cumpriu.

Zerella descreve como fazer vários tipos de relógios, incuindo relógios de bolso, para casa, para a 
noite, etc. na primeira parte e na segunda os tratados matemáticos, geométricos, geográficos e mecânicos 
necessários à execução de relógios. As gravuras da primeira parte apresentam rodas, engrenagens e várias 
faces com segundos, minutos, meses, fases da lua, etc.

Muito raro e valioso.
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| ordem de compra | data_____________

n.º licitante ______

depois de devidamente preenchido e assinado, enviar para:
Nuno Gonçalves, Lda
Rua de “O Século”, 7 - 1200-433 Lisboa (Portugal)
fax + (351) 211 945 578 | + (351) 213 860 131
livraria@otiumcumdignitate.pt

lote descrição oferta

(em euros)

Leilão S008, Biblioteca Particular

nome:

morada:

cod.postal país

e-mail

telefones fax

assinatura

Queiram licitar em meu nome, no leilão supra referido, os seguintes lotes, até ao preço mencionado, concordando 

inteiramente com as condições de aquisição impressas neste catálogo.



Nuno Gonçalves, Leiloeiro, Livreiro, Unipessoal, Lda, com sede so-
cial na Calçada do Combro, 52, 1.º Esquerdo em Lisboa, com o capi-
tal social de cinco mil euros, e com o NiPC n.º 507520980, matricu-
lada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, sob o n.º 
507520980 (anterior n.º 15638), adiante designada como Leiloeira,, 
sujeita a aquisição de bens em leilão às seguintes condições: 

1. reGISTO
1.1. Qualquer interessado na aquisição de peças ou obras a leiloar 

pela Leiloeira, deverá requerer previamente o seu registo como 
licitante, sendo-lhe então atribuído o respectivo número de 
licitante, com o qual poderá licitar. Do pedido de registo deverá 
constar, obrigatoriamente, nome, morada, número de telefone e 
número de contribuinte do interessado, devendo este assinar a 
respectiva ficha declarando conhecer as presentes condições de 
aquisição. 

1.2. No acto da inscrição ou em qualquer outro momento poderá a 
Leiloeira solicitar ao licitante a apresentação de um documento 
de identificação válido, assim como uma garantia de pagamen-
to, na forma e montante que, de acordo com o seu exclusivo 
critério comercial, por bem entender.

1.3. Qualquer pessoa, singular ou colectiva, que se queira fazer rep-
resentar na praça, deverá fazer chegar à Leiloeira, procuração 
ou credencial devidamente autenticada, pelo menos 24 horas 
antes do início do leilão. 

1.4. A Leiloeira reserva-se o direito de recusar a admissão nas suas 
instalações e locais de exposição e leilão a quaisquer pessoas, 
bem como recusar a inscrição ou registo como licitante de 
quem quer que seja, ignorando, consequentemente, qualquer 
lance oferecido pelas mesmas. 

2. LICITAçãO e ArreMATAçãO
2.1. A licitação dos lotes pelos respectivos interessados far-se-á 

pessoalmente, no local em que decorrer cada leilão, para o que 
a comparência dos mesmos será essencial, com excepção das 
situações previstas no parágrafo seguinte.

2.2. A Leiloeira poderá licitar lotes em nome de interessados que 
tenham dado ordem expressa para o efeito, serviço que poderá 
disponibilizar de forma gratuita e confidencial e a título de 
mera cortesia, não podendo, no entanto, a Leiloeira, nem os 
seus colaboradores, em caso algum, ser responsabilizados por 
qualquer erro, negligência, omissão ou falta na sua execução que 
eventualmente possam ocorrer. 

2.3. A Leiloeira poderá admitir as licitação de lotes pelo telefone, 
devendo o licitante encontrar-se disponível, através do contacto 
previamente fornecido à Leiloeira, para proceder à licitação do 
lote, desde a hora marcada para o início do leilão e até que 
receba um contacto por parte da Leiloeira.

2.4. A manifestação de vontade em proceder à licitação de um lote 
através do telefone corresponde, para todos os efeitos, à licita-

condições Gerais para aquisição de Bens 

ção do mesmo pelo respectivo valor de colocação em praça pela 
Leiloeira, pelo que, caso a Leiloeira não consiga contactar o 
licitante por motivo que não seja imputável à Leiloeira ou caso 
o licitante não efectue qualquer lance pelo telefone, o lote em 
questão será adjudicado ao licitante pelo valor de colocação em 
praça, no caso de não existirem mais lances para tal lote.

2.5. O montante segundo o qual os lances se sucederão na licitação 
de cada lote será exclusiva e discricionariamente decidido, em 
cada lote em concreto, pelo pregoeiro, nunca podendo, porém, o 
pregoeiro exceder 10% do valor do lance anterior, nem qualquer 
lance ser inferior a € 5.

2.5. A Leiloeira atribuirá o direito à aquisição do bem ou peça a 
leiloar ao licitante que ofereça o valor da aquisição mais eleva-
do, devendo o pregoeiro decidir, com total poder discricionário, 
qualquer dúvida que ocorra durante a realização do leilão, po-
dendo, inclusivamente, determinar a colocação de novo em 
praça do mesmo bem, pelo valor em que se suscitou a dúvida, 
de forma a dissipá-la. 

3. eSTADO DOS LOTeS
3.1. A Leiloeira assume a responsabilidade pela exactidão das de-

scrições dos bens efectuadas nos catálogos, nomeadamente 
quanto à descrição bibliográfica dos mesmos e ao respectivo es-
tado de conservação, sem prejuízo de as poder corrigir pública 
e verbalmente até ao momento da sua venda.

3.2. As fotografias ou representações do bem no catálogo destinam-
se exclusivamente à identificação do bem sujeito a venda e à 
ilustração do catálogo, podendo corresponder a exemplares di-
versos dos leiloados.

3.3. Os bens a leiloar e colocados em praça serão arrematados no 
estado em que se encontrarem, cabendo aos potenciais com-
pradores confirmar pessoalmente, mediante exame e verifica-
ção prévios, a descrição efectuada no respectivo catálogo e as 
condições dos referidos lotes, designadamente no que diz res-
peito a eventuais restauros, faltas ou defeitos que se mencionem 
nos catálogos.

3.4. Para que os potenciais interessados possam verificar as 
condições, o estado em que se  encontram os bens a leiloar e a 
descrição efectuada nos respectivos catálogos, a Leiloeira pro-
moverá, pelo menos, 4 (quatro) horas de exposição, antes da 
realização do leilão, em lugar indicado no catálogo. 

3.5. Atento o disposto nos parágrafos anteriores e após a venda de 
qualquer lote, não haverá lugar a qualquer reclamação, a menos 
que se verifique a existência de uma discrepância relevante en-
tre a descrição efectuada no catálogo e as características e/ou 
estado do bem e no momento da arrematação, desde que tal 
discrepância implique uma alteração significativa do valor do 
bem a leiloar. Neste caso, o interessado poderá apenas solicitar 
a devolução da quantia total da venda mediante a restituição 
do bem, no estado de conservação em que se encontrava no 

momento da arrematação, não tendo, no entanto, direito a 
qualquer compensação, indemnização ou juros.

4. PAGAMeNTO e LeVANTAMeNTO De LOTeS
4.1. A Leiloeira poderá exigir ao licitante bem sucedido na compra 

de um ou mais bens, logo após a sua arrematação, o pagamento 
de um sinal no valor não inferior a 30% da importância da ar-
rematação. 

4.2. Sobre o valor da arrematação, incidirá uma comissão a favor da 
Leiloeira, correspondente a 13,01% desse valor, e sobre esta a 
taxa legal de 23% de iVA, o que totaliza o valor de arrematação 
acrescido de 16%.

4.3. Os lotes poderão ser pagos em dinheiro, através de cheque ou 
de transferência bancária realizada para a conta bancária a in-
dicar pela Leiloeira, podendo ainda sê-lo através de pagamento 
efectuado com cartão de débito ou de crédito, casos em que 
acrescerão as respectivas despesas bancárias, a indicar oportuna 
e atempadamente pela Leiloeira.

4.4. Os bens arrematados só poderão ser levantados após o paga-
mento na sua totalidade e nos termos definidos nos números 
anteriores. A titularidade do bem só se transfere para o com-
prador após boa cobrança da quantia total da venda.

4.5. Os bens não levantados após 5 (cinco) dias úteis da data do 
leilão serão enviados à cobrança para a morada do licitante, 
acrescendo as respectivas despesas de envio ao valor total 
definido no número 4.2 supra.

4.6. Caso o comprador não proceda ao pagamento da quantia total 
da venda no prazo de vinte e um (21) dias contados da data da 
arrematação do bem, a Leiloeira poderá, a todo o tempo, por si 
e em representação do vendedor e sem que o comprador possa 
exigir quaisquer compensações e indemnizações por tal facto: 

a. intentar acção judicial de cobrança da quantia total 
da venda; 
b. Notificar o comprador da anulação da venda, sem 
prejuízo do direito da Leiloeira receber a comissão devi-
da pelo comprador e da consequente possibilidade de ser 
intentada acção judicial para cobrança desta. 

5. BeNS VeNDIDOS
5.1. A verificação de qualquer dano, roubo ou extravio sobre algum 

bem vendido e pago ou sinalizado, mas não entregue, confere 
ao licitante apenas o direito a receber uma quantia igual à por 
ele paga, não lhe assistindo o direito a quaisquer juros, indem-
nização ou compensação. 

5.2 A Leiloeira não será responsável, em caso algum, perante o 
comprador de um bem que, por facto imputável ao vendedor ou 
a terceiro, venha a ser objecto de reclamações ou reivindicações 
de terceiros, nem em caso de apreensão, a título provisório ou 
definitivo, de qualquer bem arrematado, independentemente 
da data em que haja sido determinada ou efectivada a respec-
tiva reclamação, reivindicação ou apreensão e da natureza ou 
montante de quaisquer prejuízos, perdas ou danos que para o 
comprador possam decorrer desse facto, os quais deverão ser 
reclamados pelo comprador directamente ao vendedor ou ter-
ceiro causador.

  5.3. De igual forma, a Leiloeira também não será responsável, em 
caso algum, se um bem arrematado vier a ser impedido de sair 
do país, designadamente ao abrigo da legislação de protecção 
do património cultural, independentemente da data em que 
haja sido efectivada a respectiva inventariação, arrolamento ou 
classificação, e da natureza ou montante de quaisquer prejuízos, 
perdas ou danos que para o comprador possam decorrer desse 
impedimento.

6. DISPOSIçÕeS VárIAS
6.1. As presentes Condições Gerais para Aquisição de Bens 

poderão ser objecto de alteração, bastando, para o efeito, a sua 
prévia publicação ou afixação no local da realização do leilão, 
antes do início do mesmo.. 

6.2. Para dirimir quaisquer litígios emergentes da execução das 
presentes Condições Gerais para Aquisição de Bens será com-
petente o foro da comarca de Lisboa com expressa renúncia a 
qualquer outro. 

 




