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1 AFONSO (Mestre)
YTINERARIO de Mestre Affonso Colergião mor que foi da India, em tempo do comde visorrei e do 
governador João Dememdonça, da viagem que fez da Imdia por terra a estes Reinos de portugal, por 
mandado do mesmo governador. S.l. [Lisboa]: s.n., s.d. [c.1885]. 

102 pp.; 215 mm. Encadernação simples com lombada em percalina da época; acidez; ex-libris 
de Salema Garção; pequeno corte de traça marginal junto ao festo.

 € 40 - 80

JulgAMOS trAtAr-Se dA priMeirA ediçãO iMpreSSA de uM iMpOrtANtíSSiMO MANuScritO 
que nos dá conta da viagem que Mestre Afonso, médico judeu, realizou entre Ormuz e Lisboa em Maio 
de 1565. A obra foi publicada sem frontispício ou qualquer outra indicação bibliográfica. O catálogo da 
Biblioteca Nacional elenca três exemplares e o respectivo manuscrito. Muito raro.

Mestre Afonso acompanhou o Governador João de Mendonça que havia assumido o cargo após 
o desaparecimento de D. Francisco Coutinho e a chegada de D. Antão de Noronha. Tendo saído de Co-
chim em Fevereiro de 1565, uma tempestade ao largo de Moçambique forçou a sua nau (Santo António) 
a rumar a Ormuz de onde partiu por terra até chegar a Lisboa. Ao contrário da maioria dos viajantes por 
terra da época, Mestre Afonso, optou por uma rota um pouco mais longa, evitando Bassorá que passava 
por uma situação de confusão política e militar.

A obra descreve a chegada do autor a Mascate e Ormuz; os portugueses feitos cativos pelos 
Turcos em Mascate; partida de Ormuz em 25 de Junho de 1565; descrição de vários lugares secundári-
os; dificuldades encontradas na viagem; usos, costumes e trajos; descrição da “nobre e populosa cidade 
Caixão”, produtos; bazares; actividade comercial; ofícios; viagem de Caixão a Tabriz; descrição das ci-
dades de Com, Soltania, Meana, Ardevel, Xamahí, Bacu, Tabriz; descrição de outros lugares, natureza, 
produtos, clima, usos, trajos, monumentos.

 Ӭ Das Relações entre Portugal e a Pérsia, p. 226

2 AlBuQuerQue (Brás de)
COMMENTARIOS do Grande Afonso Dalboquerque, Capitam Geral que foy das Indias Orien-
taes, em tempo do muito poderoso Rey Manuel, o primeiro deste nome. Novamente emendados & 
Acrescentados pelo mesmo Autor, conforme às informações mais certas que agora teve: vão 
repartidos em quatro partes segundo o tempo dos acontecimentos de seus trabalhos. Em Lis-
boa: Impresso por João de Barreira, 1576. 

sessão única
lotes 1 a 200



8

[ ]2, A-Z8, Aa-Mm8, Nn9; [4], 578 pp.; 275 mm. Encadernação moderna inteira de pele, pastas 
decoradas com cercadura dupla de motivos florais e florete a ouro ao centro a ouro; títulos e 
ferros decorativos a ouro na lombada, roda a ouro nas seixas; corte das folhas carminado; fron-
tispício e folha de índice com pequenos restauros marginais; acidez. Bom exemplar.

 € 12.000 - 20.000

rAríSSiMA SeguNdA ediçãO, A MAiS perFeitA e Que Serviu de BASe pArA tOdAS AS ediçõeS 
posteriores, de uma das mais importantes fontes para a vida, acções e política portuguesa após a chegada 
à Índia.

Obra composta por Brás de Albuquerque, filho de Afonso de Albuquerque, a partir das cartas 
enviadas por seu Pai a D. Manuel no decurso do seu governo na Índia. Brás de Albuquerque passou mais 
de três anos a coligir essas cartas. Anotando-as em forma de comentários, pretendeu apenas apresentar 
o período em que o pai servira no Oriente, primeiro como simples capitão e, depois como Governador, 
não usando nenhuma outra fonte senão as cartas enviadas a D. Manuel.

Até finais do século XIX, altura em que apareceram as primeiras edições das Lendas da Índia de 
Gaspar Correia e as próprias Cartas de Afonso de Albuquerque, os Comentários foram uma fonte es-
sencial para a história daquele período e que completavam bastante as obras de Castanheda e de Barros.

Publicada pela primeira vez em 1557, a obra englobava quatro partes, num total de cento e oitenta 
e nove capítulos. Segundo Veríssimo Serrão, “depreende-se da leitura que a matéria não foi tratada com 
a necessária largueza [...]. Mas os erros e omissões que o próprio Brás reconhece, pela limitada perspec-
tiva em que se havia colocado, aconselhavam uma segunda edição, de carácter definitivo, que veio a sair 
dezanove anos mais tarde.” (cf. SERRÃO (1973), p. XIV)

A segunda edição sai então em 1576 e desde então é considerada a mais perfeita, servindo de 
modelo a todas as restantes. Além de várias diferenças no texto, é de salientar o acrescento do epíteto 
“Grande” no título da obra, a descrição da chegada dos ossos do Capitão e da sua deposição no Mosteiro 
da Graça que completa o relato de Damião de Góis e a transferência para o capítulo L da quarta parte 
da genealogia de Albuquerque.

 Ӭ Barbosa v.1, p.26; Anselmo 222; D. Manuel 155; Inocêncio v.1, p.7; SERRÃO, Joaquim Veríssimo, “Prefácio”, 
in Comentários de Afonso de Albuquerque, 5.ª edição conforme a 2.ª edição de 1576, Imprensa Nacional 
Casa da Moeda, Lisboa, 1973

3 AlMeidA (Fialho de)
OS GATOS: Publicação Mensal d’Inquerito á Vida Portugueza. N.º 1, Agosto de 1889 - 2.ª série, 
n.º 3, 25 de Janeiro de 1894. Porto; Lisboa: Casa Editora Alcino Aranha; Livraria Académica, 
1889-1894. 

57 nums. em 6 v.; 185 mm. Encadernação moderna com lombada e cantos em pele; títulos a 
ouro na lombada; apenas ligeiramente aparado à cabeça; corte superior das folhas carminado; 
conserva as capas de brochura.

 € 200 - 400

priMeirA ediçãO. MuitO rArO. títulO Que AdvéM dAS SeMelhANçAS Que O AutOr 
encontra entre o crítico e o gato: «Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e fez o crítico à 
semelhança do gato». De «leitura fascinante» [Dic. Literatura, p. 367], propunha-se analisar a sociedade 
portuguesa do seu tempo. Dirigida a um grande público, cativado por uma grande mordacidade, 
conseguiu larga audiência e contribuiu para a definição do estado de espírito colectivo «que facilitou o 
advento da República» [ibidem]. De muita raridade quando completo, é obra importante e valiosa.

4 AlMeidA (pedro Miguel de, Marquês de Alorna)
INSTRUCÇÃO dada pelo Excellentissimo Marquez de Alorna ao seu successor no Governo deste 
Estado da Índia, o Excellentissimo Marquez de Távora. Goa: Na Typographia do Governo, 1836. 
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[2], 86 pp.; 195 mm. Encadernação com lombada em pele da época; limpo; ligeiramente aparado.
 € 30 - 60

priMeirA ediçãO deSte iMpOrtANte eScritO dO MArQuêS de AlOrNA puBlicAdO pOr 
diligência de Frederico Leão Cabreira e inclui uma primeira parte com o resumo histórico da vida do 
Marquês de Alorna a que se segue a instrução propriamente dita e uma segunda parte com o Resumo 
Histórico dos Sucessos da Campanha que teve lugar nestes Estados da India Portuguesa no fim do anno 
de 1746. Saiu uma segunda edição acrescentada por diligência de Felipe Nery Xavier cerca de 20 anos 
depois. Muito raro. 

 Ӭ Inocêncio, v.6, 383; v.9, 402; v. 17, p. 176

5 ÁlvAreS (Francisco)
HO PRESTE Joam das indias. Verdadeira informaçam das terras do Preste Joam. Segundo vio [et] 
descreveo ho padre Francisco Alvarez capellã del Rey nosso senhor. Agora novame[n]te impresso por 
mandado do dito senhor. [Lisboa]: Luis Rodriguez, 1540. 

A2, B-R8, S6; [2], 136, [6] ff.: il.; 270 mm. Encadernação inteira de pele do século XIX; títulos 
a ouro na lombada em rótulo bordeaux; ferros decorativos na lombada a ouro; duplo filete nas 
pastas a ouro; roda nas seixas a ouro; corte das folhas carminado; frontispício com ligeira perda 
da cercadura devido ao aparo, pequeno restauro reforçando a resistência da folha na margem 
exterior, selo branco de motivo floral não identificado; corte das folhas carminado; limpo.

 € 18.000 - 30.000

priMeirA ediçãO, rAríSSiMA, de uM dOS MAiS FAMOSOS e iMpOrtANteS regiStOS dOS 
contactos realizados pela coroa portuguesa com o famoso reino do Preste João e a primeira informação 
sobre aquele reino. Assim que a obra foi publicada conheceu imediato sucesso, tendo sido traduzida em 
várias línguas europeias.

Em 1514 chegou à corte portuguesa um embaixador, de nome Mateus, com uma proposta de 
aliança entre Portugal e o reino da Etiópia. Mesmo tendo sido considerado por muitos como um impos-
tor, em 1515, D. Manuel preparou uma embaixada chefiada por Duarte Galvão e na qual estava presente 
como capelão o Pe. Francisco Álvares. Tendo esta missão fracassado e após várias tentativas de contacto, 
outra é preparada, desta vez chefiada por Rodrigo de Lima e Jorge de Abreu, que em 1520 finalmente 
alcança o interior do país, regressando à Europa com notícias “verdadeiras” sobre este mítico reino e que 
serão recolhidas pelo Pe. Francisco Álvares nesta sua obra.

A 28 de Abril, a embaixada desembarcou em Arquico, tendo depois entrado na província do Ti-
gré, atravessado a região de Amara e chegando finalmente a Shoa, onde residia o rei. Durante o tempo 
que ali ficou retida, a embaixada acompanhou a corte nas suas diversas digressões, recolhendo várias 
notícias políticas, administrativas, económicas e sociais. Identificaram os produtos de maior valor, como 
o ouro de Damute ou o sal de Corcora e compreenderam que a população era bastante heterogénea, exis-
tindo cristãos, mouros, gentios ou judeus. O Pe. Francisco Álvares registou também vestígios de antigas 
civilizações ou a igreja de Santa Maria de Sião, da qual nos deixa uma descrição detalhada e dos edifícios 
que a rodeavam, bem como de obeliscos, monólitos, etc.

Sendo o primeiro livro europeu dedicado inteiramente à Abissínia, o mito do reino do Preste João 
estava finalmente desfeito, tendo-se confirmado, com as missões subsequentes, o detalhe e rigor com que 
o Pe. Álvares deixou registada a sua extraordinária viagem. É, por isso, uma das mais importantes fontes 
sobre a região.

 Ӭ D. Manuel, 42; Anselmo, 1015; Barbosa, v. 2, p. 101; Brunet, v. 1, c.205; Salvá, 3265; Pinto Matos, p. 15; Samo-
dães, 109; Inocêncio, v.2, p. 328; Encyclopedia of Exploration, A76 (p. 42)

6 AMAdO ( José de Sousa)
HISTORIA DA EGREJA Catholica em Portugal, no Brasil e nas Possessões Portuguezas. Lisboa: 
Na Typographia de G.M. Martins/ Typographia Portugueza/ J.H. Verde, 1870-1879. 
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10 v. em 5; 190 mm. Encadernações com lombada e cantos em pele muito cansadas; conserva as 
capas de brochura de todos os volumes; ligeiramente aparado.

 € 150 - 300

NOve tOMOS eM dez vOluMeS, SeNdO Que tOMO Sete Se eNcONtrA divididO eM dOiS 
volumes, respectivamente primeira e segunda parte. Tomo I: Historia da Egreja Catholica em Portugal, 
no Brasil e nas Possessões Portuguezas; Tomo II: Historia da Egreja Catholica em Portugal, desde 
Flavio Recaredo até ao Conde D. Henrique; Tomo III: Historia da Egreja Catholica em Portugal, 
desde o Conde D. Henrique até Sancho I; Tomo IV: Historia da Egreja Catholica em Portugal, desde o 
Reinado de D. Affonso II até ao de D. Diniz; Tomo V: Historia da Egreja Catholica em Portugal, desde 
o Papa Benedicto XII, e D. Affonso IV, até ao Pontificado de Martinho V, e fim do Reinado de D. João 
I; Tomo VI: Historia da Egreja Catholica em Portugal, desde Eugenio IV - 1431, até Alexandre VI -1503; 
Tomo VII, primeira parte: Historia da Egreja Catholica em Portugal e Dominios na Africa, America, 
Asia e Australia desde Pio III 1503, até Leão XI 1605; Tomo VII, segunda parte: Historia da Egreja 
Catholica em Portugal e Dominios na Africa, America, Asia e Australia desde Pio III 1503, até 1605; 
Tomo VIII: Historia da Egreja Catholica em Portugal e Padroado da Coroa Portugueza no Oriente 
Imperio do Japão; Tomo IX: Historia da Egreja Catholica em Portugal e Padroado da Coroa Portugueza 
no Oriente Imperio do Japão. Muito raro.

7 [AMArAl (Melchior estacio do)]
TRATADO das Batalhas e Successos do Galeão Santiago com os Olandezes na Ilha de Santa Elena 
e da Nao Chagas com os Inglezes entre as Ilhas dos Açores. Ambas Capitanias da Carreira da India; 
e da causa, e desastres, porque em vinte annos se perderão trinta e oito Naos della. S.l.: S.n., s.d. [séc. 
XVIII]. 

A-L4 [1 br.]; 86, [2 br.] pp.; 200 mm. Desencadernado; capa em papel decorado; corte das fo-
lhas carminado; limpo.

 € 50 - 100

ediçãO NãO reFeridA pOr NeNhuMA dAS BiBliOgrAFiAS cONSultAdAS, prOvAvelMeNte 
inserida no conjunto de reimpressões realizadas no século XVIII das relações de naufrágios de navios 
portugueses e que Inocêncio descreve com algum detalhe alguns deles. A obra parece ter sido publicada 
originalmente em 1604 e impressa por António Alvares. Segundo a descrição de Inocêncio esta relação 
deveria ter 64 páginas, correspondendo até à 43 as batalhas do galeão Santiago e as restantes da nau 
Chagas. A obra presente, ausente de frontispício ou qualquer outro fólio preliminar, possui 86 pp. de 
texto. Sabemos também que este texto foi reimpresso na colecção organizada por Gomes de Brito em 
1735, correspondendo às pp. 437-538 do segundo volume da sua compilação.

A obra descreve na primeira parte o destino de uma frota de nove embarcações, assaltada pelos 
Holandeses ao largo de Santa Helena. Ao fim de dois dias de batalha a frota sucumbiu, tendo os prisio-
neiros sido levados primeiro para a ilha de Fernão de Noronha e depois para o Brasil, regressando daí a 
Portugal. Edição desconhecida, muito rara.

 Ӭ Inocêncio, v. 6, p. 179; v. 17, p. 84; BdM2, v.1, p. 32

8 ANdrAde ( Jacinto Freire de)
VIDA de D. João de Castro, Quarto Viso-Rey da Índia. Escrita por Jacinto Freire de Andrade, im-
pressa conforme a primeira edição de 1651. Ajuntão-se algumas breves notas auctorizadas com docu-
mentos originaes e inéditos por D. Fr. Francisco de S. Luiz. Lisboa: Na Typographia [da Academia 
das Sciencias], 1835. 
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retrato, [4], 514, [6] pp., 1 grav.: il.; 210 mm. Bonito exemplar; encadernação inteira de chagrin 
grená, decorada com duplo filete a ouro nas pastas e ferros e títulos a ouro na lombada; corte 
superior das folhas carminado e restante corte pintado; pequena acidez.

 € 50 - 100

rArA e MuitO eStiMAdA ediçãO Que Merece deStAQue de eNtre AS MuitAS Que Se 
publicaram depois da primeira em 1651. Obra muito popular, conheceu inúmeras edições ao longo do 
tempo. Esta destaca-se pelo suplemento com notas de Fr. Francisco de S. Luís, Bispo de Coimbra, 
realizadas a partir de duas colecções de epistolografia dirigida a D. João de Castro e a seu filho D. Álvaro 
de Castro, com cartas de D. João III, D. Catarina, infante D. Luís, cardeal-infante D. Henrique e por 
“alguns principes, e senhores do oriente, pelos capitães das fortalezas dos estados portuguezes da Ásia, 
pelas camaras, veadores da fazenda, fidalgos, e outras pessoas que ali servião a elRei no tempo do governo 
de D. João de Castro.”

 Ӭ Inocêncio, v.3, p. 240

9 ANJOS (Fr. luis dos)
IARDIM DE PORTVGAL em que se da Noticia de alguas Sanctas, & outras molheres illustres em 
virtude. as quais nascerão, ou viuerão, ou estão sepultadas neste Reino, & suas cõquistas. Recopilado 
nouamente de varios, & graues Autores, pello Padre Doutor [...]. Coimbra: em casa de Nicolao 
Carvalho, 1626. 

8.º, +8, A-Z, Aa-Qq8, *4; [16]-624-[8] pp.; 195 mm. Encadernação modesta com lombada em 
pele; frontispício com um pequeno restauro marginal; acidez; corte das folhas carminado.

 € 100 - 200

NAturAl dA cidAde dO pOrtO, Fr. luíS dOS ANJOS prOFeSSOu A OrdeM de SANtO 
Agostinho ainda adolescente e tornou-se Cronista da sua província depois de ter efectuado vários 
estudos nos arquivos da Ordem noutros países. A obra foi impressa postumamente por diligência de Fr. 
António da Purificação, e dá pequenos dados biográficos sobre várias mulheres portuguesas.

 Ӭ Samodães, 156; Barbosa, v.3, 56; Inocêncio, v.5, 209

10 ANJOS (Fr. Manuel dos)
HISTORIA Universal, em que se descrevem os Imperios, Monarchias, Reynos, & Provincias do 
mundo, com muitas cousas notaveis, que ha nelle. Copiada de diversos authores, Chronistas approva-
dos, & authenticos Geographos. Em Coimbra: Na Officina de Manoel Dias, 1652. 

8.º; []4, ¶¶8, A-Z8, Aa-Hh8, Ii3; [24]-502 pp.; 200 mm. Encadernação da época inteira de 
pergaminho, cansada; acidez.

 € 150 - 300

pArece trAtAr-Se dA SeguNdA ediçãO dO Que é, SeguNdO iNOcêNciO, A priMeirA OBrA 
do seu género publicada em Portugal. Dividido em três livros, este trabalho trata em cada um deles a 
história da Europa, Ásia e África. Inocêncio indica uma edição tendo sido publicada em 1651, mas não 
fazendo referência à presente. Pinto de Matos refere as duas edições, de 1651 e 1652, mas parece não ter 
visto, pelo menos a de 1652 pois a colacção que apresenta está errada. Por outro lado, José dos Santos, 
afirma que esta edição é “tida como primeira”.

 Ӭ Inocêncio, v.5, p. 356; Pinto Matos, p. 30; Samodães, 157

11 ANNAES Maritimos e Coloniaes. Publicação Mensal Redigida sob a direcção da Associação 
Marítima Colonial. - N.1 (Nov 1840) - 6.a série, parte não oficial, n.4 (1846). Lisboa: Na Im-
prensa Nacional, 1840-1846. 
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10 séries em 7 v.: il.; 210 mm. Bonito exemplar; limpo; encadernações uniformes modernas em 
percalina com títulos a ouro em rótulos azuis na lombada; ligeiramente aparado.

 € 200 - 400

cOlecçãO cOMpletA. MuitO rArO. iNtereSSANtíSSiMO periódicO puBlicAdO pelA 
Associação Marítima Colonial.

Legalizada por carta Régia de D. Maria II em Novembro de 1839, a Associação Marítima Co-
lonial foi criada no período que se segue à Revolução de Setembro de 1836 por um grupo de oficiais da 
Armada e tinha como objectivo investigar o estado dos estabelecimentos ultramarinos, prescrutar as 
causas da declinação rápida da Marinha mercantil, evidenciar a necessidade de uma educação marítima 
ou indagar a possibilidade de novas relações comerciais (cf. Estatutos da Associação Marítima).

Nos Anais Marítimos e Coloniais, publicação da responsabilidade da Associação, priviligiaram-
se os temas relacionados com a memória dos descobrimentos portugueses e a tese da prioridade portu-
guesa relativamente às navegações de outros povos europeus. Divulgavam-se as teses do Cardeal Saraiva 
ou do Visconde de Santarém sobre este problema e o próprio presidente da Associação se envolveu, 
insistindo na necessidade de não se esquecerem os territórios ultramarinos e de os valorizar através da 
Marinha. Publicaram-se também artigos sobre as viagens portuguesas à América do Norte. Finalmente, 
foram impressos pela primeira vez numerosos documentos inéditos existentes na Torre do Tombo refe-
rentes à presença portuguesa nas regiões ultramarinas, entre os quais cartas de navegadores portugueses 
dirigidas aos monarcas. (cf. Matos, Sérgio Campos; Santos, Luís Aguiar, “A marinha e a cultura histórica 
em Portugal: entre tradição e modernidade (séculos XIX e XX)” in Revista de História das Ideias, vol. 29 
(2008), Coimbra, Instituto de História e Teoria das Ideias, 2008, pp. 440-441).

De entre os inumeros artigos publicados, destacamos apenas alguns, descriminados por série: 
1.ª série: Memória sobre a civilização da África; Memórias sobre as ilhas de Solor e Timor; Prioridade 
das descobertas feitas pelos portugueses nas costas orientais da América do Norte; 2.ª série: Acercada 
Chronica da conquista de Guiné e da Memória do Sr. Visconde de Santarém; Farois, Navegação a vapor 
em Inglaterra; memória sobre as principais causas da decadência dos portugueses na Ásia; memória 
descritiva das possessões portuguesas na Ásia; Tratado para a abolição do tráfico da escravatura entre 
Portugal e Inglaterra; 3.ª série: Documentos ultramarinos sobre Macau, Timor, Solor e Cabo Verde; 
documentos inéditos para a história das descobertas, navegações e conquistas dos Portugueses; Explo-
rações dos Portugueses no interior de África meridional; 4.ª série: Descrições da Baía de Mossamedes 
e da Capitania de Benguela; Explorações dos Portugueses no Sertão de África Meridional; Mapas das 
possessões portuguesas impressos em Londres; Memórias da Ásia, Descritiva das Possessões Portugue-
sas na Ásia e sobre a Defesa do Porto de Lisboa; Viagens por terra da Índia a Portugal em 1565; 5.ª série: 
Explorações dos Portugueses no sertão de África Meridional; Memórias acerca do descobrimento das 
terras do Preste João das Índias, sobre o descobrimento, posse e conquista do Congo pelos portugueses; 
Regimentos do século XVI; 6.ª série: Documentos inéditos; Descrição Topográfica da Baía do Lobito; 
topografia médica da Província de Moçambique; Memória sobre os Sertões e Costa ao Sul de Benguela; 
Memória sobre o presidio de Pungo-Andongo. De notar também que alguns artigos vêm ilustrados 
com gravuras impressas à parte, algumas delas desdobráveis e por vezes coloridas.A partir da 3.ª série o 
periódico passou a publicar dois fascículos por cada número, dividindo a série em Parte Oficial e Parte 
não Oficial, a que correspondiam os documentos oficiais publicados pelo Estado referentes à Marinha e 
os artigos históricos e científicos de autoria diversa, respectivamente. Deste modo o periódico completo 
é composto por um total de dez séries como se descreve: 1.ª; 2.ª; 3.ª Parte Oficial; 3.ª Parte não Oficial; 
4.ª Parte Oficial; 4.ª Parte não Oficial; 5.ª Parte Oficial; 5.ª Parte não Oficial; 6.ª Parte Oficial; 6.ª Parte 
não Oficial.

 Ӭ Inocêncio, v.1, p. 72; Matos, Sérgio Campos; Santos, Luís Aguiar, “A marinha e a cultura histórica em Portu-
gal: entre tradição e modernidade (séculos XIX e XX)” in Revista de História das Ideias, vol. 29 (2008), 
Coimbra, Instituto de História e Teoria das Ideias, 2008, pp. 431-468
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12 MANuScritO - s. Xvii a XiX
ARQUIVO HISTÓRICO. s. XVII a XIX.  

 € 2.000 - 3.000

iMpOrtANtíSSiMO AcervO dOcuMeNtAl cOM ceNteNAS de dOcuMeNtOS MANuScritOS 
respeitantes a património, propriedades, bens rústicos e urbanos pertencentes à família da Casa do Poço 
e Paço de Gominhães.

O arquivo contém variadíssimos documentos legais, testamentos, inventário de bens, heranças, 
sentenças públicas, pública forma, certidões de venda, procurações, entre outros que cobrem três séculos 
de presença histórica desta família no território nacional. Integra ainda importante registo epistolográ-
fico dirigido aos vários proprietários ao longo destes séculos, a respeito dos negócios com descrição 
detalhada das várias transacções, arrendamentos, proventos de várias propriedades e imóveis.

Constitui este acervo um dos raros casos de património documental a necessitar de ulterior análise 
e investigação para melhor compreender a história administrativa, económica e social deste período no 
que em particular diz respeito às casas senhoriais do Morgado da Casa do Poço e Paço de Gominhães.

Múltiplas referências a outras famílias nobres portuguesas com quem esta casa mantinha rela-
ções de proximidade e com quem foram concretizados vários negócios e transacções de propriedades e 
imobiliário.

13 ARTIGOS (Os) das Sysas Destes regnos. Lisboa: Hermão de Campos, 1512. 

[]4, b-l6, A3; [1], LXIII, [3] ff.; 270 mm. Encadernação inteira de pele do século XIX em caixa 
inteira de pele decorada a seco nas pastas e com títulos a ouro na lombada; corte das folhas 
carminado; frontispício totalmente reconstruído, tendo apenas as manchas tipográficas cor-
respondentes originais; notas manuscritas coevas nas margens; último fólio de erratas com 
restauro marginal; carimbo a óleo de posse do Conde de Azevedo, sendo o mesmo exemplar 
vendido no importante leilão organizado por José dos Santos.

 € 6.000 - 10.000

priMeirA ediçãO, rAríSSiMA deSte iMpOrtANte diplOMA pArA A ecONOMiA pOrtugueSA. 
As Sisas eram um imposto indirecto que recaía sobre as mercadorias que entravam em contrato de 
compra, venda e troca. Aparecendo inicialmente como imposto municipal extraordinário para socorrer a 
despesas, 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 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 (Dic. Hist. Port., VI, p. 1).

No contexto da reforma do Estado empreendida por D. Manuel de reforma do Estado, publica-
se este novo códice que regula tal imposto. A segunda vez que foram impressos estes Artigos das Sizas 
foi em 1542, por Germão Galharde. Inocêncio nunca conheceu exemplar da primeira edição, chegando 
mesmo a duvidar da sua existência, correcção apenas feita por Brito Aranha nos suplementos ao Di-
cionário. D. Manuel também não possuía exemplar, tendo apenas na sua colecção o exemplar da segunda 
de Germão Galharde.

 Ӭ Inocêncio, v. 20, p. 276 (para outras edições v.1, p. 309 e v. 8, p. 331); Samodães, 210; Anselmo, 437.

14 AulNOY (condessa de)
RELATION du Voyage d’Espagne. A la Haye: Chez Henri van Bulderen, 1691. 

3 v.; A-G12, H9, A-G12, H5, A-I12, K7; 186 pp., 178 pp., 229 pp.; 140 mm. Encadernações mo-
dernas inteira de pele.

 € 200 - 400
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SeguNdA ediçãO, dO MeSMO ANO dA priMeirA iMpreSSA eM pAriS, deStA deScriçãO de 
Espanha. Mais do que um relato de viagem, trata-se de uma descrição dos usos, costumes, privilégios, 
inquisição, etc. obtido a partir de outras fontes. Raro.

 Ӭ Palau, 19549

15 AYAlA (Frederico diniz d’)
GOA Antiga e Moderna. isboa: Typographia do Jornal do Commercio, 1888. 

[10], VI, 276 pp.; 205 mm. Encadernação da época com lombada em pele; títulos a ouro na 
lombada; aparado; acidez.

 € 20 - 40

eStudO SOBre gOA, cOM NOtAS SOBre AS SuAS cArActeríSticAS geOgrÁFicAS, 
etnográficas, etnográficas, históricas com capítulos sobre Afonso de Albuquerque e a conquista de Goa, 
a conjuração de 1787 ou sobre o exército goês. Raro.

16 BAillY (M.)
HISTOIRE de L’Astronomie Ancienne,depuis la Fondation de l ’École d’Alexandrie, jusquá l ’époque 
de M.D.CC. XXX. Nouvelle Édition. Paris: Chez de Bure, 1785. 

3 v., xvi, 728 pp., 13 est.; [4], 752 pp., 5 est.; [4], 416 pp.: il.; 265 mm. Encadernações da época com 
lombada em pele; ferro a ouro nas pastas com a inscrição “Lycée de Rennes, Prix donné par la 
Ville”; limpo.

 € 200 - 400

BOA ediçãO dA OBrA clÁSSicA de BAillY, iMpOrtANte AStróNOMO e MAteMÁticO FrANcêS 
que dedicou grande parte do seu estudo à história da ciência, tendo publicado estas obras que tratam da 
astronomia desde a antiguidade até ao seu tempo. Muito raro e importante. Brunet afirma “on préfere la 
seconde édition, parce qu’elle contient des augmentations”. 

 Ӭ Brunet, v.1, c. 615

17 BAlBi (Adrien)
VARIÉTÉS Politico-Statistiques sur le Monarchie Portugaise. Paris: Chez Rey et Gravier, 1822. 

xvi, 232, [2] pp., 7 ff.; 215 mm. Encadernação inteira de pele da época; ligeira acidez.
 € 20 - 40

rArO.

18 BAlSeMãO (eduardo Augusto de Sá Nogueira pinto de)
OS PORTUGUEZES NO ORIENTE: Feitos Gloriosos Praticados pelos Portuguezes no Oriente. 
 Nova Goa: Imprensa Nacional, [1882?]. 

3 v. em 1.; 185 mm. Encadernação com lombada em pele da época; ligeiramente aparado; sem 
capas.

 € 50 - 100

cONJuNtO de ArtigOS SOBre OS AcONteciMeNtOS e AS perSONAlidAdeS MAiS 
importantes durante a presença portuguesa no Oriente.  Raro e procurado.
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19 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 Magestade, duas 
vezes Viso-Rey, e Capitão General do Estado da Índia. Lisboa: Na Offic. de António Isidoro da 
Fonseca, 1743. 

4.º; []2, A-R4; [4], 124, [10], [2 br.]; 210 mm. Encadernação inteira de pele moderna, um pouco 
cansada nos cantos; rótulo recente em pele grená com títulos a ouro na lombada; pastas deco-
radas com cercadura a seco, tendo nos cantos um ferro de motivos florais. Exemplar apenas 
com o título “Paralello entre D. Henrique de Menezes, Governador da India, e seu quinto neto 
o Marquez do Louriçal, Viso Rey do mesmo Estado” daqueles que costumam estar apensos.

 € 50 - 80

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).

Segundo Inocêncio, costuma vir junto a esta obra os seguintes títulos: ‘Paralello entre D. Hen-
rique 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 Filoso-
fia Moral, transformada em Panegyrico do [...] Senhor D. Luiz Carlos de Menezes’ pelo Pe. Manuel 
Caetano de Sousa. Raro.

 Ӭ Inocêncio, v.4, p. 263

20 BArretO ( João Franco)
RELAÇAM da Viagem que a França, Fizeram Francisco de Mello, Monteiro Mór do Reyno, & o 
Doutor António Coelho de Carvalho, indo por Embaixadores extraordinarios do muito Alto, & muito 
Poderoso Rey, & Senhor nosso, Dom Ioam o IV. de gloriosa memoria, ao muito Alto, & muito Poderoso 
Rey de França Luis XIII cognominado o Justo, este presente anno de 1641. Em Lisboa: Na Officina 
de Lourenço de Anveres, 1642. 

[]2, A-H8; [4], 128 pp.; 200 mm. Encadernação inteira de chagrin moderna, decorada a ouro 
com duplo filete e cercadura de motivos florais nas pastas; títulos e ferros a ouro na lombada 
com casas fechadas e roda de motivos florais nas seixas; corte das folhas carminado; restauro 
no frontispício.

 € 150 - 300

priMeirA ediçãO. rAríSSiMA. MuitO iMpOrtANte dOcuMeNtO pArA O períOdO dA 
restauração da independência em 1640. Esta obra é o relato da embaixada que D. João IV enviou à corte 
francesa e que culminou com a assinatura de um tratado de aliança com aquele país assinado a 1 de 
Junho de 1641. Foram enviados como embaixadores Francisco de Melo e António Coelho de Carvalho 
que chegaram a Paris a 25 de Março de 1641, tendo negociado com o cardeal Richelieu as condições do 
tratado de aliança. 

 Ӭ Inocêncio, v.3, p. 379; Inocêncio, v. 10, p. 264; Barbosa, v.2, p. 664; Samodães, 1292

21 BAtutA (Abu Abdullah Mohammed ibn)
VIAGENS EXTENSAS e Dilatadas do Celebre Arabe Abu-Abdallah mais conhecido pelo nome de 
Ben-Batuta. Traduzidas por José de Santo Antonio Moura. Lisboa: Na Typografia da Aca-
demia, 1840-1855. 
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2 v.; [4], VIII, 534, [4] pp.; [4], VIII, 446 pp.; 220 mm. Belíssimo exemplar. Encadernações mo-
dernas inteiras de pele, títulos a ouro nas lombadas; apenas ligeiramente aparado à cabeça com 
o corte das folhas carminado; assinatura de posse.

 € 80 - 150

priMeirA ediçãO pOrtugueSA e uMA dAS priMeirAS ediçõeS dAS FAMOSAS viAgeNS de iBN 
Batuta, também conhecido por Ben-Batuta (1304-1368/69), que descrevem cerca de 40 anos de viagens 
realizadas pelo explorador árabe. Natural de Tanger, decidiu durante uma peregrinação a Meca, alargar 
a sua viagem por todo o mundo islâmico, tornando-se num dos mais espantosos viajantes árabes, 
estimando-se que tenha percorrido cerca de 120.000 Km. De forma muito resumida, as viagens de Ibn 
Batuta passaram pelo Egipto, Síria, provincias do império Grego, Tartaria, Pérsia, Índia e China, esteve 
em Espanha na Andaluzia de onde regressou a África para, finalmente em 1354, passar a Fez onde passou 
o resto da sua vida a ditar as suas memórias de viagem ao secretário real Ibn Juzayyat Fez.

Durante muito tempo apenas se conheceram pequenos extractos da obra de Ibn Batuta, a partir 
de um manuscrito conservado na biblioteca de Gotha. Em 1829, Samuel Lee publicou uma tradução 
mais completa do texto a partir de três resumos existentes em Cambridge e só em 1853 a obra conheceu 
uma edição completa a partir de vários manuscritos encontrados durante a ocupação francesa na Algéria. 
Essa edição francesa foi publicada apenas em 1853 e a tradução e notas da responsabilidade de Charles 
Defrémery e Beniamino Sanguinetti. Segundo nos indica o tradutor para língua portuguesa, o manus-
crito que utilizou para a sua tradução foi adquirido em 1797 em Fez. Este seu manuscrito “foi copiado de 
outro escrito por Mohammed, Ben Mohammed, Ben Ahamad, Ben Jazi, Alcalbi, Granatense, contem-
porâneo e amigo de Ibn Batuta, sendo o seu copista o autor do preambulo”. 

 Ӭ Inocêncio, 4, 241; Enciclopedia of Exploration, p. 97 (B47)

22 BeAuMONt (Marchant de)
BEUTÉS de l ’Histoire de la Chine, du Japon et des Tartares. Ou Tableau des principauz événemens 
de l ’Histoire de ces peuples, belles Actions et Maximes de leurs Grands Hommes et de leurs Sages; 
Traits singuliers de vertu et de piété filiale; Notions sur le Gouvernement, la Religion, les Moeurs, les 
Usages, les Sciences, les Arts et le COmmerce de ces pays. Paris: A La Librairie d’Éducation d’Alexis 
Eymery, 1818.

2 v.; 8, 436 pp., [4], 480 pp., 9 [de 12] estampas: il.; 175 mm. Encadernações inteiras de pele da 
época; corte das folhas pintado; acidez; cortes de traça marginais.

 € 80 - 150

iNtereSSANte e curiOSA puBlicAçãO Que deScreve cOM detAlhe OS uSOS e cOStuMeS, 
formas de governo, religião, economia e história dos povos da China e Japão. Ilustrado com gravuras 
impressas à parte a negro. Raro.

23 BerMudez (d. João)
BREVE RELAÇÃO DA EMBAIXADA que o Patriarcha D. João Bermudez trouxe do Imperador 
da Ethiópia chamado vulgarmente Preste João. Publicada pela Academia das Sciencias de Lisboa, 
conforme a edição de 1565. Lisboa: Na Typographia da mesma Academia, 1875. 

VI, 128 pp., 1 est.: il.; 220 mm. Encadernação moderna inteira de pele; títulos a ouro na lom-
bada; cercadura a ouro nas pastas; conserva as capas de brochura; limpo.

 € 50 - 100

reediçãO deSte dOcuMeNtO Que deScreve A eMBAiXAdA dO iMperAdOr dAS terrAS dO 
Preste João enviada a D. João III em 1531. A obra foi impressa pela primeira vez em 1565, em Lisboa por 
Francisco Correia.

D. João de Bermudez é um dos personagens mais interessantes e curiosos das várias embaixadas 
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que no início do s. XVI foram enviadas para estabelecer contacto com o reino do Preste João. Integrado 
na embaixada de Rui de Lima que havia sido enviado para encontrar Pero da Covilhã em 1520, João de 
Bermudes permaneceu na Etiópia depois da partida da embaixada em 1526, auto-denominando-se Patri-
arca da Igreja da Etiópia. Tentou chegar a Lisboa a pedido do soberano etíope para obter uma armada de 
defesa em socorro daquele território, alvo de ataques por parte de Ahmad Gran, mas acabou capturado 
pelos turcos que, antes de o libertarem, cortaram-lhe uma parte da língua.

Em Lisboa, alegou que o líder da Igreja da Etiópia o havia consagrado como seu sucessor, que o 
imperador o havia enviado para se submeter a Roma e que o papa o havia consagrado Patriarca de Ale-
xandria. A história que é contada neste pequeno relato é, em conjunto com o testemunho do Pe. Fran-
cisco Alvares, um valioso e importante documento sobre a presença portuguesa na Etiópia. Muito raro.

 Ӭ Enciclopaedia of Exploration, v.1, p. 111 [B79]

24 BerthOud (Ferdinand)
L’ ART de Conduire et de Régler les Pendules et les Montres. A l ’ usage de ceux qui n’ont aucune con-
noissance d’Horlogerie. A Paris: Chez l’Auteur, Michel Lambert, 1759. 

a8, A-F alternadamente de 8 e 4, G4; xvi, 78, [2] pp., 4 gravs.: il.; 130 mm. Encadernação mo-
derna inteira de pele; corte das folhas carminado.

 € 150 - 300

priMeirA ediçãO dA priMeirA OBrA de FerdiNANd BerthOud (1727-1807). eSte céleBre 
tratado de relojoaria conheceu um notável sucesso no seu tempo, tendo-se publicado seis edições de 1759 
a 1836, sem contar com as traduções para alemão e italiano. No final do volume estão quatro estampas 
desdobráveis finamente gravadas por Choffar que representam diversos mecanismo e peças de relojoaria. 
Berthaoud foi o primeiro relojoeiro francês a apresentar um cronómetro suficientemente preciso para 
servir à navegação, o que permitiu à marinha francesa recuperar do extraordinário atraso que tinha em 
relação à marinha inglesa. Autor de excelentes obras sobre o assunto, foi nomeado relojoeiro do Rei em 
1773. Muito raro.

25 BOttO (António)
CANÇÕES. Lisboa: Imprensa Libanio da Silva, 1921. 

1 v.; 230 mm. Belíssimo exemplar; encadernação inteira de chagrin azul, ricamente decorada a 
ouro e a seco nas lombadas, pastas e seixas, assinada por Vitor Santos; corte superior das folhas 
carminado; conserva as capas de brochura.

€ 300 - 600

priMeirA ediçãO.  MuitO rArA. OBrA MArcANte NO pANOrAMA dA literAturA pOrtugueSA 
pelo seu canto ao amor homosexual e a beleza masculina, facto que acontece pela primeira vez na literatura 
portuguesa. Esta primeira edição foi relativamente ignorada pela imprensa, mas após a publicação da 
segunda edição um ano depois, gera-se o escândalo que tem como corolário a proibição da obra por 
ordem do Governo e que envolveu alguns dos mais destacados nomes da literatura portuguesa como 
Fernando Pessoa, José Régio ou Raul Leal. É, por tudo isto, um marco importantíssimo na história da 
poesia e da literatura portuguesa.

 Ӭ Biblos, v. 1, c728

26 BOYle (robert)
THE ORIGINE of Formes and Qualities, (According to the Corpuscular Philosophy). Illustrated by 
Considerations and Experiments. (Written formely by way of Notes upon an Essay about Ni-
tre). The Second Edition, augmented by a Discourse of Subordinate Formes. Oxford: Printed 
by H. Hall, 1667. 
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a3, b8, B-F8, []1, G-T8, V4, *5, X-Z8, Aa8, Bb2; [32], 364 pp., [1] ff. entre os fólios F8 e G1; 190 
mm. Encadernação moderna em pergaminho; acidez.

 € 100 - 200

SeguNdA ediçãO. rArO. puBlicAdA pelA priMeirA vez uM ANO ANteS, A OBrA é uMA 
continuação do seu trabalho demonstrando que a redução da pressão do ar poderia levar à formação de 
bolhas em tecido vivo. A descrição inclusa no volume de uma víbora num lugar em vácuo foi a primeira 
que registou as consequências da descompressão.

Robert Boyle foi um naturalista, físico e inventor, tido como um dos fundadores da química mo-
derna e um dos pioneiros no método experimental moderno. É conhecido pela lei de Boyle que descreve 
a relação inversamente proporcional entre a pressão absoluta e o volume de um gás se a temperatura se 
mantiver constante num sistema fechado.

27 BrANcO (Manoel Bernardes)
PORTUGAL e os Estrangeiros. Obra dividida em Quatro partes [...], adornada de nove Retra-
tos. Estudos de Manoel Bernardes Branco. Lisboa: Livraria de A. M. Pereira, 1879-1894. 

5 v. em 4; 240 mm. Encadernações modernas com lombada e cantos em pele; ligeiramente 
aparado; limpo; o 5.º volume não possui frontispício.

 € 100 - 200

rArO e iMpOrtANte eStudO BiBliOgrÁFicO SOBre OS AutOreS eStrANgeirOS Que 
escreveram sobre Portugal, constituindo ainda hoje uma fonte fundamental a todos quantos se dedicam 
ao estudo do assunto. 

 Ӭ Inocêncio, v. 16, p. 138

28 BrANdãO (tomaz pinto)
PINTO Renascido, empennado, e desempennado. Primeiro voo dirigido ao Excellentissimo Senhor 
Dom Luiz Joze Leonardo de Castro Noronha Ataíde e Sousa, Undecimo Conde de Monsanto. Lisboa 
Occidental: Na Officina da Musica, 1732. 

8.º;*-**8, B-Z8, Aa-Nn8, Oo3; retrato, [28], 568, [2 br.] pp.; 210 mm. Encadernação inteira de 
pele da época; rótulos novos com títulos a ouro na lombada; lombada com ligeira perda à ca-
beça; corte das folhas carminado; limpo.

 € 40 - 80

priMeirA ediçãO. tOMÁS piNtO BrANdãO FOi AutOr eStiMAdO NA SuA épOcA, 
principalmente pelos seus sonetos como nos atesta Inocêncio. José Agostinho de Macedo chegou mesmo 
a afirmar «que em todo o exercito sonetario, isto é, entre a multidão immensa de sonetos produzidos 
pelos poetas italianos, hespanhoes e portuguezes, elle não conhecia se não um, completamente acabado 
segundo as suas infinitas e impertinentissimas regras, e era o de Thomás Pinto Brandão.» (Inoc., VII, 
354). Raro. 

 Ӭ Inocêncio, v.7, p. 354; Barbosa v.3, 747; BdM, v.1, 120

29 BREVE Noticia que se dá ao Publico para Consolação dos Portuguezes, dos successos, que acontecerão 
no Estado da Nossa India desde o mez de Janeiro de 1759, até o de 1760. Lisboa: Na Officina de Pe-
dro Ferreira, 1760. 

§3, A-C4; [6], 22, [2 br.] pp.; 190 mm. Brochado, cosido a uma capa de cartão antiga, tendo o 
título manuscrito na capa anterior; ex-libris de Ávila Perez; acidez.

 € 30 - 60
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rArO FOlhetO Que dÁ cONtA dOS priNcipAiS AcONteciMeNtOS NA íNdiA pOrtugueSA NO 
tempo em que era governador e Vice-Rei Manuel de Saldanha de Albuquerque e Castro, 1.º Conde da 
Ega, responsável pela manutenção da paz com o império Marata. Além da descrição de vários combates, 
tem no final o texto do tratado final de paz. Raro.

30 BREVE RELAÇAM das Christandades que os Religiosos de N. Padre Sancto Agostinho tem a sua 
conta nas partes do Oriente, & do fruyto que nellas se faz, tirada principalmante das cartas que nestes 
annos de lá se escrevem; em que se contem cousas muy notaveis. Em Lisboa: Por António Alvarez, 
1630. 

A-K8, L4; 84 ff.; 140 mm. Magnífico exemplar, muito limpo, encadernado inteira de pergami-
nho da época; guardas novas e títulos manuscritos modernos na lombada; limpo.

 € 800 - 1.500

priMeirA e úNicA ediçãO de uMA eSpANtOSA OBrA Que trAtA dA preSeNçA dOS 
missionários Agostinhos no Oriente. Publicada sem nome de autor, Inocêncio, seguindo Figaniére na 
sua Biblioteca História, atribui-a ao Fr. Domingos do Espírito Santo. É, no entanto, dúbia a atribuição. 
Inocêncio afirma que a justificação dada por Figaniére é suficiente, mas esta é dada da seguinte forma: 
«O Abade de Sever não deu notícia d’esta obra que, segundo vimos de uma cota de mão, exarada de um 
dos ditos exemplares [que Figaniére conheceu], é certamente do autor designado.»

Seja como fôr, na verdade a obra é uma compilação de vários textos relacionados com a missio-
nação no Oriente da Ordem de Santo Agostinho. Muitas vezes secundarizada pelo papel desempenhado 
pela Companhia de Jesus, a Ordem de Santo Agostinho teve um papel importantíssimo na missionação 
no oriente. Ainda que muito resumida, esta compilação de textos inclui informações sobre a presença da 
Ordem na China, Malaca, Bengala, Ceilão, Sinde, Melinde e Mombaça, Arábia, Bassorá, Pérsia, Ilha de 
Goa e Gorgistão (Geórgia), sendo os textos referentes aos últimos quatro locais os mais extensos.

É ainda de referir a publicação, a partir do fólio 46, de um importante texto de Fr. Apolinário 
dos Anjos, intitulado “Da Gloriosa Morte, que a Sereníssima Raynha Gatiuanda Dedopoli padeceo em 
Xirás Metropoli da Persia per mandado de Xá Abbas Rey della no anno de seiscentos & vinte & quatro, 
a vinte & dous de Setembro”. Este texto é o testemunho ocular do que aconteceu à raínha da Geórgia, 
Ketevan, que morreu às mãos do Xá Abbas I da Pérsia após uma tentativa de contacto diplomático entre 
o reino da Geórgia e a império Persa. Robert Gulbenkian publicou o manuscrito deste texto existente 
no Arquivo Nacional da Torre do Tombo (Livraria, Ms. no. 731, fls 428 a 438) e que difere um pouco 
da presente edição. O manuscrito da Torre do Tombo data de cerca de 1627 e inclui-se num volume 
com o título “PRIMEIRA PARTE DA CRÓNICA E RELAÇÃO DO PRINCÍPIO QUE TEVE 
A CONGREGAÇÃO DA ORDEM DE SANTO AGOSTINHO NAS ÍNDIAS ORIENTAIS”. 
Importa referir que foi após este episódio que a Ordem se conseguiu estabelecer naquele território. (cf. 
FLANNERY, John M., The Mission of the Portuguese Augustinians to Persia and Beyond (1602-1747), 
Brill, Leiden, 2013, p. 197 e segs)

 Ӭ Inocêncio, v.2, p. 186; Figaniére, 1447; Das Relações entre Portugal e a Pérsia, p. 308

31 BritO (Bernardo gomes de)
HISTORIA Tragico-Maritima em que se escrevem chronologicamente os Naufragios que tiveraõ as 
Naos de Portugal, depois que se poz em exercicio a Navegação da India. Lisboa Occidental: Na Of-
ficina da Congregação do Oratorio, 1735-1736. 

2 v.; §-§§4, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Ooo4; §-§§4, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Xxx4, Yyy2 [1 br.]; [16], 
480 pp., [16], 538, [2br] pp.; 205 mm. Bonito exemplar; encadernação moderna inteira de pele 
ao estilo antigo de enorme qualidade; ferros e títulos a ouro na lombada; duplo filete a seco nas 
pastas; ligeira acidez.

 € 1.000 - 2.000
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priMeirA ediçãO. A priMeirA cOMpilAçãO iMpreSSA NO MuNdO dA literAturA de 
naufrágios. Muito raro.

A obra foi compilada por Bernardo Gomes de Brito publicando um total de 12 relações de nau-
frágios da marinha portuguesa referentes, com excepção de um deles, à segunda metade do século XVI. 
Estas relações correspondem a um tipo de literatura único. Baseadas nos testemunhos de sobreviventes, 
relatavam os naufrágios com os seus episódios mais espectaculares, cativando os leitores dos textos pu-
blicados em forma de folhetos avulsos, dando por vezes origem a relatos heróicos, enaltecendo as fa-
çanhas e as qualidades heróicas dos portugueses. No entanto, a História Trágico Marítima, como realça 
Boxer e outros críticos, possui o valor único de ter coligido os relatos que priveligiam um “realismo cru 
no qual frequentemente são feitas descrições pouco edificantes da luta pela sobrevivência” (Boxer, p. 90), 
revelando quase uma anti-epopeia dos Descobrimentos contrastante com Barros, Couto ou Camões.

A História Trágico Marítima tem, como realça Boxer, um triplo valor: literário, histórico e 
e tnográfico. São vários os autores que classificam os textos como verdadeiras obras primas da literatura 
portuguesa, aspecto que é realçado desde logo por Inocêncio, mas também, Fidelino de Figueiredo e, 
principalmente, os artigos de Jordão de Freitas sobre literatura de viagens na História da Literatura 
Portuguesa Ilustrada de Albino de Forjaz de Sampaio (cf. História da Literatura Portuguesa Illustrada, 
v. 3) que colocam esta obra “no mapa da literatura” (Boxer, p. 90). No que respeita à leitura do texto como 
fonte histórica, Boxer não tem dúvidas em afirmar que “não pode haver duas opiniões sobre este assunto” 
(Boxer, p. 92). Escritas com franqueza e quase desprovidas de artifícios literários, estas relações mostram-
nos os perigos e desconfortos da vida a bordo (cf. Boxer, p. 92). Finalmente, o valor etnográfico é realçado 
pelas descrições das tribos do Sudeste africano em alguns dos relatos.

Ainda que tenham havido publicações deste tipo de relatos ao longo do século XVII, especial-
mente pelos Holandeses, apenas em 1789 apareceu uma compilação com semelhanças à que foi publicada 
por Gomes de Brito. Trata-se da obra de Avocat, “Histoire des naufrages ou Receuil des Relations les 
plus intéressantes des Naufrages, Hivernemens, Délaissemsn, Incendies, Famines, & autres Evènemens 
Funestes sur Mer”, em 3 volumes publicados em Paris. E só em 1811 apareceu uma publicação semelhante 
em Inglaterra. Além de inaugurar a publicação deste tipo de literatura, a obra de Gomes de Brito possui 
também outra característica única, a de apenas se referir aos naufrágios portugueses, conferindo à publi-
cação uma unidade que as suas congéneres francesa e inglesa não possuem.

De acordo com Barbosa Machado, o autor planeou a publicação de um total de 5 volumes dos 
quais apenas sairam os dois primeiros. Por vezes é junto à colecção de Gomes de Brito um “terceiro volu-
me” com relações compostas por folhetos impressos individualmente e que variam no número. Inocêncio 
apresenta uma entrada separada chamando-lhe “Coleção dos Naufrágios” (cf. Inocêncio, v.2, p. 91). Na 
verdade este “terceiro volume” não é mais do que a encadernação de folhetos avulsos e, de acordo com a 
investigação realizada por Boxer, apenas 6 deles possuem um valor e estilo literário semelhante à compi-
lação de Bernardo Gomes de Brito. (cf. Boxer, pp.77-89).

Para terminar, a lista das relações incluídas na compilação. O tomo 1.º com os seguintes títulos: 1. 
Relação da mui notavel perda do galeão grande S. João, em que se contam os grandes trabalhos e lasti-
mosos successos do Capitam Manuel de Sousa de Sepulveda, 1552 - impressa pela primeira vez em 1554; 
2. Relação da viagem que fez Fernão Alvares Cabral, até que se perdeu no Cabo de Boa Esperança, por 
Manuel de Mesquita Perestrello, 1554 - reimpressão da edição de 1564; 3. Relação do naufragio da nau 
Conceição, de que era Capitão Francisco Nobre: por Manuel Rangel, 1557; 4. Relação da viagem e suc-
cessos que tiveram as naus Aguia e Garça, vindo da India, pelo P. Manuel Barradas, 1559; 5. Relação do 
naufragio da nau Sancta Maria da Barca, de que era Capitão D. Luis Fernandes de Vasconcellos, 1559; 6. 
Relação da viagem e naufragio da nau S. Paulo, que foi para a India, por Henrique Dias, 1560.No tomo 
2.º: 1. Relação do naufragio que passou Jorge de Albuquerque Coelho, vindo do Brasil, por Bento Teix-
eira Pinto, 1565 - primeira edição de 1601; 2. Relação do naufragio da nau S. Tiago, e itinerario da gente 
que d’ella se salvou, por Manuel Godinho Cardoso, 1585 - impressa em 1602; 3. Relação do naufragio da 
nau S. Thomé na terra dos Fumos e trabalhos que passou D. Paulo de Lima Pereira, por Diogo do Couto, 
1589; 4. Relação do naufragio da nau Sancto Alberto no penedo das Fontes por João Baptista Lavanha, 
1593 - Tinha sido impressa em 1597; 5. Relação da viagem e successos da nau S. Francisco, em que ia por 
Capitão Vasco da Fonseca, pelo P. Gaspar Affonso, 1596; 6. Tractado das batalhas e successos do galeão 
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S. Tiago com os hollandezes na ilha de S. Helena, por Melchior Estaço do Amaral, 1602 - impressa pela 
primeira vez em 1604.

 Ӭ Inocêncio, v.1, p. 377; Barbosa, v.1, p.532; Samodães, 1416; Sabin 27754; BOXER, C.R., “An Introduction to the 
História Trágico-Marítica” in From Lisbon to Goa, 1500-1750, Studies in Portuguese Maritime Enter-
prise, London, Variorum Reprints, 1984, secção V.

32 BullAr ( Joseph e henry)
A WINTER in the Azores; and a Summer at the Baths of the Furnas. London: John van Voorst, 
1841. 

2 v.; xiv, 376 pp., 1 grav.; x, 390, [2], [8] pp., 1 grav.: il.; 230 mm. Belíssimo exemplar, muito limpo; 
encadernações modernas inteiras de chagrin azul, ricamente decoradas a ouro e a seco nas pas-
tas; guardas em tecido; seixas decoradas a ouro com roda de motivos florais; dourado por folhas.

 € 300 - 500

priMeirA ediçãO. MuitO rArO. iNtereSSANte e uMA dAS MAiS iMpOrtANteS deScriçõeS 
do arquipélago dos Açores contendo, além das impressões de viagem, notas sobre o clima, as águas, as 
doenças, dos usos e costumes e aspectos pitorescos encontrados nas várias ilhas. Os autores passaram um 
ano, entre 1838 e 1839, na ilha de S. Miguel, em particular no verão a banhos nas Furnas, tendo visitado 
durante a primavera as ilhas do Faial, Pico, São Jorge, Flores e Corvo. No final do segundo volume, no 
regresso a Inglaterra, os autores descrevem a sua passagem pela região de Lisboa incluindo, além da 
capital, passagens por Sintra e Mafra, e um capítulo inteiro sobre uma tourada em Lisboa. A obra está 
ilustrada com duas águas tintas iniciais de página inteira e várias outras ilustrações no texto a preto.

 Ӭ Duarte Sousa, v.2, 115; Bernardes Branco, 193 (v. 1, p. 215)
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33 Buonarroti (Filippo)
OSSERVAZIONI Istoriche sopra Alcuni Medaglioni Antichi all ’Altezza Serenissima di Cosimo III. 
 In Roma: Nella Stamparia di Domenico Antonio Ercole, 1698. 

§4, a-b4, c6, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Hhh4, Iii6, Kkk-Nnn4, Ooo6; portada, [10], XXVIII, 496 
pp.,33 gravuras: il.; 275 mm. Encadernação inteira de pergaminho da época; corte das folhas 
carminado; ligeira acidez.

 € 200 - 300

BONitA OBrA SOBre AS MedAlhAS ANtigAS eScritA pOr FillippO BuONArrOti (1661-1733), 
senador e arqueólogo florentino da corte de Cosimo III. As gravuras foram gravadas por Pietro Sante 
Bartoli, Robert van Audenaerd e Francesco Andreoni. Raro.

34 cAlderON de lA BArcA (pedro)
QUINTA Parte de Comedias de D. Pedro Calderon de la Barca, Cavallero de la Orden de Santiago. 
 En Barcelona: Por Antonio la Cavalleria, 1677. 

¶2, A-D8, E4, F-Z8, Aa-Ff8; [2], 232 ff.; 210 mm. Encadernação inteira de pergaminho da 
época; acidez.

 € 100 - 200

ediçãO clANdeStiNA dO QuiNtO vOluMe dAS cOMédiAS de pedrO cAlderON de lA BArcA, 
editada, segundo Palau, em Madrid e não em Barcelona. Esta edição, possuía algumas comédias cuja 
publicação não fora autorizada por Calderon e outras até que não eram da sua autoria, como é o caso 
da Comédia que nesta edição se intitula “El Tuzani de las Alpujarras” e que, mais tarde, será publicada 
sob a autoridade de Vera Tassis na nona parte com o título “Amar despues de la Murte”, uma das mais 
importantes do autor. Raro.

 Ӭ Palau, 39764

35 cArdOSO (luis)
PORTUGAL Sacro-Profano. Ou Catalogo Alfabético de todas as Freguezias dos Reinos de Portugal, 
e Algarve: das Igrejas com seus Oragos: do Titulo dos Parocos, e annual rendimento de cada huma: dos 
Padroeiros que apresentão: juntamente com as leguas de distancia da Metropoli do Reino e da Cidade 
principal, e cabeça do Bispado, com o numero dos fogos. Lisboa: Na Oficina de Miguel Manescal 
da Costa, 1757-1768. 

3 v.; 170 mm. Encadernações cansadas, inteiras de pele com títulos a ouro na lombada e cerca-
dura a seco nas pastas e seixas; cortes de traça nas pastas, mais acentuadas no primeiro volume; 
ligeiramente aparado; cortes de traça marginais no segundo volume.

 € 80 - 150

O pAdre luiS cArdOSO FOi cONgregAdO dO OrAtóriO, MeMBrO dA AcAdeMiA reAl de 
História e reconhecido estudioso de antiguidades de Portugal. Obra que foi estimada no seu tempo, saiu 
com o nome de Paulo Dias de Niza. O terceiro volume conserva a folha de errata referida por Inocêncio 
(Inoc. 16, 7). 

 Ӭ Inocêncio, v.5, pp. 278-279; v.16, pp. 7

36 cArNArvON (henry herbert, 3.º conde de)
PORTUGAL and Gallicia with a review of the Social and Political State of the Basque Provinces 
and a few Remarks on Recent Events in Spain. London: John Murray, 1836. 



30

2 v.; xiv, 344 pp., iv, 464 pp.; 200 mm. Encadernações modestas da época em percalina, cansadas; 
ligeiramente aparado.

 € 80 - 150

priMeirA ediçãO. rArA. SeguNdO BerNArdeS BrANcO O AutOr dA OBrA FOi O 3.º cONde de 
Carnarvon. O autor embarcou em Portsmouth a 28 de Julho de 1827, tendo chegado a Lisboa logo depois. 
Descreve Portugal com detalhe e simpatia, referindo-se a Alcobaça, Bussaco, Ponte de Lima, Braga e 
Trás-os-Montes. Ao passar por Espanha foi preso sob suspeita de espionagem, tendo sido solto por 
influência do consul Inglês, mas sendo obrigado a sair imediatamente daquele país.

 Ӭ Bernardes Branco, 1067 (v.2, p. 24)

37 cArNOt (lazare)
RÉFLEXIONS sur la Métaphysique du Calcul Infinitésimal. Seconde Édition. Paris: Ve Cour-
cier, 1813. 

vi, 252 pp., 1 gravura desdobrável: il.; 210 mm. Encadernação inteira de pele da época; títulos e 
ferros a ouro na lombada; corte das folhas pintado; acidez.

 € 40 - 80

SeguNdA ediçãO, reviStA, deStA OBrA clÁSSicA de lAzAre cArNOt ONde O AutOr eXpõe 
os fundamentos do cálculo infinitesimal. Publicada originalmente em 1797, foi traduzida no ano seguinte 
para português. Raro.

38 MANuScritO, 1924 — cArreirA (carlos Augusto Ferreira pinto Basto)
DIÁRIO DE VIAGEM: O Périplo d’África. 1924, 20 de Outubro a 1925, 11 de Junho. 

3 cadernos manuscritos com 69 ff., 33 ff. e 56 ff.; e mais um bilhete de identidade de aluno da 
Universidade de Coimbra, um postal fotográfico do cruzador República, um mapa manus crito 
do continente africano anotando a rota do cruzador República; menus e panfletos de vários 
eventos.

 € 300 - 500

diÁriO de viAgeM iNtereSSANtíSSiMO reFereNte à viAgeM reAlizAdA NO âMBitO dA 
Divisão Naval Colonial criada em 1924 pelo ministro da Marinha de então, o Almirante Pereira da Silva 
e que teve por missão uma viagem em torno do continente africano.

Num período político bastante conturbado que culminou com o fim da primeira República, é 
chamado ao governo da Marinha Fernando Augusto Pereira da Silva, oficial da Marinha que havia sido 
chefe de gabinete do Ministro da Marinha em 1919. Preocupado com os problemas que Portugal e a 
Marinha passavam - ao ponto de afirmar que “havia um Ministério da Marinha, mas não havia Marinha” 
(cf. Revista da Marinha, Fev.2011) - cria, por decreto de 27 de Agosto de 1924, a chamada Divisão Naval 
Colonial que tinha por objectivo “treinar oficiais, guardas-marinhas, aspirantes com o curso concluído, 
sargentos e praças da armada nos serviços de navegação, prática profissional e técnica de marinha, conhe-
cimento dos litorais das nossas colónias africanas, postos e vias fluviais, bem como utilização dos citados 
portos e vias fluviais para operações de guerra” (cf. Dec.10:040 de 27/08/1924, Artigo 1.º). Os objectivos 
traçados no decreto alcançar-se-iam através de uma viagem conhecida como “Périplo d’África” e que era 
uma viagem de navegação à volta do continente Africano.

Desta divisão faziam parte o cruzador República, comandado por Quirino da Fonseca, as ca-
nhoneiras Bengo, Beira e Ibo e pelo Gil Eannes, um antigo navio alemão que depois da primeira Guerra 
esteve ao serviço da Marinha de Guerra, depois entregue aos Transportes Marítimos do Estado e, após 
a falência desta, de novo à Marinha de Guerra em 1924, pouco antes da criação e partida para a missão 
decretada para a Divisão Naval Colonial.

A viagem foi anunciada e organizada com pompa e, além do seu objectivo militar, cumpria um 
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claro objectivo propagandístico que se percebe ao percorrer alguns jornais da época e os sucessivos even-
tos que foram sendo organizados ao longo da viagem. Não deixa de ser curioso o esforço financeiro que 
foi realizado para a empresa de tal modo que o próprio decreto de criação da Divisão a isso faz referência 
ao se escrever no preâmbulo que o Ministério da Marinha “precisa de proceder com economia” para que 
o périplo de África se realize dentro do orçamento do ministério, decretando que “após os exercícios 
que a actual flotilha ligeira está efectuando, serão os contratorpedeiros e torpedeiros que a compõem 
internados em docas, ficando com guarnições reduzidas durante o inverno” (cf. Dec. 10:040).O nosso 
diarista começa a sua descrição alguns dias antes da partida. Segundo se percebe, fez parte da guarnição 
do cruzador República, estando o seu alojamento ocupado com 3 guarda-marinha e 1 aspirante, tendo 
mais tarde passado ao Gil Eanes, num alojamento a bombordo “bastante amplo e arejado”. Os navios 
largaram a bóia a 20 de Outubro de 1924, cerca das 14 horas, indo “fundearem a oeste da Torre de Belém”, 
com excepção do transporte Gil Eannes “devido a não estar ainda carregado” e, finalmente, num dia 
“chuvoso”, a 25 daquele mês, a Divisão Naval Colonial partiu em missão com a “honra da despedida” do 
Ministro da Marinha. A partir daqui são registos diários, escritos à flor da pena, cheios de impressões de 
viagem, descrição dos lugares, apontamentos etnográficos, etnológicos, acompanhados de muitíssimos 
desenhos com impressões de paisagem, mapas, retratos, etc., além das anedotas e episódios mais caricatos 
que se passavam nos navios onde se encontrava. Ao longo dos relatos vai fazendo referência aos eventos 
que se organizavam a bordo do República, como no dia 25 de Novembro de 1924, estando em Bolama, 
então capital da Guiné: “O Republica estava completamente iluminado e embandeirado visto haver 
recepção ao Governador. Fui até lá; dansou-se [...]. Foram servidos cervejas, licores e champanhe. Vim 
para bordo às 2h da noite. Vinha alegre”. Ao mesmo tempo, o nosso marinheiro é bastante rigoroso nos 
apontamentos que faz quanto aos lugares por onde a armada passa. Por exemplo, no final do primeiro 
caderno de diário, está um aditamento realizado no final da viagem, onde se anotam todas as derrotas 
dos navios desde a partida de Lisboa até ao regresso.É possível, por isso, estabelecer um rigoroso roteiro 
da viagem que, saindo de Lisboa passou, nesta ordem, pelo Funchal, Mindelo, Bissau, Bolama, Santo 
António do Príncipe, S. Tomé, Cabinda, Santo António do Zaire, Rio Zaire, Luanda, Lobito, Benguela, 
Mossamedes, Porto Alexandre, Baía dos Tigres, Cape Town, Durban, Lourenço Marques, Inhambane, 
Beira, Moçambique, Zamzibar, Aden, Suez, Port-Said, Cairo, Alger, Tanger e Lisboa.

Os dados biográficos do autor do diário são escassos. Por um documento que está incluído no 
conjunto de manuscritos, sabemos que Pinto Basto Carreira foi aluno da Faculdade de Ciências da Uni-
versidade de Coimbra, facto que se pode comprovar no respectivo anuário da Universidade de 1919-1920 
(disponível online no endereço https://digitalis-dsp.uc.pt). Desse registo, ficámos a saber que é natural 
de Leiria. Sabemos também que iniciou a viagem como rancheiro “o que para mim foi grande espiga”. 
Finalmente, consultando os arquivos da Marinha, sabemos que faleceu a 13 de Novembro de 1984.

Documento importantíssimo e muito curioso sobre a Marinha portuguesa que nos dá ao mesmo 
tempo um registo e uma visão únicas do continente africano, visto pelos olhos de um marinheiro clara-
mente instruído. 

 Ӭ NEVES, Rui Manuel Ramalho Ortigão Neves, “O Gil Eannes Entre a Guerra e a Paz” in Revista da Ar-
mada, Fev. 2011, Lisboa, Marinha, 2011; Diário de Lisboa, 11 de Junho de 1925 (consultado online na 
Hemeroteca); Decreto 10:040 de 27 de Agosto de 1924

39 cArvAlhO ( José liberato Freire de)
ESSAI Historico-Politique sur la Constituition et le Gouvernement du Royaume de Portugal. Ou l ’on 
fait voir que ce royaume a été depuis son origine une monarchie représentative, et que l ’absolutisme, 
la superstition et l ’influence de l ’Angleterre sont les causes de sa décadence actuelle. Traduit du por-
tugais, avec des notes, des pièces additionelles et des rectifications par M.F.S.C.. Paris: Charles 
Heideloff, 1830. 

[4], viii, 372 pp.; 210 mm. Encadernação moderna com lombada em pele; ligeiramente aparado; 
limpo.

 € 30 - 60
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trAduçãO FrANceSA, SAídA NO MeSMO ANO dA priMeirA deStA OBrA, eScritA durANte A 
estada do autor em Londres onde sofreu várias perseguições. A tradução é da responsabilidade de 
Francisco Solano Constâncio. Raro.

 Ӭ Inocêncio, v.4, p. 419

40 cAStrO (d. João de)
PRIMEIRO Roteiro da Costa da Índia; Desde Goa até Dio: Narrando a Viagem que fez o Vice-Rei 
D. Garcia de Noronha em soccorro desta Ultima Cidade. 1538-1539. Segundo MS. Autographo.  
Publicado por Diogo Köpke [...]. Porto: Typographia Commercial Portuense, 1843. 

2. v.; v. de texto: XLIV, XII, [2], 284 pp., 4 est., 1 retrato; atlas: [1] fol., 15 mapas.: il.; 255 mm e 
320x510. Bom exemplar, apenas ligeiramente aparado no volume de texto, encadernado com 
lombada em pele da época, títulos a ouro na lombada; limpo; mapas dobrados e encadernados 
em volume à parte apenas com ligeiríssima acidez.

 € 300 - 500

priMeirA ediçãO. MuitO rArO e iMpOrtANte rOteirO eM Que d. JOãO de cAStrO FAz O 
diário da Armada que, sob os comandos de D. Garcia de Noronha, D.João III enviou à Índia para 
ajuda na defesa das pocessões portuguesas. Os Roteiros de D. João de Castro, três no total, forma um 
corpo que, segundo Boxer, marcam um ponto de viragem na ciência náutica portuguesa: “the depth of 
knowledge wich these works reveal is trully extraordinary, and nothing seems to have escaped the keen 
perception of his scientific mind” [cf. Boxer, C.R, From Lisbon to Goa, 1500-1750, p.IV.174].

Incluído num conjunto de dois Roteiros que o próprio D. João de Castro intitulou “Commen-
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tarios Geographicos da Costa da India”, o primeiro roteiro da costa da Índia relata a viagem que se 
iniciou em 21 de Novembro de 1538 e que terminou, ida e volta, a 29 de Março de 1539. Foi, segundo o 
prefaciador da edição, escrita algum tempo depois da chegada, ao menos depois de 1 de Fevereiro de 1540 
e descreve a hidrografia das costas que percorre, dando ao mesmo tempo um breve esboço geográfico dos 
países costeiros, algumas noções de história política, outras notas sobre história natural, entre outros. É o 
primeiro autor a descrever os templos subterrâenso da ilha do Elefante e de Salsete, as ruínas da cidade 
de Thana, o cais de Quelecim, as colunas de Baçaim; é também o primeiro navegador a realizar largas 
experiências com a invenção de Pedro Nunes, o instrumento de sombras, um instrumento muito simples, 
semelhante a um relógio solar, mas com uma inovação engenhosa que permitia fazer directamente as 
medidas das alturas através das sombras projectadas pelo Sol; e, finalmente, fez vários avanços no co-
nhecimento dos desvios da agulha.

O atlas, mais raro que o volume de texto, é composto pelos seguintes mapas: 1. Tavoa de Guoa 
ha Nova; 2. Tavoa de Goa ha Velha; 3. Tavoa de Carapatam; 4. Tavoa da Mostra que faz a terra e Bahia 
de Ceitapor; 5. Tavoa do Rio do Betele; 6. Tavoa de Beiçoim; 7. Tavoa de Chaull; 8. Tavoa de Dabull; 
9. Tavoa de Quelecim; 10. Tavoa de Cifardam; 11. Tavoa da Mostra que faz a Bahia de Cifardam com a 
terra que vay até Beiçoim; 12. Tavoa de huma Pomta donde começa hagr amde Emseada que chamam 
de Pero Soares; 13. Tavoa de Damda; 14. Tavoa de huma Mostra que faz a terra emtre Damda e Chaull; 
15. Tavoa de Dio.

 Ӭ Inocêncio, v. 3, p. 345; Importante Biblioteca Particular, II, 213; Enciclopedia of Exploration, v.1, p. 202 (C74); 
BOXER, C.R., “Portuguese Roteiros, 1500-1700” in From Lisbon to Goa, 1500-1700, Studies in Portu-
guese Maritime Enterprise, London, Variorum Reprints, 1984, secção IV

41 cAStrO (Francisco de)
HISTORIA de la Vida y Sanctas obras de Juan de Dios, y dela institucion de su orden, y principio 
de su hospital. Compuesta por el Maestro Francisco de Castro. En Granada: En Casa de Rene 
Rabut, 1588. 

[]8, A-O8; [8], 112 ff.; 150 mm. Encadernação moderna, inteira de pele; corte das folhas carmi-
nado; ligeira acidez.

 € 300 - 500

priMeirA ediçãO, de uMA dAS MAiS cOevAS BiOgrAFiAS dO SANtO NAturAl de MONteMO-
o-Novo e falecido em Granada em 1550 e fundador da Ordem dos Hospitalários. Muito raro.

 Ӭ Palau, 48669

42 MANuScritO - 1895-1897 — cAStrO ( João Osório de)
AS MINHAS Cartas de África. 1895-1897.  34 cartas e um postal.

 € 1.000 - 1.500

iNtereSSANtíSSiMO cONJuNtO epiStOlAr eNviAdO pOr JOãO OSóriO de cAStrO, NA 
maioria aos seus pais, enquanto servia no distrito da Lunda, Angola, às ordens do Comandante Henrique 
de Carvalho quando este é nomeado Governador da Lunda, com sede em Malange. O então Alferes 
teve o comando de pelo menos dois postos militares - o de Cafuxi, chamado Ferreira do Amaral e o de 
Quella, chamado Ferreira d’Almeida.

O conjunto epistolar inclui ainda duas cartas de Henrique de Carvalho ao tio de Osório de Cas-
tro, o general José Osório de Castro Cabral de Albuquerque em que informa o militar do comportamen-
to e carácter de seu sobrinho. Nelas, o comandante de uma das maiores expedições ao interior a fricano, 
tece vários elogios a João Osório de Castro e conta vários episódios da primeira parte da viagem. Dá 
conta do desembarque a 2 de Outubro em Luanda, tendo seguido para o Dondo a 7 do mesmo mês 
com a primeira parte da expedição. Confiou a Osório de Castro 14 colonos, dos quais 5 sentenciados de 
pequena gravidade, revelando este qualidades que lhe chamaram a atenção para futuras e árduas empre-
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sas. Enumera várias decisões que foram necessárias sobre a higiéne, cabelo, banhos no rio, medicamentos, 
distribuição de camas, apetrechos para refeições, etc. Revela também que a marcha era, basicamente, a pé. 
Continua a carta, partilhando outros detalhes interessantes desta primeira fase da viagem até Malange.

O distrito da Lunda foi criado depois da famosa e importante expedição chefiada pelo coman-
dante Henrique de Carvalho, criação que se deve à sua influência directa. Naturalmente a ele foi atribuí-
do o governo da nova província, tendo tido esse encargo durante dois anos, em 1895 e 1896, regressando 
a Lisboa depois da sua exoneração em Abril desse ano. Este conjunto epistolar, de tom bastante íntimo, 
é por isso um testemunho desses primeiros anos da existência da província da Lunda. Osório de Castro 
regressou a Lisboa em 1897 devido ao débil estado de saúde, não sem antes se queixar do ambiente e do 
“mau feitio” do governador Veríssimo Sarmento. Conjunto epistolar muito interessante.

43 cAtrOu (François)
HISTOIRE Generale de l ’ Empire du Mogol depuis sa Fondation. Suer les Mémoires Portugais de 
M. Manouchi, Vénetien. A La Haye: Chez Guillaume de Voys, 1708. 

*12, A-P12, Q12 [2 br.]; [24], 380, [4 br.] pp., 1 mapa desdobrável: il.; 155 mm. Encadernação 
inteira de pele da época, ligeiramente cansada; corte das folhas carminado; ligeira acidez

 € 150 - 300

SeguNdA ediçãO. OBrA clÁSSicA SOBre O iMpériO MONgOl, eScritA pelO veNeziANO 
Nicolau Manuchi, médico italiano que partiu para a Índia em 1660 em missão diplomática. Ilustrada 
com um mapa desdobrável do reino Mogol, esta edição é de parte do manuscrito que o Pe. François 
Catrou, Jesuíta e tradutor para língua francesa encontrou na posse de um M. des Landes. A totalidade 
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do manuscrito, escrito em português, italiano e francês, foi publicada mais tarde e contém, além das 
descrições de viagem de Manuchi, as traduções para português daquilo que, segundo o tradutor, seriam 
as crónicas dos imperadores daquela região. A obra é, portanto, uma biografia dos primeiros nove 
imperadores. Muito raro.

44 cervANteS  SAAvedrA (Miguel de)
LOS TRABAIOS de Persiles y Sigismunda, Historia Setentrional [...]. Em Lisboa: Por Jorge Ro-
drigues, 1617. 

§4, A-Z8, Aa-Dd8, Ee2; [4], 218 ff.; 190 mm. Frontispício e folio A1 fac-similados; exemplar 
com restauros em vários fólios, mais profundos nos fólios do primeiro e do último caderno; 
encadernação moderna inteira de pele, decorada a ouro na lombada e pastas e com títulos a 
ouro em rótulo na lombada; corte das folhas carminado.

 € 600 - 1.200

ediçãO rAríSSiMA, puBlicAdA QuASe SiMultANeAMeNte eM MAdrid, liSBOA, vAlêNciA, 
Pamplona e Paris no ano seguinte à morte de Cervantes. Terminada poucos dias antes da sua morte, 
Cervantes considerou este o seu mais importante texto e muitos críticos a vêem como uma obra prima.

A obra narra a longa viagem de dois príncipes nórdicos enamorados que se fazem passar por 
irmãos. Cruzando mares povoados de ilhas, do Norte da Europa até Lisboa, aventuram-se em peregrina-
ção a Roma, seguindo por terra os caminhos do Sul. Dos trabalhos passados dão conta as muitas perso-
nagens principais e secundárias que os acompanham na sorte adversa e na fortuna. Apesar do seu sucesso 
imediato logo após as primeiras edições, a obra caiu num quase completo esquecimento tendo apenas 
sido recuperada pelos críticos nos últimos anos, reconhecendo o valor literário e até a comparando a 
Quixote, realçando a maior maturidade literária de Cervantes nesta sua obra derradeira. 

 Ӭ Palau, 53898

45 chAteAuBriANd (François rené Auguste de)
SOUVENIRS D’Italie, d’Angleterre et d’ Amérique, suivis de Morceaux Divers de Morale et de Lit-
térature. Londres: Chez Henri Colburn, 1815. 2 v.; xii, 262 pp., [4], 298, [4] pp.; 210 mm. Junto 
com:

-----DE BUONAPARTE e dos Bourbons, e da Necessidade de nos unir-mos aos nossos legítimos 
Principes, para a Felicidade da França e da Europa. Traduzido em linguagem por Uma Senhora 
Portugueza. Londres: Impresso por W. Lewis, 1814. 64 pp.; 210 mm. 

3 v. em 2; Encadernações modernas com lombada em pele; acidez.
 € 100 - 200

priMeirA ediçãO. rArO. OBrA de chAteAuBriANd Que NOS dÁ cONtA de uMA viAgeM pOr 
Itália, Inglaterra e América onde esteve em 1791. Com referências às Cataratas no Niagára e aos índios 
autóctones na América. Nesse capítulo, uma extensa descrição da ilha Graciosa, Açores. O segundo 
volume é composto inteiramente com vários escritos.

A segunda obra encadernada no segundo volume é uma rara tradução para português do texto 
de Chateaubriand.

 Ӭ Sabin, 12269

46 chelMicKi ( José conrado carlos de) & vArNhAgeN (Francisco Adolfo)
COROGRAFIA Cabo-Verdiana ou Descripção Geographico-Historica da Provincia das Ilhas de 
Cabo-Verde e Guiné. Lisboa: Typ. de L. C. da Cunha, 1841.
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2 v.; [8], VI, 304 pp., [2], 512 pp., 6 gravs.: il.; 200 mm. Encadernação da época com lombada em 
pele; títulos e ferros a ouro na lombada; ligeiramente aparado; limpo.

 € 80 - 150

priMeirA ediçãO. MuitO rArA. OBrA eScritA eM cOlABOrAçãO eNtre OS dOiS AutOreS e 
que procura descrever de forma bastante detalhada a história e o estado do arquipélago de Cabo Verde 
na época. Ilustrada com seis gravuras desdobráveis: Carta do Arquipélago das Ilhas de Cabo Verde; Vila 
da Praia, Santiago; Planta do Porto da Vila da Praia da Ilha de S. Tiago; Peixes e Aves de Cabo Verde; 
Habitantes das Ilhas de Cabo Verde; Carta da Guiné. Deve anotar-se que as cartas possuem a data de 
1843, dando a entender que a obra já se encontrava publicada quando lhe foram adicionados os mapas. 

 Ӭ Inocêncio, v. 12, p. 275; v. 3, p. 319; v. 9, 242; BdM2, p. 876

47 [CIDADES (As) e villas da monarchia portugueza, que têem brasão de armas]. S.l. [Lisboa]: s.n. 
[Fernandes Lopes], s.d. [1860-1862]. 

[165] est.: il.; 225 mm. Bonito exemplar; encadernação inteira de chagrin decorada na pasta 
anterior com o título “Brasões das Cidades e Villas” a ouro e adornada com a reprodução do 
brasão de armas do concelho dos Olivais; seixas com ferros a ouro; dourado por folhas à cabeça; 
pele um pouco cansada na ligação entre pasta e lombada.

 € 500 - 800

cOlecçãO cOMpletA deSte ÁlBuM de grAvurAS cOM OS BrASõeS de ArMAS dAS cidAdeS e 
vilas de Portugal e das regiões ultramarinas, todas coloridas e com uma breve descrição no verso. Num 
total de 165 gravuras coloridas, 146 dizem respeito a Portugal continental, 7 aos Açores, 3 à Madeira; 3 da 
Índia; 2 de Angola; e 1 para Brasil, Timor, Macau, Moçambique e Cabo Verde. A obra é atribuída por 
Inocêncio a Inácio de Vilhena Barbosa, importante jornalista da época. MUITO RARO. 

 Ӭ Inocêncio, v. 10, p. 57

48 cOlAçO ( José Maria delorme)
GALLERIA dos Vice-Reis, e Governadores da Índia Portuguesa: Dedicada aos illustres descendentes 
de taes heroes. Lisboa: Typographia de A. S. Coelho, 1841. 

[4] pp. 18 est.: il.; 270 mm. Litografias coloridas. Encadernação moderna inteira de pele; títulos 
e ferros a ouro na lombada; ligeiramente aparado.

 € 80 - 150

rArO e iNvulgAr ÁlBuM cOM dezOitO retrAtOS, AcOMpANhAdOS de uM reSuMO 
histórico sobre os factos mais notáveis de cada um dos Vice-Rei e Governadores da Índia. Segundo o 
próprio autor, os desenhos originais são da sua lavra realizados a partir dos retratos existentes no Palácio 
do Governo de Pamgim (Nova-Goa), cuja medida é de cerca de 2,6m de altura por 1,3m de largura.

O álbum possui os seguintes retratos: 1) D. Francisco de Almeida; 2) Afonso de Albuquerque; 3) 
Lopo Soares de Albergaria; 4) Diogo Lopes de Sequeira; 5) D. Duarte de Meneses; 6) Vasco da Gama; 
7) D. Henrique de Meneses; 8) Lopo Vaz de Sampaio; 9) Nuno da Cunha; 10) D. Garcia de Noronha; 
11) D. Estevão da Gama; 12) Martim Afonso de Sousa; 13) D. João de Castro; 14) Garcia de Sá; 15) Jorge 
Cabral; 16) Afonso de Noronha; 17) D. Pedro de Mascarenhas; 18) Francisco Barreto.

É interessante verificar também as assinaturas das litografias. Desde a primeira até à n. 8 estão 
assinadas M. Luis da C.ta; a partir da n.º 9 até à n.º 12, Lith. de V. Ziegler; da n.º 13 à n.º 15, Palhares 
cop. e lith à esquerda e à direita Lith. de V. Ziegler; a n.º 16 aparece apenas assinada por Palhares cop. e 
lith; finalmente as duas últimas encontram-se assinadas I.L. Palhares Junior: Cop. e Lith. à esquerda e 
Off. de V. Ziegler à direita.

A Galeria dos Retratos dos Vice Reis e Governadores da Índia foi idealizada por D. João de Cas-
tro em 1547. Segundo testemunho de Gaspar Correia,“O Governador, como era curioso de fazer cousas 
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memoraes que ficassem por sua lembrança, parecedolhe bem fazer alguma memoria dos Governadores 
passados. E chamou a mim Gaspar Correia, por ter entendimento em debuxar, e porque eu lá tinha visto 
todos os Governadores que tinhõ Gouernado n’estas partes; e me encomendou que trabalhasse por lhe 
debuxar per natural todos os Gouernadores per natural. No que me ocupey com hum pintor homem da 
terra, que tinha grande natural, o qual, pela informação que lhe dey, os pintou de natural de seus rostos 
que quem o primeiro vio em vendo sua pintura logo os conhecia.” [Lendas da Índia, v.1, pp. 596-597]

É certo, portanto, que os retratos anteriores a D. João de Castro, foram todos realizados em Goa 
ou pelo próprio Gaspar Correia ou por algum artista local segundo as suas indicações. É provável que 
alguns dos retratos posteriores tenham sido executados em Portugal, pois, sabendo os nomeados para o 
cargo da existência da Galeria, talvez os encomendassem antes da partida.

Finalmente uma nota bibliográfica. Estes retratos, antes da publicação deste álbum de Delorme 
Colaço, foram mais ou menos reproduzidos por Gaspar Correia nas suas Lendas da Índia; na Ásia 
Portuguesa de Manuel de Faria e Sousa; e no manuscrito de Pedro Barreto de Resende de 1635, Breve 
Tratado de todos os Vice-Reis que tem havido no Estado da Índia.

 Ӭ Inocêncio, v.5, p. 33; v. 13, p. 93; Dicionário de Iconograf ia Portuguesa, v.5, pp.58-73; REIS, Ana Teresa 
Moreira Braga Teves, A Galeria dos Vice-Reis e Governadores da India Portuguesa: percursos para a 
def inição de uma metodologia de intervenção, UCP, Lisboa, 2014, disponível online

49 COLLECÇÃO de Livros Inéditos de História Portugueza, dos Reinados de D. João I, D. Duarte, 
D. Affonso V, e D. João II. Publicados de Ordem da Academia Real das Sciencias de Lisboa por 
José Correa da Serra. Lisboa: Na Officina da Mesma Academia, 1790-1826. 

5 v.; 300 mm. Encadernações modernas com lombada e cantos em pele; apenas ligeiramente 
aparados à cabeça com o corte das folhas carminado. Bom exemplar.

 € 200 - 400

cOlecçãO cOMpletA deStA iMpOrtANte puBlicAçãO, OS priMeirOS trêS vOluMeS 
publicados sob a direcção de José Corrêa Serra e os restantes pela Comissão de História da Academia. 
Contem os seguintes documentos: T.I: O Livro de Guerra de Ceuta por Mestre Mateus Pisano; As 
Crónicas dos Reis D. Duarte e D. Afonso V por Rui de Pina; T.II: A Crónica d’el Rei D. João II por Rui 
de Pina; A Crónica do Conde D. Pedro de Menezes por Gomes Eanes de Zurara; T. III: A Crónica do 
Conde D. Duarte de Menezes por Rui de Pina; O Livro Vermelho d’el Rei D. Afonso V; Fragmentos de 
Legislação Portugueses extraídos do Livro das Posses da Casa da Suplicação; T. IV: Crónica d’el Rei D. 
Pedro I por Fernão Lopes; Crónica d’El Rei D. Fernando, pelo mesmo; Forais Antigos dos Concelhos de 
Santarém, S. Martinho de Mouros e Torres Novas; T. V: As Crónivas dos Reis de Portugal por Cristóvao 
Rodrigues Acenheiro; Forais Antigos dos Concelhos de Gravão, Guarda e Beja; Descrição do Terreno 
em roda da Cidade de Lamego por Rui Fernandes. Segundo Inocêncio, a Academia ainda imprimiu 40 
pp. do VI volume, mas que inutilizou não deliberando a continuação da publicação. RARO.

 Ӭ Inocêncio, v. 2, p. 86

50 COMPENDIO de Perfecciones de la mas Feliz Princesa y Reina Iurada de Portugal Sor Iuana. Re-
ligiosa de la Sagrada Orden de Predicadores, en el Convento de Iesus de Avero. En Valencia: En la 
Imprenta de Iayme de Bordazar y Artazu, s.d. 

[]1, ¶4, A-L8, M2; [10], 176, [4] pp.; 150 mm. Encadernação inteira de pergaminho da época; 
ligeiramente aparado; limpo.

 € 150 - 300

OBrA ANóNiMA puBlicAdA pOr OrdeM dO cONveNtO dOS predicAdOreS eM vAlêNciA, 
inteiramente dedicada à vida da Princesa Santa Joana. A obra foi impressa em finais do século XVII 
visto que, segundo indicação constante na Biblioteca Nacional de España, aquele impressor trabalhou 
entre 1681 e 1707.
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A Princesa Santa Joana, assim titulada apesar do nascimento de D. João II, seu irmão, teve uma 
educação humanista esmerada, promovida por seu Pai, D. Afonso V, nomeadamente com a presença de 
sua tia, D. Filipa de Lencastre, e de Cataldo Sículo. Desenvolveu uma vocação religiosa, tendo ingressado 
no Convento de Odivelas contra a vontade dos interesses políticos que a desejavam casada. Mudou-se 
para o Convento Dominicano de Aveiro em Agosto de 1472, tomando o hábito a 25 de Janeiro de 1475. 
Por vontade régia, saiu D. Joana do Mosteiro de Aveiro por três ocasiões, 1479, 1485 e 1489. Faleceu em 
Maio de 1490 depois de padecer de doença grave. Foi venerada pela sua santidade, tendo sido canonizada 
por Bento XIV em Março de 1756. Muito raro.

51 COMPENDIO Historico do Estado da Universidadede Coimbra no Tempo da Invasão dos Denomi-
nados Jesuitas e dos Estragos feitos nas Sciencias e nos Professores, e Directores que a Regiam pelas 
Maquinações, e Publicações dos Novos Estatutos por elles Fabricados. Lisboa: Na Regia Officina 
Typografica, 1772. 

*8, **4, A-Z, Aa-Hh8, Ii4.; [2], XX, [2], 504 pp.; 180 mm. Encadernação inteira de pele da época; 
títulos a ouro na lombada; ligeiramente aparado; assinatura de posse no frontispício. 

 € 50 - 100

SeguNdA ediçãO deStA curiOSA OBrA SOBre 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. A obra foi publicada pela primeira vez em 1771 no contexto dos esforços empreendidos 
pelo Marquês de Pombal para a extinção da Companhia de Jesus que levaram à sua expulsão de todo o 
território português, incluindo as suas possessões ultramarinas em 1762. Invulgar.

 Ӭ Samodães, 816

52 MANuScritO, depois de 1805
COMPENDIO Historico dos Seminarios da India e Makao Regidos pelos Padres da Nova Con-
gregação. Escrito por hum dos Novos Sacerdotes para servir de Aparato às Memórias da Missão Por-
tuguesa da China que o Principe Regente Nosso Senhor foi servido entregar à Nova Congregação no 
anno de MDCCC. s.l.: s.n., depois de 1805. 

Manuscrito em papel, [2], 73, [2] pp. numeradas à mão, 3 ff. em branco, 22 pp. numeradas à mão, 
3 ff. em branco; 210 mm. Encadernação inteira de pele da época com títulos a ouro na lombada; 
ex-libris de Mário Carmona.

 € 100 - 200

iNtereSSANtíSSiMO MANuScritO Que JulgAMOS iNéditO, SOBre AS MiSSõeS e 
estabelecimento dos seminários de Macau e da Índia em finais do século XVIII. Uma breve análise ao 
manuscrito revela que se trata de um manuscrito de trabalho e revisão, com várias emendas e notas. No 
início do volume o cuidado com a ortografia é muito maior, mas à medida que se vai avançando no texto 
torna-se mais descuidada e com características de primeira redacção.

O manuscrito possui três partes. As duas primeiras referentes ao “Compendio” propriamente dito, 
tratam da história do estabelecimentos dos seminários da Congregação no Ultramar, nomeadamente na 
Índia e em Macau, possuindo um apêndice com as notas sobre a missão na China no final da primeira 
parte, terminando com os relatos de viagens de vários missionários à China. A terceira parte, que apa-
renta ser um novo aditamento, vem um texto com o título “Novo Estabelecimento da Missão Portuguesa 
de Pekin entregue a Nova Congregação de Portugal”.

53 cONceiçãO (cláudio da, Fr.)
GABINETE Histórico. Lisboa: Na Impressão Regia, 1818-1894. 
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17 v.; 150 mm. Volumes 9 a 17 da segunda edição. Encadernações com lombada em pele da 
época, encontrando-se um pouco mais aparados os primeiros 5 volumes; ligeira acidez.

 € 100 - 150

cOMpilAçãO dOS MAiS NOtÁveiS FActOS, NOtíciAS hiStóricAS e pOlíticAS dA MONArQuiA 
portuguesa, desde as suas origens até ao reinado de D. José. Segundo Inocêncio, alguns dos apontamentos 
realizados pelo autor são bastante curiosos e dificeis de encontrar em outras fontes. Trata: tomo I desde 
a origem dos Lusitanos até o reinado de D. Diniz (anno 1324). - O tomo II dos reinados de D. Afonso 
IV e seguintes até o Cardeal Rei (annos 1325 a 1580). - O tomo III da dinastia Filipina, com uma noticia 
dos Duques de Bragança, desde D. Afonso até D. Teodosio II (annos 1580 a 1640). - O tomo IV dos 
reinados de D. João IV e D. Afonso VI (1640 a 1668). - O tomo V do reinado de D. Pedro II e principio 
do de D. João V (1668 a 1710). - Os tomos VI e seguintes até o IX são preenchidos com factos e noticias 
do reinado de D. João V até á sua morte em 1750. - Os tomos XII a XVII proseguem com o reinado de 
D. José I, chegando até 1775. Raro. 

 Ӭ Inocêncio, v. 2, p. 76

54 cONFúciO (compilador)
LE CHOU-KING, un des Livres Sacrés des Chinois, Que renferme les Fondements de leur ancienne 
Histoire, les Principes de leur Governement & de leur Morale. Ouvrage Recueilli par Confucius. 
 Traduit & enrichi de Notes par Feu le P. Gaubil, Missionaire à la Chine. Revu & corrigé sur le 
Texte Chinois, accompagné de nouvelles Notes, de Planches gravées en Taille Douce & d’ Ad-
ditions tirées des Historiens Originaux, dans lesquelles on donne l’ Histoire des Princes omis 
dans le Chou-King Par M. de Guignes [...] On y a joint un Discours Préliminaire, qui contient 
des Recherches sur les tems antérieurs à ceux dont parle le Chou-King, & une Notice de l’ Y-
King, autre Livre Sacré des Chinois. Paris: Chez N. M. Tilliard, 1770. 

[]2, a-s4, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Nnn4, Ooo2; [4], cxliv, 474, [2] pp., 4 gravs.: il.; 250 mm. Enca-
dernação modesta em percalina; ligeira acidez; corte superior das folhas carminado.

 € 200 - 400

priMeirA trAduçãO iMpreSSA dO FAMOSO e iMpOrtANte “livrO dOS dOcuMeNtOS” Ou 
“Shu-Ching” e também o primeiro dos livros clássicos e textos sagrados da cultura chinesa a serem 
traduzidos para uma língua europeia. Trata-se de uma colecção de textos retóricos atribuídos a figuras 
da China antiga que serviu como fundamento da filosofia política chinesa por mais de 2000 anos. De 
acordo com a tradição antiga, o Shu-ching foi compilado por Confúcio a partir de um grupo mais 
alargado de documentos. A tradução foi da responsabilidade de Antoine Gaubil (1689-1759) e editado 
pelo famoso orientalista Joseph de Guignes (1721-1800) que corrigiu o texto do manuscrito original, 
adicionando partes em falta e notas. Além do texto, possui uma introdução de J.H. Prémare sobre a 
história antiga da China. Raro. 

 Ӭ Brunet, 2, 222

55 cOrNide (d. José)
ESTADO de Portugal en el Año de 1800. Madrid: Imprenta y Fundición de Manuel Tello, 1893. 

3 v. em 1; 240 mm. Encadernação com lombada e cantos em pele moderna; ligeiramente apara-
do; corte superior das folhas carminado; limpo.

 € 50 - 100

rAríSSiMA cOrOgrAFiA de pOrtugAl puBlicAdA NA cOlecçãO MeMOriAl hiStóricO 
Español, Coleccion de Documentos , Opusculos y Antiguidades que publica la Real Academia de la 
Historia, escrita com o intuito de prestar informações ao governo espanhol sobre as condições em que se 
vivia em Portugal no final do século XVIII.
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56 cOrte reAl ( Jerónimo)
NAUFRAGIO e Lastimoso Successo da Perdição de Manoel de Sousa de Sepulveda e Dona Lianor de 
Sá, sua Mulher, e filhos, Vindo da India para este Reyno na Náo chamada o Galião grande S. João, que 
se perdeo no cabo de Boa Esperança na terra do Natal. Lisboa: Na Typographia Rollandiana, 1783. 

8.º; []8, A-Y8;  XVI, 352 pp.; 150 mm. Encadernação inteira de pele da época; corte das folhas 
pintado; aparado.

 € 30 - 60

SeguNdA ediçãO deSte FAMOSO pOeMA, iMpreSSO pelA priMeirA vez eM 1594. rArO. 
 Ӭ  Inocêncio, v. 3, p. 262

57 cOStA (Fr. Bernardo da)
HISTORIA da Militar Ordem de Nosso Senhor Jesus Christo. Coimbra: Na Officina de Pedro 
Ginioux, 1771. 

§8, A-T8, V6; [16], 316 pp., 2 grav.: il.; 230 mm. Encadernação inteira de pele da época; perdas 
de suporte na lombada; cansada; corte das folhas carminado; limpo.

 € 100 - 200

priMeirA ediçãO, úNicA pArte puBlicAdA. iMpOrtANte cAtÁlOgO dOS MeStreS Que teve 
a Ordem do Templo em Portugal, acompanhadas da transcrição de vários documentos importantes 
referentes a cada uma das biografias. Ilustrado com as diferentes cruzes, impressas a preto e vermelho 
ao longo do texto e com duas estampas impressas à parte reproduzindo inscrições originais. Muito raro. 

 Ӭ Inocêncio, v.1, p. 376; Samodães, 923; Pinto Matos, 193

58 cOutO (diogo do)
OBRAS Inéditas de Diogo do Couto. Lisboa: Na Impressão Imperial e Real, 1808. 

146 pp., 1 est.: il.; 160 mm. Brochado; sublinhados a lápis de cor.
 € 20 - 40

puBlicAçãO de peQueNAS OBrAS iNéditAS de diOgO dO cOutO OrgANizAdA pOr ANtóNiO 
Lourenço de Caminha, copiando-as dos originais manuscritos. A obra está precedida de uma pequena 
biografia de Vasco da Gama e de Diogo do Couto, seguindo-se os textos de Diogo do Couto. Estimado.

 Ӭ Inocêncio, v.2, p. 156

59 cOutO (diogo do)
VIDA de D. Paulo de Lima Pereira Capitam Mor de armadas do Estado da India, onde por seu 
valor, e esforço nas batalhas de mar, e terra, de que sempre conseguio cloriosas vitorias, foy chamado 
o Hercules Portuguez. Com huma descripção que de novo deixou feita o mesmo Author desde a Terra 
dos fumos até o Cabo das Correntes, para muitos util, e para todos grata. Lisboa: Na Offiina de Jozé 
Filippe, 1765. 

§8, A-Z8, Aa-Dd8; [16], 426, [6] pp.; 155 mm. Encadernação inteira de pele da época um pouco 
cansada na lombada; acidez; aparado.

 € 40 - 80

priMeirA ediçãO. rArO. d. pAulO de liMA pereirA (1538-1589) FOi uM FidAlgO AveNtureirO 
português, bastante destemido e que se bateu em vários combates navais no Oriente português durante 
cerca de 25 anos. Filho de D. António de Lima, partiu para a Índia na nau Santa Maria da Barca da 
armada de D. Fernando de Menezes em 1557. No entanto, o navio onde seguia teve de ser reparado ainda 
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no rio Tejo partindo em Maio desse ano quando o resto da armada já navegava há mais de um mês. 
Chegou finalmente a Goa em Dezembro de 1558 tendo de imediato partido com Luís de Melo e Silva 
para Cananor. Destacando-se, logo em 1560 lhe foi dado o comando de um pequeno navio da armada 
de D. Constantino de Bragança contra o reino de Jaffna e em 1565 capitaneou a galeota S. João Baptista 
tendo sido ferido na sequência do feroz combate em Malabar contra o corsário Canatale. Depois de 
uma longa recuperação, regressa ao mar, tendo desde então integrado várias armadas e combatendo 
em Damão, Ormuz e Dabul. Em 1583 toma posse como capitão da fortaleza de Chaul e finalmente 
embarcou para Lisboa na nau S. Tomé em 1589 que naufragou a Sul de Inhaca, acabando por falecer na 
baía de Maputo a 2 de Agosto desse ano. A obra de Diogo do Couto, publicada postumamente, é o único 
relato coevo da vida e feitos navais de D. Paulo de Lima.

 Ӭ Inocêncio, v. 2, p. 155

60 cuNhA ( José Anastácio da)
PRINCIPIOS Mathematicos para Instrucção dos Alumnos do Collegio de Saõ Lucas, da Real Casa 
Pia do Castelo de Saõ Jorge [...]. Lisboa: Na Offic. de Antonio Rodrigues Galhardo, 1790. 

[ ]1, A-Z8, Aa-Qq8, Rr-Zz4, Aa4; [2], 316, [2 br,] pp., XVIII est.: il.; 210 mm. Encadernação 
moderna com lombada em pele; ligeiramente aparado; limpo.

 € 80 - 150

priMeirA ediçãO deStA OBrA Que Mereceu hONrAS de trAduçãO FrANceSA, tidA cOMO 
uma das melhores que à época se escreveu sobre a matéria. José Anastácio da Cunha é apontado como 
um dos mais importantes matemáticos portugueses, foi Prof. Catedráico na Universidade de Coimbra 
da cadeira de geometria. Foi acusado e condenado pelo Santo Ofício por heresia. 

 Ӭ Inocêncio, v. 4, p. 221

61 cuNhA (rodrigo, d.)
HISTORIA Ecclesiastica da Igreja de Lisboa. Vida, e Acçoens de Seus Prelados, & varões eminentes 
em santidade, que nella florecerão. Em Lisboa: Por Manuel da Silva, 1642. 

¶2, A-K6, L8, A-R6, S2, Aa-Vv6; [2], 300 ff.; 280 mm. Encadernação moderna inteira de pele 
marmoreada; títulos e ferros decorativos a ouro na lombada; frontispício e primeiros fólios com 
forte acidez; manchas.

 € 100 - 200

priMeirA ediçãO. úNicO vOluMe puBlicAdO deStA OBrA de d. rOdrigO dA cuNhA, 
nascido em Lisboa em 1577 e falecido na mesma cidade em 1643, foi Bispo de Portalegre e Porto, Arcebispo 
de Braga em 1626 e de Lisboa em 1636. Governador do reino e Conselheiro de Estado, “concorreu 
activamente para a independência de Portugal em 1640”.Esta sua obra, projectada em dois volumes, viu 
interrompida abruptamente a sua publicação por morte do seu autor. O presente volume, publicado já 
postumamente, saiu por deligência do jesuíta Pe. Manuel Escobar. Dividida em duas partes, a primeira 
trata da fundação da cidade de Lisboa até à conquista da cidade por D. Afonso Henriques e a segunda 
desde esse reinado até D. João I. Raro.

 Ӭ Inocêncio, v.7, p. 168

62 cuNhA (Xavier da)
IMPRESSÕES Deslandesianas: Divagações Bibliographicas. Lisboa: Na Imprensa Nacional, 1895. 

2 v.: il.; 245 mm. Bonito exemplar; encadernações com lombada e cantos em pele; corte superior 
das folhas carminado; conserva as capas de brochura; limpo.

 € 80 - 150



lote 63
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priMeirA ediçãO. uMA dAS MAiS iNtereSSANteS BiBliOgrAFiAS puBlicAdAS eNtre NóS 
sobre um dos mais importantes e prolíferos impressores a trabalhar em Portugal no século XVII.

63 MANuScritO, 1584 — d. Filipe ii
REGIMENTO do Deposito e Seleiro Comum. Lisboa: 1584. 

5 ff. manuscrito em papel, autógrafo do Rei, 290 mm. Encadernação inteira de pele da época, 
títulos a ouro na pasta anterior; documento com acidez e anotações; corte de traça marginal 
não afectando o texto manuscrito; guardas novas; caixa moderna.

 € 300 - 500

rAríSSiMO dOcuMeNtO, AutógrAFO, relAtivO AO regiMeNtO dO depóSitO e celeirO 
Comum que regula o uso deste intrumento económico de Quinhentos em Portugal. Importante 
documento sobre a economia, sistemas de crédito e agricultura de Quinhentos.

De origens medievais, os celeiros comuns tinham como principal objectivo “auxiliar, com o for-
necimento a crédito de sementes, os pequenos agricultores que na época da sementeira as não tivessem 
ou não dispusessem de meios económicos para as adquirir”. Nesse sentido, nas Cortes de Outubro de 
1562, sendo regente D. Catarina, avó de D. Sebastião, aperece um pedido dos povos no sentido de “que 
onde houver rendas do Conselho se fação celleiros de pão para os tempos de necessidade”. É com este 
antecedente que surge em 20 de Julho de 1576 o primeiro celeiro comum na cidade de Évora. A partir 
desse momento conheceram rápida expansão, especialmente no Alentejo, tendo sido criados, suces-
sivamente, os celeiros comuns de Grândola e Beja no século XVI, Évora Monte, Avis, Redondo, Elvas, 
Campo Maior, Barbacena, Mourão, Terena, Estremoz, Serpa, Montemor-o-Novo e Portel no século 
XVII e outros que se lhes seguiram até meados do século XIX. Deste modo, “os celeiros começaram a 
fornecer cereais a crédito, com um juro relativamente baixo, reforçando o único auxílio que os pequenos 
agricultores conseguiam até aí, através das Confrarias das Misericórdias, surgidas no fim do século XV.” 
Com o passar do tempo foram abertos também celeiros comuns particulares, transformando este meio 
de auxílio num verdadeiro negócio capitalista com investimento em espécie (sobretudo trigo) a fim de 
obter um juro relativamente elevado. Aos poucos o capital em espécie é substituído pelo capital finan-
ceiro e a instituição passa a ser um verdadeiro Banco Rural.

Este documento enquadra-se na tentativa de regular de modo uniforme todos os celeiros comuns, 
quer do Estado, quer particulares, tendo o de Évora, o primeiro, como modelo a seguir. Reconhecendo o 
“muyto proveito que disso se conseguio” do celeiro público criado pelo “snr Rey Do. Anrique meu tio”, 
D. Filipe estabelece as regras com que estes celeiros se devem reger começando pelo estabelecimento 
da obrigatoriedade de, em todos os lugares, cidades e vilas onde se estabeleça um celeiro comum, todo 
o lavrador “que lavrar herdade em cabeçada de hum arado seia obriguado de dar cada ano pero o ditto 
seleiro trinta alqueires de triguo”. 

 Ӭ Dicionário de História de Portugal, v.2, p. 32

64 MANuScritO, 1575 — d. SeBAStiãO
CARTA de Confirmação a D. Martinho de Castelo Branco de Vila Nova de Portimão. Lisboa: 1575, 
27 de Maio. 

bi-fólio em pergaminho, assinatura real autógrafa, 335x235 mm. Pasta em veludo vermelho com 
títulos a ouro na lombada em caixa de percalina grená; limpo e com boas margens.

 € 800 - 1.500

rAríSSiMA cArtA de cONFirMAçãO dAdA pOr d. SeBAtiãO A d. MArtiNhO de cAStelO 
Branco, 1.º Conde de Vila Nova de Portimão que foi senhor do morgado da Póvoa, vedor da Fazenda 
dos reis D. Afonso V, D. João II e D. Manuel I, camareiro-mor de D. João III e regedor das Justiças e 
governador da casa cível. Era filho de Gonçalo Vaz de Castelo Branco que, pelos serviços prestados a 
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D. Afonso V nas batalhas de Arzila e Toro, foi feito vedor da Fazenda, regedor da Casa da Suplicação, 
escrivão da puridade e senhor de Vila Nova de Portimão.

Em 1521 fez parte da armada que conduziu a infanta D. Beatriz a Sabóia quando esta casou com o 
Carlos III, tendo sido escolhido por D. Manuel para seu testamenteiro. É também D. Manuel que envia 
D. Martinho de Castelo Branco a Castela, procurando obter vantagens de ordem económica para socor-
rer as praças mauritanas, tendo recebido de Medina Sidónia 6400 ”cafizes” de pão no valor de 8 contos de 
maravedis, para serem postos em Tanger, Arzila e Alcácer. Sabemos também que recebeu como doação 
das minas da Adiça, perto de Almada, minas que continuaram a laborar ainda no tempo de D. João III. 
(cf. SERRÃO, Joaquim Veríssimo, História de Portugal, Lisboa, Verbo, 1980, v. 3, p. 18 e 318)

Parece que foi poeta distinto, tendo poesias no Cancioneiro Geral de Garcia de Resende, tendo 
escrito também uma carta em que descreve a entrada da Infanta D. Beatriz em Sabóia. 

 Ӭ Inocêncio, v.17, p.5; Nobreza de Portugal, v.3, p. 514

65 dAlgAdO (Sebastião rodolpho)
DIALECTO Indo-Português de Ceylão. Lisboa: Imprensa Nacional, 1900. 

XXX, 260, [4] pp.; 250 mm. Encadernação moderna em percalina; conserva as capas de bro-
chura; apenas ligeiramente aparado à cabeça.

 € 20 - 40

OBrA editAdA pOr OcASiãO dO QuArtO ceNteNÁriO dO deScOBriMeNtO dO cAMiNhO 
marítimo para a Índia. Estimado e invulgar.

66 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.. 

lote 66
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8.º; A-H/8, 64 ff.: il.; 145 mm. Bonito exemplar; encadernação inteira de pergaminho da época, 
restaurado; limpo e com boas margens; fólios H7 e H8 com margens reconstruídas.

 € 1.000 - 2.000

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 escreveu 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.

67 delAMBre ( Jean Baptiste Joseph)
HISTOIRE de L’Astronomie Ancienne. Paris: Mme V.e Courcier, 1817. 

2 v.; lxxii, 556 pp., 1 grav.; viii, 640 pp., 16 gravs.: il.; 260 mm. Encadernações modernas inteiras 
de pele com ferros a ouro nas pastas e lombada; títulos a ouro na lombada; ligeiramente apara-
do; segundo volume com acidez.

 € 150 - 300

priMeirA ediçãO. rArO.

68 dellON (gabriel)
RELATION de l ’ Inquisition de Goa. A Leyde: Chez Daniel Gaasbeek, 1687. 

*4, A-I12, K2; [8], 220 pp. Encadernação inteira de pele moderna; ligeiramente aparado.
 € 200 - 400

priMeirA ediçãO, MuitO rArA, 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 via-
gem 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. Ao contrário da 
edição publicada em Paris no ano seguinte, esta não possui qualquer gravura.

 Ӭ para outras edições: Bdm2, p. 254; Sabin 19445

69 dellON (gabriel)
VOYAGES de Mr. Dellon, avec sa Relation de l ’Inquisition de Goa augmentée de diverses pieces 
curieuse; et L’Histoire des Dieux qu’adorent les Gentils des Indes. A Cologne: Chez les Heritiers 
Marteau, 1709. 

3 v. em 2; [20], 476 pp., [2], 250, [10] pp., 6 grav.; [4], 270 pp.; 165 mm. Encadernações cansadas, 
inteiras de pele da época; corte das folhas carminado.

 € 200 - 400

priMeirA ediçãO cOlectivA dAS OBrAS de chArleS gABriel dellON. O priMeirO vOluMe 
contém a descrição da viagem a Reunião, Madagáscar, Surate na corte de Malabar, Tanor e Goa. O 
segundo volume contém a sua célebre descrição autobiográfica sobre a Inquisição de Goa [ver lote 
anterior], numa versão mais completa, revista e corrigida pelo mesmo. O terceiro volume trata dos usos 
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e costumes do povo Indiano e contém igualmente um tratado sobre as doenças particulares da Índia. 
Muito raro.

70 DÉSCRIPTION Succinte du Royaume de Hollande, propre à servir d’itinéraire [...]. Traduit du 
Hollandais, avec des additions et notes du traducteur. À Amsterdam: Chez E. Maaskamp, s.d..

[2], 120, 4, 16 pp., 1 quadro desdobrável com distâncias entre cidades, 1 planta desdobrável de 
Amesterdão: il.; 210 mm. Cartonado; limpo; parcialmente por abrir. 

 € 50 - 100

deScriçãO Breve dO reiNO dA hOlANdA cOM uMA priMeirA pArte cOM uMA deScriçãO 
geral do país, seguida de uma breve corografia dos mais importantes lugares ordenada alfabeticamente. 
A obra está ilustrada com um quadro com as distâncias relativas entre as várias localidades e uma planta, 
também desdobrável, da cidade de Amesterdão. Invulgar.

71 deuS ( João de)
CARTILHA Maternal ou Arte de Leitura. Publicada pelo seu amigo Candido J. A. de Madureira, 
Abbade de Arcozello. Porto: Na Livraria Universal de Magalhães & Moniz, 1876. 

VIII, 140 pp.; 185 mm. Encadernação da época com lombada em pele; ligeiramente aparado; 
acidez; conserva a cartonagem editorial com alguns defeitos.

 € 100 - 200

priMeirA ediçãO. rAríSSiMA. iNOcêNciO: “NãO pude ver AS priMeirAS ediçõeS d’eStA 
obra.” 

Publicada originalmente no ano de 1876, a Cartilha Maternal de João de Deus é adoptada em 
cortes como método oficial de aprendizagem da leitura. Como exporia o seu autor na dedicatória: “Este 
sistema funda-se na língua viva: não apresenta os seis ou oito abecedários do costume, senão um, do 
tipo mais frequente, e não todo, mas por partes, indo logo combinando esses elementos conhecidos em 
palavras que se digam, que se ouçam, que se entendam, que se expliquem; de modo que, em vez do prin-
cipiante apurar a paciência numa repetição néscia, se familiarize com as letras e os seus valores na leitura 
animada de palavras inteligíveis [...] Esses longos exercícios de pura intuição visual constituem uma 
violência, uma amputação moral, contrária à natureza: seis meses, um ano, e mais, de vozes sem sentido, 
basta para imprimir num espírito nascente o selo do idiotismo.”

A partir de 1911, com a implantação da República e o alargamento da rede de instrução pública, 
a promoção e difusão da Cartilha Maternal deu-se com enorme celeridade. Ao longo dos anos, foram 
despontando novos métodos aprendizagem da leitura no ensino público, mas a fórmula da iniciação 
proposta nesta obra continuou, por longa data, a ser aplicada nos estabelecimentos de ensino.

 Ӭ Inocêncio, v. 10, p. 235

lote 71





lote 72
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72 MANuScritO, s.d. — [dOMeNech (pero)]
[FUNDAÇÃO dos Colégios dos Meninos Órfãos]. s.l. [Lisboa?]: s.n., s.d.

Manuscrito sobre pergaminho, 50 fólios, numerados, erros de numeração, alguns desenhos 
alegóricos, 385 mm. Encadernação com lombada em chagrin do século XIX; títulos a ouro 
na lombada; corte das folhas carminado; ligeira acidez; manuscrito totalmente legível; alguns 
sublinhados a carvão de cor azul.

 € 4.000 - 6.000

eXtrAOrdiNÁriO e iMpOrtANte MANuScritO iNéditO cOM A hiStóriA, regiMeNtOS e 
doutrina relativa ao Colégio dos Meninos Órfãos criado por D. João III em 1549 e dirigido pelos padres 
e irmãos da Companhia de Jesus.

Numa primeira e breve análise do manuscrito, notamos que por várias vezes é usada a primeira 
pessoa do singular ao descrever os acontecimentos narrados, pelo que é provável que o texto tenha sido 
redigido pelo Padre Pero Doménech, o primeiro reitor do Colégio dos Meninos Órfãos, e mandado 
copiar por um escrivão. Ademais, possui o manuscrito uma nota que dá conta que as normas contidas 
neste manuscrito vigoraram durante 66 anos, até 1615. De facto, D. Filipe II mandou redigir um novo 
Regimento para o Colégio dos Órfãos em 1615, tal como consta do manuscrito existente na Biblioteca 
Nacional e referido em várias obras consultadas sobre o assunto (cf. RODRIGUES, p. 703, nota 1). Trata-
se, muito provavelmente, do manuscrito original que contém o primeiro regimento do Colégio dos 
Órfãos e que permanece inédito dos estudiosos sobre o assunto, pois quer Serafim Leite, quer Francisco 
Rodrigues apenas referem ter existido uma regra anterior, nada indicando sobre o seu conhecimento. Por 
outro lado, as referências cronológicas do texto - com excepção da nota manuscrita acrescentada a que já 
fizemos referência e que claramente foi adicionada posteriormente - não vão além de 1553, ano em que, 
por indicação de S. Inácio de Loiola, os jesuítas abandonam o encargo dos colégios sendo os de Portugal 
entregues a António Pinheiro. Este facto indicia mais uma vez a atribuição da autoria do texto ao Pe. 
Pero Doménech, ao mesmo tempo que ajuda a determinar um intervalo de possível datação entre 1553 e 
1615, sendo mais provável que ele tenha sido composto ou pouco antes da saída do Pe. Pero Doménech 
ou pouco depois, como forma de fazer perdurar o seu legado.

Seja como for, estamos perante um manuscrito único sobre um tema com relevância para a mis-
sionação e colonização portuguesa, especialmente no Brasil, onde os Padres Jesuítas tiveram um papel 
fundamental.

Escreve Serafim Leite: “Para começar a transpor as trincheiras da barbaria e da língua inventou-
se, entre outros, um meio. Iriam de Lisboa crianças. Misturadas as crianças portuguesas com as crianças 
indígenas, operar-se-ia a transmissão da língua e talvez a fusão de ideais. Depois, lá estariam os jesuítas 
para orientar o movimento e exercer aquela maravilhosa função de árbitros, que é um dos mais fortes 
aspectos da sua actividade no Brasil.” (cf. LEITE, pp. 71-72)

De facto, as crianças órfãs recebidas nos colégios fundados por D. João III, tinham muitas vezes 
como destino a missionação no ultramar português, principalmente para o Brasil, onde viriam a desem-
penhar um papel fundamental nos primeiros anos do trabalho da Companhia de Jesus naquele território 
vasto e ainda por explorar. Assim, em 1550, um ano após a fundação do primeiro colégio, são enviados 
para o Brasil sete meninos órfãos que se iriam juntar à missão chefiada pelo Pe. Manuel da Nóbrega. 
Foi tal o sucesso que um ano depois é enviado um grupo de nove para a Índia e em 1553 mais três para o 
Congo. Em 1557 foram mais 18 ou 20 para o Brasil.

O manuscrito tem um total de vinte capítulos e mais o treslado de doze documentos. Os capítulos 
que tratam da história da fundação e primeiros anos do Colégio dos Meninos Órfãos de Lisboa são os 
seguintes: 1. do dia q elRey nosso suor mandou dar as casas de lisboa aos orfãos; 2. dos primeiros sete 
moços q entrarão nesta casa q foram os liceses dela; 3. dos primeiros seis moços q farão desta casa man-
dados ao brasil para ensinar a doutrina christãa aos meninos gemtios; 4. de huns moços q tomamos na 
ribeira; 5. de outros dous meninos q mandarão ao brasil; 6. da vinda delRey a esta casa; 7. dos dez meninos 
q se mudarão a India por mandado delRey N.S. para ensinar os gentios e facer colégios de meninos; 8. do 
q os meninos alguns tem representado diante delRey nosso S.; 9. da primeira missa que se disse na Igreja 
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desta casa e de alguns cousas q se Representarão nela; 10. de alguns romarias que os meninos tem feytas 
de que se tem feito muito grande serviço a nosso S.; 11. da segunda romaria q foi a nosa snra da merciana; 
12. da terceira romaria q foi a nossa snra datalaia; 13. da quarta romaria q foi a nosa snra de nazaret; 14. de 
outra romaria q se fez a nosa snra datalaia; 15. de algum fruito notável q o snor tem ordenado fazeres por 
estes meninos quando os mandavam fora; 16. da fundação da casa de coimbra; 17. da fundação da casa de 
portalegre; 18. da fundação da casa da villa de tomar; 19. da fundação da casa do algarve; 20. da fundação 
da casa de setuval.Quanto aos documentos são os seguintes: 1. primeira burla concedida sobre a fundação 
desta casa; 2. segunda burla q os confrades ausentes posso ganhar os perdoes nas igrejas onde se acharem; 
3. da terceira burla para q todas as casas dos meninos feitas e que se fizerem nos Reinos e Senhorios de 
Portugal tenham os mesmo privilégios q tem a casa de lisboa; 4. quarta burla para os meninos orfãos po-
derem tomar ordem em qualquer bispado omde se acharem [...]; 5. Estatutos e ordenação da confraria do 
menino Jesu; 6. alvará delirei nosso senhor para o governador de lisboa mandar prender os moços q lhe 
forem apontados por pelo domenico; 7. outro alvará delRey nosso senhor em q concede licença aos me-
ninos para poderem pedir por si ou por seus memposteiros no arcebispado de lxa e bispado de coimbra; 
8. do ser bispo de lxa para os meninos orfãos poderem pedir na cidade e arcebispado; 9. Doutrina christãa 
q des ensina aos meninos orfãos desta casa; 10. Ordenações da casa q se hão de guardar em receber os 
meninos e ensino deles e regras dos oficiais com repartimento do tempo; 11. sua carta dos meninos brasis 
feita ao padre pelo domenico em q relata muitas cousas particulares feytas nos gentios a honra e gloria 
de nosso s.or Jesu Xpo; 12. sua cantiga devota do brasil pera os meninos de Lisboa.

Terminamos com um pequeno apontamento biográfico do Padre Pero Doménech. Abade do 
Mosteiro de N. Senhora de Villabeltran dos Cónegos Regrantes de Santo Agostinho, natural da Cata-
lunha, esteve alguns anos em Roma na embaixada portuguesa ao serviço de D. João III. Em 1542 vem 
a Lisboa informar sobre os negócios da cúria romana trazendo consigo uma carta de recomendação do 
Pe. Inácio de Loiola para o Pe. Simão Rodrigues. Parece que acabou por receber os votos da Companhia 
de Jesus, permanecendo em Portugal até 1553. Nesse ano saiu de Portugal, chegando a Barcelona a 8 de 
Julho desse ano, retirando-se para o seu mosteiro de Villbertran onde morreu a 1 de Novembro de 1560. 

 Ӭ LEITE, Seraf im, Páginas de História do Brasil, Rio de Janeiro, 1937, pp. 71-80; RODRIGUES, Francisco, 
História da Companhia de Jesus na Assistência em Portugal, Porto, 1931, t.1, v.1, pp. 700ss.

lote 72
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73 ecKerSBerg ( Johan Fredrik)
VIEWS in Madeira. The Descriptions of the Scenery by James Yate Johnson. Düsseldorf: Arnz & 
Comp., s.d. [c. 1854]. 

1 portada cromolitografada, 1 f. com a dedicatória, 10 cromolitografias: il.; 550x450 mm. E xemplar 
com falta da lista de subscritores e das folhas de texto que acompanham cada uma das gravuras. 
Folhas soltas em caixa de percalina verde; limpo.

 € 3.000 - 5.000

OBrA rAríSSiMA, de uMA tirAgeM de ApeNAS 110 eXeMplAreS (cONFOrMe iNdicAdO NA 
lista de subscritores), deste álbum de cromolitografias da Madeira de Johan Fredrik Exkersberg. Nascido 
em 1822, estudou em Dusseldorf entre 1846 e 1848 sob a tutela de J.W. Schrimer, famoso paisagista 
alemão. Por razões de saúde, viajou para a Madeira em 1852 onde começou a pintar paisagens para ajudar 
nos seus parcos fundos. Viajou por toda a ilha realizando vários esboços depois concretizados na sua 
imponente série sobre a ilha. Regressou a Dusseldorf em 1854, tendo fundado mais tarde uma escola de 
pintura na Noruega onde ensinou até à sua morte em 1870.

As gravuras são soberbas cromolitografias impressas a preto e até cinco cores, aguareladas à mão. 
Impressas à parte foram depois coladas aos fólios com os títulos e uma fina cercadura impressa com as 
legendas em inglês e alemão. As gravuras são as seguintes: portada: Cena alegórica ilustrando as mais 
importantes espécies florais nos jardins ao redor do Funchal; 1. Funchal from the East; 2. The Ravine of 
São Jorge; 3. Waterfall São Vicente; 4. Cabo Girão; 5. Ravine of São Vicente; 6. Funchal from the West; 
7. Penha d’Águia; 8. Rabaçal; 9. Ribeiro of Boa Ventura; 10. Curral.

 Ӭ Duarte Sousa, v.2, 247

74 MANuScritO, s.d.
[ESCRITOS HISTÓRICOS E LITERÁRIOS]. s.l.: s.n., s.d. 

manuscrito sobre papel, 215 ff., algumas numeradas à mão com erros de numeração; 310 mm. 
Encadernação inteira de pele da época com títulos e ferros a ouro na lombada.

 € 80 - 150

curiOSíSSiMO MANuScritO cOM uM cONJuNtO dO Que pAreceM Ser ArtigOS SOBre 
história de Portugal, o primeiro dos quais sobre a aclamação de D. João IV e vários escritos literários de 
autor desconhecido.

O índice no início do manuscrito tem os seguintes títulos: 1. Rezão politica sobre a aclamação 
delRey D. João IV; 2. Conselho dado a Phelipe II de Castela a Respeito de Portugal; 3. Rezoens politicas 
sobre a liga de Castella e França sobre Portugal; 4. Carta de Constantinopla sobre o fingido Messuas dos 
Judeus; 5. Sermão das Lárgimas de S. Magestade; 6. Oração em a Presidencia da Academia; 7. Problemas 
Amatorios; 8. Problema defendendose o sentimento da fonte das lágrimas na morte de D. Ignes de 
Castro; 9. Problema Jocozo; 10. Discursos ou proposições sobre as Circunstancias do Amor; 11. Problema 
sobre Amor desprezado ou correspondido; 12. Carta do Marquês de Valença à Academia Real; 13. Carta 
do mesmo Marquês a hum Religioso; 14. Carta criticando o poema; 15. Carta de huma dama a outra 
Senhora; 16. Carta a hum amigo dando-lhe conta de como falecera seu amor; 17. Quartel de dezenganos 
e advertencia Freiratica; 18. Titulos e honras que teve o Bispo do Porto; 19. Relação da perda do Exercito 
de França; 20. Cathecismo Imperial e Político; 21. Mapa das Mercês que fez ElRei D. João 5.º; 22. Tes-
tamento da Rainha D. Maria Bárbara de Portugal; 23. Cartas por Títulos de Comédias; 24. Proposta do 
Procurador de Cortes da Vila de Almada; 25. Carta de ElRey de França a Rainha de Castela; 26. Novela 
de Antonio Serrão; 27. Historia de Madama Flor; 28. Memória do presente que El Rei D. João 5.º man-
dou ao Imperador da China; 29. Copia do Presente que ElRei de Inglaterra e o Parlamento da Corte 
de Londres mandarão a ElRei D. José I [...]; 30. Discripçam do Painel que se ofereceu a sua Magestade 
Fidelissima ElRei D. José I.
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75 [eSpiNOSA (gabriel de)]
HISTORIA DE GABRIEL de Espinosa, Pastelero en Madrigal que fingio ser el Rey Don Sebastian 
de Portugal y Assimismo la de Fray Miguel de los Santos, en el año de 1595. S.l.: S.n., s.d.

A-H4; 64 pp.; 200 mm. Encadernação com lombada em pele moderna; corte das folhas car-
minado; ligeira acidez.

 € 80 - 120

rAríSSiMA ediçãO dO FAMOSO teXtO Que relAtA O cASO de uM pASteleirO Que FiNgiu 
ser D.Sebastião em 1595 e que acabou preso e condenado à pena de morte, assim como os restantes 
conspiradores. A obra, segundo nos indica Palau, foi publicada pela primeira vez em Cadiz, 1595, tendo 
conhecido várias reimpressões ao longo do século XVII. Ainda segundo o bibliógrafo espanhol esta é a 
primeira reimpressão, de inícios do século XVII, publicada sem qualquer frontispício ou pé de imprensa. 
Saiu depois em Xerez, 1683, outra com o mesmo pé de imprensa, mas com mais páginas; Tarragona, 1683; 
Tarragona, 1785. Existe também uma tradução para francês impressa em Poitiers, 1596.

 Ӭ Palau, 82693

76 ESTATUTOS da Universidade de Coimbra. Compilados Debaixo da Immediata e Suprema In-
specção de El Rei D. José I Nooso Senhor pela Junta da Providência Literatia creada pelo mesmo 
Senhor para a Restauração das Sciencias, e Artes Liberaes nestes Reinos, e todos seus domínios ulti-
mamente roborados por Sua Magestade na sua Lei de 28 de Agosto deste presente Anno. Lisboa: Na 
Regia Officina Typographica, 1772. 

3 v.; 4.º; 1.º v.: *-**, A-Z, Aa-Kk4, Ii2; XVI-252 pp.; 2.º v.: *4, **2, Kk-Zz, Aaa-Zzz, Aaaa-Mm-
mm4, XII-391 pp. num. de 253 a 644; *4, **2, A-Z, Aa-Ll4, XII-272 pp.; 295 mm. Encaderna-
ções uniformes do século XIX, com lombada em pele; títulos a ouro na lombada; ligeiramente 
cansadas; corte das folhas pintado; limpo.

 € 150 - 300

eStAtutOS cuJO priNcipAl cOOrdeNAdOr FOi O deSeMBArgAdOr JOãO pereirA rAMOS 
d’Azeredo Coutinho, coadjuvado pelo seu irmão D. Francisco de Lemos, com excepção da parte que diz 
respeito às ciências naturais, a qual foi exclusivamente compilada por José Monteiro da Rocha. A obra 
foi publicada no contexto da profunda reforma da Universidade e dos estudos em Portugal no tempo do 
governo de Pombal. Estimado. 

 Ӭ Inocêncio, v.2, 236

77 euSéBiO de ceSAreiA
HYSTORIA Ecclesiastica [per magistrum Goffredum boussardum [...] correcta et emmendata]. Pari-
sius: Francisco Regnault, s.d. [c. 1520]. 

a-q8, r4, A-C8; mcxxxi, [1 br, 23, 1 br.] ff.; 170 mm. Encadernação inteira de pergaminho mo-
derna, com títulos manuscritos pintados a negro e vermelho; frontispício com acidez; restauro 
no verso do frontispício.

 € 150 - 300

ediçãO dA 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, comentada por Geoffrey Boussard (1439?-1524) e impressa por François Regnault, um importante 
impressor da primeira metade do século XVI em Paris, conhecido pelas imensas edições da sua 
responsabilidade e pela marca tipográfica que nesta obra se imprimiu no frontispício, um elefante, nas 
costas do qual é colocado um castelo e as iniciais do impressor. Raro.
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78 FAriA (Manuel Severim de)
RELAÇAM Universal do que Succedeo em Portugal, & mais Provincias do Occidente & Oriente, de 
Março de 625 atè todo Stembro de 626. Contem muitas particularidades & curiosidades. Ordenada por 
Francisco de Abreu natural desta Cidade de Lisboa. Em Lisboa: Impressa por Geraldo da Vinha, 
1626. 

[]2, A-B4, C6; [32] pp.; 195 mm. Encadernação moderna em pergaminho, títulos a ouro na 
pasta anterior; aparado; acidez.

 € 80 - 150

priMeirA ediçãO. rAríSSiMO. FOlhetO curiOSíSSiMO, O priMeirO de uMA Série Que 
Manuel Severim de Faria escreveu com o pseudónimo Francisco de Abreu, onde descrevia de forma 
sucinta os acontecimentos mais notáveis do período tratado. Segundo Inocêncio, “esta especie de 
resenhas ou noticias periodicas dos successos do mundo, anteriores às Gazetas do tempo da acclamação 
de D. João IV, são ao que parece os papeis mais antigos d’esta classe que se nos deparam impressos em 
Portugal”. Em particular este volume encerra um conjunto de notícias particulares que se revelam vários 
assuntos bastante interessantes e importantes. Entre estes podem-se destacar a descrição da perda e 
recuperação da Baía (fol B2vo e ss.) ou os pormenores sobre Macau (fol. B1 vo e ss.).

 Ӭ Inocêncio, v. 6, p. 106; Barboasa, v.3, p. 372

79 FigeAc (M. champollion)
ÉGYPTE Ancienne.  [L’Univers: Histoire et Description de tous les Peuples]. Paris: Firmin Didot 
Frères, 1839. 

[4], 500 pp., 1 mapa, 92 gravs: il.; 220 mm. Encadernação com lombada em pele da época; limpo.
 € 40 - 60

rArA OBrA SOBre O ANtigO egiptO, prOFuSAMeNte iluStrAdO cOM vÁriAS grAvurAS 
impressas à parte, e que é parte integrante da popular colecção L’Univers.

80 FORAES DA CIDADE DO PORTO Impressos por Ordem da Ill.ma Camara Constitucional. 
Porto: Na Typ. de Viuva Alvarez Ribeiro & Filhos, 1823. [8]-38 pp.; 315 mm. Junto com:

 FORAES DE VILLA-NOVA, E GAYA por Ordem da Ill.ma Camara Constitucional. Porto: Na 
Typ. de Viuva Alvarez Ribeiro & Filhos, 1823. [4]-34 pp.; 315 mm.  Junto com:

 FORAL DE MATHOZINHOS POR EL-REY O SR. D. MANOEL, Em Carta Regia de 30 de 
Setembro de 1514. Impresso por Ordem da Ill.ma Camara Constitucional da Cidade do Porto. 
Porto: Na Typ. de Viuva Alvarez Ribeiro & Filhos, 1823. [4]-8-[6] pp.; 315 mm. Junto com:

 FORAL DE REFOJOS POR EL-REY O SR. D. MANOEL em Carta Regia do 1.º de Setembro 
de 1513. Impresso por Ordem da Ill.ma Camara Constitucional da Cidade do Porto. Porto: Na 
Typ. de Viuva Alvarez Ribeiro & Filhos, 1823. [8]-10-[2] pp.; 315 mm. 

4 v. em 1; 320. Encadernação com lombada e cantos em pele da época, cansada; cortes de traça 
na encadernação; pequenos furos marginais nos primeiros fólios; super-libros “H. de S. Reys”.

 € 50 - 100

JulgAMOS trAtAr-Se dA cOlecçãO cOMpletA dOS FOrAiS editAdOS NeSte ANO pOr 
ordem da Câmara Constitucional do Porto. Raro.

81 FORAL de Lisboa. Lisboa: Offic. de Simão Thaddeo Ferreira, 1790. 
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[]1, A-I4, K2-4; [2], 80 [aliás 78] pp.; 235 mm. Brochado; capa em papel decorado da época.
 € 20 - 30

rArA ediçãO dO FOrAl MANueliNO de liSBOA. SeguNdO O eXeMplAr dA BiBliOtecA 
Nacional do Brasil, o fólio K1 nunca foi impresso.

82 FrANcO (António, pe.)
IMAGEM da Virtude em o Noviciado da Companhia de Jesus do Real Colégio do Espírito Santo 
de Évora do Reyno de Portugal. Na qual se contém a fundaçam desta Santa Casa, vida de seu Fun-
dador, & mais servos de Deos, que nella, ou foraõ Mestres, ou Discípulos. Lisboa: Na Officina Real 
Deslandesiana, 1714. 

*6, **4, A-Z, Aa-Zz, Aaa-Zzz, Aaaa-Dddd6, Eeee2; [20], 886 pp.; 300 mm. Encadernação in-
teira de pele da época um pouco cansada; ligeira acidez.

 € 80 - 150

priMeirA ediçãO. A OBrA, eScritA pelO pe. JeSuítA ANtóNiO FrANcO, trAtA SOBre A 
estrutura de formação do noviciado da Companhia de Jesus no colégio de Évora. Raro.

 Ӭ Inocêncio, v.1, p.145

83 FrANcO (António, pe.)
IMAGEM da Virtude em o Noviciado da Companhia de Jesus no Real Collegio de Jesus de Coimbra 
em Portugal. Na qual se contem as vidas, & sanctas mortes de muitos homens de grande Virtude, que 
naquella Sancta caza se criaram. Évora e Coimbra: na Officina da Universidade e no Real Colé-
gio das Artes da Companhia de Jesus, 1719. 

2 v.; §-§§4, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Zzz4, Aaaa-Zzzz4, Aaaaa-Ppppp4, [16], 856 pp.; *4, **2, A-Z4, 
Aa-Zz4, Aaa-Zzz4, Aaaa-Zzzz4, Aaaaa-Eeeeed4, Fffff6, [12], 786, [2] pp.; 300 mm. Fólio Vv2 
do primeiro volume colocado fora do sítio; encadernações uniformes, inteiras de pele da época, 
ligeiramente cansadas; vestígios de traça nas folhas de guarda e ocasionalmente nas margens 
inferiores.

 € 80 - 150

priMeirA ediçãO. O AutOr puBlicOu trêS OBrAS relAtivAS AOS cOlégiOS de NOviçOS dA 
Companhia de Jesus, um sobre Évora, outro sobre Lisboa e este sobre o Colégio de Coimbra, o único 
em dois volumes. Segundo Inocêncio, o conjunto dos três forma uma verdadeira história da companhia 
em Portugal. Raro.

 Ӭ Inocêncio, v.1, p.145

84 Freire (Francisco José)
ELOGIO de D. Francisco Xavier Mascarenhas [...]. Lisboa: Na Officina de Antonio Isidoro da 
Fonseca, 1742. [32], 126 pp.; 205 mm. Junto com:

 pOrtugAl (Francisco de)
ELOGIO Funebre do Excellent. e Reverendissimo Senhor D. Álvaro de Abranches, Bispo de Leira. 
 Lisboa: Na Officina de Miguel Rodrigues, 1746. [8], 38 pp.; 205 mm. 

2 v. em 1. Encadernação inteira de pele da época com ferros decorativos na lombada; limpo.
 € 20 - 30

FOlhetOS rArOS.
 Ӭ Inocêncio, v.2, p. 105 (1.º título); Inocêncio, v. 3, p. 28 (2.º título)
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85 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. Londres: Impresso por 
Ricardo e Artur Taylor, 1822. 

284, [4] pp., 1 grav.: il.; 220 mm. Encadernação inteira de pele da época; lombada cansada; títu-
los a ouro na lombada; corte das folhas pintado; limpo.

 € 50 - 100

priMeirA ediçãO. 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, v.4, p. 77

86 GALERIA das Ordens Religiosas e Militares desde a mais remota antiguidade até nossos dias. Porto: 
Typographia da Rua Formosa, 1843. 

2 v.: 216, [2] pp., 52 litografias; 216 pp., 46 litografias: il.; 265 mm. Bom exemplar; gravuras colo-
ridas; encadernado com lombada em pele da época; grandes margens.

 € 100 - 200

OBrA eXtrAOrdiNÁriA SOBre AS OrdeNS religiOSAS e MilitAreS, prOFuSAMeNte 
ilustrada com gravuras coloridas dos costumes usados pelas respectivas ordens historiadas ou com 
retratos dos seus fundadores. A obra, segundo Inocêncio, é da autoria de Manuel Ferreira de Seabra da 
Mota e Silva. Muito raro. 

 Ӭ Inocêncio, v.3, p. 115; v.9, p. 411; v.16, p. 213

87 gAMitO (António cândido pedroso)
O MUATA Cazembe e os Povos Maraves, Chévas, Muizas, Muembas, Lundas e outros da África 
Austral. Diário da expedição portugueza commandada pelo Major Monteiro e dirigida aquelle Im-
perador nos annos de 1831 e 1832 redigido pelo Major A. C. P. Gamitto. Lisboa: Imprensa Nacional, 
1854. 

XXVI, 502, [2] pp., 20 grav., 1 mapa desd.: il.; 220 mm. Encadernação moderna com lombada e 
cantos em pele; títulos a ouro na lombada: nada aparado; por abrir; conserva as capas de bro-
chura; ligeira acidez.

 € 400 - 800

priMeirA ediçãO rAríSSiMA deSte iMpOrtANte diÁriO de eXpediçãO pOr terrAS dA 
África Austral no seguimento das várias tentativas para estabelecer rotas de ligação entre Angola e 
Moçambique. Segundo a Introdução do autor, várias tentativas foram realizadas para um contacto com 
o Muata Cazembe, Imperador daquela região africana, todas fracassadas, algumas até com prejuízo para 
as vidas dos seus comandantes. A presente expedição, organizada precariamente com apenas uma agulha 
de marear, sem medicamentos e com géneros apenas destinados ao comércio, acabou por padecer de 
escorbuto e bexigas, além da inevitável fome ao atravessar terrenos inóspitos e inexplorados.

Segundo Emília Santos, a expedição foi organizada por Vasconcelos Cirne, governador de Rios 
de Sena, apenas com a finalidade de intensificar as relações comerciais. Foi escolhido como coman-
dante o Major Correia Monteiro e como segundo comandante o capitão Gamito Pedroso. A expedição 
partiu a 1 de Junho de 1831 levando uma pequena força militar, caixeiros e carregadores, num total de 
420 pessoas. O diário que nos ficou da expedição, da autoria do capitão Gamito Pedroso, “investigador 
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nato que sabia onde dirigir a curiosidade, como orientá-la e que objectivos atingir” e dotado de uma 
“extraordinária sensibilidade para a realidade humana e histórica dos povos, recolhe tradições orais que 
são verdadeira história do povo africano, estuda a etimologia das suas línguas, observa os seus hábitos e 
técnicas.” Por outro lado, a sua narrativa é organizada por forma a interessar o leitor europeu, servindo-
lhe de guia, obrigando-o “a seguir na caravana, a vencer os embaraços, a correr os riscos, a viver as tensões, 
a sentir a fome.” [cf. Emília Santos, p. 214]

António Cândido Pedroso Gamito, natural de Setúbal (1806-1866), major do exército, governa-
dor dos distritos de Sofala e Tete em Moçambique, e de Benguela em Angola, deixou-nos assim um 
“notabilíssimo e de muito interesse histórico, etnográfico e geográfico, relatório da viagem.” A obra vem 
ilustrada com 20 litografias e 1 mapa desdobrável. 

 Ӭ Inocêncio, v.1, p. 103; v. 8, p. 109; SANTOS, M. Emília Madeira, Viagens de Exploração Terrestre dos Portu-
gueses em África, Lisboa, Centro de Estudos de Cartograf ia Antiga, 1978, pp. 213-220

88 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, [4], pp.; 265 mm. Encadernação com lombada em pele moderna; pequenos restauros 
marginais nos primeiros e últimos fólios afectando muito ligeiramente o texto da última folha 
de erratas; por abrir.

 € 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.

89 gilBert (William)
DE MAGNETE, Magneticisque Corporibus, et de Magno magnete tellure; Physiologia nova, pluri-
mis & argumentis, & experimentis demonstrata. Londini: Excudebat Petrus Short, 1600. 

*8, A-V6; [16], 240 pp., 1 gravura desdobrável: il.; 285 mm. Bom exemplar, sem defeitos de maior, 
encadernado inteira de pergaminho da época em caixa moderna com lombada em chagrin; 
corte das folhas carminado; ligeira acidez.

 € 10.000 - 18.000

priMeirA ediçãO dO priMeirO trAtAdO cieNtíFicO iNglêS BASeAdO eM MétOdOS 
experimentais de investigação e o trabalho fundador da ciência magnética e eléctrica.

William Gilbert nasceu a 24 de Maio de 1544 numa família próspera de Colchester, Essex. Edu-
cado no St John’s College em Cambridge, aí permaneceu até 1569, adquirindo todos os graus académicos 
em medicina e tornando-se “senior fellow” da Faculdade. Durante os quatro anos seguintes viajou pela 
a Europa, tendo passado a maior parte do tempo em Itália, até que se estabeleceu em Londres em 1573 
como médico. A sua carreira foi bastante bem sucedida, tendo-se tornado presidente do Royal College 
of Physicians em 1599 e três anos depois médico da raínha Isabel I. Morreu, ao que parece de peste, a 30 
de Novembro de 1602.

Ainda que a sua carreira médica tenha tido algum brilhantismo, é lembrado hoje pelas suas 
extraordinárias e importantes investigações sobre magnetismo e electricidade que registou neste seu 
único livro. As investigações foram conduzidas entre 1581 e 1600 em paralelo com a sua carreira médica, 
discutindo e apresentando as suas experiências com os seus amigos e companheiros que eram convidados 
a sua casa com esse propósito e gastando somas de dinheiro avultadas para a aquisição de instrumentos 
e equipamento necessários.

O livro é, em si mesmo, uma produção notável, com 87 xilogravuras impressas no texto, das quais 
4 de página inteira, além das letras capitais no início de cada capítulo, num esmero e cuidado gráfico 
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a cima da média para a época. O texto propriamente dito, consiste em 115 capítulos divididos em seis 
livros, possuindo as características gerais de uma tese moderna, começando com uma discussão sobre o 
estado da arte, apresentando de seguida os resultados das experiências, discutindo uma tese e terminando 
com as suas próprias conclusões e problemas não resolvidos. São bastante importantes as afirmações 
sobre a hipótese da Terra ser ela mesma um iman gigante (livro I), os relatórios das experiências em 
magnetismo e electricidade estática (livro II), as experiências realizadas com a “terrella”, nome dado 
por Gilbert a uma esfera magnética que simulava a Terra (livro III), o desenvolvimento do magnetismo 
geográfico (livros IV e V) ou os movimentos terrestres e astrológicos em que se refere ao movimento 
giratório da Terra sobre o seu eixo (livro VI).

Importa lembrar que as grandes obras científicas do século XVII aparecem depois deste trabalho 
fundamental de Gilbert. Por exemplo, o Principia do Newton foi publicado em 1687, a Astronomia Nova 
de Kepler em 1609 ou Sidereus Nuncius de Galileu em 1610. É, por isso, uma das obras fundadoras da 
ciência moderna e uma das mais raras e valiosas.

90 gOdiNhO (Nicolau)
VIDA del Bienaventurado Padre Gonzalo de Sylveira, Sacerdote de la Compañia de Iesus, marti-
rizado en Monomotapa, Ciudad en la Cafraria. Traducida de Latin en Castellano por Bernardo de 
Cienfuegos. En Madrid: Por Luis Sanchez, 1614. 

lote 89
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†4, A-M8, N4; [4], 100 ff.; 200 mm. Encadernação inteira de pergaminho escurecido, com 
ferros decorativos nas pastas de motivos florais; corte das folhas dourado e cinzelado; ligeira 
acidez. Assinatura de posse de Gago Coutinho no frontispício.

 € 200 - 400

priMeirA ediçãO cAStelhANA de uM OrigiNAl puBlicAdO eM lAtiM, eM lYON dOiS ANOS 
antes. Foram também publicadas edições em alemão e italiano. A obra trata com detalhe sobre o trabalho 
de missionação do Pe. Gonçalo da Silveira. Natural de Almeirim, o Pe. Gonçalo da Silveira estudou na 
Universidade de Coimbra onde ingressou na Companhia de Jesus. Nomeado Provincial das Índias em 
1555 por aprovação de Santo Inácio de Loiola pouco antes da sua morte, esteve naquele território durante 
três anos. Foi enviado por António Quadros, sucessor de Silveira, para Sofala onde chegou em 1560. 
Subiu pelo rio Zambeze até Monomotapa onde permaneceu até à sua morte em 1561 às mãos de alguns 
árabes da região que se rebelaram contra os missionários. Muito raro. 

 Ӭ Travel and Exploration, 277; Palau 103333 e 363271

91 góiS (damião de)
COMMENTARII Rerum Gestarum in India citra Gangem a Lusitanis anno 1538. Lovaina: ex 
Officina Rutgeri Rescii, 1539. 

A-E4, []2; [22] ff.; 215 mm. Bom exemplar; encadernação moderna inteira de pergaminho com 
títulos a ouro na pasta anterior; limpo.

 € 6.000 - 10.000

priMeirA ediçãO, rAríSSiMA, de uMA dAS OBrAS MAiS divulgAdAS dAQuele períOdO.  
Escrita com o propósito claro de divulgação e aceitação das políticas ultramarinas portuguesas na Índia, 
a obra conheceu várias edições latinas e foi traduzida rapidamente para italiano e alemão.

Vital para o comércio turco e veneziano, a cidade de Diu foi cercada em 1538 primeiro com as 
forças locais de Cambaia, lideradas por Coge Safar e depois apoiadas pelo exército otomano liderado 
por Suleimão Para, enviado por ordem do Sultão de Constantinopla. As forças portuguesas resistiram de 
Setembro a Novembro, tendo a armada otomana acabado por abandonar a cidade ao saber da aproxima-
ção da frota do vice-rei D. Garcia de Noronha.

São os acontecimentos relativos a este cerco que Damião de Góis descreve neste seu opúsculo. De 
menor dimensão que aquele publicado sobre o segundo cerco em 1546 [ver lote seguinte], este abre de 
imediato com o enquadramento político dos factos, aludindo à traição do rei de Cambaia contra Nuno 
da Cunha e que irá constituir um dos vectores estruturares do relado, legitimando desta forma as acções 
dos portugueses. (cf. OSÓRIO, 2003, p. 171)

 Ӭ Barbosa, v. 1, p. 615; Leite de Faria, 4; OSÓRIO, Jorge A., “Em torno dos dois ‘De bello cambaico’ de Damião 
de Góis” in Máthesis, Universidade Católica Portuguesa, Viseu, 2003, pp. 165-181.

92 góiS (damião de)
Damiani Goes Eqvitis Lvsirani, De Bello Cambaico Vltimo Commentarii Tres. Lovanii: Apud 
Seruatium Saßenum Diestensen, 1549. 

4.º; A-H4; [32] ff.; 190 mm. Bom exemplar. Encadernação inteira de pele moderna, decorada 
com duplo filete nas pastas e títulos na lombada a ouro; apenas ligeiramente aparado à cabeça 
com o corte das folhas carminado; ligeira acidez.

 € 8.000 - 15.000

priMeirA ediçãO, de uMA dAS OBrAS MAiS iMpOrtANteS de dAMiãO de góiS e Que trAtA 
do segundo cerco de Diu imposto pelas forças do sultanato do Guzerate capitaneadas por Coge Sofar 
entre Abril e Novembro de 1546. Damião de Góis escreveu dois textos em latim dedicados aos dois 
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momentos em que a cidade de Diu  se viu cercada pelas forças Turcas, ambas testemunhando a vontade 
de difundir rapidamente notícias que serviam os interesses de Portugal.

Este folheto de maior fôlego que o primeiro [ver lote anterior], baseou-se em cartas de D. João 
de Mascarenhas disponibilizadas pelo Infante D. Luís, sobre o que ia sucedendo ao longo dos meses 
de 1546 em Diu. Ou seja, Góis identifica de forma muito clara a fonte principal das informações que 
dispôs para escrever este seu texto, tratando-se, quase de certeza, do conjunto de relatórios que D. João 
de Mascarenhas enviou a partir de Abril de 1546 a D. João de Castro  e que António Baião publicou em 
1925 [História quinhentista (inédita) do Segundo Cerco de Diu, Coimbra, 1925].

A obra é, por isso, um pouco mais elaborada que a primeira de tema semelhante e está dividida 
em três partes (ou “comentarii”). A primeira tem como ponto de partida o “argumento da perfídia e 
da malícia dos turcos, sobretudo do desejo de vingança de Coge Safar, para a legitimação do ponto de 
vista português” terminando com a morte do capitão turco. A segunda parte contém os acontecimentos 
até à chegada do auxílio de D. João de Castro. O terceiro e último, conta o final do cerco, centrando as 
atenções nas figuras de D. João de Mascarenhas e D. João de Castro. (cf. OSÓRIO, 2003, p. 177ss) Obra 
raríssima e de grande importância como fonte para a história da presença portuguesa na Índia.

 Ӭ Barbosa, v. 1, p. 615; Leite de Faria, 15; OSÓRIO, Jorge A., “Em torno dos dois ‘De bello cambaico’ de Damião 
de Góis” in Máthesis, Universidade Católica Portuguesa, Viseu, 2003, pp. 165-181.

93 gONçAlveS ( J. A.)
ARTE China constante de Alphabeto e Grammatica comprehendendo modelos das differentes com-
posiçoens. Macau: Real Collegio de S. José, 1829. 

frontispício, VIII, 502, 46, [2] pp.; 200 mm. Encadernação da época inteira em pele; títulos 
a ouro na lombada; ferros decorativos na lombada a ouro; ligeiramente aparado; pequenos 
restauros.

 € 100 - 200

priMeirA ediçãO. grAMÁticA e AlFABetO pArA MANdAriM, eScritA pelO pe. JOAQuiM 
Afonso Gonçalves, tido como um dos grandes mestres no ensino daquela língua. Natural do Tojal, 
concelho de Cerva, distrito de Vila Real a 23 de Março de 1781, entrou para o Seminário de Rilhafoles 
a 17 de Maio de 1799 e tomou os votos a 18 de Maio de 1801. Destinado à missionação no extremo 
oriente, embarcou em Lisboa em 1812, com destino a Pequim, aportando a Macau em 28 de Junho 
de 1813. Impedido de prosseguir viagem para Pequim, devido à conjuntura política na corte imperial, 
missionou sempre em Macau onde faleceu em 1841. Ao longo da sua vida desenvolveu actividades que 
iam para além da sua missão evangelizadora, tendo contribuído para as relações entre Portugal e a 
China naquele período. Além dessa sua faceta, o Pe. Joaquim Afonso Gonçalves dedicou-se de forma 
exímia ao desenvolvimento de um método que permitisse a aprendizagem mais rápida da língua por 
parte dos ocidentais, tendo escrito e publicado várias obras nesse sentido, entre elas a presente, e dois 
dicionários, um português-china e outro china-português que, segundo o próprio autor no prólogo, se 
complementam umas às outras para que o “estudante da Língua China” possuísse “todos os meios, para 
entrar no seu conhecimento, e prática, tanto na fala, como na escrita”. Muito raro. 

 Ӭ Inocêncio, v. 4, p. 57; v. 10, p. 377; Samodães, 1433

94 gOuveiA (António de)
RELAÇAM em que se tratam as Guerras e Grandes Victorias que Alcançou o grãde Rey da Persia 
Xá Abbas do grão Turco Mahometto, & seu filho Amethe. As quais resultarão das Embaixadas, q por 
mandado da Catholica & Real Magestade del Rey D. Felippe segundo de Portugal fizerão algu[n]s 
Religiosos da ordem dos Eremitas de S. Augustinho a Persia. Em Lisboa: por Pedro Crasbeeck, 1611. 
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¶4, A-Z8, Aa-Ee8, Ff6; [13], 226, [4, 1 br.] ff.; 210 mm. Encadernação moderna em pergaminho 
com cercadura a ouro nas pastas e títulos a ouro na lombada; restauros marginais. Belíssimo 
exemplar.

 € 2.000 - 4.000

priMeirA ediçãO. rAríSSiMA. ANtóNiO de gOuveiA, FrAde AgOStiNhO eNviAdO pelO 
vice-Rei Aires de Saldanha ao Rei Abbás I da Pérsia no contexto das alianças entre Portugal e aquele 
reino contra o Império Otomano, descreve a viagem e as negociações diplomáticas que empreendeu.
No final do século XVI, o grande rei Abbas I inicia o seu governo num contexto de grande turbilhão 
político interno e externo, com os ataques constantes dos Otomanos ao seu território. Com uma relação 
diplomática regular desde a tomada de Ormuz em finais de 1507, Portugal intensifica os contactos com a 
Pérsia a partir de finais do século, enviando várias embaixadas, entre as quais a de Frei Simão de Morais, 
em 1583, dos frades Agostinhos António de Gouveia, Jerónimo da Cruz e Cristóvão do Espírito Santo 
de que fala este texto em 1602, de Luís Pereira de Lacerda, em 1604-1605, que parte acompanhado de 
Frei Guilherme de Santo Agostinho ou a de Frei Belchior dos Anjos e de García de Silva y Figueroa em 
1614, a fim de garantir o controlo da ilha, ao mesmo tempo que incentivava o rei Persa a persistir na luta 
contra o império Otomano.

Por outro lado, o Papa Clemente VIII, também manifesta interesse em incrementar o esforço 
missionário na Pérsia e em 1600 escreve a Filipe III (II de Portugal) pedindo o envio de dois embaixa-
dores, tendo a escolha caído em Diogo de Miranda, um militar natural de Lisboa, que conhecia bem a 
Índia e a América, e um religioso de Goa, Francisco da Costa, que havia abandonado a Companhia de 
Jesus. Este, tendo passado por Ispahan em Julho de 1599, enviou um relatório ao Papa sobre a embaixada 
enviada à Europa por Abbás I e onde se afirmava que este estaria bastante receptivo para a conversão 
ao cristianismo. (cf. GULBENKIAN, Roberto, L’Ambassade en Perse de Luis Pereira de Lacerda [...], 
Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1972, p. 32). Tudo indica que a vontade do Papa era que a missão 
na Pérsia fosse controlada pela Companhia de Jesus, mas o Arcebispo de Braga, D. Agostinho de Castro, 
escreve pessoalmente ao Rei alegando que a Ordem de Santo Agostinho já se encontrava na Pérsia há 
cerca de 30 anos. Finalmente, conhecedor da presença dos ingleses na corte de Abbas I, Filipe escreve 
uma carta ao soberano Persa e envia-a através do vice-Rei que, novamente por intervenção do Arcebispo 
de Goa, D. Aleixo de Meneses, nomeia os frades Agostinhos Jerónimo de Jesus, António de Gouveia 
e o castelhano Cristóbal del Espíritu Santo como portadores da missiva real. O primeiro, já com cerca 
de 60 anos, havia sido capelão da Invencível Armada em 1588 e noviço de Meneses em Lisboa. A sua 
fama de santidade parece ter aumentado no tempo em que esteve na Pérsia e as suas relíquias foram 
transportadas de Ormuz para Goa. O último, o mais jovem, havia sido confessor de Aleixo de Meneses, 
acompanhando-o à Índia em 1595. Depois de alguns anos na Pérsia, regressou à Índia e daí, de novo de 
regresso à Pérsia para o estabelecimento da missão da Ordem de Santo Agostinho em Isfahan, tendo 
morrido na viagem. (cf. FLANNERY, John, The Mission of the Portuguese Augustinians to Persia and 
Beyond (1602-1747), Leiden, Brill, 2013, pp. 53 ss.). O Padre António de Gouveia, o autor do testemunho 
da sua embaixada e da de seus companheiros, nasceu em Beja em 1575, tendo estado na Pérsia por três 
ocasiões entre 1602 e 1613.

A Relação de António de Gouveia consiste em três partes. A primeira, que relata os aconte-
cimentos ocorridos durante a sua embaixada, contém informações sobre os Judeus de Lara, a política 
económica e judicial de Abbas I ou a descrição de uma procissão em Xiraz. A segunda parte apresenta 
um relato detalhado das guerras entre o xá Abbas e os Otomanos entre 1603 e 1609, incluindo as conquis-
tas das cidades de Tabriz, Marand, Jolfa ou Baku, descrevendo também com detalhe as forças militares 
beligerantes. A terceira parte ocupa-se da população Persa, em especial no que diz respeito à sua relação 
com a Ordem de Santo Agostinho e a Igreja Católica, sendo uma das mais interessantes a descrição da 
migração forçada do povo Arménio para os arredores de Isfahan. É uma das mais importantes fontes 
para a história da presença portuguesa na Pérsia naquele período. 

 Ӭ Inocêncio, v.1, p. 151; v.8, p. 167; Palha 4184; Samodães, 1453; Relações entre Portugal e a Pérsia, sobre a obra 
pp. 268-270 e sobre o contexto histórico, p. XVIss; LOUREIRO, Rui Manuel, A Biblioteca do Embaixa-
dor, Os Livros de D. Garcia de Silva y Figueroa, n.50; BN, Portugal no Golfo Pérsico 500 anos, n.7
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95 grAveSANde (Willem Jacob)
PHILOSOPHIAE Newtonianae Institutiones, in Usos Academicos. Editio prima Italica auctior. 
 Venetiis: Ex Typographia Remondini, 1749. 

2 v.; 8.º; *8, **6, A-P8, Q3, R6, S-Z8, Aa-Pp8; [28], 572, [20] pp., 18 gravs.: il.; 175 mm. Duas 
partes em dois volumes; encadernações inteiras de pele da época; títulos e ferros a ouro nas 
lombadas; corte das folhas carminado;  corte de traça marginal junto ao festo nos 4 primeiros 
fólios; carimbo de posse a óleo de B.M. Tavares de Proença de Saldanha Oliveira e Sousa.

 € 120 - 200

WillieM grAveSANd (1688-1742), FOi uM FilóSOFO e MAteMÁticO hOlANdêS, prOFeSSOr de 
matemática e astronomia 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. Saiu pela primeira vez a versão para estudantes - a que aqui apresentamos - em 1723, apenas 
três anos depois da primeira do texto completo em 1720. Vem ilustrada com 18 gravuras desdobráveis. 
Raro e estimado.

96 herculANO (Alexandre)
HISTORIA de Portugal. Lisboa: Em Casa da Viuva Bertrand e Filhos, 1846-1853. 

4 v.; 215 mm. Encadernação com lombada em pele da época; ligeiramente aparado; ocasionais 
anotações a carvão; carimbo a óleo de posse no frontispício.

 € 150 - 200

priMeirA ediçãO de uMA dAS MAiS iMpOrtANteS OBrAS dA hiStOriOgrAFiA pOrtugueSA. 
Muito raro.

97 hOeFer (M. F.)
CHALDÉE, Assyrie, Médie, Babylonie, Mésopotamie, Phénicie, Palmyréne [L’Univers: Histoire et 
Description de tous les Peuples]. Paris: Firmin Didot Frères, 1852. 

[4], 440 pp., 1 mapa, 30 gravs: il.; 220 mm. Encadernação com lombada em pele da época; ligei-
ramente aparado; ligeira acidez.

 € 30 - 50

rArO, iluStrAdO cOM vÁriAS grAvurAS iMpreSSAS à pArte, pArte iNtegrANte dA 
importante colecção L’Univers.

98 JAcOB ( Jouis)
TRAITTÉ des Plus Belles Bibliotheques Publiques et Particulieres, qui ont esté, & qui sont à present 
dans le monde. Divisé en deux parties. A Paris: Chez Louis Chamhoudry, 1655. 

ã8, e2, A-Z8, Aa-Zz8, Aaa-Ccc8; [20], 718, [70] pp.; 165 mm. Encadernação inteira de pele da 
época; lombada cansada; corte das folhas carminado; acidez.

 € 80 - 150

SeguNdA ediçãO deStA puBlicAçãO iNtereSSANtíSSiMA pOr uM dOS MAiS iMpOrtANteS 
bibliófilos do século XVII. A obra traça a história das mais importantes bibliotecas do mundo, quer 
públicas, quer particulares. Além de notas, algumas mais extensas, sobre várias bibliotecas no mundo, 
destaca-se o capítulo dedicado às bibliotecas que o autor obteve notícia de Portugal, em particular sobre 
as bibliotecas do Conde da Atalaia, Dom Rodrigo da Cunha, Dom Manuel de Moura, Marquês de 
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Gouveia, Conde da Vidigueira, Conde de Castro em Lisboa, da biblioteca da Universidade de Coimbra, 
do Convento de Santa Cruz de Coimbra e da Biblioteca de Évora. Muito raro.

99 CONDAMNATION et Prohibition d’un Ouvrage qui a pour titre: Histoire du Peuple de Dieu, 
depuis la naissance du Messie, jusqu’a la fin de la Synagogue &c. seconde partie; avec un recueil de 
dissertations: & à la fin, une Défense ou Apologie de la même seconde partie. A Rome: s.n., 1758. 14 
pp.; 160 mm. Junto com:

 RELATION Abregée, Concernant la République que les Réligieuz, nommés Jésuites, des Provinces de 
Portugal & d’ Espagne, ont établie dans les Pays & Domaines d’outre mer de ces deux Monarchies, & 
de la Guerre qu’ils y ont excitée & soutenue contre les Armées Espagnoles & Portugaises. Dresssée sur 
les Registres de Secrétariat des deux Commissaires respectifs Principaux & Plénipotentiaires des deuz 
Couronnes, & sur d’autres Pieces authentiques. A Lisbonne: s.n., 1758. []8, A-L, alternadamente 4 
e 2, M1; [16], 70 pp.; 160 mm. Junto com:

 MEMOIRE our servir d’addition & d’éclaircissement à la Relation abrégée, &c. qu’on vient de don-
ner au Public, sur l ’abominable conduite des Jésuites, dans les pays & domaines d’outre-mer dépendans 
des Royaumes d’Espagne & de Portugal. A Lisbonne: s.n., 1758. A8, B3; 22 pp.; 160 mm. Junto 
com:

 APPELLANS (Les) de Nouveau Justifiés par la nouvelle Apologie du P. Berti, Augustin Italien, 
contre M. Languet, Archevêque de Sens. S.l.: s.n., 1758. A-E6, F4; 68 pp.; 160 mm. Junto com:

 LETTRE du Parlement de Provence au Roy. S.l.: s.n., [1757]. A8, C2; 20 pp.; 160 mm. 

5 v. em 1. Encadernação inteira de pele da época; títulos a ouro na lombada; corte das folhas 
pintado.

 € 100 - 200

cONJuNtO de OBrAS, cOM eXcepçãO dAS duAS últiMAS, relAciONAdAS cOM A cOMpANhiA 
de Jesus e a presença das suas missões na América do Sul. O primeiro título é uma edição biblingue, 
no original latino e em francês, da Bula de Bento XIV que condenava e proibia a circulação da segunda 
parte da obra do Pe. Isaac Joseph Berruyer (1681-1758) com o título “Histoire du Peuple de Die, depuis 
la naissance du Messie, jusqu’à la fin de la Synagogue” e publicada em três partes a partir de 1728 e que 
conheceu largo sucesso e traduções em várias línguas. O segundo e o terceiro título, os mais importantes, 
são obras raríssimas publicadas no contexto do Tratado de Madrid. Assinado a 13 de Janeiro de 1750 
tornava-se no único instrumento válido para fixar as fronteiras das possessões luso-espanholas em África, 
na América e na Ásia. O Tratado “reconhecia a soberania portuguesa em grande parte da Amazónia, 
no Mato Grosso e na zona litoral até Castilhos Grandes. Estabelecia ainda compensações territoriais 
entre os dois reinos: Portugal cedia definitivamente a Colónia do Sacramento e a Espanha a região 
situada na margem oriental do rio Uruguai.” (cf. Jorge Couto in A Expulsão dos Jesuítas dos Domínios 
Portugueses, BN, p.11) Esta nova divisão fronteiriça teve fortes implicações na Companhia de Jesus na 
América do Sul, em particular na região dos Sete Povos na banda oriental do Uruguai que pertenciam à 
Província do Paraguai, tendo suscitado várias reações negativas e o desenvolvimento de uma estratégia 
para impedir a aplicação do Tratado. Depois de várias tentativas para pacificamente libertar o território, o 
diferendo teve como consequência o uso da força e a intensificação da oposição aos jesuítas sob a suspeita 
de que estes haviam contribuído e apoiado decisivamente os índios naquele conflito.

Finalmente as duas últimas obras, uma relacionada com o Arcebispo de Sens, Jean-Joseph 
Languet de Gergy, fortemente atacado pelos Janseninstas e que se opôs fortemente à entrada de Mon-
tesquieu e de Voltaire na Academia e a final, sem frontispício, de um texto enviado pelos parlamentares 
de Provence ao Rei de França relacionada com o funcionamento da justiça. 

 Ӭ Duarte Sousa, 1, p. 562; Bdm2, v.2, p. 554 e p. 713; A Expulsão dos Jesuítas dos Domónios Portugueses, 93 e 123 
(edição bilingue português-francês)
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100 JOSeFO (Flávio)
HISTOIRE des Juifs. écrite par Flavius Joseph, Sous le Titre de Antiquités Judaiques, Traduite Sur 
l ’Original Grec, revu sur divers Manuscrits, par Mr. Arnault d’Andilly. A Paris: Chez Pierre le 
Petit, 1667. 

[16], 772, [54] pp., 1 grav.: il.; 370 mm. Encadernação moderna com lombada em pele; corte das 
folhas carminado; acidez.

 € 300 - 600

FlÁviO JOSeFO, hiStOriAdOr Judeu dO SéculO i, deSde MuitO JOveM Se NOtABilizOu 
como fariseu desde os 19 anos. Em 64, seguiu numa embaixada para Roma, a fim de obter a graça 
de uns sacerdotes condenados pelo pro-cônsul Félix, no que foi bem sucedido. Organizou na Galileia 
a resistência aos Romanos invasores, e foi capturado na fortaleza de Jotapata em 67. Prisioneiro de 
Vespasiano, vaticinou-lhe o império, o que veio a granjear-lhe a liberdade e o favor do novo monarca 
e de seu filho Tito, dos quais tomou o apelido de Flávio. A partir de então foi muito dedicado aos dois 
e à causa romana. Esta sua obra, que conheceu várias edições ao longo dos tempos, é tida como uma 
das principais fontes para o conhecimento da religião Judaica no tempo de Jesus Cristo. Esta edição, a 
primeira de uma das mais estimadas traduções para francês na época, de grande formato, está ilustrada 
com 6 gravuras no texto e uma extra-texto. Muito raro.

101 JurOMeNhA (visconde de)
CINTRA Pinturesca, ou Memoria Descriptiva da Villa de Cintra, Collares, e seus Arredores. Lis-
boa: Typographia da Sociedade Propagadora dos Conhecimentos Uteis, 1838. 

232 pp.; 240 mm. Brochado.
 € 30 - 40

priMeirA ediçãO. uMA dAS MAiS eStiMAdAS MONOgrAFiAS SOBre A vilA de SiNtrA 
publicadas no século XIX. Além das notícias históricas, compõe-se de inúmeras notas etnográficas, 
registos de população, tradições, cancioneiros, etc. Raro e estimado.

102 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, *2, A-Z, Aa-Ll4, Mm2; [12], 276 pp.; 190 mm. Encadernação moderna inteira de pele; picos 
de traça na encadernação; títulos a ouro em rótulos grenás na lombada; casas fechadas com 
ferros de motivos florais na lombada; corte das folhas carminado; acidez; fólios *2 e *3 provavel-
mente provenientes de outro exemplar.

 € 100 - 200

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 depois, em 1490, logo aclamada pelo povo como santa. Inocêncio XII beatificou a 
princesa por Bula de 4 de Abril de 1693.

 Ӭ Inocêncio, v.2, p. 271; Pinto Matos, 194; Samodães, 908; Barboas, v. 2, p. 22
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103 lAcerdA (Fernando correa de)
HISTORIA DA VIDA, Morte, Milagres, Canonisação, e Trasladação de Sancta Isabel Sexta Rainha 
de Portugal. Lisboa: Na Officina de Joaõ Galraõ, 1680. 

+-+++4, ++++2, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa4, a-o4; [28], 378 [alias 376], 110, [2 br.] pp.; 200 mm. Enca-
dernação inteira de pele moderna; títulos e ferros a ouro na lombada; cercadura com motivos 
florais nas pastas; ligeira acidez.

 € 120 - 200

d. FerNANdO cOrrêA de lAcerdA FOi BiSpO dO pOrtO NOMeAdO pOr d. pedrO ii eM 1673 
abdicando ao fim de 10 anos de episcopado. Esta biografia da Raínha Santa Isabel foi reimpressa por 
António de Sousa da Silva em 1735. Raro.

 Ӭ Inocêncio, v.2, p. 271

104 lAFitAu ( Joseph François)
HISTÓRIA dos Descobrimentos e Conquistas dos Portuguezes no Novo Mundo. Lisboa: Na Of-
ficina de Antonio Gomes, 1786-1787. 

4 v.; []1, *8, A-Z8, Aa3; []1, A-Z8, Aa-Dd8, Ee7; []1, A-Z8, Aa-Ff8, Gg2; A-Z8, Aa-Gg8, Hh4; 
[2], XXXII, 374 pp.; [2], 446 pp.; [2], 468 pp.; 488 pp. Encadernações uniformes, inteiras de pele 
da época; limpo.

 € 100 - 200

trAduçãO pOrtugueSA dA OBrA de lAFitAu SOBre OS deScOBriMeNtOS pOrtugueSeS 
publicada pela primeira vez em 1733, segundo Inocêncio da autoria de Manuel de Sousa. O bibliógrafo 
apresenta um título ligeiramente diferente do que apresenta a obra, pelo que é provável a existência de 
uma variante. Raro.

 Ӭ Inocêncio, v. 6, p. 114

105 lAgrANge ( Joseph louis)
THÉORIE des Fonctions Analytiques. Contenant les Principes du Calcul différentiel, dégagés de 
toute considerátion d’infiniment petits, d’évanouissans, de limites et de fluxions, et réduits à l ’analyse 
algébrique des quantités finies. Nouvelle Édition, revue et augmentée par l’Auteur. Paris: Mme. 
Ve. Courcier, 1813. 

xii, 384 pp.; 275 mm. Encadernação inteira de pele da época um pouco cansada; corte das folhas 
carminado; limpo.

 € 100 - 200

SeguNdA ediçãO, deFiNitivA, cOM AdiçõeS e cOrrecçõeS de JOSeph lOuiS lAgrANge, 
importantíssimo matemático de finais do s. XVIII deixou um vasto contributo para as ciências 
matemáticas. Este trabalho está dividido em três partes - a primeira trata da teoria geral das funções; a 
segunda sobre as suas aplicações na geometria; e a terceira com as implicações na mecânica. Raro.

106 lAplAce (pierre Simon)
EXPOSITION DU SYSTÊME du Monde. Seconde édition revue et augmentée par l’auteur. A 
Paris: De L’Imprimerie de Crapelet, [AN VII] 1799. 

[]4, A-Z, Aa-Xx4; [8], 352 pp.; 265 mm. Encadernação inteira de pele da época; títulos e ferros 
a ouro na lombada; corte das folhas carminado; acidez.

 € 100 - 200
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SeguNdA ediçãO. OBrA FAMOSA e iMpOrtANte ONde lAplAce diScute A teOriA NeBulAr 
em que se procura demonstrar que o Sistema Solar teve origem numa nebulosa há cerca de 4,6 biliões 
de anos. O trabalho é, essencialmente, um resumo do conhecimento astronómico que se tinha até então 
e das teorias do próprio Laplace, e foi na época responsável pela grande popularização da ciência e 
um importante contributo para a teoria astronómica. Chamado de “Newton de França”, Pierre Simon 
Laplace foi lembrado como um dos maiores cientistas do seu tempo. Raro.

107 LE COSE Maravigliose di Roma, Cioè, Chiese, e luoghi Pii. Con la delineatione delledificio, loro 
historia, ornamenti, pitture, e sculture; co’l nome de Pittori, e Scultori, che l ’han fatte. [...]Tutte nuo-
vamente corrette & abbeliite. In Roma: Per il Moneta, 1642. A-F8, G12; 120 pp.: il. Junto com:

 pAllAdiO (Andrea)
LE ANTICHITÁ Dell ’ Alma Cittá di Roma. Raccolte brevemente da molti Autori Antichi, e Mo-
derni. Aggiuntoui di nuovo alcune bellissime Figure. Con un discorso sopra i fuochi de gl ’ Antiechi. In 
Roma: Appresso Vitale Mascardi, 1637. A-C8, 48 pp.: il. 

2 títulos em 1 v.; 175 mm. Encadernação moderna inteira em pele; títulos a ouro na lombada; 
ferros decorativos na lombada a ouro; aparado; corte das folhas carminado.

 € 80 - 150

rArOS guiAS dA cidAde de rOMA, deScreveNdO OS SeuS MAiS iMpOrtANteS MONuMeNtOS 
e igrejas, cemitérios, reliquias, teatro, estatuária, palácios, etc. o primeiro título ilustrado com 48 gravuras, 
uma delas de página dupla e 3 retratos, o segundo ilustrado com 17 gravuras, todas abertas a madeira no 
texto.

108 le MAire ( Jacques Joseph)
LES VOYAGES du Sieur le Maire aux Isles Canaries, Cap-Verd, Senegal, et Gambie sous Monsieur 
Dancourt. Sous Monsieur Dancourt. A Paris: Chez Jacques Collombat, 1695. 

[12], 205, [19] pp., 6 gravs.: il.; 170 mm. Encadernação inteira de pele da época, cansada; ligeira 
acidez; assinatura de posse no frontispício.

 € 80 - 150

priMeirA ediçãO. MuitO rArA. deScreveNdO A viAgeM Que reAlizOu cOMO MédicO A 
acompanhar Dancourt que havia sido nomeado Director Geral da Companhia Real de África. Raro.

109 leAl (Augusto Soares d’Azevedo Barbosa de pinho)
PORTUGAL ANTIGO E MODERNO: Diccionario Geographico, Estatistico, Chorographico, He-
raldico, Historico, Biographico e Etymologico de todas as Cidades, Villas e Freguezias de Portugal e 
de grande numero de Aldeias. Se estas são notaveis, por serem patria d’homens célebres, por batalhas 
ou outros factos importantes que n’ellas tiverem logar, por serem solares de familias nobres, ou por 
monumentos de qualquer natureza, alli existentes. Noticia de muitas cidades e outras povoações da 
Lusitania de que apenas restam vestigios ou somente tradição. Lisboa: Livraria Editora de Mattos 
Moreira, 1873-1890. 

12 v.; 225 mm. Encadernações uniformes da época inteiras de pele; ligeiramente aparado.
 € 300 - 600

priMeirA ediçãO. tAlvez A MAiS iMpOrtANte cOrOgrAFiA pOrtugueSA Até hOJe 
publicada. O seu principal autor não chegou a concluir a sua empresa por morte, tendo sido continuada 
por Pedro Augusto Ferreira. A obra trata com esmero e rigor todos os locais. Rara.
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110 [leurechON ( Jean)]
RECREATIONS Mathematiques. Composées de plusiers Problemes plaisans & facetieux 
d’Arithmetique, Geometrie, Astrologie, Optique, Perspective, Mechanique, Chymie, & d’Autres rares 
& curieux Secrets: Plusiers desquels n’ont jamais esté Imprimez. A Rouen: Chez Charles Osmont, 
1630. 

ã2, A-Y8, Z6; [4], 220, [4], 72, [18], 48, [2] pp.: il.; 170 mm. Encadernação inteira de pergaminho 
da época; título manuscrito na lombada; mancha de humidade; acidez.

 € 400 - 800

rArA ediçãO de uM trABAlhO piONeirO NA hiStóridA ciêNciA e dA MAteMÁticA. 
Publicado pela primeira vez em 1624 por Jean Appier Hanzelet, nos prelos da Universidade de Pont-à-
Mousson, e das quais apenas se conhecem três exemplares, viu ser traduzida para inglês logo em 1633, e 
entre 1629 a 1680 a obra conheceu mais 25 novas edições em França.

Alguns investigadores questionam a autoria atribuída a Jean Leucheron, propondo outros nomes, 
sendo que um dos mais recentes e completos estudos sobre a obra propõe como autor provável Jean Ap-
pier Hanzelet, o impressor das primeiras edições. (cf. Heeffer, Albrecht) Mais claras são as influências de 
outros autores no texto. Cerca de um terço da obra é ocupada com problemas aritméticos e tiveram como 
fonte directa a obra de Claude Bachet “Problemes plaisants”, assim como os problemas geométricos são 
inspirados na tradição renascentista conhecida como “geometria prática” ou os problemas “mágicos” em 
várias obras publicadas no início do século XVII.

Dividida em três partes, a obra contém na primeira e na segunda os problemas aritméticos, geo-
métricos, astrológicos, etc., e uma parte considerável de problemas sobre “segredos curiosos” ou melhor 
dito, sobre ilusionismo. A terceira parte desta edição é inteiramente ocupada com as artes pirotécnicas. 
Profusmente ilustrado no texto, com dezenas de gravuras abertas a madeira. Muito raro e importante.

 Ӭ Brunet, v.4, c.1140; Heeffer, Albrecht. (2006). Récréations Mathématiques (1624) A Study on its Authorship, 
Sources and Influence. Gibeciere. 1, disponível em https://www.researchgate.net/publication/266334553/
download

111 liNK (henry Frederick)
VOYAGE en Portugal, par M. le Comte De Hoffmansegg. Rédigé suite à son Voyage dans le même 
Pays. A Paris: Chez Levrault, Schoell et Cgnie, 1805. 

[4], viii, 338 pp.; 195 mm. Encadernação da época com lombada em pele; ligeiramente aparado.
 € 80 - 150

rArO vOluMe Que Serve de ApêNdice hÁ OBrA de liNK cOM O títulO ‘vOYAge eN pOrtugAl 
depuis 1797 jusqu’en 1799’ publicado na edição francesa em dois volumes. A obra faz algumas rectificações 
e acrescentos aos textos dos dois primeiros volumes e trata de lugares como Montalegre, Chaves, 
Bragança, Vila Real, Peso da Régua, Torre de Moncorvo, Miranda, Serras do Marão e Gerês, Guimarães, 
Vila do Conde, Barcelos, Viana, Bussaco, Serra da Estrela, Almeida, Guarda, Lousã, Mondego, Castelo 
Branco, Lisboa, Rio Maior, Zêzere, Elvas, entre muitas outras.

 Ӭ Bernardes Branco, v.1, p. 446

112 MANuScritO, 1957-1978
[LIVRO DE LEMBRANÇAS]. s.l.: 1957-1978. 

Álbum com 76 ff. das quais 33 ff. manuscritas de vários autores; 225x310 mm. Encadernação 
inteira de pele, ricamente decorada a ouro nas pastas; seixas decoradas a ouro; corte dourado 
por folhas.

 € 400 - 600
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iNtereSSANtíSSiMO ÁlBuM de leMBrANçAS perteNceNte A lAurA dA gAMA BArreirOS e 
no qual várias personalidades da cultura portuguesa deixaram registados poemas, alguns inéditos, e 
pequenos textos sobre um qualquer tema, provavelmente à sua escolha. Os textos estão na sua grande 
maioria datados entre o Natal de 1957 e 1978, encontrando-se todos autografados. De entre os muitos 
autores encontram-se Cesariny, Sousa Costa, José Régio, Vitorino Nemésio, Fernando Namora, Jacinto 
do Prado Coelho, Pedro Homem de Melo, David Mourão Ferreira, Fernanda de Castro, Ferreira de 
Castro, Natércia Freire, Natália Correia, Joaquim Paço de Arcos, entre outros. Os textos, mais ou menos 
sérios, incluem poemas, pequenas frases ou pensamento ou reflexões com dois ou três parágrafos sobre 
temas como a beleza, o amor ou Portugal. Há alguns curiosos, como o de Natália Correia, dedicado ao 
espírito da anfitriã, onde se lê “D. Laura, D. Laura / pela eternidade entra / quando no inverno dos anos 
/ tanta primavera inventa”, e outros um pouco mais densos como o de Pedro Homem de Melo, “Deus fez 
o homem livre. Inteiro o quer / Tudo o que sou, portanto, a mim o devo / Sem filhos, sem amigos, sem 
mulher / Orfão de pai e mãe, sempre que escrevo”. O álbum inclui ainda um bonito desenho de Júlio, 
datado e assinado retratando uma Senhora, provavelmente a anfitriã.

lote 112



76

113 MANuScritO, 1881
LIVRO de Visitas da Igreja da Freguesia de S. Marcos do Campo, Concelho de Monsaraz, Diocese de 
Évora. 1881. 

20 ff. manuscritas 6 ff. em branco; 310 mm. Encadernação com lombada e cantos em pele; 
acidez.

 € 80 - 150

curiOSO livrO de viSitAS regiStAdAS deSde 1762 A 1881 à igreJA dA FregueSiA de S. MArcOS 
do Campo em Mosaraz.

114 LIVRO DOS USOS, e Ceremonias Cistercienses da Congregação de Santa Maria de Alcobaça da 
Ordem de S. Bernardo do Reino de Portugal. Impresso por mandado do Reverendissimo Senhor D. 
Abbade Geral, Esmolér Mór. Lisboa: Na Offic. de Antonio Rodrigues Galhardo, 1788. 

3 v.; VIII, 440 pp.; 484 pp.; 302 pp.; 170 mm. Encadernações uniformes, inteiras de pele da 
época, um pouco cansadas; ocasionais cortes de traça marginais.

 € 40 - 80

terceirA verSãO, A MAiS cOMpletA, dO ceriMONiÁriO pArA tOdO O tipO de celeBrAçõeS 
da Congregação de Alcobaça da Ordem de S. Bernardo. O cerimoniário dos monges alcobacenses 
conheceu duas edições anteriores, a primeira de 1550 e uma segunda de 1639. O primeiro volume está 
ilutrado com uma gravura de página inteira na p. 335 representando o Altar e a ordem da incensação. 
Raro.

 Ӭ Inocêncio, v.5, p. 190

115 LIVRO em que se Contém toda a Fazenda e Real Património dos Reinos de Portugal, India e Ilhas 
Adjacentes e outras particularidades. Ordenado por Luiz de Figueiredo Falcão, secretario de el-Rei 
Filippe II copiado fielmente do manuscrito original e impresso por ordem do Governo de Sua Mages-
tade. Lisboa: Imprensa Nacional, 1859. 

[4], 270 pp.; 285 mm. Encadernação com lombada em pele da época; ligeiramente aparado; 
limpo.

 € 20 - 40

priMeirA ediçãO de uM MANuScritO Que eXiStiA NA BiBliOtecA reAl e Que FOi SAlvO dAS 
perdas provocadas pelo terramoto de 1755. A obra é um relatório sobre o estado das finanças portuguesas 
em inícios do século XVII, ao que parece mandado fazer por D. Filipe. Raro. 

 Ӭ Inocêncio, v.5, p. 287

116 MAcedO ( Joaquim Manuel de)
UM PASSEIO pela Cidade do Rio de Janeiro. Nova Edição. Rio de Janeiro: B.L. Garnier, s.d.

2 v.; [4], VIII, 364, [4] pp., 5 gravs; [4], 362, [4] pp., 7 gravs.: il.; 215 mm. Bom exemplar; enca-
dernações com lombada em pele da época; títulos e ferros a ouro nas lombadas; limpo.

 € 150 - 300

JulgAMOS Que Se trAtA dA SeguNdA ediçãO dA OBrA, puBlicAdA pelA priMeirA vez eM 1862 
e 1863. Ao consultar o catálogo da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro verifica-se que apenas em 1942 
está registada uma nova edição, revista e anotada, sendo esta a única publicada sem data, mas que é, 
aparentemente, do século XIX.

Joaquim Manuel de Macedo, jornalista, professor, romancista, poeta, darmaturgo e memorialista, 
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nasceu no Rio de Janeiro, em 1820. Formado em Medicina pela Faculdade do Rio de Janeiro, publicou 
o seu primeiro livro, A Moreninha, em 1844, ano da conclusão do curso, que é tido pelos críticos como 
uma pequena revolução literária e cinco anos depois fundou a revista Guanabara onde publicou grande 
parte do seu poema A Nebulosa, considerado um dos melhores do Romantismo. Tornou-se numa das 
figuras mais importantes da literatura brasileira de oitocentos, apenas suplantado por José de Alencar, 
tendo publicado vários títulos e algumas memórias. Entre estas últimas, “Um Passeio pela Cidade do Rio 
de Janeiro” é um dos mais importantes.

Composto por crónicas publicadas originalmente no “Jornal do Commercio”, os textos falavam 
sobre “a história e tradições de alguns edifícios, estabelecimentos publicos e instituições da cidade do 
Reio de Janeiro, abundando quanto pudesse em informações relativas aos homens notaveis e aos usos 
e costumes do passado” (Aos meus Leitores). Está ilustrado com um total de 12 gravuras (uma delas 
repetida no primeiro e no segundo volume). Muito raro.

117 MANuel ii (d.)
LIVROS Antigos Portugueses, 1489-1600, da Biblioteca de Sua majestade Fidelissima Descriptos por 
S.M. El-Rei D. Manuel. Londres: Maggs Bros, 1929-1935. 

3 v., 1 v. brochado: il.; 335 mm. Tiragem especial de 45 exemplares numerados, sendo este o 
número 34; com o volume de prospecto; encadernações editoriais em percalina azul; bom 
e xem plar.

 € 800 - 1.500

priMeirA ediçãO dA MAiS iMpOrtANte e cOMpletA BiBliOgrAFiA pOrtugueSA de OBrAS 
impressas em Portugal no século XV e XVI organizada por El-Rei D. Manuel II a partir da sua 
extraordinária colecção particular. Muito raro e procurado.

118 MArtiNez MONtiÑO (Francisco)
ARTE de Cocina, Pastelería, Vizcochería y Conservería. Décimasexta impresion. Madrid: Por la 
Viuda de Barco Lopez, 1822. 

[8], 462, [18] pp. Encadernação inteira de pele, decorada com títulos e ferros a ouro na lombada; 
cercadura a seco nas pastas; corte das folhas carminado; limpo.

 € 80 - 150

BOA ediçãO dO MAiS iMpOrtANte livrO de cOziNhA eSpANhOlA dO SéculO Xvii. 
Publicado pela primeira vez em 1611, a obra de Martinez Montiño conheceu de imediato o sucesso, 
havendo-se publicado várias edições ao longo dos séculos seguintes. Raro.

119 MArtiNS ( J.F. Ferreira)
OS PROVEDORES da Misericordia de Goa. Nova Goa: Imprensa Nacional, 1914. 

XII, 258 pp., 1 retrato: il.; Encadernação editorial com pastas ilustradas; anotações e sublinhados 
a carvão.

 € 20 - 40

eStudO hiStóricO-BiOgrÁFicO SOBre A MiSericórdiA de gOA. é grANde A iMpOrtâNciA 
da Misericórdia de Goa na história da presença portuguesa na Índia. O cargo de Provedor foi exercido, 
entre outros, por catorze vice-reis, onze arcebispos, entre muitas outras personalidades “que ilustrou a 
história luso-oriental.” (cf. Palavras Prévias). Dividida em três partes, a obra começa com uma “nótula” 
histórica sobre a Misericórdia; segue-se uma segunda parte com fac-similes das assinaturas de todos os 
provedores desde 1552; e, finalmente, uma última parte com notas biográficas sobre os Provedores desde 
António Velho. Raro.
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120 MAScAreNhAS ( José Freire Monterroyo)
RELAÇAM do Verdadeiro Estado do Imperio do Preste Joam das Indias com a notícia da sua exten-
ção, culto, e costumes dos seus Povos. Extrahida de varias relaçoens veridicas, e modernas por Hum 
Academico Scalabitano J.F.M.M. Lisboa: Na Officina da Gazeta, 1759. 

16 pp.; 205 mm. Encadernação inteira de percalina moderna com títulos a ouro na pasta ante-
rior; bastante aparado, por vezes afectando ligeiramente o texto na margem inferior.

 € 20 - 40

FOlhetO MuitO rArO, reFereNte AO reiNO dO preSte JOãO, eSSeNciAlMeNte 
procurando esclarecer tudo o que até então de facto se sabia sobre tal reino, separando a verdade da 
fábula. O autor, após uma longa viagem pela Europa e de ter servido na guerra da sucessão em Espanha, 
dedicou-se quase por inteiro à publicação da Gazeta de Lisboa, tendo publicado variadíssimos opúsculos 
sobre as mais variadas matérias. 

 Ӭ Inocêncio, v.4, p. 353

121 MAtA ( José Militão da)
COMPENDIO das Correcções que se Devem Fazer às Alturas dos Astros, Observadas para poderem 
ser empregadas nos Calculos da Latitude, da Longitude, da Hora, e do Azimuth. Quarta Edição. 
Lisboa: Na Officina de Simão Thaddeo Ferreira, 1798. A-G4; 54-[2] pp.; 200 mm. Junto com:

 MAtA ( José Militão da)
COMPENDIO do Cálculo da Latitude no Mar pela Observação Meridiana dos Astros. Lisboa: Na 
Officina de Simão Thaddeo Ferreira, 1789. 4.º, A-R4; [2]-134 pp., 11 ff. de Tábuas.

2 v. em 1, 200 mm.. Encadernação inteira de pele da época, cansada; corte das folhas pintado; 
ligeira acidez.

 € 70 - 120

A priMeirA OBrA FOi iMpreSSA pelA priMeirA vez, SeguNdO iNdicAçõeS de iNOcêNciO, 
em 1780. O distinto bibliógrafo dá esta quarta edição como impressa em 1807. Também não refere o 
segundo trabalho. Raro.

 Ӭ Inocêncio, v.5, p. 74

122 MeireleS (Manuel António de)
RELATION des Conquêtes faites dans les Indes par D. P. M. d’Almeida. Marquis de Castel-Nuovo, 
Comte d’Assumar, &c. Vice Roi et Capitaine General des Indes. Traduite du Portugais de D. Ema-
nuel de Meirelles, qui s’y est trouvé présent, et de l ’Italien d’un Auteur Anonyme, Imprimé à Rome en 
1748. A Paris: Chez Bordelet, 1749. 

a8, A-E12, F4; xiv, 126, [2] pp., 1 mapa; 170 mm. Encadernação inteira de pele da época, um 
pouco cansada; títulos e ferros a ouro na lombada; corte das folhas carminado; acidez.

 € 150 - 300

priMeirA ediçãO FrANceSA dA OBrA puBlicAdA eM ciNcO pArteS pOr MANuel ANtóNiO 
de Meireles, dando conta dos principais acontecimentos e conquistas realizadas pelo Marquês de Alorna, 
D. Pedro de Almeida, na Índia. Segundo se percebe pela indicação dada no frontispício, o texto desta 
versão tem também em consideração a tradução para italiano e publicada um ano antes com o título 
“Relazione della conquista delle piazza d’Alorna, Biciolino, Avaro, Sataremme, Tiracol e Rari falta dall’ 
Illustriss. ed Eccellentiss. Signore D. Pietro Michele d’Almeida e Portogallo marchese di Castelnuovo, 
Conte d’Assumar, del Consiglio di Sua Maestà, e diguello della Guerra, camerlingo della Casa Reale, 
maestro di campo generale è di lei exerciti, prefetto generale dell’India; fedelmente scrita dal capitano 
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ingegnere Emmanuele Antonio di Meirelles, il quale si trovò in queste conquiste. Stampata in Lisbona 
nel 1747. Tradotta in lingua Italiana. In Roma, per il Salamonii nella Piazza di S. Ignazio. 1748.”; e que 
segundo Inocêncio foi acrescentada com um conjunto epistolográfico que o tradutor recebeu de Lisboa 
e que comenta, enriquecendo os conteúdos do texto. Ilustrado com uma planta desdobrável de Goa. 
Muito raro.

 Ӭ Travel and Exploration, 660; para as versões portuguesas cf. Inocêncio, v. 5, p. 362

123 MEMORIAS da Villa de Chaves, na sua Gloriosa Revolução contra a Perfidia do Tyranno da Eu-
ropa. Por hum amante da verdade, da Religião, do Principe, e dos Vassallos mais dignos do reconheci-
mento público. Lisboa: Na Impressam Regia, 1809. 

[8], 48 pp.; 185 mm. Brochado; capas em papel decorado da época; ligeira acidez.
 € 20 - 30

FOlhetO MuitO iNtereSSANte SOBre AS lutAS eM chAveS NA guerrA peNiNSulAr. MuitO 
raro.

124 MEMORIAS de Litteratura Portugueza publicadas pela Academia Real das Sciencias de Lisboa. 
Lisboa: Na Officina da mesma Academia, 1792-1856. 

4.º; 8 v.; 220 mm. Volume 8.º da segunda edição de 1856. Bonito exemplar, apenas ligeiramente 
aparado à cabeça; corte superior das folhas carminado; encadernações modernas com lombada 
e cantos em pele; casas fechadas; títulos a ouro nas lombadas; ferros a seco nas pastas a delinear 
os contornos da pele; limpo.

 € 200 - 400

MuitO rArO. cOMpilAçãO dOS trABAlhOS literÁriOS, hiStóricOS, BiOgrÁFicOS, 
bibliográficos, científicos, etc., de alguns dos melhores escritores do século XVIII. Publicadas pouco 
tempo depois da fundação da Academia das Ciências (1779), as Memórias de Literatura Portuguesa 
foram um marco no processo de renovação da historiografia portuguesa, publicando nas suas páginas 
os mais recentes e as melhores produções científicas do universo académico português. Impulsionada 
pelo esforço da Academia das Ciências de vulgarizar as mais recentes descobertas científicas, a História 
desempenhará um papel fundamental para a formação e educação da sociedade portuguesa sendo um 
dos meios a publicação das Memórias de Literatura.

Entre os colaboradores encontramos: António Caetano do Amaral (1747-1819), um dos prin-
cipais expoentes das Memórias; António das Neves Pereira (?-1818); António de Araújo de Azevedo 
(1754-1817); António Pereira de Figueiredo (1725-1797); António Ribeiro dos Santos (1745-1818); Con-
stantino Botelho Lacerda Lobo (1753-1820); Francisco Dias Gomes (1745-1795); Francisco Xavier Ribeiro 
de Sampaio (1741-c.1814); João de Sousa (c.1735-1812); João Pedro Ribeiro (1759-1839); Joaquim de Fóis 
(1733-1811); Joaquim de Santo Agostinho de Brito França Galvão (1767-1845); Joaquim Forjaz Pereira 
Coutinho (1712-1798); Joaquim José Ferreira Gordo (1758-1838); José Anastácio de Figueiredo Ribeiro 
(1766-1805); José António de Sá (?-1819); José Diogo Mascarenhas Neto (1752-1826); José Joaquim Soares 
de Barros e Vasconcelos (1721-1793); José Veríssimo Alves da Silva (1744-1811); Pedro José de Figueiredo 
(1762-1826); Sebastião Francisco de Mendo Trigoso Homem de Magalhães (1773-1821); Tomás António 
de Vila Nova Portugal (1755-1839); Vicente José Ferreira Cardoso da Costa (1765-1834) e mais um pu-
nhado de artigos de autores anónimos. A lista de artigos (memórias) publicados nestas Memórias de 
Literatura da Academia das Ciências apresenta temas relacionados com a história do direito português, 
história local, história da presença do povo judeu em Portugal, biografias (por exemplo de Pedro Nunes), 
história da tipografia portuguesa, história da navegação portuguesa ou sobre a presença portuguesa no 
continente americado, entre muitos outros (veja-se Inocêncio para a lista completa das memórias pu-
blicadas). 

 Ӭ Samodães, 2063; Inocêncio, VI, p. 200
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125 MeNdeS (rui)
PRATICA d’ Arismetica nouamente agora cõposta pelo lice[n]ciado ruy mendez. Na qual se decrarã 
por boa orde[m] e craro estilo as quatorze especias darte darismetica.as sete dellas por numeros inteyros, 
e as outras sete por numeros qdrados: e assi mesmo trinta e cinco regras da dita arte muito sotil e breve 
e crarame[n]te decraradas Cõ muitas outras pregu[n]tas e cousas necessarias e pueytosas pa qualquer 
pessoa q da dita pratica se quiser aproueytar. Lisboa: Germão Galharde, 1540. 

[]4, A-N8, O6; [4], cx ff.; 190 mm. Encadernação inteira de pergaminho antigo, restaurado; 
frontispício restaurado, um pouco aparado, afectando ligeiramente a última linha do verso onde 
se inicia o texto do Prólogo; aparado, por vezes afectando as notas marginais impressas; acidez.

 € 1.000 - 2.000

priMeirA e úNicA ediçãO deSte rAríSSiMO trAtAdO de AritMéticA cOMerciAl. rui (Ou 
Rodrigo) Mendes foi, segundo escreve Inocêncio, natural de Mourão no Alentejo, e de quem apenas se 
sabe ter sido licenciado em Direito. O seu tratado de aritmética comercial é um dos três mais importantes 
publicados em Portugal - os outros dois são os tratados de Gaspar Nicolas (1519) e de Bento Fernandes 
(1555) - sobre a aprendizagem e uso da aritmética no comércio.

Segundo Henrique de Sousa Leitão, estas obras inserem-se naquilo que chama de “ciência apli-
cada” e que se caracteriza pelo aparecimento de obras científicas de autores exteriores à prática do ensino 
- artesãos, fabricantes de instrumentos, comerciantes - mas envolvidos na prática de actividades relacio-
nadas com assuntos científicos. É relevante o exemplo da aritmética comercial neste caso, tendo-se as-
sistido no século XVI a um forte incremento na tentativa de “matematizar o mundo”, tornando-se num 
saber “desejado e cultivado por mercadores e comerciantes”. (cf. LEITÃO, 2004, p. 29)

A obra de Rui Mendes espelha profundamente esta preocupação, que possuía as habituais regras 
de aritmética da época, mas acrescentando duas específicas do caso português - a regra de Quatro e 
Vintena e a Regra da Conta de Flandres - ambas ligadas à actividade comercial então desenvolvida com 
o Oriente e ao estabelecimento da Rota do Cabo. Também é interessante verificar as várias referências à 
Casa da Índia, associando a aplicação das regras de aritmética à taxação de impostos ao comércio privado 
que chegava a Lisboa. Raríssimo e importante. 

 Ӭ Barbosa, v.3, p. 637; Inocêncio, v.7, 176; Anselmo, 621; BN, O Livro Científ ico dos séculos XV e XVI: ciências 
físico-matemáticas na Biblioteca Nacional, BN, Lisboa, 2004, 496

126 MeNdONçA ( Jerónimo de)
IORNADA de Africa. Copiado fielmete da edição de Lisboa de 1607 por Bento José de Sousa. Lisboa: 
Na Offic. de Joze da Silva Nazareth, 1785. 

*8, **2, A-R8, S2; [20], 276 pp.; 185 mm. Encadernação da época, inteira de pele; lombada 
cansada com pequena perda no pé; corte das folhas carminad; ligeira acidez.

 € 50 - 100

SeguNdA ediçãO deStA OBrA clÁSSicA SOBre A JOrNAdA AFricANA de d. SeBAStiãO. 
Jerónimo de Mendonça procurou nesta sua obra contestar as afirmações de Connestagio no seu livro 
«Dell’Unione del regno di Portugallo alla corona de Castiglia...». Estimado.

127 MeNeSeS (Francisco de Sá de)
MALACA Conqvistada por o Grande Af.º de Albvqverqve. Poema Heroico de Fran.co de Sáa de 
Meneses com os Argumentos de Dona Bernarda Fereira. Em Lisboa: Por Mathias Rodrigues, 1634. 

+, A-V8, X4; [8]-163-[1] ff.; 150 mm. Encadernação inteira de pele do século XIX com pequeno 
rótulo e título a ouro na lombada; corte das folhas carminado; selo branco de Salema Garção 
no colofón; acidez.

 € 300 - 500
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priMeirA ediçãO. rAríSSiMO. FrANciScO de SÁ de MeNeSeS (?-1664) teve cOMO úNicA OBrA 
publicada este poema heróico suscitado pela nossa actividade expansionista. Professando a Ordem de 
S. Domingos depois da morte de sua mulher, transportou para este seu poema um espírito cruzadista, 
emergindo nele a narrativa de João de Barros sobre a conquista de Malaca por Afonso de Albuquerque.

 Ӭ Inocêncio, v.3, p.52; Salema Garção, I, 2529; Samodães, 2931; Travel and Exploration, 793

128 MeNeSeS (Manuel) [pseud. de BAiãO ( José pereira)]
CHRONICA do muito alto, e muito esclarecido Principe D. Sebastião. Composta por D. Manoel de 
Menezes. Lisboa Occidental: Na Officina Ferreyriana, 1730.

§-§iv2, §v3, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Fff2; [22], 392 pp.; 300 mm. Encadernação com lombada em 
pele moderna; títulos a ouro na lombada; corte superior das folhas carminado.

 € 150 - 300

rArA priMeirA pArte deStA cróNicA de d. SeBAStiãO eScritA pOr JOSé pereirA BAiãO SOB 
o pseudónimo de D. Manuel de Menezes. Segundo Inocêncio foi publicada uma segunda parte até à p. 
169, mas da qual apenas conheceu três exemplares. Devido às críticas que sofreu, o autor interrompeu a 
publicação reformulando o texto numa nova obra que intitulou de “Portugal Cuidadoso e Lastimado...”.

 Ӭ Inocêncio, v. 5, p. 97

129 MeSNier (pedro gastão)
O JAPÃO Estudos e Impressões de Viagem. Macau: Typographia Mercantil, 1874. 

XXII, [2], 355, [2] pp.; 220 mm. Encadernação com lombada em pele da época; ligeiramente 
aparado; acidez.

 € 30 - 60

MuitO rArO. iNtereSSANte OBrA cOM iMpreSSõeS de viAgeNS, reFerêNciAS à preSeNçA 
portuguesa e curioso glossário de palavras asiaticas. 

130 MeXiA (pedro)
HISTORIA Imperial y Cesarea: en que sumariamente se contienen las vidas, y hechos de todos los 
Emperadores, desde Julio Cesar, hasta Maximiliano Primero [...].. Prosiguela el Padre Basilio Varen, 
Assistente Provincial de los Clerigos Reglares Menores, enriqueziendola con las proezas de los ultimos 
siete Cesares Austriacos, desde Carlos Quinto à Ferdinando Tercero. En Madrid: Por Melchior 
Sanchez, 1655. 

¶5, A-Z6, Aa-Zz6, Aaa-Nnn6, Ooo-Qqq8; [10], 725, [30] pp.: il.; 300 mm. Possível falta de 
folha branca anterior ao frontispício; encadernação inteira de pele da época, cansada e com 
cortes de traça; acidez; ligeiramente aparado.

 € 80 - 150

ediçãO eStiMAdA Que trAtA dA hiStóriA dOS iMperAdOreS rOMANOS deSde JúliO céSAr 
até Maximiliano. Pedro Mexia, sevilhano, nascido em 1497, foi um importante humanista e historiador 
espanhol, muito popular na Europa, principalmente pela sua obra “Silva de varia lección”, impressa pela 
primeira vez em 1540 e que conheceu variadíssimas edições e traduções. Esta edição, acrescentada, está 
ilustrada com as efígies dos imperadores biografados. Muito raro. 

 Ӭ Palau, 167347

131 MiSSAgliA (p.F. luigi da)
VITA di Sant’Antonio di Padova dell ’ Ordine de Minori con una Serie de suoi miracoli. Parma: 
Dalla Stamperia Reale, 1776. 
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*-****4, a-z, aa-zz, aaa4; [2 br.], [6], XXIV, 376 pp.; 260 mm. Julgamos que lhe falta um retrato 
do santo. Encadernação com lombada em pergaminho, restaurada; corte das folhas pintado; 
algumas manchas.

 € 80 - 150

rArA BiOgrAFiA de SANtO ANtóNiO. NO FiNAl cOM cApítulOS SOBre A SuA OBrA e 
milagres.

132 MONtAigNe (Michel de)
ESSAIS de Montagne. Suivis de sa Correspondance et de la servitude volontaire d’Estienne de la 
Boëtie. Édition Variorum accompagné d’une notice biographique de notes historiques, philologiques, 
etc. et d’un Index Analytique par Charles Louandre. Paris: Charpentier, 1862. 

4 v.; 185 mm. Encadernações da época com lombada em chagrin, um pouco cansadas; ligeira-
mente aparado.

 € 80 - 150

rArA ediçãO dOS eNSAiOS de MONtAigNe. A OBrA eStÁ precedidA de uMA NOtA BiOgrÁFicA 
do autor do século XVI.

133 MONteirO ( José Maria de Sousa)
DICCIONARIO Geographico das Provincias e Possessões Portuguezas no Ultramar. Em que se de-
screvem as Ilhas, e Pontos Continentaes que Actualmente possue a Corôa Portugueza, e se dão muitas 
outras noticias dos Habitantes, sua Historia, Costumes, Religião e Commercio. Lisboa: Typographia 
Lisbonense, 1850. 

536, pp.; 210 mm. Encadernação com lombada em pele da época; ligeiramente cansada na lom-
bada; ligeiramente aparado.

 € 20 - 40

diciONÁriO cOrOgrÁFicO cOM NOtíciAS dOS hABitANteS, hiStóriA, cOStuMeS, religiãO 
e comércio de cada uma das localidades tratadas.

134 MONterO de eSpiNOSA ( José Maria)
RELACION Historica de la Judería de Sevilla, Establecimiento de la Inquisicion en ella, su Ex-
tincion y coleccion de los autos que llamaban de fé celebrados desde su ereccion. Por D.F.M.M. de E. 
natural y V. de Sevilla. Sevilla: Imprenta de Gomez, 1849.

120 pp.; 160 mm. Encadernação da época com lombada em pele; corte das folhas pintado; 
limpo.

 € 30 - 60

terceirA ediçãO, prOvAvelMeNte clANdeStiNA deStA iMpOrtANte e MArcANte OBrA 
sobre os Judeus em Sevilha. José Maria Montero de Espinosa publicou os primeiros esboços deste 
texto em quatro artigos no El Correo literario de Sevilla em 1805, correspondente aos primeiros quatro 
capítulos do presente título. A sua obra, baseando-se num vasto repertório bibliográfico, é um relato 
histórico detalhado da comunidade judaica em Sevilha. Foi publicado pela primeira vez em 1820 na 
Imprenta de Carrera y Compañia e uma segunda vez na Imprenta El Provenir, em 1849. Saiu pela 
terceira vez nesta edição, que alguns autores a indicam como clandestina. (cf. HERVÁS (Marciano de), 
“Prólogo” in MONTERO DE ESPINOSA ( J.M.), Relación Histórica de la Judería de Sevilla [...], 
2009, Editorial Renacimiento, pp. 9-16).
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135 MONtuclA ( Jean etienne)
HISTOIRE des Mathematiques. Dans laquelle on rend compte de leurs progrés depuis leur origine 
junsqu’à nos jours; ou l ’on expose le tableau et le développement des principales découvertes dans toutes 
les parties des Mathématiques, les contestations, qui se sont élévees entre les Mathématiciens, et les 
principaux traits de la vie des plus célèbres. Nouvelle Édition, Considérablement Augmentée, et 
prolongée junsque vers l’époque actuelle. A Paris: Chez Henri Agasse, 1799-1802.

4 v.; 1 retrato, [4], XIII, 736, [4] pp., 12 grav.; [4], 718 pp., 14 grav.; 1 retrato, VIII, 832 pp., 17 grav.; 
[4], 688 pp., 2 grav.: il.; 265 mm. Encadernações inteiras de pele da época, um pouco cansadas; 
limpo.

 € 150 - 300

SeguNdA ediçãO, AcreSceNtAdA cOM A hiStóriA dA MAteMÁticA Até AO FiNAl dO SéculO 
XVIII por Lalande. A primeira edição, publicada em 1758, foi publicada em dois volumes abrangendo 
o período desde a antiguidade até aos finais do século XVII. A obra trata também sobre a história da 
mecânica, astronomia, óptica e música, temas que na época se consideravam ramos da matemática, 
ocupando estes temas grande parte da obra. Raro.

136 MOrAeS (pedro José Supico de)
COLLECÇAÕ Politica de Apothegmas, ou Ditos Agudos, e Sentenciosos. Novamente Impressa, cor-
recta e illustrada. Coimbra: Na Officina de Francisco de Oliveyra, 1761. 

2 v.; §4, A-Z8, Aa-Ff8; §4, A-Z8, Aa-Ff8; [8], 462, [2 br.] pp.; [8], 464 pp.; 210 mm. Encaderna-
ções uniformes inteiras de pele da época, cansadas; corte das folhas carminado; acidez.

 € 30 - 50

ediçãO reuNidA dAS duAS pArteS Que hAviAM SidO puBlicAdAS OrigiNAlMeNte eM 1720. 
Segundo Inocêncio esta terceira edição é preferível às que lhe antecederam. A obra é um conjunto de 
frases e expressões de vários escritores e personalidades históricas e literárias, antigas e da época, cujo 
conteúdo constituem, segundo o autor, verdadeiras sentenças e normas de vida e governo. A primeira 
parte referente a assuntos políticos e a segunda a assuntos da moral.

Pedro José Supico de Moraes foi Moço da camara do infante D. Francisco, irmão de D. João V, 
tendo sido assassinado na Galiza. Segundo Inocêncio, “o bispo do Grão-Pará descreve nas suas Memo-
rias, publicadas por Camillo Castello Branco, particularidades d’esse homicidio, dizendo que o assassino 
devia de ter sido um frade de appellido Serra, que lhe armou cilada para que se lhe deparasse n’uma 
estrada só, caminho de Compostella, onde não havia testemunhas que depozessem da traição”. Invulgar. 

 Ӭ Inocêncio, v.6, p.425 ; v.17, p. 212

137 MOurA ( José vicente gomes de)
NOTICIA Succinta dos Monumentos da Lingua Latina, e dos Subsidios Necessarios para o Estudo da 
Mesma. Coimbra: Na Real Imprensa da Universidade, 1823. 

[4], 460 pp.; 210 mm. Encadernação da época com lombada em pele; títulos a ouro na lombada; 
corte das folhas carminado.

 € 20 - 30

O pe. JOSé viceNte gOMeS de MOurA FOi uM iMpOrtANte FilólOgO, prOFeSSOr de lAtiM, 
Grego e de História no Real Colégio das Artes de Coimbra onde exerceu o magistério desde 1803 
até 1834, ano em que foi demitido por razões políticas, assim como dos cargos que então ocupava de 
Director da Imprensa da Universidade de Coimbra e de Membro de Junta Directória dos Estudos. A 
este exemplar faltam, como à maioria, as folhas correspondentes à dedicatória a D. Miguel filho de D. 
João VI e Carlota Joaquina. «Obra preciosa (diz o sr. Rivara, nas notas á primeira parte das Reflexões 
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sobre a lingua portugueza de Francisco José Freire), que apenas anda nas mãos de alguns curiosos, mas 
que desejariamos fosse lida e meditada por todos os que se dedicam ao estudo das letras.» (Inocêncio)

 Ӭ Inocêncio, v. 5, p. 154

138 MuNSter (Sebastian)
Cosmographia, das ist: Beschreibung der gantzen Welt [...]. Basel: bey den Henricpetrinischen, 
1628. 

portada alegórica, [24], 1752 (aliás 1746) pp., 26 mapas desdobráveis: il.; 390 mm. Bonito exem-
plar, com ligeira acidez; encadernação moderna em madeira, inteira de pele, ricamente deco-
rada a seco nas pastas; fechos em pele; corte das folhas pintado.

 € 8.000 - 15.000

A MAiS iMpOrtANte ediçãO dA FAMOSA cOSMOgrAphiA de MuNSter. trAtA-Se dA últiMA 
edição em alemão da importantíssima Cosmographia de Sebastian Munster (1488-1552), cartógrafo e 
comógrafo alemã, uma das mais importantes e populares publicações do século XVI. A mais valorizada 
de todas as cosmografias editadas até então conheceu mais de trinta edições em alemão, latim, francês, 
italiano e até checo, foi de vital importância para o renascimento dos estudos geográficos na Europa no 
século XVI. Publicada pela primeira vez em 1544, esta é a última, mais alargada e mais importante edição. 
Contém novas gravuras de Sebastian Petri, incluindo o famoso mapa de Sumatra com o Elefante que se 
retirou do mapa de Ceilão da primeira edição, além da publicação de mais 68 mapas e plantas publicadas 
nesta edição pela primeira vez.

Com centenas de xilogravuras e dezenas de mapas, a obra apresenta um conjunto de valiosíssimas 
notas geográficas, históricas e etnográficas de quase todas as regiões, tribos e nações conhecidas dos Eu-
ropeus. Foi também uma publicação ambiciosa e um exemplo da arte da impressão que almejou chegar a 
um público mais vasto, menos erudito, mas que espelhavam o típico gosto e hábitos de leitura do século 
XVI. RARÍSSIMO, IMPORTANTE E VALIOSO.

139 NeveS ( José Acursio das)
CONSIDERAÇÕES Políticas, e commerciaes sobre os Descobrimentos, e possessões dos Portuguezes 
na Africa, e na Asia. Lisboa: Impressão Regia, 1830. 

420 pp.; 155 mm. Encadernação inteira de pele, cansada; picos de traça na encadernação; corte 
das folhas pintado; ex-libris de Ávila Perez.

 € 50 - 100

puBlicAçãO iNtereSSANte, dANdO cONtA dA SituAçãO ecONóMicA e pOlíticA dAS 
possessões portuguesas. O autor, na divisão dos capítulos, faz um itinerário que percorre a mesma rota 
que os navios de Lisboa à Índia, reportando sobre as diversas cidades, ilhas e regiões sob domínio político 
português. Raro.

 Ӭ Inocêncio, v.4, p. 182

140 OliveirA (Fr. Nicolau d’)
LIVRO das Grandezas de Lisboa. Composto pelo Padre Frey Nicolao d’ Oliveira. Lisboa: Na Im-
pressão Regia, 1804. 

XVI, 374, [2] pp.; 205 mm. Encadernação inteira de pele da época, decorada a ouro na lombada; 
cansada no pé da lombada; pequeno corte de traça na pasta anterior; ligeiramente aparado com 
o corte das folhas pintado; limpo.

 € 60 - 100
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SeguNdA ediçãO deStA iMpOrtANte OBrA Que cONtéM NA pArte tOpOgrÁFicA e 
descritiva muitas e interessantes 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, v.6, p. 289

141 pAeS (Miguel carlos correia)
PONTE sobre o Tejo Próximo a Lisboa. Pontes sobre os rios: Lima no Minho, Tay e Forth na Escócia. 
 Lisboa: Typographia Universal, 1879. 

48 pp., 1 ret., 1 est. desdobrável: il.; 240 mm. Encadernação recente em percalina; dedicatória do 
autor; gravura impressa em papel azul, tendo sido impossível determinar se pertence à obra ou 
se foi uma adição posterior.

 € 20 - 40

priMeirA ediçãO. NãO reFeridA NO diciONÁriO BiBliOgrÁFicO, A OBrA é uMA MeMóriA 
apresentada à Ordem dos Engenheiros com um projecto para a execução de uma ponte que ligava a zona 
do Montijo ao Beato e que servia de ligação ferroviária entre a margem sul e Lisboa. Ilustrada com um 
retrato do autor e uma gravura desdobrável com o esboço do projecto. Muito raro. 

 Ӭ Inocêncio, v. 17, p. 47

142 pAScAl (Blaise)
OEUVRES de Blaise Pascal. Cujus gloriae neque profuit quisquam laudando, nec vituperando 
quisquam nocuit, cum utrumque summis praediti fecerint ingeniis. A La Haye: Chez Detune, 1779. 

5 v.; a-h8, i2, A-Z8, Aa-Cc8, Dd5, 132, 425 pp., 1 retrato; a5, A-Z8, Aa-Ll8, Mm2, Nn1, XII, 
550 pp.; a4, A-Z8, Aa-Ii8, Kk7, VIII, 526 pp., a4, A-Z8, Aa-Ff4, VIII, 456 pp., 9 gravuras des-
dobráveis; a4, A-Z8, Aa-Ee8, Ff7; VIII, 462 pp., 5 gravuras desdobráveis: il.; 205 mm. Enca-
dernações com lombada em pele do século XIX; ligeiramente aparado; limpo.

 € 200 - 400

priMeirA ediçãO dA cOMpilAçãO dAS OBrAS de pAScAl NuM teXtO editAdO pelO pAdre 
Charles Bossut, importante matemático jesuíta francês, membro da Academia das Ciências e colaborador 
da famosa “Encyclopedie” de Dideroy e Alembert. Os primeiros três volumes da obra ocupam-se dos 
estudos literários e filosóficos de Pascal e os restantes dos seus trabalhos científicos. Entre os trabalhos 
de Pascal que se publicam nesta edição pela primeira vez encontram-se a correspondência entre o autor 
e Noel sobre o vácuo e os textos sobre a invenção de uma máquina calculadora. Os volumes possuem a 
seguinte divisão: 1. Discours sur la vie et les ouvrages de Pascal / par l’abbe Ch. Bossut. Notice sur les 
familles Pascal et Perier. Eloge de Pascal / par Nicole, em latim. Epitaphe de Pascal / par Aime Proust 
de Chambourg, em latim. Les provinciales; 2. Pensées; 3. Ouvrages attribues à Pascal; 4. Ouvrages de 
mathematiques et de physique; 5. Ouvrage’s de mathematiques. Raro. 

 Ӭ Brunet, v.4, c. 395

143 pAuthier (M.g.) & BAziN (M.)
CHINE MODERNE ou Description Historique, Géographique et Littéraire de ce Vaste Empire, 
d’Apres des DOcuments Chinois.  [L’Univers: Histoire et Description de tous les Peuples]. Paris: 
Firmin Didot Frères, 1853. 

[4], 675 pp., 17 gravs: il.; 220 mm. Encadernação com lombada em pele da época, cansada; ligei-
ramente aparado; acidez.

 € 30 - 50
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OBrA divididA eM duAS pArteS, A priMeirA SOBre A geOgrAFiA, OrgANizAçãO pOlíticA e 
administrativa da China, línguas e filosofia, a segunda parte sobre a arte, literatura, usos e costumes, 
agricultura, história natural, indústria, etc. Raro, ilustrado com várias gravuras impressas à parte, parte 
integrante da importante colecção L’Univers.

144 pereirA (A. Marques)
AS ALFÂNDEGAS Chinesas de Macau: analyse do parecer da Junta Consultiva do Ultramar sobre 
este objecto. Macau: Typographia de J. da Silva, 1870.

[6], 166, [8] pp., 1 grav., 1 mapa: il.; 205 mm. Encadernação inteira de pele moderna; conserva as 
capas de brochura; carimbos de posse a óleo; ligeiros restauros nos primeiros fólios.

 € 20 - 40

rArO FOlhetO, iluStrAdO cOM uMA grAvurA de MAcAu e uM MApA deSdOBrÁvel Que 
trata das dificeis relações entre Macau e a China no início do século XIX.

145 pereirA (A. Marques)
EPHEMERIDES Commemorativas da Historia de Macau e das Relações da China com os Povos 
Christãos. Macau: José da Silva, Editor, 1868. 

XII, 140 pp.Cartonagem da época com a capa de brochura colada nas pastas; limpo.
 € 20 - 40

curiOSO trABAlhO Que recOlhe AS priNcipAiS dAtAS hiStóricAS e religiOSAS de MAcAu 
e da sua relação com a China. Raro.

146 pereirA (gabriel)
ESTUDOS EBORENSES: Historia, Arte, Archeologia. Évora: Minerva Eborense e Joaquim da 
Silva Nazareth, 1884-1919. 

37 fasc.; 230 mm. Fascículos 3 e 37 da segunda edição. Brochados; fascículos 4, 5 e 6 desencader-
nados e sem capas de brochura; restantes fascículos em bom estado de conservação.

 € 150 - 250

cOlecçãO cOMpletA de uMA dAS MAiS iMpOrtANteS puBlicAçõeS dedicAdAS à cidAde 
Alentejana de Évora. Composta pelos seguintes títulos: I - O Mosteiro de Nossa Senhora do Espinheiro, 
1884; II - Évora Romana, 1.ª Parte, O Tempo Romano, As Inscripções Lapidares, 1885; III - Casa Pia, 
1919; IV - Loios Antigo Mosteiro ou Casa de S. João Evangelista), 1886; V - Bibliotheca Publica, 1886; 
VI - Conventos de Freiras, 1.ª Parte, Paraizo, Santa Clara, S.Bento, 1886; VII - Bellas Artes, 1886; VIII 
e IX - As Vesperas da Restauração, 1886-1887; X - O Brasão de Évora, 1887; XI - A Egreja de Santo 
Antão, 1887; XII - O Archivo Municipal, 1887; XIII - A Restauração em Évora, 1887; XIV, XV e XVI - O 
Archivo da Santa Casa da Misericordia de Évora, 1888; XVII - Évora e o Ultramar, 1888; XVIII a XXI 
- Os Assédios de Évora em 1663, 1889-1890; XXII - Os Festejos de Évora em 1729, 1890; XXIII - Évora 
nos Lusíadas, 1890; XXIV - Procissões Eborenses, 1890; XXV - Exposições de Arte Ornamental, 1890; 
XXVI - Antiguidades Romanas em Évora e seus Arredores, 1891; XXVII - Roteiro de um Eborense, em 
Rapido, por Madrid, Paris e Londres, 1891; XXVIII - Universidade de Évora, 1892; XXIX - As Caçadas, 
1.ª Parte, 1892; XXX - Évora e o Ultramar, 2.ª Parte, 1892; XXXI - Ibn-Abdun, 1893; XXXII - Os Mouros, 
1893; XXXIII - As Caçadas, 2.ª Parte, 1893; XXXIV - Os Estudantes, 1893; XXXV - Versos Eborenses do 
Século XVIII, 1894; XXXVI - A Volta de Cenáculo, 1894; XXXVII - As Questões do Pão, 1916.

Gabriel Vitor do Monte Pereira (1847-1911), Inspector das Bibliotecas e Arquivos Nacionais, sócio 
correspondente da Academia Real das Ciências. Educado por seu Pai, professor de Liceu, passou parte 
da sua juventude em Setúbal. Concluídos os estudos preparatórios, matriculou-se na Escola Naval, e 
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seguiu o curso da Marinha, que abandonou quase no fim, deixando para sempre a vida do mar, satisfa-
zendo assim os desejos de sua mãe. Estudou também na Escola Politécnica, de onde igualmente saiu 
sem concluir o curso. Começou a exercer o magistério no liceu de que seu pai era director e dedicou-se 
apaixonadamente ao estudo da História e Arqueologia nos seus variados ramos. Quando o liceu de 
Setúbal foi extinto, Gabriel Pereira acompanhou a família a Évora, sua terra natal, que muito se prestava 
às observações e pesquisas do jovem arqueólogo. Empregando-se na secretaria da Misericórdia de Évora, 
salvou da ruína o cartório daquela casa. Ali se conservou durante catorze anos. Foi então que começou 
a publicar vários trabalhos. Em 1880, a Universidade de Coimbra encarregou-o da elaboração do índice 
provisório dos documentos do seu cartório, seguindo a este trabalho o da publicação dos Documentos de 
Évora. Em 1887 foi convidado como funcionário extraordinário da Biblioteca Nacional, passando no ano 
seguinte a conservador, exercendo a comissão de director até 1902, seguindo para o cargo de inspector.

147 pereirA (pe. Bartolomeu)
PACIECIDOS Libri Duodecim. Decantatur Clarissimus P. Franciscus Paciecus, Lusitanus, Põtili-
mensis, e Societate Iesu, Iapponiae Provincialis, eiusde[m] Ecclesiae Gubernator, ibique viuus pro 
Christi fide lento igne concrematus. Anno 1626. Parentem Associant quotquot ex eadem Societate in 
Iapponia pro Christo gloriose occubuerunt. Smo. Patri Urbano Octavo Iapponia. D. & C. Conim-
bricae: Expensis Emmanuelis de Carvalho, 1640. 

+8, ++4 [fol. +4 em br.], A-O8, P6; [24, 2 br.], 218, [18] pp.; 140 mm. Exemplar falto de uma 
gravura que alguns exemplares possuem, retratando o Beato Francisco Pacheco. Encadernação 
inteira de pergaminho da época, restaurado; vestígios de cortes de traça restaurados junto ao 
festo; algumas notas manuscritas coevas marginais; limpo.

 € 200 - 300

rAríSSiMA priMeirA ediçãO deStA iNtereSSANtíSSiMA OBrA Que deScreve O MArtíriO 
do Beato Francisco Pacheco em Nagasaki a 20 de Junho de 1626 no tempo da perseguição japonesa à 
religião cristã. Natural de Ponte de Lima, o Beato Francisco Pacheco nasceu em 1566, tendo professado a 
religião Jesuíta com vinte anos de idade, em 1586, em Lisboa. Logo se aventurou na missão, tendo viajado 
com Francisco de Melo a 7 de Abril de 1592 para a Índia. Em Goa iniciou os seus estudos teológicos, tendo 
ensinado aquela disciplina no Colégio de São Paulo de Macau. Durante estes anos de ensino, dedicou-se 
ao estudo do japonês, tendo chegado àquele país em 1604 onde permaneceu por 4 anos, passando por 
Osaka e Sakai. Após um curto regresso ao Colégio de São Paulo de Macau, de novo volta ao Japão até ao 
decreto de expulsão dos cristãos por Tokugawa Hidetada, em 1614. Nesse ano, o Beato Francisco Pacheco 
volta de novo a Macau, mas logo em Junho de 1615 disfarça-se e entra no país como superior da comarca 
de Arima e das ilhas de Amakusa até 1619, tendo sido nomeado provincial em Outubro de 1621. Quatro 
anos depois foi capturado em Nagasaki e, junto com outros 8 companheiros, morreu na fogueira. Deixou 
várias cartas escritas, dando conta dos seus sucessos e insucessos na administração da religião no Japão, 
e onde, segundo alguns autores, se denota ter sido um superior prudente e bom.  Foi beatificado por Pio 
IX a 7 de Julho de 1867.

O autor da obra foi sobrinho do Beato Francisco Pacheco que, seguindo os passos de seu tio, 
ingressou na Companhia. Segundo José dos Santos, a obra conheceu outras duas edições, a primeira, em 
língua latina, impressa em Génova, 1750 e uma segunda, com texto original latino e respectiva tradução 
para francês, acompanhada de biografia do autor e outras notas em Paris, 1887.

 Ӭ Barbosa, v.1, p. 472-473; Samodães, 2378; Dicionário Histórico de la Compañia de Jesús, directores Charles E. 
O’Neill e Joaquín Maria Dominguez, Madrid, Universidad de Comillas, 2001, v. 3, p. 2940

148 pereS (caetano João)
O ALMANAK de Goa para o Anno Bissexto de 1840. Com varias noticias historicas, ecclesiasticas, ci-
vis, políticas e outras noções úteis a todo o género de pessoas. Bombaim: Na Typographia Portugueza 
do Pregoeiro, 1840. 



lote 147



lote 149
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[8], vi, IX, 362 pp.; 160 mm. Encadernação moderna com lombada em pele; restauros no fron-
tispício e últimos fólios; acidez.

 € 40 - 80

AlMANAQue de gOA, BAStANte rArO, cONteNdO vÁriAS NOtíciAS hiStóricAS e SOBre A 
organização eclesiástica, civil e política na época. De entre os vários capítulos encontram-se mapas 
estatísticos de Portugal ou Índia; organização das tropas em Goa; cronologias de soberanos e nobres do 
reino; formas de governo nativos da Índia; festas muçulmanas e hindus, etc. Muito raro.

149 MANuScritO, s. Xvi — piNA (rui de)
[CRÓNICA del Rey Afonso V]. S.l.: s.n., s.d.

Manuscrito sobre papel com 236 ff. numerados da época, a maior parte da mesma mão, ha-
vendo alguns fólios que parecem ser de outras duas; 285 mm. Encadernação inteira de per-
gaminho restaurada da época; corte das folhas carminado; cortes de traça no pé de vários fólios, 
afectando muito ocasionalmente algumas letras, mas sem consequências para a leitura; fol. 73 
com pequeno rasgão no canto superior exterior não afectando o texto.

 € 2.000 - 4.000

eXtrAOrdiNÁriA cópiA MANuScritA dA cróNicA de AFONSO v eScritA pOr rui de piNA 
que apenas foi publicada pela primeira vez na ‘Colecção de livros Inéditos da Historia Portugueza’ 
em 1790. Durante vários anos circularam cópias manuscritas desta crónica, sendo esta uma cópia 
provavelmente de meados do século XVI, pouco tempo depois da morte do cronista que ocorreu em 
1522. A Biblioteca Nacional possui nos seus arquivos algumas cópias da mesma época deste texto.

Durante mais de 40 anos, Rui de Pina foi figura estimada pelos reis D. João II e D. Manuel. 
Logo em 1482 é enviado numa missão diplomática a Castela como secretário, a fim de negociar o tratado 
de paz que havia sido celebrado na sequência da batalha de Toro da qual D. Afonso V saiu derrotado, 
tendo participado em outras embaixadas. A partir de 1490, Rui de Pina trabalha das Crónicas e, depois 
da morte de D. João II, D. Manuel confirma a nomeação feita por seu primo, acrescentando a honra de 
Guarda-Mor da Torre do Tombo e Cronista Mor em 1497. Desde o século XVIII que lhe são atribuídas 
oito crónicas, tendo sido publicadas por Miguel Lopes Ferreira entre 1727 e 1729 as crónicas de D. Sancho 
I, Afonso II, Sancho II, Afonso III e D. Dinis e, nos já referidos volumes da Colecção de Inéditos, as 
crónicas de D. Duarte, Afonso V e D. João II. Anteriormente, por iniciatica de Pedro de Maris, é publi-
cada em 1653 a crónica de D. Afonso IV. Ainda foi incumbido por D. João III da crónica de D. Manuel, 
mas desconhece-se qualquer fragmento desse documento.

Segundo alguns críticos, a crónica de D. Afonso V tem como autor de uma primeira parte Gomes 
Eanes de Azurara, tendo continuado o trabalho Rui de Pina. Há, no entanto, vários autores, desde logo 
Damião de Góis na Crónica de D. Manuel, que acusam o trabalho de Rui de Pina e até a sua autoria.
Independentemente das dúvidas sobre o rigor e autoria das Crónicas de Rui de Pina, “nunca será in-
diferente, antes é importante, conhecer como Rui de Pina, vivendo num período histórico tão agitado e 
nele directamente interveniente, pôde apreciar e julgar os homens, os do seu tempo e os do passado [...], 
enfim, as notas de timbre moral e político que têm acento verdadeiro nos seus trabalhos.” [cf. Crónicas 
de Rui de Pina, int. e revisão de M. Lopes de Almeida, Porto, Lello & Irmão, 1977, p. XXII]

A cópia manuscrita da Crónica de D. Afonso V que ora apresentamos, está completa de texto, 
possuindo todos os capítulos e correspondendo com poucas variantes, naquilo que nos foi possível com-
parar, ao texto que foi publicado em 1790. Notar ainda da importância histórica desta crónica, referente 
ao período de expansão portuguesa no Atlântico.

 Ӭ Inocêncio, v. 7, p. 191 (para a edição impressa)

150 piNtO (Fernão Mendes)
PEREGRINAÇAÕ de Fernaõ Mendes Pinto, e por elee escrita: que consta de muitas, e muy estranhas 
cousas, que vio, e ouvio no Reyno da China, no da Tartaria, no de Pegú, no de Martavaõ, e em outros 
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muitos Reynos, e Senhorios das partes Orientaes. E tambem dá conta de muitos casos particulares, 
que aconteceraõ assim a elle, como a outras muitas pessoas; e no fim della trata brevemente de alguas 
noticias, e da morte do Santo Padre Mestre Francisco Xavier [...]. E agora novamente correcta, e 
emendada. Accrescentada com o Itenerario de Antonio Tenreiro [...] e a Conquista do Reyno de Pegú 
feita pelos Portuguezes no anno de 1601, sendo Vi-Rey da India Ayres de Saldanha. Lisboa: Na Offic. 
Ferreiriana, 1725. 

*4, A-Z, Aa-Zz, Aaa-Lll4, Mmm6; [4], 468 pp.; 300 mm. Frontispício com perda de suporte, 
reconstruído através de facsimile; encadernação inteira de pele da época, cansada; acidez.

 € 200 - 300

terceirA ediçãO deSte clÁSSicO dA literAturA pOrtugueSA de viAgeNS. NeStA ediçãO 
foi publicado a Conquista do Pegú e o Itinerario de Antonio Tenreiro, que as antecedentes não traziam. 
Muito raro.

 Ӭ Inoc. v.2, p. 285 e segs. e v.9, p. 220

151 pOiAreS (Fr. pedro de)
TRACTADO Panegyrico em Louvor da Villa de Barcellos, por Rezam do Apparecimento de Crvzes 
qve Nella Apparecem. Em Coimbra: Na Officina de Ioseph Ferreyra, 1672.  

†-††††††, A-Z, Aa-Gg4, Hh2; [48], 242, [2] pp.; 190 mm. Encadernação inteira de pele da 
época, um pouco cansada; acidez; frontispício com pequena perda de suporte marginal, sem 
afectar o texto; pequeno furo de traça marginal junto ao festo.

 € 100 - 200

MONOgrAFiA hiStóricA dA vilA de BArcelOS deSde AS SuAS OrigieNS. cOM cApítulOS 
dedicados às armas de Barcelos, famílias da vila e suas respectivas genealogias. Raro. 

 Ӭ Inocêncio, v.6, p. 444

152 PORTUGUEZES (Os) em África, Ásia, América, e Occeania. Obra Clássica. Lisboa: Typ. de 
Borges & Livraria de António Maria Pereira, 1848-1890. 

8 v. em 3: il.; 210 mm. Encadernação moderna com lombada em pele; títulos a ouro na lombada; 
corte superior das folhas carminado; ligeira acidez; sem capas. Segundo e terceiro volumes da 
segunda edição.

 € 80 - 120

cOlecçãO cOMpletA deStA curiOSA e iNtereSSANte OBrA ONde Se dÁ cONtA, 
cronologicamente, dos principais acontecimentos da época dos descobrimentos, navegações, viagens, 
explorações e conquistas dos portugueses. A obra foi publicada até ao volume 7.º que corresponde até aos 
acontecimentos relativos a 1811, tendo sido continuada por Pinheiro Chagas até 1890. Invulgar.

153 QueiróS (eça de) & OrtigãO (ramalho)
AS FARPAS: Chronica Mensal da Politica das Letras e dos Costumes. Maio de 1871 - Quarta Série, 
n.º 3, Junho de 1883. Lisboa: Typographia Universal, 1871-1883. 

42 fasc. em 8 v.: 140 mm. Encadernações com lombada em chagrin; ligeiramente aparado; corte 
superior das folhas carminado; sem capas; limpo.

 € 400 - 800

cOlecçãO cOMpletA deStA puBlicAçãO periódicA dA reSpONSABilidAde de rAMAlhO 
Ortigão e Eça onde “cada número constituía um comentário crítico aos acontecimentos da actualidade, 
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com um estilo humorístico [...]” (Hist. Lit. Port.). Depois da partida de Eça para Cuba onde iniciou a 
sua vida diplomática, Ramalho Ortigão manteve a publicação mas agora de forma mais irregular. Assim 
foram publicadas quatro séries com, respectivamente, 26, 10, 3 e 3 volumes. RARÍSSIMO  e valioso. 

 Ӭ Almeida Marques, 1511; Hist. Lit. Port., pp. 845

154 QueiróS (Fernão de)
HISTORIA da Vida do Veneravel Irmão Pedro de Basto Coadjutor temporal da Companhia de Jesus, 
e da Variedade de Sucessos que Deos lhe manifestou. Em Lisboa: Na Officina de Miguel Deslandes, 
1689. 

a6, b8, A-Z6, Aa-Zz6, Aaa-Ccc6, Ddd4; [28], 594, [2] pp.; 300 mm. Encadernação inteira de 
pele moderna; ferros decorativos e títulos a ouro na lombada; restauros no frontispicio afectan-
do ligeiramente a primeira linha do título; mancha marginal nos fólio preliminares; fólio Aa3 
com perda de suporte afectando parte de duas linhas de texto da coluna exterior.

 € 800 - 1.500

priMeirA e úNicA ediçãO de uM dOS MAiS iMpOrtANteS títulOS SOBre O Sul dA íNdiA NO 
século XVII, em particular de Ceilão, abordando os problemas administrativos e militares da Índia 
portuguesa, assim como o conflito com os Holandeses naquele período.

A obra trata da figura de Pedro de Basto, homem da Companhia de Jesus afamado pelas suas 
visões e profecias na Índia Portuguesa. Natural de Cabeceira de Basto, segundo filho de António Macha-
do Barbosa, da família nobre dos Machados, depois dos primeiros estudos no seminário de Braga, saiu de 
casa para “aliviarse de tantos horrores, trocando o campo, & serranias pelo concurso de hum povo tão nu-
meroso como o de Lisboa, Corte de Portugal, onde tinha amigos de seu Pay, que o gazalhassem, quando 
ele mostrava doerse tão pouco do que o filho padecia.” (p. 17 do texto) Daí foi para a Índia, servindo em 
Cochim durante dois anos. Em 1589, quando viajava para Goa, o navio em que viajava naufragou sendo 
ele o único sobrevivente, fazendo “voto a Deos N. Senhor de se meter Religioso na primeyra Religião, 
que o quizesse receber, se o livrasse daquele perigo.” (p. 27 do texto) Apesar de ter abandonado os estu-
dos, foi aceite na Companhia de Jesus, tendo morrido em 1645 depois de cerca de 50 anos inteiramente 
dedicado à sua missão.

Fernando de Queirós, por seu turno, chega à Índia em 1635, tendo conhecido Pedro de Basto 
nessa altura. Mais tarde tornou-se Provincial da Companhia em Goa e, provavelmente por sua iniciativa, 
a Sociedade ordenou que Pedro de Basto escrevesse a sua autobiografia. Esta sua obra, provavelmente 
baseada no testemunho do próprio biografado, assim como em memórias orais transmitidas por quem 
com ele privou, está dividida em cinco livros. O primeiro trata dos primeiros anos da vida de Pedro de 
Basto e o segundo sobre a sua estada na Índia merecendo relevo as visões, profecias e revelações do bio-
grafado. Estas são aproveitadas por Fernão de Queirós para tecer vastos e importantes comentários sobre 
a estrutura política e militar do Estado português na Índia. O terceiro livro trata quase na sua totalidade 
do conflito entre Portugal e os Holandeses naquele território, e o quarto com a perda de Ceilão. O último 
e final regressa a Pedro Basto e as suas visões. 

 Ӭ Barbosa v.2, p.51; Inocêncio v.2, 290; Pinto de Matos 521; Palha 2647; Samodães 2587; Travel and Explora-
tion, 748

155 rANtzAu (heinrich)
DE GEMMIS, Scriptum Evacis Regis Arabum olim a Poeta Quodam non infeliciter carmine red-
ditum, & nunc primum in lucem editum. Opera & Studio D. Henrici Rantzovii [...]. Adicta sunt 
nonnulla Epigrammata, tum ab ipso tum ab alijs de Aula conscripta, quibus eius inconstantia elegan-
ter depingitur, una cum Genealogia Rantzoviana. Lipsiae: Georgius Defnerus, 1585. 

A-M4, N6; [60] pp.: il.; 190 mm. Encadernação da época com lombada totalmente restaurada; 
acidez; cortes de traça marginais junto ao festo; corte das folhas carminado.

 € 100 - 200
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MuitO rArO. heiNrich rANtzAu FOi uM huMANiStA AleMãO, gOverNAdOr dO ducAdO de 
Holstein, bastante conhecido como mecenas de académicos e artistas, foi também um interessante 
astrólogo do seu tempo, tendo publicado o seu “Tractatus astrologicus de genethiacorum thematum” 
em 1597, obra que conheceu cinco edição até 1615. A obra possui no final uma genealogia da sua família, 
encontrando-se um retrato de página inteira do autor.

156 rAu (Suriagy Ananda)
GRAMMATICA da Lingua Maratha. Explicada em Lingoa Portugueza, ordenada seundo as me-
lhores grammaticas, escriptas em lingoa maratha por authores hindus contemporaneos os mais aba-
lizados, e por outros authores inglezes na Presidencia de Bombaim, disposta por hum methodo novo. 
 Nova Goa: Imprensa Nacional, 1875. 

[6], L, 308 pp.; 240 mm. Encadernação com lombada em pele cansada; corte de traça marginal 
junto ao festo nos primeiros fólios; ligeiramente aparado.

 € 30 - 60

grAMÁticA dA líNguA MArAthA, íNdiA, precedidA de uM lONgO preFÁciO iNtrOdutóriO 
onde o autor discorre sobre as origens da língua, literatura sanscrita, cultura da língua maratha e a sua 
literatra clássica, influências da língua persa e o estado da língua ao tempo da publicação. A obra foi 
adoptada como manual oficial para o ensino da língua nos Liceus. Ao contrário de outras duas publicadas 
uns anos antes, uma de autoria de Filipe Nery Pires e outra de autor desconhecido (cf. Inocêncio, v. 2, 
p. 301; v.9, p.228 e v. 3, p. 161), esta foi escrita por autor indiano, natural da cidade de Poondá e Professor 
da língua no Liceu Nacional, sendo, porventura, mais fidedigna que as publicadas anteriormente. Raro.

157 REGIMENT[O] [et] Ordenações da Fazenda. Lisboa: Hermão de Campos, 1516. 

A8, a-o8, p4; [8], cxvii ff.; 270 mm. Encadernação inteira de pele marmoreada do século XIX em 
caixa inteira de pele com ferros decorativos a seco nas pastas e títulos a ouro na lombada; corte 
de traça na pasta posterior da encadernação; frontispício retaurado e reconstruído, afectando 
o texto do prólogo no verso do frontispício; notas manuscritas coevas marginais; carimbo de 
posse a óleo no folio a1; último fólio com restauros.

 € 3.000 - 6.000

priMeirA ediçãO, rAríSSiMA, dO regiMeNtO e OrdeNAçõeS dA FAzeNdA, cuJA SeguNdA 
edição foi publicada em 1548 por Germão Galharde, publicadas no esforço empreendido por D. Manuel 
se centralização e ordenação do Estado. Aproveitando as condições criadas pela sistematização da ordem 
jurídica e do Estado com as Ordenações Afonsinas, o esforço de centralização por parte de D. João 
II e a expansão ligada ao comércio das especiarias, D. Manuel forjou “uma ordenação sistemática e 
completa do aparelho público em novos moldes - Estado burocrático e mercantilista.” Neste contexto, 
são publicados em 1502 o Regimento dos Oficiais das Cidades, Vilas e Lugares do Reino (impresso em 
1504) e a reforma dos pesos e medidas; segue-se o Regimento das Casas das Indias e Mina em 1509; os 
Artigos da Siza em 1512 e as Ordenações, elaboradas entre 1505 e 1513, publicam-se em 1514 e 1521. Com 
a publicação do Regimento e Ordenações da Fazenda conclui-se o processo, criando e organizando as 
finanças públicas do Estado. (cf. artigo de Vitorino Magalhães Godinho in Dic. de História de Portugal)

A obra foi impressa por Hermão de Campos, impressor alemão que trabalhou em Lisboa e em 
Setúbal entre 1509 e 1518 e muitas vezes em parceria com Valentim Fernandes e Roberto Rabelo. É con-
siderado por Anselmo como um impressor da melhor escola alemã, nada devendo aos trabalhos dos seus 
contemporâneos mais afamados.

 Ӭ Inocêncio, v. 7, p. 59; Anselmo, 441; D. Manuel, 277; Dicionário de História de Portugal, v. 3, p. 32
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158 regO (Francisco Xavier do)
TRATADO Completo da Navegação. Que contém as proposiçoens, e praticas da geometria, hum Tra-
tado 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 Navega-
ção; o modo de as calcular, e reformar; a construcção, e uso dos Instrumentos de observar as alturas dos 
Astros; 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 de Antonio Vicente da Silva, 1764. 

§-§§, A-Z, Aa-Zz, Aaa-Qqq4, Rrr2; [16], 504 pp., 9 gravs., das quais 3 são mapas, 2 tábuas 
desdobráveis no texto: il.; 210 mm. Encadernação inteira de pele da época; títulos a ouro na 
lombada; ligeira acidez.

 € 150 - 200

úNicA ediçãO deScritA pOr iNOcêNciO deStA OBrA rArA e prOcurAdA de NAvegAçãO 
portuguesa. O catálogo da Biblioteca Nacional disponível no sítio da internet apenas descreve uma 
edição de 1779 que é também referida no catálogo da ‘Importante Biblioteca Particular’. No nosso 
catálogo da primeira parte desta Biblioteca Particular, no número 271 encontra-se descrito um exemplar 
da edição de 1755, e sabemos da existência de pelo menos mais uma edição de 1787.

De acordo com estas nossas investigações, podemos assegurar a existência de pelo menos quatro 
edições nos lugares, impressores e datas indicadas a seguir: 1. Lisboa, na Officina Patriarcal de Francisco 
Luis Ameno, 1755; 2. Lisboa, na Officina de António Vicente da Silva, 1764 (a presente); 3. Lisboa, na 
Officina de João António da Silva, 1779; 4. Lisboa, na Officina de Simão Tadeu Ferreira, 1787.

Esta edição é presumivelmente a segunda edição e não a primeira como muitas vezes vem in-
dicado em alguns catálogos. O Tratado contém um tratado da esfera, astronomia, movimento do Sol, 
métodos de observação dos astros e está ilustrada com nove gravuras desdobráveis abertas a buril e mais 
duas tabelas impressas em folha dupla, inseridas na paginação do texto.Raro e estimado. 

 Ӭ Inocêncio, III, p. 94; Importante Biblioteca Particular, II, 750; Biblioteca Particular, Parte I, 271

159 MANuScritO, s.d.
REGULA Sanctissimi Patris nostri Benedtj. s.l.: s.n., s.d.

Manuscrito em papel, [1], 120 ff. numerados à mão com letra coeva; 130 mm. Encadernação 
inteira de pergaminho da época; corte das folhas carminado; alguma acidez; ex-libris de Nuno 
Chaves de Almeida; Carimbo de posse a óleo vermelho no primeiro fólio do manuscrito da 
mesma biblioteca.

 € 80 - 150

BONitO MANuScritO cOM A trAduçãO dA regrA de SãO BeNtO, NuM vOluMe de peQueNO 
formato, provavelmente para viajar sempre com o monge que o possuía. O texto está manuscrito a tinta 
negra para o texto e vermelha para os títulos dos capítulos e capitulares numa letra pequena, mas muito 
cuidada. O texto da Regra ocupa os primeiros 86 fólios do manuscrito. A este segue-se outro texto, um 
pouco menos cuidado no aspecto gráfico, ocupando os fólios 87 a 120 com o título “Pranto de nosso P. S. 
Bernardo sobre a morte de irmão Gerardo”. O verso do último fólio possui várias indicações de posse, a 
primeira “He do Pe. Ant.º de S. Miguel”, seguindo-se outras, indicando que o manuscrito foi passando 
de monge para monge para seu uso pessoal. Curioso.

160 MANuScritO, c. 1800
RELAÇÃO do Estabelecimento do Christianismo no Reyno da Corea. [c. 1800]. 
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Manuscrito em papel, 48 pp. manuscritas em 26 ff. distribuídas em 3 cadernos de 10, 6 e 10 
fólios; 225 mm. Capa em papel decorado moderno.

 € 200 - 300

iNtereSSANtíSSiMO MANuScritO SOBre OS AcONteciMeNtOS relAtivOS à preSeNçA eM 
Pequim de Dom Alexandre de Gouveia, bispo daquela cidade. O manuscrito, composto por 26 fólios, 
tem o título na sua portada encontrando-se autografado “Silva”, sendo difícil perceber se é o copiador 
ou o autor desta relação.

Descreve os acontecimentos relativos à chegada de Dom Alexandre de Gouveia em 1784, ao seu 
confronto com as perseguições, aos missionários e bispos católicos na China e à sua intervenção no res-
gate de alguns, incluindo o de Monsenhor de São Martinho, Bispo de Caradre e Vigário Apostólico na 
província de Sutchuen. Segue-se a transcrição de uma carta do Bispo de Pequim ao Bispo de Ca radre 
sobre a introdução do cristianismo na Coreia, escrita em Pequim em Agosto de 1797. Esta carta é conhe-
cida e foi publicada com o título “Carta do Ex.mo e Rev.mo Bispo de Pekin ao Ill.mo e Rev.mo Bispo de 
Calandro, sobre a introducção e progresso do Christianismo na peninsula da Corêa desde 1784 até 1797” 
e impressa em Lisboa, na Off. de João Rodrigues Neves. 1808. [cf. Inocêncio, v.1, p. 32], encontrando-
se, além do texto original em português, uma versão latina. Finalmente, termina o manus crito com a 
descrição dos acontecimentos relativos ao assunto tratado até 1801, dando notícia sumária das intensas 
perseguições que se seguiram.

Mesmo não se sabendo quem é o copiador e/ou autor, parece ser pessoa que acompanhou de 
perto os acontecimentos, conhecedor do contexto e das fontes como se depreende pela inscrição na 
margem do terceiro fólio: “Nota do Copiador desta Relação, o qual foy Condiscipulo do Ex.mo Sr, este 
communicavão com reciproca, e intima amizade”.

D. Alexandre de Gouveia foi uma importante figura no contexto da cultura de finais do século 
XVIII, tendo contacto com Manuel do Cenáculo, cujo diário lhe faz referências e transcrevendo uma 
relação da sua partida para Pequim. Natural de Évora em 1751, tomou os graus de Bacharel e Licenciado 
em Matemática pela Universidade de Coimbra, tendo professado na Concregação da Ordem Terceira 
em 1773, terminando os seus estudos com o doutoramento em 1779 e tendo sido o primeiro a completar 
aquele grau académico após a reforma pombalida. Em 1782 é nomeado por D. Maria para Pequim, onde 
chegou, como ficou dito, em 1784. Admitido ao grupo de Astrónomos e Matemáticos do Imperador e 
presidente do Tribunal Astronómico desde 1797, foi o primeiro não jesuíta a exercer o cargo. 

 Ӭ Inocêncio, v.1, p. 32

161 RELAÇÃO e Verdadeiras Noticias das Ultimas Acçoens Militares Ordenadas pelo Illustris. e Excel-
lentis. Senhor D. Luiz de Menezes, Marquez do Louriçal Viso-Rey, e Capitam General da India, e 
executadas por Manoel Soares Velho. Lisboa: s.n., 1747. 

ã6; [12] pp.; 195 mm. Desencadernado; capa em papel decorado; ligeira acidez.
 € 200 - 300

Breve deScriçãO, puBlicAdA ANóNiMA, dOS FeitOS MilitAreS reAlizAdOS pOr d. luíS de 
Menezes, 5.º Conde da Ericeira e 1.º Marquês do Louriçal no seu segundo mandato como Vice-Rei da 
Índia. Governou o nobre português a Índia pela primeira vez entre 1717 e 1720 e o seu trabalho permite 
a Veríssimo Serrão a denominação de “o maior dos governantes do Oriente na primeira metade de 
Setecentos” [cf. História de Portugal, v. 5, p. 293]. Foi chamado pela segunda vez para a Índia entre 
1741 e 1742, ano da sua morte, num contexto político e militar no oriente português bastante adverso 
que culmina com a preservação pela coroa portuguesa apenas das cidades de Damão e Diu na região 
da Cambaia, entretanto controlada pelos Maratas. Para contrariar a tendência, D. Luís de Menezes 
é chamado para comandar uma grande frota que levou um ano para chegar a Goa ainda a tempo de 
recuperar Sanguém e Ponda aos Maratas e vencer os índios do rei Bounsoló, mas acabou por falecer 
pouco depois [cf. ibidem, p. 294]. Este pequeno folheto é a descrição destes últimos feitos militares de D. 
Luís de Menezes ao serviço da coroa portuguesa.
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Em 1743 foi publicado um outro folheto sobre o mesmo tema com seguinte título: Relação das 
vitórias, alcançadas na Índia contra o inimigo Maratá, sendo Vice-Rei daquele Estado Dom Luís Carlos 
Inácio Xavier de Meneses, Lisboa, Na Officina de Luiz Joze Correa Lemos, 1743. Este é o único referido 
na colecção da Biblioteca Nacional, não havendo qualquer referência ao presente título. Muito raro.

162 relvAS (carlos)
ALBUM de Phototypias da Exposição Retrospectiva de Arte Ornamental em Lisboa. Clichés de C. 
Relvas e Photyp. de J. Leiipold. Lisboa: Impresso na Officina de J. Leipold, 1883. 

[8], 64 pp., 55 phototypias impressas, [2] pp.; 460 mm. Encadernação editorial luxuosa, com 
lombada em pele ricamente decorada a ouro e pastas em percalina decoradas a seco na poste-
rior e a seco e a ouro na anterior; dourado por folhas; limpo.

 € 800 - 1500

ediçãO de ApeNAS 55 eXeMplAreS de uMA SelecçãO de clichéS OBtidOS pOr cArlOS 
Relvas na Exposição Retrospectiva de Arte Ornamental. Segundo António Sena, Carlos Relvas terá 
tirado 512 clichés durante os últimos 20 dias da exposição, fazendo-se quatro edições luxuosas e distintas 
a partir das suas fotografias, esta de 50 exemplares e que vai acrescentada com textos sobre arte; uma 
outra de 3 ou 5 exemplares em duas pastas contendo 123 e 201 fototipias e outras duas, que António Sena 
supõe únicas, com mais de quinhentas fototipias assinadas a lápis por Relvas. Muito raro. 

 Ӭ António Sena, pp. 97-98

163 riBAdeNeirA (pedro)
VIDA de S. Joam de Deos Portuguez. Escrita pelo P. Pedro Riba Deneyra, e Traduzida em Portuguez 
por hum devoto do mesmo Santo. Lisboa: por Domingos Carneyro, 1691. 

36 pp.: il.; 210 mm. Encadernação moderna com lombada em pele; acidez.
 € 50 - 100

peQueNO OpúSculO, MuitO rArO, dO p. pedrO riBAdeNeirA SOBre S. JOãO de deuS, O SANtO 
português que dedicou a sua vida aos doentes. A obra foi publicada um ano depois do decreto da sua 
canonização por Alexandre VIII, a 16 de Outubro de 1690. O frontispício é ilustrado com um retrato do 
Santo.

164 riBeirO ( João)
HISTOIRE de l ’ Isle de Ceylan. Ecrite par le Capitaine Jean Ribeyro, & presentée au Roy du Portu-
gal en 1685. Traduite du Portugais en François. A Trevoux: Chez Jean Boudot, 1701. 

ã12, ¶3, ē3, A-G12, H14, I-O12, P8; [36], 352 pp., 2 gravs. e 6 mapas: il.; 155 mm. Encadernação 
inteira de pele da época, bastante cansada na lombada; ligeira acidez; corte das folhas carmi-
nado; fólios em bom estado geral de conservação.

 € 400 - 600

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” [D.Hist. Port.].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 
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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 D.H.P., V, p. 341; Inocêncio, IV, p. 25; Samodães, 2796

165 richelieu (Armand du plessis, cardinal duc de)
TESTAMENT Politique d’Armand du Plessis Cardinal Duc de Richelieu. A Amsterdam: Chez 
Henry Desbordes, 1688. 

2 v. em 1; *10, A-K12, L10, A-G12, H8; [20], 258, [2] pp, 184 pp.; 135 mm. Encadernação inteira de 
pele da época, ligeiramente cansada na lombada; aparado; corte das folhas carminado; acidez.

 € 50 - 80

priMeirA ediçãO. rArO.

166 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. Encadernação da época com lombada em pele, um pouco cansada; ligeiramente 
aparado.

 € 40 - 80

priMeirA ediçãO deSte relAtO de viAgeM eFectuAdA pOr cuNhA rivArA pOr OcASiãO dA 
sua nomeação para o governo da Índia. Raro. 

 Ӭ Inocêncio, v.4, p. 83

167 rivArA ( J. h. da cunha)
O CHRONISTA de Tissuary. Periodico Mensal. Redactor Joaquim Heliodoro da Cunha Rivara. 
N.1 ( Jan 1866) - n.42 ( Jun 1869). Nova Goa: Imprensa Nacional, 1866-1869. 

42 nums. em 4 v.; 336 pp., 296 pp., 274 pp., 98 pp.; 250 mm. Encadernação modesta com lombada 
em pele da época; ligeiramente aparado; acidez.

 € 200 - 400

priMeirA ediçãO. MuitO rArO. cOlecçãO cOMpletA deSte periódicO dA iNteirA 
responsabilidade de Cunha Rivara e onde se publicaram variadíssimos documentos inéditos até então. 
Ainda hoje fonte fundamental para o estudo da história da presença portuguesa na Índia, a obra é 
um autêntico arquivo geral de “documentos, informações, memórias e relações de successos antigos e 
modernos, tocantes á historia e geographia das nações orientaes, e especialmente á boa ou má fortuma 
dos portuguezes n’aquelle vasto theatro de suas acções” (Inocêncio). 

 Ӭ Inocêncio, v. 9, p. 69

168 rivArA ( J. h. da cunha)
REFLEXÕES sobre o Padroado Portuguez no Oriente. Aplicadas à proclamação Pastoral do Rev. Fr. 
Angélico [...] aos soldados catholicos romanos da mesma presidencia. Por um portuguez. Nova Goa: 
Imprensa Nacional, 1858. 
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222, 84 pp.; 205 mm. Encadernação com lombada em pele da época, cansada nas pastas; títulos 
a ouro na lombada; ligeiramente aparado; acidez.

 € 40 - 80

puBlicAdO ANONiMAMeNte, A OBrA é AtriBuídA pOr iNOcêNciO A cuNhA rivArA, 
tratando-se de um folheto sobre a importante e complexa problemática relacionada com o Padroado 
Português no Oriente. Privilégio obtido desde o início das explorações no oriente pelos portugueses, 
o “direito de Padroado português, à semelhança doutros padroados  então  em  vigor,  consistia  «na  
posse  das  dioceses,  implicando  o  cuidado  de  vigiar  pela  administração  dos  dinheiros  que para  
esse  fim  destinava   a  coroa»,  na  «apresentação  pelo  Rei  de Portugal  à  Santa  Sé  dos  prelados  
das  mesmas  dioceses,  dentro  de um  certo  prazo»,  na  apresentação  pelo  Rei  aos  bispos  não  
só  dos cónegos, mas também dos párocos,   beneficiados, etc.»  A estes direitos correspondiam como 
deveres a «conservação e manutenção das respectivas dioceses e pessoal»,  e a  «obrigação  de  vigiar pela  
propagação  da  fé»” [cf. CRUZ, Manuel Braga da, “O Padroado Português no Oriente” in Didaskalia, 
v. XXXIII (2003), Lisboa, UCP, 2003, pp. 239-255]. Passando por inúmeras vicissitudes, e no contexto 
da chegada do liberalismo, é acordado um tratado sobre o exercício dos direitos do Padroado, em 21 de 
Fevereiro de 1857, negociado entre o núncio e pelo Ministro Rodrigo da Fonseca Magalhães. Este folheto 
é um dos primeiros publicados sobre o tema e inclui as “Reflexões” e o “Aditamento às Reflexões”. Raro.

 Ӭ Inocêncio, v.4, p. 83; v. 12, p. 57; v.18, p. 140

169 rOdriguez cAMpOMANeS (pedro)
NOTICIA Geografica del Reyno y Caminos de Portugal. En Madrid: En la Oficina de Joaquin 
Ibarra, 1762. 

[]2, ¶8, A-O8; [20], 226 pp.; 155 mm. Encadernação inteira de pele da época; falta de rótulo com 
títulos na lombada; corte das folhas carminado; limpo.

 € 100 - 200

priMeirA ediçãO. MuitO rArO. A OBrA FOi puBlicAdA prOvAvelMeNte cOM O OBJectivO 
de facilitar o envio de correspondência e comércio entre Espanha e Portugal. Começa com um prólogo 
que trata brevemente da história e geografia de Portugal, seguindo-se depois a descrição dos caminhos e 
travessias dos principais povoados e portos de Portugal divididos pelas regiões de Entre Douro e Minho, 
Trás-os-Montes, Beira, Estremadura, Alentejo e Algarve, cada um deles com um texto inicial descritivo 
e as distâncias a percorrer entre cada um dos povoados. 

 Ӭ Duarte Sousa, v.1,580; Palau 193564 e 273667

170 rOger ( José)
RELAÇAÕ dos Successos Prosperos, e infelices do Illust. e Excellent. Senhor D. Luiz de Mascarenhas, 
Conde de Alva, Vice-Rey em os Estados da India, referida a todo o tempo de seu governo, e ao acomet-
timento da Fortaleza de Pondá aonde perdeo a vida. Lisboa: Na Officina Patriarcal de Francisco 
Luiz Ameno, 1757. 

[]2, A-C4; [4], 22, [2] pp.; 200 mm. Desencadernado; capa em papel decorado.
 € 50 - 80

deScriçãO dO gOverNO de d. luíS de MAScAreNhAS NA íNdiA. SeguNdO BritO ArANhA, O 
nome do autor é provavelmente um pseudónimo, não sendo referido por Barbosa e do qual apenas 
encontrou um outro exemplar na biblioteca de Nepomuceno. O Vice-Rei D. Luís de Mascarenhas, 
chegou à Índia em Setembro de 1754, tendo governado até ao seu falecimento na batalha pela fortaleza 
de Pondá. Muito raro. 

 Ӭ Inocêncio, v. 13, 189; Figaniére, n. 931
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171 rOllANd (Francisco)
ADAGIOS, Proverbios, Rifãos, e Anexins da Lingua Portugueza, Tirados dos melhores Autores Na-
cionaes, e recopilados por ordem Alfabetica. Lisboa: Na Typographia Rollandiana, 1780.

A-X8, Y4; 344 pp.; 200 mm. Encadernação inteira de pele da época; corte das folhas carmi-
nado; 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 Rolland 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

172 S. MAriA (Francisco de)
ANNO Historico, Diario Portuguez, Noticia Abreviada de pessoas grandes, e cousas notaveis de Por-
tugal [...]. Lisboa: Na Officina de Domingos Gonsalves, 1714-1744. 

3 v.; 290 mm. Encadernações uniformes, inteiras de pele do século XIX, com defeitos menores; 
corte das folhas pintado; primeiro volume com perda de suporte no frontispício, restaurado.

 € 150 - 200

priMeirA ediçãO. crONOlOgiA de hiStóriA de pOrtugAl divididA eM diAS dO ANO 
anotando depois as várias efemérides. Raro. 

 Ӭ Pinto Matos, p. 511

173 SAlgAdO (Fr. vicente)
MEMORIAS Ecclesiasticas do Reino do Algarve. Lisboa: Na Regia Officina Typogrpahica, 1786. 

*-**8, A-T8, V7;; [32] 316, [2] pp.; 170 mm. Encadernação inteira de pele da época; títulos a ouro 
na lombada; corte das folhas pintado; alguma acidez.

 € 30 - 60

priMeirO e úNicO vOluMe puBlicAdO. OBrA rArA Que é uMA SíNteSe dA hiStóriA dA 
Igreja na região do Algarve. Segundo Inocêncio, o autor deixou manuscrito um segundo volume, mas, 
aparentemente nunca foi publicado. 

 Ӭ Inocêncio, v.7, p. 441

174 SAN ANtONiO ( Juan Francisco de)
Chronicas de la Apostolica Provincia de S. Gregorio de Religiosos Descalzos de N.S.P.S. Francisco en 
las Islas Philipinas, China, Japon, &c.. Manila: Impressa en la Imprenta del vso de la propria 
Provincia, sita en el Convento de N[uest]ra Señora de Loreto del Pueblo de Sampaloc, Extra-
muros de la Ciudad de Manila por Fr. Juan de Sotillo, 1738-1744. 

3 v.; [64], 782, [42] pp.; [30], 580, [64] pp.; [38], 840, [112] pp.; 320 mm. Exemplar com falta da 
gravura do martírio de S. Pedro Bautista e seus 22 companheiros no Japão em 1597. Encaderna-
ções uniformes inteiras de pergaminho da época com títulos pintados nas lombadas; corte das 
folhas pintado; limpo.

 € 8.000 - 15.000
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priMeirA ediçãO. rAríSSiMA. OBrA Que trAtA dA hiStóriA dA preSeNçA dAS MiSSõeS 
franciscanas espanholas nas Filipinas, desde a sua chega às ilhas até 1741.

Juan Francisco de San Antonio nasceu em Madrid em 1682, professando na ordem dos Francis-
canos com 20 anos de idade. Em 1724 acompanhou uma missão às ilhas, tendo aí permanecido até à sua 
morte. Ao longo da sua vida de missionário dedicou-se à pregação e ao ensino, excepto cerca de 15 anos 
que ocupou junto das aldeias índias perto de Manila. Morreu nessa cidade em Maio de 1744, ano da 
publicação do último volume da sua obra.

Esta, de grande extensão, rigor e detalhe, começa com uma dissertação com a descrição e história 
das Filipinas, incluindo a conquista pelos espanhóis, as primeiras explorações, o povo autóctone e seus 
costumes e uma descrição do arquipélago e a sua costa tão detalhada que os navegadores daquela região 
puderam usar o texto como guia náutico. Ao longo do primeiro e segundo volume, encontram-se tam-
bém descrições dos primeiros missionários espanhóis a visitarem Macau, China, Conchinchina, Borneo, 
Malaca e pelo Pacífico. O terceiro volume é inteiramente dedicado às missões no Japão. 

 Ӭ Palau 289961; Brunet V, 107; Sabin 75987; Salvá, 3395

175 SANtAreM (visconde)
ESSAI Sur L’Histoire de la Cosmographie et de la Cartographie Pendant de Moyen-Age, et sur les 
Progrès de la Géographie Après les Grandes Découvertes du XVeme Siècle. Pour servir d’Introduction 
et d’Explication a l ’ Atlas composé de Mappemondes et de portulans, et d’autres monuments 
géographiques, depuis le VIe Siècle de notre ére jusqu’au XVIIIe. Paris: Imprimerie Maulde et Re-
nou, 1849-1852. 

3 v.; LXXXVIII, 518 pp., XCVI, 592 pp., LXXVI, 646, [2] pp.; 230 mm. Encadernação mo derna 
com lombada em pele; títulos a ouro na lombada; corte superior das folhas pintado; acidez.

 € 80 - 120

priMeirA ediçãO. OBrA de eXtrAOrdiNÁriA erudiçãO, cOMpOStA pelO viScONde de 
Santarém, editada como parte de texto do seu importante e famoso Atlas. A obra trata de forma 
sistemática a evolução da produção cartográfica desde a Idade Média até ao período das grandes 
descobertas portuguesas, descrevendo centenas de mapas, sistemas geográficos e cartrográficos e 
principais autores. Colecção rara, já que, de cada tomo foram mandados imprimir por ordem do governo 
apenas seiscentos exemplares. 

 Ӭ Inocêncio, v. 5, p. 438

176 SANtO eStêvãO (gomes de)
LIBRO del Infante don Pedro de Portugal. Valladolid: Diego Fernandez, 1581. 

A20, [20] ff.; 205 mm. Encadernação moderna em pergaminho com títulos manuscritos na 
lombada; ligeira acidez; bom exemplar.

 € 400 - 800

rAríSSiMA ediçãO deSte eXtrAOrdiNÁriO FOlhetO Que relAtA AS SupOStAS viAgeNS de 
D. Pedro, conhecido como o das Sete Partidas, com doze companheiros à Terra Santa e ao reino do 
Preste João. Não é clara a sua autoria. No proémio é-nos dito que o autor é um tal de Gómez de Santo 
Estêvão, que se identifica como um dos companheiros de viagem de Dom Pedro e sobre quem não 
sabemos quase ou mesmo nada.

É difícil catalogar este texto, pois ele reúne as características de livro de viagens, mais concreta-
mente de viagens imaginárias, tem também ingredientes cavalheirescos e, finalmente, pela forma como 
foi editado, de literatura de cordel. Seja como for, é certo que reúne as características habituais dos livros 
de viagens imaginários, entre eles a profusão de elementos maravilhosos ou um verdadeiro catálogo de 
seres monstruosos. Estas características tornaram este relato bastante atractivo para o público gozando 
de grande popularidade em todos os tempos, continuando a editar-se até ao século XX. Ao todo foram 
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identificadas 153 edições em espanhol e português editadas desde a primeira impressa em Sevilha por 
Cromberger em 1515.

Segundo alguns críticos a obra terá sido composta em finais do século XV e está intimamente re-
lacionada com o mito do Reino do Preste João - o primeiro relato escrito em língua europeia aparece em 
1540 pelo testemunho do Pe. Francisco Álvares após as suas viagens em 1520 - e com a fama que D. Pedro 
havia alcançado pelas viagens que realizou entre 1425 e 1428, provavelmente por motivos diplomáticos. 
Nessas viagens esteve na Hungria, Barcelona, Veneza, Pádua, Ferrara, Roma, Flandres, Inglaterra e Cas-
tela em visita a seu primo, porventura o mote para a construção desta obra, considerada por alguns o 
último exemplo da literatura de viagens medieval. (cf. MEJÍA RUIZ (1998), p. 227) 

 Ӭ Travel and Exploration, 173; MEJÍA RUIZ (Carmen), «El Libro del Infante don Pedro de Portugal: estudio 
crítico y problemas de transmissión» in Revista de Filología Románica, n.º 15 (1998), pp. 215-232; para as 
edições portuguesas, Barbosa, v. 2, p. 386; Inocêncio, v. 3, p. 149

177 SAuNier (claudius)
TRAITÉ D’Horlogerie Moderne Théorique et Pratique. Paris: Revue Chronométrique, 1869. 

2 v.: il.; 265 mm. Encadernações inteiras de pele da época, um pouco cansadas; exemplar com 
falta da primeira gravura desdobrável.

 € 80 - 150

OBrA clÁSSicA dA relOJOAriA, iluStrAdA NO teXtO cOM cercA de 100 grAvurAS. A 
acompanhar está um volume com 21 gravuras coloridas, de folha dupla, que normalmente se intercalam 
no texto. Raro.

178 SerAFiNS (Fr. Angelo dos)
RELAÇAÕ da Viagem, que o Illustrissimo, e Excellentissimo Marquez de Távora, Vice-Rey do Es-
tado da Índia, fez do porto desta Cidade de Lisboa. Donde partio no dia 28 de Março de 1750 até o de 
Moçambique, aonde portou em 22 de Junho com 87 dias de viagem, e detendose alli dous mezes, con-
tinuou a sua viagem, e detendose alli dous mezes, continuou a sua viagem, partindo em 22 de Agosto, 
portou em 22 de Setembro na barra de Goa, aonda fez a sua entrada publica, e deo principaio ao seu 
feliz governo. Em huma carta, que do mesmo Estado mandou o P. Fr. Angelo dos Serafins ao P. Fr. 
Joseph de Santa Eulalia. Offerecida à Illustrissima, e Excellentissima Senhora Marqueza de Tavora 
D. Leonor por Manoel da Conceição. Lisboa: Na Officina de Miguel Rodrigues, 1751. 

[]1, A4, []1; [2], 8, [2] pp.; 200 mm. Desencadernado; com capa em papel decorado.
 € 50 - 80

rAríSSiMA relAçãO SOBre A viAgeM reAlizAdA pelO 3.º MArQuêS de tÁvOrA, FrANciScO 
Assis de Távora, de Lisboa a Goa no ano de 1750, ano em que é nomeado por D. João V como Vice-
Rei da Índia em substituição do marquês de Alorna. A relação descreve também a entrada solene do 
Marquês a Goa, marcando o início de um governo que alguns historiadores classificam como “notável”, 
tendo desempenhado um papel importante no prestígio da acção militar portuguesa através da guerra 
que sustentou contra os Maratas, na tomada das fortalezas ao rei de Sunda, no combate ao pirata Cananja 
que atacava os nossos barcos na imediações de Diu e na guerra contra os chefes das provincias de Pondá 
e Zambaulim [cf. Dicionário de História de Portugal, p. 123]. 

 Ӭ Inocêncio, v.23, p. 20; Samodães, 826

179 SilvA (elias Alexandre)
RELAÇÃO ou Noticia Particular da Infeliz Viagem da Nao de sua Magestade Fidelissima, Nossa 
Senhora da Ajuda, e S. Pedro de Alcantara, do Rio de Janeiro para a Cidade de Lisboa neste presente 
anno. Lisboa: Na Regia Officina Typographica, 1778. 
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A-I4, K3; [6], 72 pp.; 190 mm. Desencadernado; capa em papel decorado moderno.
 € 300 - 500

priMeirA ediçãO. eStA OBrA é A deScriçãO dA terrível viAgeM Que eliAS AleXANdre e 
Silva realizou entre o Rio de Janeiro e Lisboa na companhia de cerca de 600 pessoas amontoadas num 
navio, encontrando-se a bordo o Capitão Geral de Goiás, José de Almeida Vasconcelos e o juiz da Corte 
de Apelação, José Mascarenhas Pacheco Coelho e Melo que estivera preso durante 20 anos no Brasil a 
mando do Marquês de Pombal. Segundo relato do autor, a viagem durou 216 dias tendo a nau navegado 
avariada, sem mastros e sem leme, durante 46 dias.

Elias Alxandre e Silva, depois Elias Alexandre da Silva Correa é o autor da importante História 
de Angola que saiu pela primeira vez apenas em 1937. Natural do Rio de Janeiro em 1753, assentou praça 
no regimento de Santa Catarina como alferes em 1771 e, sete anos depois, viajou para Portugal tendo 
servido na infantaria por 4 anos. Foi para Angola onde serviu entre 1782 e 1789, tendo regressado ao Rio 
de Janeiro em 1790 como sargento-mor de milícia. Na sua longa carreira militar, foi um dos vitoriosos na 
campanha da vila do Rio Grande, que estava em mãos castelhanas, e foi um dos derrotados na invasão 
espanhola da Ilha de Santa Catarina, em 1777. Também integrou as forças portuguesas na malfadada 
primeira tentativa de invasão de Cabinda, na África. Muito raro. 

 Ӭ Inocêncio, v. 2, p. 225; BdM2, v.2, p. 801

180 SilvA (Fr. panaleão da)
RELAÇAM Svmmaria do Sentimento com que os Moradores da Cidade do porto receberão a nova do 
sacrilegio dezacato, que se fez a Deos Sacramentado na Igreja da Freguezia de Odivellas, em Lisboa. 
 Lisboa: Na Officina de Antonio Craesbeeck de Mello, 1671. 

[]1, A-B4, C1; [2], 18 pp.; 195 mm. Desencadernado; capa em papel decorado moderna.
 € 30 - 60

curiOSO OpúSculO SOBre O rOuBO dO SANtíSSiMO SAcrAMeNtO dA igreJA de OdivelAS, 
sobre o qual Inocêncio indica mais um, da autoria de Manuel Alvares Pegas publicado em Madrid, sete 
anos após os acontecimentos, ao contrário do presente, publicado no mesmo ano do roubo. Raro. 

 Ӭ  Inocêncio, v.6, 338; idem, v.5, 354.

181 SilvA ( José carneiro da)
MEMORIA Topographica e Historica sobre os Campos dos Goitacazes, com huma notícia breve de 
suas producções, e commercio. Rio de Janeiro: Na Impressão Regia, 1819. 

60 pp.; 210 mm. Encadernação moderna inteira de pergaminho com atilhos; ferro de motivo 
floral na pasta a ouro; títulos a ouro na lombada em rótulo de pele; acidez e restauros nos pri-
meiros e últimos fólios; pequeno corte de traça nos primeiros fólios sem afectar a leitura.

 € 80 - 150

priMeirA ediçãO. OBrA puBlicAdA SeM O NOMe dO AutOr NO FrONtiSpíciO SOBre cAMpOS 
dos Goitacazes que, na época, projectava através das elites locais a sua transformação em capital do 
estado do Rio de Janeiro. Dividida em duas partes, a memória abrange as vilas de Campos, S. João 
da Barra, S. António, S. Fidelis, S. Gonçalo, S. Sebastião, Quissamã e Neves. O texto revela a grande 
curiosidade científica do autor, observando sobre a sociedade e a região. Muito raro. 

 Ӭ Bibliograf ia da Impressão Régia, 667; Inocêncio, v.4, p. 290; v. 12, p. 278

182 MANuScritO, s.d. — SilvA (Maria Madalena de cagigal e)
RELAÇÕES Artísticas entre Portugal e a China (Séculos XVI-XVIII). s.l.: s.n., s.d.
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17 ff. manuscritas frente e verso, 220 mm.; 13 ff. manuscritas frente e verso, 210 mm.; 56 ff. dac-
tilografadas: il.; encadernado em um volume 280 mm.

 € 30 - 60

iNtereSSANte trABAlhO Que JulgAMOS iNéditO de MAriA MAdAleNA cAgigAl e SilvA, 
autora, entre outros trabalhos, do volume intitulado “Arte Indo Portuguesa” publicado em 1966, 
inteiramente dedicado às relações e influências artísticas entre Portugal e a China desde os primeiros 
contactos até ao século XVIII. O primeiro grupo de folhas manuscritas possuem quase todo o texto do 
artigo que se encontra no volume com o texto dactilografado, possuindo pelo meio várias indicações 
para a inclusão de partes do texto da tese. Trata-se, provavelmente, de uma reformulação da tese de 
licenciatura que a autora apresentou à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa em 1946 com 
o mesmo título do presente trabalho, destinada à sua publicação. Segundo se percebe, a obra deveria 
ter várias gravuras a serem incluídas na impressão, mas da qual apenas resta neste manuscrito uma 
das fotografias originais. Um segundo manuscrito, num formato semelhante ao primeiro, apresenta o 
título “Macau e o Domínio português no Extremo Oriente”. É um manuscrito cheio de correcções e 
sublinhados, com o texto escrito a tinta e a carvão e sobre o qual não encontrámos qualquer referência.

183 SOAreS ( Joaquim pedro celestino)
BOSQUEJO das Possessões Portuguezas no Oriente ou resumo de algumas derrotas da India e da 
China. Lisboa: Imprensa Nacional, 1851-1953. 

2 v. em 1; 318, [4] pp., 9 est., várias tabelas desdobráveis; 464, XIV, [2] pp.: il.; 245 mm. Enca-
dernação moderna com lombada e cantos em pele; títulos a ouro na lombada; corte superior 
das folhas carminado; ligeira acidez.

 € 50 - 100

uMA dAS MAiS iNtereSSANteS puBlicAçõeS SOBre gOA NO SéculO XiX, prOFuSAMeNte 
documentado com quadros estatísticos desdobráveis impressos à parte e ilustrado com gravuras impressas 
à parte das localidades e assuntos estudados. A obra descreve com bastante detalhe a situação geográfica, 
política, militar e social da cidade oferecendo um panorama histórico da época. Com capítulos sobre a 
geografia urbana da cidade, nomedamente a descrição de todas as suas fortalezas e organização militar, 
cabendo neste capítulo uma parte sobre o Hospital Militar e o estado do ensino da Medicina em Goa.
As gravuras do primeiro volume são: Praça de Alorna; Fortaleza da Agoada; Península e Praça de 
Mormugão; Fortaleza de Rachol; Palla de Dois Mastros; Arsenal da Marinha de Goa; Hospital de 
Goa; e um código de bandeiras. A obra nunca chegou a ver publicado o seu segundo volume, tendo sido 
publicado apenas o terceiro contendo um conjunto vasto de documentos relativos aos assuntos tratados 
no primeiro volume. Muito raro. 

 Ӭ Inocêncio, v.4, p. 143

184 SOuSA (Fr. João de)
DOCUMENTOS Arábicos para a História Portugueza copiados dos Originaes da Torre do Tombo. 
Com permissão de S. Magestade e Vertidos em Portuguez por Ordem da Academia Real das Sciencias 
de Lisboa por Fr. João de Sousa. Lisboa: Na Officina da Academia Real das Sciencias, 1790. 

i4, A-Z4, Aa4; [8], 190, [2] pp.; 220 mm. Encadernação modesta da época com lombada e can-
tos em pele; ligeiramente aparado; frontispício com acidez e vestígios de notas e assinaturas de 
posse; acidez; último fólio com o Catálogo das obras impressas pela Academia com restauro 
marginal. 

 € 50 - 80

cOMpilAçãO iMpOrtANte e rArA de 58 dOcuMeNtOS eM líNguA ArÁBicA relAtivOS à 
história dos descobrimentos portugueses, nomeadamente na sua relação com os povos árabes. A obra, 
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organizada por ordem cronológica, elenca um conjunto de epistolografia enviada dos reinos muçulmanos 
para os reis de Portugal D. Manuel e D. João III, bem como a vários vice-reis e personalidades 
importantes, entre eles cartas a Vasco da Gama, Nuno Fernandes de Ataíde, Francisco Alvares, Conde 
de Linhares, Afonso de Albuquerque, etc. A edição é bilingue, tendo numa das colunas o texto original e 
a respectiva tradução para português na outra, acrescentado ainda de notas no final de cada documento.
Natural da cidade de Damasco, Fr. João de Sousa veio para Lisboa em 1750. Foi incubido de duas missões 
diplomáticas a estados norte africanos, a primeira em 1773 e 1774 a Marrocos e a segunda em comissão a 
Argel de 1786 a 1790. Foi também professor da cadeira de língua arábica em Lisboa em 1794. 

 Ӭ Inocêncio, v.4, p.41; Travel and Exploration, 820

185 [SOuSA ( João Soares de Albergaria de)], pseud. um cidadão Açorense
COROGRAPHIA AÇORICA, ou Descripção Phizica, Politica, e Historica dos Açores. Por Um Ci-
dadão Açorense, M. da Sociedade Patriotica Phylantropya. (N’os Açores). Lisboa: Na Impressão de 
João Nunes Esteves, 1822.

134 pp.; 200 mm. Encadernação modesta com lombada em tela da época; ligeiramente aparado; 
manchas.

 € 20 - 40

MuitO rArA e curiOSA cOrOgrAFiA, uMA dAS pOucAS dedicAdAS eXcluSivAMeNte AO 
Arquipélago dos Açores, com notas históricas e georgáficas.  

 Ӭ Dic. Pseud., 259; Inocêncio, v.4, 40

186 SOuSA ( José carlos pinto de)
BIBLIOTHECA Historica de Portugal, e seus dominios Ultramarinos: na qual se contém várias 
Historias daquelle, e destes Ms. e impressas em prosa, e em verso, só, e juntas com as de outros Estados, 
escritas por Authores Portuguezes, e Estrangeiros; com hum Resumo das suas Vidas, e das opiniões que 
ha sobre o que alguns escreverão. Nova Edição, correcta, e amplamente augmentada. Lisboa: Na 
Typographia Chalcographica, Typoplastica, e Litteraria do Arco do Cego, 1801. 

[26], XIV, 408, 100 pp.; 210 mm. Encadernação da época com lombada em pele; títulos a ouro 
na lombada; ligeiramente aparado.

 € 60 - 100

SeguNdA ediçãO MuitO MAiS iMpOrtANte Que A priMeirA pelOS AcreSceNtOS Que O 
autor publicou. Afirma Inocêncio (IV, 289) que «N’esta obra offereceu o seu auctor aos litteratos e 
estudiosos subsidios de grande valia, e uma copiosa fonte de noticias bibliographicas para a historia 
nacional». A obra foi dividida em 4 partes: 1. Consta de Historias deste Reino, e do Ultramar em prosa, 
e em verso por Authores Portuguezes Ms.; 2. De Historias deste Reino, e do Ultramar em prosa, e 
em verso por AA. Portuguezes impressas; 3. De Historias deste Reino, unicamente relativas às Vidas, 
positivamente escritas por AA. Portuguezes, de certos Soberanos de Portugal, de algumas de suas 
Augustas Esposas, e de varios dos seus Serenissimos Descendentes só em prosa Ms., e Impressas; 4. De 
Historias deste Reino, e do Ultramar por AA. Estrangeiros, também só em prosa, impressos. Rara peça 
da bibliografia da importantíssima tipografia do Arco do Cego. 

 Ӭ Inocêncio, v.4, 289

187 tOMAz (Álvaro)
LIBER de triplici motu proportionibus annexis magistri Alvari Thome Ulixbonen[sis] philosophicas 
Suiseth calculatões sexta parte declarãs. Paris: Guillaume Anabat pour Poncet Le Preux, 1509. 
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a6, b-t alternadamente com 6 e 4 fólio, v-x6, y4, z6, A4, B6, C-D4, E6; [141], [1 br.] ff.; 275 mm. 
Encadernação inteira de pergaminho da época, restaurada; corte das folhas carminado; peque-
no furo de traça que atravessa todo o volume no texto, mas sem afectar a leitura; bom exemplar.

 € 6.000 - 10.000

rAríSSiMA priMeirA e úNicA ediçãO deStA OBrA eXtrAOrdiNÁriA e iMpOrtANtíSSiMA de 
um dos matemáticos mais importantes de inícios do século XVI em que o autor apresenta uma análise 
abrangente e sofisticada da teoria das proporções, da ciência do movimento e no estudo das séries 
infinitas.

Intitulado por muitos como o digno percursor de Pedro Nunes, sabemos pouco àcerca de Álvaro 
Tomás. Natural de Lisboa, foi Professor de Artes no colégio universitário de Cocqueret em Paris entre, 
pelo menos, 1510 e 1513, colégio que possuía entre os seus professores e alunos alguns dos intelectuais mais 
distintos do seu tempo. Sabemos que se matriculou na Faculdade de Medicina em 1513, sendo provável aí 
ter estudado enquanto ensina Artes no Colégio de Concqueret, curso que completou dois anos depois e 
do qual obteve o grau de doutor em 1518, sendo, neste mesmo ano, nomeado professor na Faculdade de 
Medicina. Após 1521 não temos qualquer notícia biográfica sua.

Segundo Henrique Leitão, “é plausível [...] que Álvaro Tomás tivesse chegado a Paris por volta de 
1500, um jovem com cerca de 16-18 anos, e que tivesse escrito o Liber de triplici motu alguns anos mais 
tarde após ter terminado os seus estudos de Artes e antes de se abalançar ao estudo da Medicina. A se rem 
correctas estas suposições isto significaria que teria nascido em Lisboa por volta de 1480-85.” Esta sua 
obra abre com uma discussão pormenorizada da teoria das proporções, seguindo-se uma segunda parte 
na discussão do movimento. As suas fontes incluem autores da antiguidade, como Nicómaco, Boécio 
ou Euclides, ou mais seus contemporâneos como Swineshead, Bradwardine, Heytesbury, Oresme, Paulo 
de Veneza, etc. e contém, segundo os seus biógrafos, resultados admiráveis na abordagem matemática.

Foi obra bastante influente na sua época, sendo citado por Pedro Margalho, Pedro de Espinosa, 
Diego de Astudillo, Juan de Celaya. Pode também ter sido bastante influente na formação científica de 
Domingo de Soto o que liga Álvaro Tomás à genealogia das descobertas de Galileu. E modernamente o 
historiador William Wallace afirma que Álvaro Tomás foi um matemático de excelência e o principal es-
tímulo para uma nova aproximação à matemática física. (cf. WALLACE, William A., “The ‘Calculatores’ 
in Early Sixteenth Century Physics” in The British Journal of History of Science, v.4, n.3 (1969), p. 224) 

 Ӭ Barbosa, v.1, p. 114; BN, O Livro Científ ico dos séculos XV e XVI: ciências físico-matemáticas na Biblioteca 
Nacional, BN, Lisboa, 2004, 793

188 MANuScritO, 1770
TOMBO dos Bens Existentes da Enxara do Bispo. Lisboa: 1770, 16 de Janeiro. 

Manuscrito sobre papel, assinado pelo escrivão; [4] ff., 88 fólios numerados; 300 mm. Encader-
nação da época inteira de pergaminho.

 € 100 - 200

MANuScritO, cópiA MANuScritA de uM tOMBO eXiSteNte NA cASA dO cOlégiO de SANtO 
Antão da Companhia de Jesus em Lisboa referente aos bens que eram propriedade do Colégio na 
freguesia de Enxara do Bispo, Mafra. A cópia oficial insere-se no contexto da extinção da Companhia de 
Jesus e da integração dos bens no vicariato de Nossa Senhora da Assunção da Serra de Enxara do Bispo. 

189 tOrgA (Miguel)
A TERCEIRA VOZ. Coimbra: Nas Oficinas da Atlântida, 1934. 

42-[6] pp.; 195 mm. DEDICATÓRIA do autor. Encadernação inteira de chagrin, decorada a 
ouro e com embutidos na pasta anterior; conserva as capas de brochura.

 € 500 - 1.000
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priMeirA ediçãO. é O SeguNdO livrO eM prOSA dO AutOr. iluStrAdO cOM uM retrAtO 
do autor. 

 Ӭ Alberto Serpa, 1269; Almeida Marques, 2276

190 tOrgA (Miguel)
BICHOS: Contos. Coimbra: Coimbra Editora, 1940. 

116 pp.; 195 mm. Magnífico exemplar conservando as capas de brochura; apenas aparado à ca-
beça com o corte dourado por folhas, numa soberba encadernação assinada Victor Santos com 
ferros alusivos a vários animais nas pasta a ouro e embutidos de pele; seixas e interior das pastas 
decoradas com ferros a ouro.

 € 1.000 - 1.500

priMeirA ediçãO dA OBrA cONSiderAdA pOr MuitOS cOMO A OBrA priMA de Miguel 
Torga. Apesar de ser uma colectânea de contos, a obra apresenta uma unidade temático-ideológica que 
a torna numa obra única no seu género. “A crítica social para que apontam torna-os um todo coeso, 
dando-lhes unidade temática; entre outros, encontramos os problemas da velhice, a vulnerabilidade 
da existência humana, o isolamento, a a-sociabilidade, a corrupção do clero, a fanfarronice de certo 
tipo de homem, a mulher objecto do homem-animal, a tortura feita ao touro numa prática tradicional 
exibicionista, a inconsciência da ausência de liberdade, a não importância dada ao poeta” (Biblos, I, col. 
675). RARÍSSIMO e valioso.

191 tOrgA (Miguel)
TRIBUTO. Poemas de Adolpho Rocha. Coimbra: Atlântida, 1931. 

44-[2] pp.; 190 mm. DEDICATÓRIA do autor a Alberto da Rocha Brito; magnífica enca-
dernação inteira de pele ricamente decorada a ouro nas pastas, lombada e seixas, assinada Dosil, 
Porto; por abrir.

 € 600 - 1.000

priMeirA ediçãO. uM dOS MAiS rArOS títulOS dA BiBliOgrAFiA de tOrgA, AiNdA 
publicado com o nome do autor.

192 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. Encadernação inteira de pele da época; acidez; ligeira-
mente aparado.

 € 40 - 80

MuitO rArA SeguNdA ediçãO, priMeirA ediçãO eM livrO, deStA MONOgrAFiA hiStóricA 
da vila de Torres Vedras, 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.

193 TRATADO Preliminar de Paz, e de Limites na America Meridional, Relativo aos Estados que nella 
possuem as Coroas de Portugal, e de Hespanha. Assinado em Madrid pelos plenipotenciarios de suas 
Magestades Fidelissima, e Catholica, em o Primeiro de Outubro de MDCCLXXVII, e Ratificado por 
ambas as Magestades. Lisboa: Na Regia Officina Typografica, 1777. 

A-D4; 32 pp.; 195 mm. Desencadernado; capa em papel decorado moderno.
 € 20 - 30
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priMeirA ediçãO dO trAtAdO preliMiNAr, cONhecidO cOMO trAtAdO de SANtO 
Ildefonso, relativo aos limites da América Meridional e a disputa desses territórios pelas coroas espanhola 
e portuguesa. Nos termos do tratado, Portugal abandonava à Espanha a colónia do Sacramento, 
reconhecia a soberania espanhola sobre as duas margens do rio da Prata e o seu domínio exclusivo sobre 
este rio e entregava as missões na margem esquerda do Uruguai. Espanha restituía a Portugal a ilha de 
Santa Catarina [cf. Dicionário de História de Portugal, v. 5, p. 472] 

 Ӭ  Inocêncio, v. 7, p. 386

194 veigA ( João de Sousa Freire Araújo Borges da) & veigA ( José Araújo Sousa Freire 
Borges da)
[EXERCITATIONES Physico-Mathematico-Naturales Universam Physicam, Arithmeticam, Al-
gebram, Geometriam, Mechanicam, Hydraulicam, Centrobaricam, Aerometriam, Trigonometriam, 
Hydrometriam, Geographiam, Pyrotechniam, Architecturam Militarem, & Civilem, Opticam, Cap-
totricam, Dioptricam, Astronomiam, Chronologiam Sacram, & Profanam Complectentes. Praesidet 
Emmanuel A’ Matre dei Carvalho. Belligerabunt Joannes de Souza Freyre Araujo Borges da Veiga, 
Josephus Araujo Souza Freyre Borges da Veiga. Problema Ecomiasticum]. Conimbricae: Ex Praelo 
Antonii Simoens Ferreira, 1766. 

A-O4, P2; 116 pp.; 200 mm. Encadernação moderna em percalina azul; ligeiramente aparado; 
limpo, com excepção dos dois últimos cadernos que apresentam uma mancha no pé.

 € 30 - 60

NãO eNcONtrÁMOS QuAlQuer reFerêNciA BiliOgrÁFicA à OBrA Ou AOS SeuS AutOreS. 
Trata-se na verdade de um breve manual, provavelmente para estudantes da Universidade de Coimbra 
sobre os vários assuntos indicados no título. Cada capítulo ou “Exercitatio” é dedicado a um tema em 
particular contendo uma ou várias dissertações sobre o mesmo. A obra, aparentemente sem frontispício 
(ou eventualmente não existente neste exemplar), tem o seu primeiro caderno inteiramente ocupado com 
uma dedicatória ao Marquês de Pombal, começando o texto no fólio B1 com um pseudo-frontispício de 
onde retirámos o título e a respectiva autoria.Nas nossas pesquisas encontrámos uma referência a um 
dos autores - João de Sousa Freire Araújo Borges da Veiga - nos arquivos da Universidade de Coimbra 
disponibilizados online [disponível em http://pesquisa.auc.uc.pt/] como tendo sido aluno da Faculdade 
de Canones em 1764 e 1765 e natural de Lamego.

195 velhO (Álvaro)
ROTEIRO da Viagem de Vasco da Gama em MDCCCXCVII. Segunda Edição correcta e aug-
mentada de algumas observações principalmente philologicas por A. Herculano e o Barão do 
Castello de Paiva. Lisboa: Imprensa Nacional, 1861. 

XLIV, 180, [2] pp., 2 retrato, 1 fac-simile, 1 mapa desdobrável: il. Encadernação com lombada 
em pele da época, um pouco cansada nas pastas; ligeira acidez; bom exemplar.

 € 80 - 150

SeguNdA ediçãO. MuitO rArO. uM dOS MAiS iMpOrtANteS dOcuMeNtOS SOBre A priMeirA 
viagem de Vasco da Gama à Índia. A obra é tradicionalmente atribuída a Álvaro Velho de quem se sabe 
pouco. Sobre ele apenas existem duas referências por Valentim Fernandes no seu Manuscrito, afirmando 
que um tal Álvaro Velho, homem do Barreiro, havia passado oito anos na Guiné, “facto que talvez 
explique, não só a interrupção do diário, mas também que a sua redacção tenha sido feita após a viagem, 
provavelmente nos primeiros anos do século XVI” [cf. DHP].

No prólogo ao texto original, também publicado nesta segunda edição, tenta atribuir-se a autoria 
do Roteiro a partir de uma leitura crítica do mesmo e do texto de Castanheda. José Marques [cf. Roteiro 
da Primeira Viagem de Vasco da Gama à Índia, Leitura crítica, notas e estudo introdutório por José 
Marques, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Porto, 2000] também corrobora a tese autoral 
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de Kopke e Costa Paiva, acrescentando ainda mais dois argumentos. O primeiro, a referência a uma 
pretensa semelhança entre Alcochete e uma povoação africana em frente a Melinde, relembrando que 
Álvaro Velho foi natural do Barreiro; o segundo, o facto de Álvaro Velho não ter recebido qualquer re-
compensa de D. Manuel I que agraciou todos os sobreviventes da viagem, o que se justifica pela au sência 
do autor do Roteiro em terras da Guiné e da Gâmbia [p. 19].

Independentemente da autoria, é certo tratar-se do mais antigo, original e fiável registo coevo 
da viagem de Vasco da Gama. Atesta essa importância saber que Castanheda se deve ter servido deste 
manuscrito como fonte principal para a redacção do primeiro livro da sua História do Descobrimento 
e Conquista da Índia, “pela maior parte quasi literalmente copiado da relação” [Prólogo, p. XXXI], mas 
é pela sua leitura que percebemos o seu real valor, nomeadamente pelas descrições bastante precisas da 
viagem que dão conta, por exemplo, das boas informações que a armada possuía até ao ponto onde Bar-
tolomeu Dias havia chegado uma década antes e dos muitos problemas que a partir desse ponto aparece-
ram, principalmente a partir de Mombaça. Referência ainda aos apêndices que ocupam os fólios finais do 
códice que contêm breves referências a alguns reinos orientais, listas de preços correntes das mercadorias 
de maior interesse para os portugueses – Calecute, Coleu, Caell, Chomandarla, Ceilão, Samatarra, Xar-
nauz, Tenacar, Bengala, Malaca, Pegu, Bengala Conimata, Pater – uma lista de preços das especiarias em 
Alexandria – canela, cravo, gengibre, noz moscada, laca, incenso, etc. – e, por fim, uma primeira lista de 
termos portugueses com a correspondente versão na linguagem de Calecute.

Tal como na primeira edição, a obra está ilustrada com um retrato de Vasco da Gama, que, se-
gundo indicação dos editores da primeira edição, foi executado por João Baptista Ribeiro a partir de uma 
estampa gravada por D. J. da Silva que, por sua vez, se serviu de um óleo na posse de D. F. Francisco de 
Brito, Arcebispo de Goa, baseado no retrato que existe na sala dos Governadores; de um fac-simile de 
um fólio do manuscrito, bem como um mapa desdobrável com a rota que se estima ter sido traçada pela 
armada comandada por Vasco da Gama, havendo substituído a gravura de uma medalha comemorativa 
mandada cunhar por D. Manuel, por um retrato deste rei tirado de uma das portadas dos livros de Lei-
tura Nova. 

 Ӭ Inocêncio, v.1, p.52; Samodães, 2911; Dicionário de História de Portugal [DHP], v. 6, p.265

196 VIAGEM de Francisco Pyrard de Laval [...]. Vertida do Francez em Portuguez sobre a Edi ção 
de 1679, correcta, e accrescentada com algumas notas por Joaquim Heliodoro da Cunha Rivara. 
Nova Goa: Na Imprensa Nacional, 1858.

2 v.; 225 mm. Bom exemplar; encadernação com lombada e cantos em pele; títulos a ouro na 
lombada; corte superior das folhas carminado.

 € 80 - 150

trAduçãO pOrtugueSA de uMA BelíSSiMA deScriçãO de viAgeM de iNíciOS dO SéculO 
XVII às Indias Orientais, Ilhas da Maldiva, Maluco e ao Brasil. Muito raro.

197 vieirA (António Soares)
LUZ Universal da Arithmetica, em que se mostra seu primeiro Fundamento, Demonstrada Theorico-
Pratica para o uso do Commerciante, e Mathematico, Piloto, e Engenheiro, e para todos os que de 
qualquer modo tratão a vida humana. Lisboa: Na Offic. de Miguel Manescal da Costa, 1763. 

*8, **2, A-Y8, Z4; [20], 360 pp.; 215 mm. Encadernação inteira de pele da época, cansada; acidez; 
carimbo de posse.

 € 20 - 40

iNOcêNciO NAdA cONSeguiu ApurAr SOBre eSte AutOr Que tAMBéM NãO é reFeridO pOr 
Barbosa. 

 Ӭ Inocêncio, v. 1, p. 275
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198 WAhleN (Auguste)
MOEURS, Usages et Costumes de tous les Peuples du Monde, d’aprés des documents authentiques et 
les voyages les plus récents. Bruxelles: A la Librairie Historique-Artistique, 1843-1844. 

4 v.; Europa: [4], 364 pp., 49 gravs; Oceania: [4], 368 pp., 36 gravs; Ásia: [4], 592 pp., 82 gravs; 
África e América: [4], 366,[2] pp., 43 gravs: il.; 275 mm. Encadernações da época com lombada 
em pele cansadas; títulos a ouro nas lombadas; acidez.

 € 200 - 400

eStudO SOBre OS uSOS e cOStuMeS de tOdOS OS pOvOS dO MuNdO iluStrAdO cOM 210 
gravuras todas coloridas representando os vários tipos de vários povos dos cinco continentes. Com 
referências a Portugal, nomeadamente a reprodução de uma ovarina, um vendedor de aves de Pardilhó e 
de mulheres de Miranda. A obra foi traduzida para português, tendo sido publicada em 5 volumes entre 
1872 e 1878. Muito raro e procurado.

199 YOuNg (William)
PORTUGAL in 1828. Comprising Sketches of the State of Private Society and of Religion in that 
Kingdom Under Don Miguel with a Narrative of the Author’s Residence There and of his persecution 
and confinement as a state prisioner. London: Henry Colburn, 1828. 

vi, 352 pp.; 210 mm. Encadernação moderna ao estilo da época com lombada em pele e títulos 
a ouro na lombada; ligeiramente aparado; acidez.

 € 100 - 200

priMeirA ediçãO. rAríSSiMA. NãO MeNciONAdO NO cAtÁlOgO de duArte SOuSA. A OBrA é 
o relato do autor, residente em Leiria, que foi preso, acusado de pertencer à Maçonaria pouco depois da 
aclamação de D. Miguel como Rei de Portugal, até ao momento em que teve ordem para sair do país. 
Interessante subsídio para a história daquele período. 

 Ӭ Bernardes Branco, 1470 (v.2,p. 325) 

200 zAcutO (Abraham)
ALMANACH Perpectuu[m] exactissime nuper eme[n]datu[m] omniu[m] celi motuum cum 
additionib[us] in eo factis tenes complementum. Venetiis: per Petrum Liechtenstein Coloniensem, 
1502, 15 Julii. 

a-c8, e10, [mão]8, f-z8, [et]8, [con]8, [rum]8, A8, B6, C8, D11; [242] ff.; 220 mm. Com falta de 
fólio em branco final do caderno D; encadernação moderna em pergaminho de Frederico de 
Almeida, com títulos manuscritos na lombada; corte das folhas carminado; limpo.

 € 8.000 - 15.000

rAríSSiMA ediçãO dO FAMOSO e iMpOrtANtíSSiMO AlMANAch perpétuO de ABrAhAM 
Zacuto, publicado pela primeira vez em Leiria em 1496. Escrito entre os anos de 1473 e 1478, em hebraico 
com o título Hajibul Hagadol, a obra foi traduzida para castelhano e latim e editada várias vezes, a sua 
maioria em Veneza.

A obra contém tabelas astronómicas de diferentes tipos e para diferentes fins astrológicos, prece-
didas dos respectivos cânones. A sua importância reside no facto de as tabelas solares, essenciais para o 
cálculo das coordenadas geográficas, serem calculadas com base nas suas tabelas. O Almanach permitiu 
assim que vários navegadores realizassem os devidos cálculos para as espantosas navegações do século 
XV e XVI. Com larga influência na náutica portuguesa da época, as tabelas de Zacuto foram utilizadas 
para diversos livros de marinharia, nomeadamente o Reportório dos Tempos de Valentim Fernandes, ou 
na Lendas da Índia de Gaspar Correia. Segundo estudos de Joaquim Bensaúde e de Luciano Pereira da 
Silva, “todas as tábuas de declinações solares [...] foram calculadas a partir dos números que se encon-
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tram no Almanach”, encontrando-se neste caso as tábuas com as declinações solares do Guia Náutico 
de Évora. (cf. Dicionário de História dos Descobrimentos) De facto, foi o Almanach Perpetuum de 
Zacuto que serviu de base das Taboas solares quadrienais portuguesas utilizadas por Vasco da Gama, ou 
as quadrienais de 1517-1520 de Gaspar Nicolas incluídas no “Manual” de Évora e em uso até meados do 
século XVI. (cf. Bibliografia Geral, v.1, p. 178)

Abraham Zacuto, de seu nome Rabi Abraham ben Rabi Samuel Zacut, nasceu em Salamanca. 
Depois de uma carreira de estudos, ao que parece foi professor na Universidade de Salanca, tendo-se 
refugiado em Portugal, primeiro no Porto e depois em Lisboa, em 1492 após o decreto de expulsão dos 
judeus. Protegido de D. João II e de D. Manuel I, voltou a emigrar em 1496 em Tunes. Parece ter mor-
rido em Damasco em 1522. 

 Ӭ vInocêncio, v.22, p.3; Bibliograf ia Geral, v.1, 18, para as edições incunabulares; RUAS, João, Biblioteca D. 
Manuel II, v.1





| ordem de compra | data_____________

n.º licitante ______

depOiS de devidAMeNte preeNchidO e ASSiNAdO, eNviAr pArA:

Ecléctica Leilões | Travessa André Valente, 26 - 1200-024 Lisboa (Portugal)
+ (351) 213 470 344 | + (351) 939 481 100 | geral@eclecticaleiloes.com

lote descrição oferta
(em euros)

Leilão S174, Biblioteca Particular, parte VI

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, Unipessoal, Lda, com sede social na Travessa 
André Valente, n.º 26 em Lisboa, com o capital social de cinco mil euros, e 
com o NIPC n.º 507520980, matriculada na Conservatória do Registo Co-
mercial de Lisboa, sob o n.º 507520980, 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 Leiloei-
ra solicitar ao licitante a apresentação de um documento de identificação 
válido, assim como uma garantia de pagamento, 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 representar 
na praça, deverá fazer chegar à Leiloeira, procuração ou credencial devida-
mente autenticada, pelo menos 24 horas antes do início do leilão. 
1.4. A Leiloeira reserva-se o direito de recusar a admissão nas suas instala-
ções 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 pessoal-
mente, 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 for-
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necido 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 licitação 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 impu-
tável à Leiloeira ou caso o licitante não efectue qualquer lance pelo tele-
fone, 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 con-
creto, 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 elevado, devendo o pre-
goeiro decidir, com total poder discricionário, qualquer dúvida que ocorra 
durante a realização do leilão, podendo, inclusivamente, determinar a co-
locação 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 descrições 
dos bens efectuadas nos catálogos, nomeadamente quanto à descrição bib-
liográfica dos mesmos e ao respectivo estado 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 ex-
clusivamente à identificação do bem sujeito a venda e à ilustração do ca-
tálogo, podendo corresponder a exemplares diversos dos leiloados.
3.3. Os bens a leiloar e colocados em praça serão arrematados no estado em 
que se encontrarem, cabendo aos potenciais compradores confirmar pes-
soalmente, mediante exame e verificação prévios, a descrição efectuada no 
respectivo catálogo e as condições dos referidos lotes, designadamente no 
que diz respeito 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 promoverá, 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 entre a descrição efectuada no 
catálogo e as características e/ou estado do bem e no momento da ar-
rematação, 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 arrematação. 
4.2. Sobre o valor da arrematação, incidirá uma comissão a favor da 
Leiloeira, correspondente a 15,00% desse valor, e sobre esta a taxa legal 
de 23% de IVA, o que totaliza o valor de arrematação acrescido de 18,45%.
4.3. Os lotes poderão ser pagos em dinheiro, através de cheque ou de trans-
ferência bancária realizada para a conta bancária a indicar 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 pagamento 
na sua totalidade e nos termos definidos nos números anteriores. A titu-
laridade do bem só se transfere para o comprador 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 devida 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, indemnização 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 
respectiva reclamação, reivindicação ou apreensão e da natureza ou mon-
tante de quaisquer prejuízos, perdas ou danos que para o comprador pos-
sam decorrer desse facto, os quais deverão ser reclamados pelo comprador 
directamente ao vendedor ou terceiro causador.

5.3 De igual forma, a Leiloeira também não será responsável, em caso al-
gum, se um bem arrematado vier a ser impedido de sair do país, desig-
nadamente ao abrigo da legislação de protecção do património cultural, 
independentemente da data em que haja sido efectivada a respectiva in-
ventariação, arrolamento ou classificação, e da natureza ou montante de 
quaisquer prejuízos, perdas ou danos que para o comprador possam decor-
rer desse impedimento.

6. PROTECÇÃO DE DADOS PESSOAIS
6.1 O licitante declara, sob compromisso de honra, que os dados, pessoais 
ou empresariais, prestados no âmbito do presente Contrato são corretos e 
verdadeiros, mais assumindo toda a responsabilidade por qualquer inexa-
tidão ou falsidade dos mesmos. 
6.2  O tratamento dos dados pessoais do licitante nos termos da presente 
cláusula é necessário e requisito essencial para a celebração e execução do 
presente Contrato, destinando-se às seguintes finalidades, para as quais o 
licitante presta consentimento expresso à Leiloeira:
a) Participação em leilões; 
b) Assegurar a gestão, desenvolvimento, cumprimento e controle da rela-
ção contratual e cumprimento das obrigações legais; e
c) Inclusão dos dados nas bases de dados de contacto da Leiloeira, para 
futuras comunicações, relativas a leilões e a outras actividades da Leiloeira 
e de outras entidades pertencentes ao respectivo Grupo.
6.3 Nos termos e para os efeitos do disposto na Lei, o licitante expressa e 
livremente autorizam a Leiloeira a transmitir os respetivos dados pessoais 
e empresariais, aos seguintes destinatários:
a) Entidades que integram o respectivo Grupo; e
b) Entidades que, entre outros, prestem serviços de apoio à atividade da 
Leiloeira, tais como serviços de gestão de contratos e de cobranças, consul-
toria fiscal e jurídica, serviços contabilísticos, seguros, bem como serviços 
informáticos, consultoria e segurança.
6.4 A Leiloeira deve conservar os dados do licitante pelo período de 5 
(cinco) anos após a cessação da relação contratual com o licitante, po-
dendo o prazo de conservação ser alargado quando o tratamento se revele 
necessário ao cumprimento das obrigações legais a que a Leiloeira se en-
contra adstrita ou para proteção dos interesses das Partes.
6.5 O licitante tem direito, em qualquer altura, a (i) solicitar à Leiloeira, 
por carta registada com aviso de receção para a respetiva sede ou para o 
endereço de e-mail geral@eclecticaleiloes.com, o acesso aos dados pessoais 
que lhe digam respeito, a sua retificação ou apagamento e a limitação do 
tratamento, bem como opor-se ao tratamento e requerer a portabilidade 
dos dados, retirar consentimento prestado sem comprometer a licitude do 
tratamento efetuado com base no consentimento previamente dado; e (ii) 
apresentar reclamação a uma autoridade de controlo.

7. DISPOSIÇÕES VÁRIAS
7.1. 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.
7.2. Para dirimir quaisquer litígios emergentes da execução das presentes 
Condições Gerais para Aquisição de Bens será competente o foro da co-
marca de Lisboa com expressa renúncia a qualquer outro. 



Nuno Gonçalves, Leiloeiro, Unipessoal, Lda., whose registered office is 
located at 26, Travessa André Valente, Lisbon, with the share capital of five 
thousand euros and taxpayer identification number 507 520 980, registered 
at the Commercial Registry Office in Lisbon under the number 507 520 980 
hereinafter referred to as the Auctioneer, subjects the purchase of goods by 
auction/auctioning to the following conditions:

1. REGISTRATION
1.1. Any person interested in buying goods to be auctioned by the Auctioneer, 
must request his/hers prior registration as a bidder, being then assigned the 
corresponding bidder number, with which he/her can bid. Every interested 
person is required to, in the registration application, give his/her name, 
address, telephone number and taxpayer identification number, and sign 
the form acknowledging the present purchasing conditions.
1.2. At the moment of registration or at any other moment, the Auctioneer 
may require the bidder to provide a valid identification document, as well 
as a payment guarantee in the form and amount chosen by the Auctioneer 
and at its sole commercial discretion.
1.3. Any person, natural or legal, who wants to be represented in the 
auction, must ensure that the Auctioneer receives a power of attorney or a 
duly authenticated credential, at least 24 hours before the auction.
1.4. The Auctioneer reserves the right, at its sole discretion, to refuse 
admission to its facilities, exhibition and auction premises to any person 
as well as to reject the registration of any person as a bidder to any person, 
consequently ignoring any bid made by them.

2. CONDUCT OF AUCTION AND BIDDING
2.1. The bidding of the lots by the interested bidders will be made in person, 
in the premises where each auction will take place, for which their presence 
shall be of the essence, with the exception of the situations described in the 
following paragraph.
2.2. The Auctioneer may bid for any lot acting on behalf of intending 
purchasers who have given him express order for that purpose. The 
Auctioneer will be pleased to execute these bids confidentially and no 

charge will be made for this service. However, neither the Auctioneer nor 
its employees shall, in any case, be responsible for any error, negligence, 
omission or failure that might occur in its execution.
2.3. The Auctioneer may accept bidding for any lot or lots made by 
telephone, but the bidder must be available at the number previously 
provided to the Auctioneer to bid, from the beginning of the auction until 
he/she receives a telephone call from the Auctioneer.
2.4. The expression of intention to make a bid for a lot over the telephone 
corresponds for all purposes, to bidding for a lot by its auctioning value, 
so that, if the Auctioneer cannot contact the bidder for reasons not 
attributable to the Auctioneer or if the bidder does not make any bid by 
phone, the lot will be sold to the bidder by the auctioning value, in the 
event no more bids for this lot are made.
2.5. The amounts of the bids, in the bidding for each lot, shall be exclusively 
and arbitrarily decided for each specific lot by the Auctioneer. However, 
the Auctioneer can never exceed 10% of the previous bid amount, and the 
bids cannot be lower than € 5.
2.6. The Auctioneer will grant the right to purchase the good or piece to 
be auctioned to the bidder that makes the highest accepted bid, and in the 
event of any dispute arising during the auction, the Auctioneer may, at his 
sole discretion and without being required to give a reason summarily settle 
such dispute or immediately re-offer the good for sale, by the price that 
raised the dispute in order to dispel it.

3. CONDITION OF THE LOTS
3.1. The Auctioneer will make every effort to ensure the accuracy of the 
descriptions of any good or lot in the catalogues, especially regarding its 
bibliographic description and their condition, subject to public and verbal 
amendments by the Auctioneer up to the time of their sale.
3.2. The photographs or representations of the goods in the catalogue shall 
be used solely to identify the goods to be auctioned and to the catalogue 
illustration, which may correspond to diverse goods from those auctioned.
3.3. The goods to be put for auction will be purchased in their physical 
condition at the time of the auction, being up to potential buyers to 
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personally verify, by prior examination and inspection, the description in 
the catalogue and the conditions of these lots, namely regarding possible 
restoration works, faults or defects mentioned in the catalogues.
3.4. So that those prospective buyers may verify the physical condition 
of the goods to be auctioned and the description made in the auction 
catalogues, the Auctioneer will promote, at least 4 (four) hours to exhibit 
the goods before the auction, in a location indicated in the catalogue.
3.5. In light of the preceding paragraphs and after the sale of any lot, the 
Buyer(s) shall have no right to claim damages or a reduction in the price 
paid or payable, unless it occurs a significant discrepancy between the 
description made in the catalogue and the characteristics and/or physical 
condition of the good at the time of the auction, provided that such a 
discrepancy involves a significant change in the value of the good to be 
auctioned. In this case, the interested party may only request the refund of 
the total amount paid by the restitution of the good, in the same condition 
as it was at the time of the auction, but no compensation, indemnity or 
interest shall be paid.

4. PAYMENT AND REMOVAL OF LOTS
4.1. The Auctioneer may request the Buyer of one or more goods, 
immediately upon the sale, the payment of a deposit of not less than 30% 
of the amount of the hammer price.
4.2. All Buyer(s) shall pay an Auctioneer’s commission of 15,00% of the 
hammer price, together with VAT at the legal rate in force of 23%, which 
amounts to the hammer price plus 18,45%.
4.3. Lots can be paid in cash, cheque or electronic bank transfer made to the 
bank account specified by the Auctioneer. Debit and credit cards are also 
accepted, in which case their bank charges will be added to the total sum, 
which will be indicated in due course by the Auctioneer.
4.4. The purchased goods can only be claimed or removed after payment in 
full and as established in the preceding paragraphs. The ownership of the 
goods will only pass to the buyer upon receipt of full payment.
4.5. If the Buyer fails to remove his/her goods within 5 (five) days from 
the date of the auction, those goods will be shipped to his/her address 
and these shipping costs will be added to the total amount specified in 
paragraph 4.2 above.
4.6. If the Buyer fails to pay the full purchase price within 21 (twenty-one) 
days from the date of the sale of the good, the Auctioneer may, at any time, 
by itself and on behalf of the Seller, and without the Buyer having the right 
to demand any compensation or indemnity for that fact:
a. Take legal action to recover the full purchase price;
b. Notify the Buyer of the annulment of the sale, subject to the right of 
the Auctioneer to receive the commission due by the Buyer and to the 
consequent possibility of legal action to recover the mentioned commission.

5. SOLD GOODS
5.1. The occurrence of any damage, loss or theft of any good sold and fully 
or partly paid, but not removed, only gives the Buyer the right to receive 
an amount equal to that already paid, excluding the right to any interest, 
indemnity or compensation.
5.2 The Auctioneer shall not be liable in any event, to the Buyer of a 
good that, for reasons attributable to the Seller or to a third party, will 

be subject to complaints or claims by third parties, nor in case of seizure, 
either temporary or permanent of any sold good, regardless of when the 
complaint, claim or seizure was determined or enforced and of the nature 
or amount of any damages, losses or damages that may result to the Buyer 
thereof, which must be claimed by the Buyer directly to the Seller or to 
the third party.
5.3. Similarly, the Auctioneer will also not be responsible, in any case, if 
any sold good is prevented from leaving the country, particularly under the 
legislation for the protection of cultural heritage, regardless of the date of 
its cataloguing or classification, and of the nature or amount of any damage 
or loss that may arise for the Buyer from such an impediment.

6. PERSONAL DATA PROTECCION
6.1 The Buyer declares, under commitment of honour, that the personal or 
corporate data provided under this agreement are correct and true, further 
assuming all responsibility for any inaccuracy or incorrection of such data.
6.2  Processing of personal data of the Buyer under this clause is necessary 
and an essential requisite for the execution of this agreement, for which 
purpose the Buyer grants express authorisation to the Auctioneer, such 
treatment being aimed at:
a) Participating in auctions; 
b) Ensuring the management, development, compliance and control of the 
contractual relationship of the corresponding legal obligations;
c) Inclusion of the personal data in databases for contact by the Auctioneer, 
for future communications, regarding auctions and other activities of the 
Auctioneer, as well as other entities of the same Group.
6.3 The Buyer expressly and freely authorizes the Auctioneer to transfer the 
personal and corporate data to the following third parties:
a) Entities of the Groul of the Auctioneer; and
b) Entities that, among others, provide services to the Auctioneer, including 
management of contracts and recovery of credits, tax, accounting and legal 
services, insurance, It services, as well as consultancy and security services.
6.4 The Auctioneer must keep the personal data of the Buyer for a period 
of 5 (five) years after termination of the contractual relationship with the 
Buyer, but this term may be extended when the processing is necessary to 
comply with legal obligations that the Auctioneer must comply with or in 
order to protect the Buyer’s interests.
6.5 The Buyer has the right, at any time, to (i) ask the Auctioneer, 
by registered post with receipt for its registered office or by e-mail to 
geral@eclecticaleiloes.com, the access to the personal data, as well as 
the rectification, the deletion of the data, or the limitation of the data 
processing, and to oppose to the processing of the personal data and claim 
their portability, withdraw the consent without compromising the validity 
of the prior consent; and (ii) present a complaint before a control authority. 

7. GENERAL PROVISIONS
7.1. These General Terms for the Purchase of Goods may be subject to 
changes, being enough its prior publication or posting on the auction site 
before it begins.
7.2. To settle any disputes arising from the implementation of these 
General Conditions for the Purchase of Goods shall have jurisdiction the 
Lisbon District Court, expressly excluding any other.




