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1 ADDISON ( Joseph)
DIÁLOGOS sobre la Utilidad de las Medallas Antiguas.  Principalmente por la conexíon que 
tienen con los Poetas Griegos y Latinos. Obra escrita en Inglés por el Caballero Joseph Ad-
dison y Traducida al Castellano con unas Breves Notas y Correcciones por Don Pedro Alonso 
O-Crouley [...]. Al fin va la Descripicion del Museo del Traductor. Madrid: En la Oficina de 
D. Plácido Basrco Lopez, 1795. 

[12], 166 pp., [2] ff. indice, 31 grav; segue paginação com frontispício próprio, 167-586, [2] pp.; 
255 mm. Encadernação inteira de pele da época, com restauro nas pastas; rótulo com títulos  e 
ferros decorativos na lombada; corte das folhas pintado; limpo; boas margens.

 € 150-200

EDIçãO ESpANhOlA DO tExtO DE JOSEph ADDISON (1672-1719), fuNDADOr DA rEvIStA “thE 
Spectator”, sobre medalhas antigas, acrescentado nesta edição espanhola de um texto pelo tradutor 
com o inventário da sua própria colecção. Ilustrado com 31 gravuras reproduzindo as faces de algumas 
medalhas. Raro.

 Ӭ  Palau 2689

2 Al-ShArIf Al-IDrISI
DESCRIPCION de España de Xerif Aledris.  Conocido por el Nubiense, con traduccion y notas 
de Don Josef Antonio Conde. Madrid: En la Imprenta Real por Pedro Pereyra, 1799. 

XX, 234 pp.; 190 mm. Encadernação inteira de pele marmoreada da época, lombada com perdas 
nas cabeceiras; títulos e ferros a ouro na lombada; limpo.

 € 100-150

DEScrIçãO DE ESpANhA tIrADA DO trAtADO gEOgráfIcO DO S. xII DE Al-ShArIf Al-IDrISI. 
Uma versão do texto árabe foi publicado originalmente em Roma em 1592, seguida da versão francesa 
impressa em Paris, em 1619, da responsabilidade de Gabriel Sionita e Johanes Hesronita. Texto bilingue 
paralelo no original e tradução. Raro.

sessão única
lotes 1 a 200
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3 AlEWIN (Abraham) & cOllÉ ( Joannes)
VOCABULARIO das duas Linguas Portugueza e Flamenga.  Em que se explicaõ, com a possível 
clareza e brevidade, as palavras, termos, & phrases mais necessarias para o uso destas Linguas. 
Amsterdam: Pieter vanden Berge, 1718. 

portada, [14], 934 pp.; 205 mm. Encadernação moderna com lombada em pele; títulos a ouro na 
lombada; corte das folhas carminado.

 € 20-30

curIOSíSSImO DIcIONárIO pOrtuguêS-flAmENgO. muItO rArO.

4 AlmADA (André álvares de)
RELAÇÃO e Descripção e Guiné.  Na qual se trata das varias naçoens de negros, que a povoão, 
dos seus costumes, leys, ritos, ceremonias, guerras, armas, trajos, da qualidade dos portos, e do 
commercio, que nelles se faz, que escreveo o Capitão André Gonçalves d’Almada. Lisboa Oc-
cidental: Na Officina de Miguel Rodrigues, 1733. 

[4], 62 pp.; 185 mm. Brochado; desencadernado, com capa em papel decorado moderno.
 € 200-300

prImEIrA EDIçãO, muItO rArA, DE umA DAS mAIS ImpOrtANtES ObrAS SObrE A rEgIãO NO 
século XVI e XVII. Pouco sabemos sobre a vida de André Alvares de Almada. Era filho de Cipriano 
Alvares de Almada, mercador que se estabeleceu em Cabo Verde em meados do século XVI casando-se 
com uma mulata, filha de um senhor da região. Ainda jovem viajou pela região da Guiné e Serra Leoa 
- região então conhecida como o Rio da Guiné de Cabo Verde - podendo datar-se os relatos de viagens 
mais antigas em 1570 ou 1576.

A obra, que no original se intitula ‘Tratado Breve dos Rios da Guiné de Cabo Verde’, é, provavel-
mente, a mais rica descrição dos povos que habitaram aquela região africana nos séculos XVI e XVII 
apresentando com grande detalhe a complexa distribuição geográfica dos povos, assim como a sua or-
ganização política, social e os costumes e crenças. Como comerciante, André Alvares de Almada in-
teressou-se pelas relações de comércio entre europeus e africanos e pela economia interna dos povos 
envolvidos, relações culturais e até os aspectos religiosos, identificando os povos que eram muçulmanos 
e os que não eram, fornecendo por isso, importantes informações para o estabelecimentos das missões 
jesuítas na região.

Esta primeira edição foi publicada por iniciativa do Pe. Vitorino José da Costa, não sendo uma 
edição completa e até contendo algumas alterações na ordem estabelecida pelo autor. Foi mais tarde 
publicada por iniciativa de David Kopke, homem responsável por muitas edições de manuscritos impor-
tantes em meados do século XIX. RARÍSSIMO e IMPORTANTE.

 Ӭ  Inocêncio, v. 1, p. 58; Barbosa, v. 1, p. 136; Aimara Ribeiro, Francisco, “Tratado breve dos Rios de Guiné 
do Cabo-Verde”, in: Christian-Muslim Relations 1500 - 1900, General Editor David Thomas. Con-
sulted online on 08 April 2019 <http://dx.doi.org/10.1163/2451-9537_cmrii_COM_26047>; Aimara 
Ribeiro, Francisco, “André Alvares de Almada”, in: Christian-Muslim Relations 1500 - 1900, General 
Editor David Thomas. Consulted online on 08 April 2019 <http://dx.doi.org/10.1163/2451-9537_cmrii_
COM_26042>

5 AlvErá DElgráS (Antonio)
COMPENDIO de Paleografia Española.  Madrid: Imprenta de D. Anselmo Santa Coloma, 1857. 

30 pp., 32 est., VIII pp.: il.; 320 mm. Encadernação com lombada em percalina; ligeiramente 
aparado; limpo.

 € 15-20
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álbum DE pAlEOgrAfIA ESpANhOlA cOm A rEprODuçãO DE várIOS DOcumENtOS E cOm 
tabelas para as abreviaturas utilizadas ao longo do tempo. Raro.

 Ӭ   Palau, 10098

6 ANcOrA (gaetano d’)
GUIDE DU VOYAGEUR POUR LES ANTIQUITÉS, et Curiosités Naturelles de Pouzol, et des 
Environs.  A Naples: Chez Zambraia, 1792. 

*4, A-H8; retrato, portada, VI, 128 pp., 50 est., das quais 4 desdobráveis: il.; 205 mm. Enca-
dernação com lombada em pele não contemporânea; ligeiramente aparado; frontispício com 
pequeno restauro; muito limpo.

 € 100-150

lIvrO DE vIAgENS à vIlA ItAlIANA DE pOuzOl, DEScrEvENDO tODAS OS SEuS pONtOS DE 
interesse arqueológicos, profusamente ilustrado com belas gravuras, das quais quatro são desdobráveis. 
Segunda edição do mesmo ano da primeira impressa pelo mesmo impressor mas em língua italiana.

7 ANDrADE ( José Inácio de)
CARTAS ESCRIPTAS DA INDIA E DA CHINA nos Annos de 1815 a 1835 por José Ignacio de 
Andrade a sua Mulher D. Maria Gertrudes de Andrade.  Segunda Edição. Lisboa: Imprensa Na-
cional, 1847. 

2 v.: il.; 230 mm. Encadernações com lombada em pele; primeiro volume com perda de suporte 
na cabeceira superior da lombada; ligeiramente aparado; limpo.

 € 40-60

publIcAçãO  DE umA cENtENA DE cArtAS EScrItAS pOr JOSÉ INácIO DE ANDrADE DEDIcADO 
desde muito novo à marinha mercante. Empreendeu várias viagens que ele próprio comandava, tendo 
sido a última delas à China em 1835, regressando a Portugal em 1837. Nestas suas cartas, escritas a 
propósito dessa viagem, faz importantes descrições dos costumes, tradições, leis, religião, etc. do povo 
chinês. Segunda edição que nada perde no que respeita à execução tipográfia.

 Ӭ   Inocêncio, v.4, p. 370

8 ANDrADE ( José maria de)
REGIMENTO da Proscrita Inquisição de Portugal.  Ordenado pelo Inquisidor Geral o Cardeal 
da Cunha. Coimbra: Na Imprensa da Universidade, 1821. 

XXXXVI, 156 pp.; 170 mm. Brochado.
 € 60-80

muItO INtErESSANtE EDIçãO DO últImO rEgImENtO DA INquISIçãO, ASSINADO pOr D. 
João Cosme da Cunha, mais conhecido por Cardeal da Cunha, Inquisidor Geral do Reino durante o 
reinado de D. José I, que, segundo Jacome Ratton nos descreve nas suas memórias, foi interamente ditado 
pelo Marquês de Pombal. No início vem um trabalho introdutório contra a Inquisição, incluindo alguns 
dados curiosos como a transcrição de uma sentença do Tribunal de Coimbra contra Maria Antónia, 
condenada por realizar “pacto com o diabo”. Raro.

 Ӭ   Inocêncio, v.5, p. 18

9 ANglIcuS (bartholomeus)
LIBRO de proprietatibus rerum en romance.  Hystoria natural do se trata[n] las p[ro]piedades 
d[e] todas las cosas [...] va acopañada de gra[n]des secretos de astrologia, medicina, cirugia, 
geometria, musica & cosmographia [...]. Toledo: en casa de Gaspar de Auila, 1529. 
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A4 [de 6], A-Y8, a-v8, x4; fólios inumerados: il.; 295 mm. Exemplar com falta de dois fólios 
preliminares a que correspondem dois fólios de índice; encadernação inteira de pergaminho 
não contemporâneo; ligeiramente aparado, afectando muito ligeiramente os títulos das folhas 
nos primeiros fólios; último caderno com toscos restauros; no restante bom exemplar.

 € 400-600

SEguNDA EDIçãO ESpANhOlA DA ObrA mEDIEvAl DE bArthOlOmEuS ANglIcuS (pOr vEzES 
Bartolomeu de Inglaterra), escolástico cuja obra é uma das “enciclopédias medievais” mais difundidas 
na Europa. Dividida em dezanove libros, cada um trata de um tema por uma determinada ordem, 
começando por Deus, os Anjos, depois os homens e assuntos  relacionados e finalmente o universo e os 
seus elementos, formando um corpo que aborda assuntos como a alma, a psicologia, medicina, o tempo, a 
matéria e a forma, as aves, águas, pedras preciosas e metais, plantas, animais, pesos e medidas, etc. Muito 
raro.

 Ӭ   Palau, 102874

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 ap-
provados, & authenticos Geographos. Em Coimbra: Na Officina de Manoel Dias, 1652. 

lote 11
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[]4, ¶¶8, A-Z8, Aa-Hh8, Ii3; [24]-502 pp.; 200 mm. Encadernação inteira de pele não contem-
porânea um pouco cansada; ligeiramente aparado; acidez.

 € 100-150

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 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 ANvIllE ( Jean baptiste bourgignon d’)
GÉOGRAPHIE Ancienne, Abrégée.  Avec les Cartes Géographiques nécessaires pour en faciliter 
l’ intelligence. A Paris: Chez P. Théophile Barrois, 1782. 

3 v.;  [4], XXIV, 341, [2], [8], 379, [2], [10], 348, [4] pp., 1 gravura e 9 mapas desdobráveis: il.; 
175 mm. Encadernações inteiras de pele da época, cansadas; rótulos com títulos a ouro e casas 
fechadas a ouro nas lombadas; corte das folhas pintados; cortes de traça.

 € 60-80

rArO. IluStrADO cOm NOvE mApAS DESDObrávEIS.

12 ArAgãO (A.c. teixeira de)
DESCRIPÇÃO Geral e histórica das moedas cunhadas em nome dos Reis, Regentes e Governadores 
de Portugal.  Lisboa: Imprensa Nacional, 1874-1880. 

3 v.: il.; 270 mm. Bonito exemplar; encadernações modernas com lombada e cantos em pele; 
conservam as capas de brochura; corte superior das folhas carminado; limpo.

 € 100-150

prImEIrA EDIçãO DO EStuDO pIONEIrO, E AINDA hOJE ImpOrtANtíSSImO, SObrE 
numismática portuguesa. Com largas notícias biográficas dos Reis, príncipes e governadores que 
mandaram cunhar moeda em Portugal e nas possessões portuguesas, e transcrição de variadíssimos 
documentos coevos. O terceiro volume é inteiramente dedicado à Índia. Ilustrado com estampas à parte. 
Muito raro e estimado.

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

10 n.ºs em 1 v.: il.; 230 mm. Encadernação inteira de pergaminho; títulos a ouro na lombada.
 € 80-100

cOlEcçãO cOmplEtA DEStA publIcAçãO pErIóDIcA DEDIcADA à hIStórIA DO mINhO 
ilustrado com 4 estampas impressas em separado.

 Ӭ   Jornais e Revistas Portugueses do Séc. XIX, 386

14 ArgENSOlA (bartolome leonardo de)
CONQUISTA de las Islas Malucas al Rey Filipe III.  En Madrid: por Alonso Martin, 1609. 



lote 14
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¶5, A-Z, Aa-Bb8, Cc6; portada, [10], 408 pp.; 300 mm. Encadernação inteira de pergaminho da 
época; fronstispício colorido à mão; carimbo de posse a óleo de F. Abreu Lima; limpo.

 € 3000-4000

prImEIrA EDIçãO, rAríSSImA, prINcIpAlmENtE cOm O frONtISpícIO grAvADO, DE umA DAS 
mais importantes obras sobre a conquista das Ilhas Molucas, com referências às conquistas portuguesas 
e espanholas daquele importantíssimo período da história moderna.

Salvá escreve: “Son raros los ejemplares con fróntis pero más difíciles de encontrar todavía los que 
tienen intacto, y con el nombre del impresor y la fecha al pie de él. Sedano en la biografía de Argensola, 
que va al principio del tomo III del Parnaso español, dice: No tan solo la poesía, sino la historia le debe 
grandes progresos, como lo prueba la célebre Historia de la Conquista de las Malucas obra que en la 
exactitud y elocuencia tiene muy pocas que la compitan en la nación. Contiene este libro noticias muy 
importantes sobre los viajes hechos por los españoles y portugueses a las Indias y documentos intere-
santísimos sobre el célebre Magallanes”.

 Ӭ Salvá, 3349

15 ARQUIVOS de Macau.   V.1, n.1 ( Jun., 1929) - v. 3, n. 4 ( Jul., 1931). Macau: Instituto Cultural de 
Macau, 1929-1931. 

17 nums.; 280 mm. Brochado.
 € 80-120

prImEIrA SÉrIE cOmplEtA DEStA rArA publIcAçãO OfIcIAl cOm OS DOcumENtOS 
referentes à história de Macau e da presença portuguesa no Oriente.

16 Arthur (ribeiro)
A LEGIÃO Portugueza ao Serviço de Napoleão (1808-1813).   Lisboa: Livraria Ferin, 1901. 

[6], VIII, 152 pp., 7 est.: il.; 220 mm. Encadernação inteira de percalina; apenas ligeiramente 
aparado à cabeça; conserva as capas de brochura.

 € 20-30

EStuDO hIStórIcO SObrE A lEgIãO mANDADA prEpArAr pOr JuNOt SOb OrDENS DO SEu 
imperador a fim de integrarem as tropas francesas sob o comando de Napoleão. Ilustrado com quatro 
gravuras coloridas representando os uniformes utilizados e mais três a preto. Raro.

17 AScENSãO (marceliano da)
VIDA do Glorioso S. Bento. Pay de todos os Monges, Mestre, e Legislador da Cenobitica vida Monas-
tica, e Principe de todos os Patriarchas [...].  Lisboa Occidental: Na Officina de Joseph Antonio 
da Sylva, 1737. 

[]8, *8, A-S8, T10; [32], 306, [2 br.] pp.; 150 mm. Encadernação inteira de pergaminho da época 
com pequenos cortes de traça; limpo.

 € 20-30

prImEIrA E úNIcA EDIçãO DEStA bIOgrAfIA DE S. bENtO. O AutOr fOI crONIStA mOr DA 
Ordem de S. Bento, natural de Braga.

 Ӭ   Inocêncio, v. 6, p. 126

18 ATHENA:  Revista de Arte. Directores Fernando Pessoa e Ruy Vaz. Lisboa: Imprensa Libanio 
da Silva, 1924-1925. 
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5 n.ºs; 208, [2] pp., 51 est.: il.; 270 mm. Encadernação inteira de pele moderna; pastas decoradas 
com cercadura a ouro de motivos florais; lombada com títulos e casas fechadas a ouro; nada 
aparado; conserva as capas de brochura; bom exemplar.

 € 200-300

umA DAS mAIS ImpOrtANtES rEvIStAS lItErárIAS pOrtuguESAS, publIcADA NumA ÉpOcA 
em que a Contemporânea se encontrava em sérias dificuldades. Com colaboração de Almada, António 
Botto, Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Ricardo Reis, Fernando Pessoa, Luís de Montalvor, entre 
muitos outros, a Athena, segundo Fernando Pessoa, é heterogénea, ensinando a arte que é “essencialmente 
multiforme”. Segundo Teresa de Almeida, citada por Daniel Pires, “atrás de Athena está, não uma 
geração que se tinha desfeito, mas apenas o esforço voluntarista de Pessoa que, assinando sob diferentes 
nomes textos e posições teóricas divergentes, procurou fazer dela o espaço de uma utopia”. Colecção 
completa. Rara. 

 Ӭ   Daniel Pires, v.1, pp.73-75

19 AzEvEDO ( Joaquim de)
BREVE Noticia das Ordens Religiosas.  Junta dos Melhores Authores e das Letras Apostólicas. 
Lisboa: Na Of. de Simão Thaddeo Ferreira, 1790. 

*8, **4, A-Z8, Aa8, Bb4; XXIV, 392 pp.; 155 mm. Encadernação com lombada e cantos em pele 
não contemporânea, um pouco cansada; carimbos de posse a óleo ao longo do volume; ligeira-
mente aparado; limpo.

 € 50-80

prImEIrA EDIçãO DEStA cOmpIlAçãO DE várIOS tExtOS cláSSIcOS, OrgANIzADOS pOr 
Joaquim de Azevedo que também publicou com o nome de Joaquim da Encarnação, este durante o 
tempo em que professou a Ordem de Santo Agostinho. Raro.

 Ӭ   Inocêncio, v. 4, p. 68; v. 12, p. 23

20 bAIllEt (Adrien)
LA VIE de Mr. Descartes.  Contenant l’histoire de sa Philosophie & de ses autres Ouvrages. Et 
aussi ce qui luy est arrivé de plus remarquable pendant le cours de sa Vie. Réduite en abregé. A 
Paris: Chez la Veuve Mabre Cramoysi, 1693. 

*11, A-N12, O6; 1 portada, [22], 322, [2 br.] pp.: il.; 150 mm. Encadernação moderna com lom-
bada e cantos em pele; rótulo com títulos a ouro na lombada; aparado; limpo.

 € 40-50

EDIçãO rESumIDA DA ObrA bIOgráfIcA SObrE rENE DEScArtES DE ADrIEN bAIllEt, 
publicada dois anos antes em dois volumes. Ilustrado com uma portada alegórica. Raro.

21 bAIllY ( Jean Sylvain)
HISTOIRE de l ’Astronomie Moderne en Europe.  Dans lequelle on a conservé littéralement le 
texte historique de l’Auteur, en supprimant les détails scientifiques, les calculs abstraits, les 
notes hypothétiques, peu utiles à beucoup de lecteurs, et aux Elèves auxquels ce Livre est spé-
cialement destiné par V.C. A Paris: Chez Bernard, 1805. 

2 v.; xlviii, 273, 16 pp.; [4], 496 pp.; 200 mm. Encadernações uniformes inteiras de pele da época; 
rótulos com títulos a ouro na lombada; ferros decorativos de motivos florais na lombada; ligei-
ramente aparado; pequenos picos de traça ocasionais junto ao festo.

 € 80-120
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rArA EDIçãO. bAIllY fOI um ImpOrtANtE AStróNOmO E mAtEmátIcO frANcêS quE 
dedicou grande parte do seu estudo à história da ciência.

22 bArrOS ( João de)
COMPILAÇÃO de Varias Obras do Insigne Portuguez João de Barros.  Contem a Ropica Pneufma,  
o Diálogo com Dous Filhos seus sobre Preceitos Moraes [...]. Feita esta reimpressão por dili-
gencias e cuidado do Visconde de Azevedo. Porto: Impressa em Casa do Visconde de Azevedo, 
1869. 

VIII, 392 p.; 170 mm. Encadernação inteira de pele marmoreada da época; rótulo com títulos 
a ouro  e ferro de motivos florais na lombada; ligeiramente aparado; assinatura de posse no 
anterrosto.

 € 30-50

ObrA quE SEguNDO O EDItOr SErvE DE SEguNDA pArtE à cOmpIlAçãO quE DE OutrOS 
opúsculos de João de Barros se publicou em 1785. Raro.

23 bEllOrI ( João pedro)
ROMANI Adnotationes nunc primum evulgatae in XII. Priorum Caesarum Numismata ab Aenea 
Vico Parmensi Olim Edita.  Noviter additis eorumdem Caesarum imaginibus majori forma à 
praestantioribus Calchographis aeri incisis. Romae: Sumptibus Nicolai & Vicentii Rispoli, 
1734. 

[12], 82 pp., 72 gravs.: il.; 365 mm. Encadernação não contemporânea inteira de pele mar-
moreada ligeiramente cansada; ligeiramente aparado; ocasionais anotações manuscritas do s. 
XIX.

 € 100-150

rArA EDIçãO SObrE AS mOEDAS E mEDAlhAS rOmANAS. IluStrADO cOm 72 grAvurAS 
impressas à parte.

24 bÉrAuD (A.) & DufEY (p.)
DICTIONNAIRE Historique de Paris [...].  A Paris: Chez les Marchands de Nouveautés, 1832. 

2 v.; 215 mm. Encadernações com lombada em pele; corte das folhas pintado com o mesmo 
motivo das folhas de guarda.

 € 30-40

DIcIONárIO DA cIDADE DE pArIS cONtENDO ArtIgOS SObrE AS ruAS, mONumENtOS, 
edifícios, instituições, curiosidades, economia, etc.

25 bErthOuD (ferdinand)
ESSAI sur l ’ Horlogerie. Dans lequel on traite de cet art, relativement à l ’usage civil, à l ’astronomie 
& à la navigation, en établissant des Principes confirmés par l ’ expérience.  Seconde Édition. A 
Paris: Chez J.G. Merigot; Didot fils, 1786. 

2 v.; [4], lxvi, 478, [10] pp., [4], viii, 452 pp.; XXXVIII gravuras divididas entre os dois volumes: 
il.; 265 mm. Encadernações inteiras de pele da época restaurada; rótulos com títulos a ouro nas 
lombadas; corte das folhas carminado; ligeira acidez.

 € 400-600
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SEguNDA EDIçãO DE um DOS mAIS ImpOrtANtES trAtADOS DE rElOJOArIA DO SÉculO xvIII. 
Ilustrado com um total de 38 gravuras desdobráveis. Muito raro.

26 bESSEl (friederich Wilhelm)
FUNDAMENTA Astronomiae pro Anno MDCCLV. Deducta ex Observationibus viri Incompa-
rabilis James Bradley in Specula Astronomica Grenovicensi per annos 1750-1762 Institutis.  Regio-
monti: In Commissis apud Frid. Nicolovium, 1818. 

[12], 326 pp.; 320 mm. Encadernação com lombada em pele, cansada; títulos a ouro na lombada; 
ligeiramente aparado; boas margens; ligeira acidez.

 € 800-1000

prImEIrA EDIçãO DE um DOS mAIS ImpOrtANtES trAbAlhOS DO AutOr. A pArtIr DO 
trabalho de James Bradley, Bessel desenvolveu um sistema de referências para medir a posição das 
estrelas, tendo em conta os erros provocados pela refracção da luz. Esta publicação é um catálogo das 
posições de mais de três mil estrelas a partir das leituras realizadas entre 1750 e 1762 por Bradley de 
Giuseppe Piazzi e do próprio Bessel, criando um mapa para o movimento das estrelas que até esse 
momento não podiam ser comparados com rigor. Raro.

27 bIKEr ( Júlio firmino Judice)
COLLECÇÃO de Tratados e Concertos de Pazes que o Estado da ìndia Portugueza fez com os Reis 
e Senhores com quem teve relações nas partes da Ásia e África Oriental desde o princípio da conquista 
até ao fim do século XVIII.  Lisboa: Imprensa Nacional, 1881-1887. 

14 v. em 7; 235 mm. Bom exemplar; encadernações modernas com lombada em pele; ligeira-
mente aparado; limpo.

 € 200-300

prImEIrA EDIçãO DE umA DAS ObrAS cláSSIcAS SObrE A hIStórIA DA prESENçA pOrtuguESA 
no Oriente compilando inúmeros documentos relacionados com as relações dos portugueses na Índia 
com os estados vizinhos da Ásia e África. Raro e procurado.

28 bION (Nicolas)
TRAITÉ de la Construction et des Principaux Usages des Instrumens de Mathématique avec les Fi-
gures nécessaires pour l ’intelligence de ce Traité...  Quatriéme Édition, revue, corrigée & augmen-
tée [...]. A Paris: Chez Charles-Antoine Jombert, 1752. 

[]4, A-Z, Aa-Zz, Aaa-Lll4, Mmm2; [8], 448, [12, 2 br.] pp.; 2 + 37 gravs.: il.; 265 mm. Enca-
dernação inteira de pele da época um pouco cansada; corte das folhas pintado; boas margens.

 € 300-400

ImpOrtANtE trAtADO DE mAtEmátIcA AplIcADA, A quArtA EDIçãO póStumA. EScrItA pOr 
Nicolas Bion (1652-1733), um engenheiro francês que durante toda a sua carreira procurou juntar os 
conhecimentos teóricos a uma prática concreta, escrevendo também sobre globos terrestres. Raro.

29 bONADO (francisco)
ANACEPHALEOSES Genesvm Sapienterque dicta & Monodiae quinquaginta octo Illustrium 
Francorum Regnum.  À Pharamundo ad Rhenum primó sedente usque ad Francisco Valesium 
Francisco Bonado Angeriacensi Aquitano Bucomiaste. Parisiis: Apud Petrum Gromor, 1543. 



lote  26





lote 31
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A-G8, H10; 66 ff. [erros de numeração]: il.; 165 mm. Encadernação não contemporânea em 
pergaminho, decorada a ouro nas pastas e lombada; dourado por folhas; limpo; ocasionais 
restauros marginais.

 € 200-300

pEquENAS bIOgrAfIAS DOS rEIS DE frANçA IluStrADO cOm OS rESpEctIvOS rEtrAtOS Em 
pequeno formato em xilogravura, num total de 58. Muito raro.

 Ӭ   Brunet, v.1, c. 1084

30 bONuccI (António maria)
EPITOME Chronologico, Genealogico & Historico.  Dividido em quatro livros e composto pelo 
Padre [...]. Lisboa: Na Officina de António Pedrozo Galram, 1706. 

[16], 556 pp.; 210 mm. Encadernação inteira de pele da época, ligeiramente cansada; picos 
de traça na lombada; corte das folhas carminado; frontispício com restauro na margem não 
a fectando o texto; cadernos A e B com ligeira perda de suporte marginal, não afectando texto 
ou títulos; acidez.

 € 80-100

prImEIrA E úNIcA EDIçãO DEStA ImpOrtANtE ObrA DA bIblIOgrAfIA brASIlIANA E quE 
Borba de Moraes descreve da seguinte forma: “This book is a sort of universal history, interesting in 
that its author was a missionary in Brazil”. O Pe. António Maria Bonucci (1651-1728) foi um importante 
missionário jesuíta no Brasil, chegando a ser secretário do Pe. António Vieira. Raro.

 Ӭ   BdM2, v.1, p. 97; Inocêncio, v.8, A. 2915

31 bOWDIch (Thomas Edward)
EXCURSIONS in Madeira and Porto Santo. During the Autumn of 1823, while on his third voyage 
to Africa;  By the late T. Edward Bowdich [...], to wich is added by Mrs. Bowdich [...]. London: 
George B. Whittaker, 1825. 

xii, 278, [2] pp.; 11 gravs, das quais 3 desdobráveis, sendo 2 de costumes e restantes de vistas, 10 
gravuras com representação de 57 espécies de fauna e fósseis: il.; 290 mm. Encadernação com 
lombada e cantos em chagrin verde; títulos a ouro na lombada; corte superior dourado por 
folhas; boas margens.

 € 1000-1200

prImEIrA EDIçãO. ObrA muItO rArA cOm A DEScrIçãO DA IlhA DA mADEIrA, SuA fAuNA, 
flora e análise geológica da ilha. De autoria de Thomas Edward Bowdich (1791?-1824) e continuado pela 
sua mulher após a morte prematura na Serra Leoa, a obra é o resultado de uma estadia na Madeira como 
hóspede do cônsul Henry Veitch, altura em que realizou várias viagens pelo arquipélago onde registou 
as suas observações.

Natural de Bristol, entrou na Universidade de Oxford em 1813, casando nesse mesmo ano com 
Sarah Wallis com quem partilhava o mesmo entusiasmo e interesse pela ciência e pela equitação. No 
ano seguinte integrou a Royal Africa Comany e em 1816 liderou a expedição enviada pela Companhia 
Real para o reino de Asante e da qual resultou o título, ‘Mission from Cape Coast Castle to Ashantee’, 
publicado em 1818. Em conflito com a Royal Africa Company, instalou-se em Paris tendo privado com 
Humbolt, Denon ou George Cuvier. Aí publicou ‘Essay on the Superstitions, Customs, and Arts Com-
mon to the Ancient Egyptians, Abyssinians, and Ashantees’, em 1821, ilustrado pela sua mulher e que é o 
primeiro estudo completo sobre a cultura e história daquela região africana. O sucesso das suas publica-
ções, levou o casal a uma segunda expedição a África em 1822 a partir de Lisboa, lugar onde compulsou 
vários manuscritos e documentos, tendo escrito uma síntese sobre os descobrimentos portugueses em 
África, seguindo para a Madeira onde permanenceu cerca de 15 meses recolhendo informações sobre 
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a geologia, geografia, botânica e fauna do Arquipélago que ficaram registadas nesta sua obra, a última 
da sua espantosa bibliografia, publicada postumamente pela sua mulher que a ilustrou e acrescentou 
com três textos: 1. A Narrative of the Continuance of the Voyage to its completion, together with the 
subsequent occurrences from Mr. Bowdich’s arrival in Africa to the period of his death; 2. A Descrip-
tion of the English Settlements on the River Gambia; 3. Appendix: containing zoological and botanical 
descriptions, and translations from the arabic.

Num total de vinte e duas gravuras impressas à parte, quatro delas águas tintas, as ilustrações 
compreendem representações dos costumes da Madeira e da Gambia, secções geológicas da ilha, falé-
sias, o vale do Curral das Freiras, os picos montanhosos e um conjunto de 57 representações de espécies 
animais, vegetais e de alguns fósseis.

Muito raro e valioso.
 Ӭ   Bernardes Branco, 161; Duarte Sousa, v. 2, p. 97

32 brADfOrD (William)
SKETCHES of the Country, Character and Costume, in Portugal and Spain, made during the 
Campaign, and on the Route of the British Army in 1808 and 1809 [...].  London: Printed for John 
Booth, 1810. 

front., 40 grav. com respectiva fol. de texto numerada, [2],6 pp., 13 grav., [1] ff.: il.; 480 mm. 
Encadernação inteira de marroquim, ricamente decorada a ouro e a seco; dourado por folhas; 
ligeiramente aparado.

 € 2000-2500

um DOS mAIS bElOS lIvrOS SObrE pOrtugAl, rIcA E bElAmENtE IluStrADO cOm 53 águAS 
tintas coloridas à mão, representando paisagens, costumes e uniformes militares. Raríssimo e valioso.

 Ӭ   Duarte Sousa, II, 102; Portugal e os Estrangeiros, I, 156; Importante Biblioteca Particular, VI, 82

33 brEArD (charles)
HISTOIRE de Pierre Berthelot. Pilote et Cosmographe du Roi de Portugal aux Indes Orientales. 
 Paris: Alphonse Picard, 1889. 

120 pp., 1 retrato: il.; 250 mm. Encadernação com lombada em pele da época, perda da parte 
superior da lombada; apenas ligeiramente aparado à cabeça; conserva as capas de brochura.

 € 20-30

bIOgrAfIA DE pIErrE bErthElOt, um NAvEgADOr frANcêS quE EStEvE AO SErvIçO DA 
coroa portuguesa na Índico. Preso pelos Holandeses na Indonésia, depois de liberto, pôs-se ao serviço 
de Portugal traçando várias cartas marítimas e dirigindo algumas campanhas contra os Holandeses ao 
largo da Indonésia. Ingressou na Ordem dos Carmelitas em 1638. A pedido da coroa liderou uma missão 
diplomática junto do principe de Achem acabando preso pelo príncipe árabe. Libertos os soldados, todos 
os religiosos ficaram cativos para se converterem ao islão, tendo o Pe. Dionísio da Natividade, nome que 
entretanto adoptou, morrido mártir a 29 de Novembro desse ano.

34 cAEtANO DE bEm (tomaz)
MEMORIAS Históricas Chronológicas da Sagrada Religião dos Clérigos Regulares em Portugal, e 
suas Conquistas na India Oriental.  Lisboa: Na Regia Officina Typografica, 1792-1794. 

2 v.; [8], LVIII, 508 pp.; XXXII, XXXVIII, 418 pp.; 350 mm. Bom exemplar; encadernado in-
teira de pele marmoreada da época; corte das folhas carminado; boas margens; limpo.

 € 1000-1500
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prImEIrA E ÙNIcA EDIçãO. muItO rArO. ObrA INtErESSANtíSSImA, EScrItA pOr D. tOmAz 
Caetano de Bem (1718-1797), clérigo Teatino e cronista da Casa de Bragança, detentor de uma colecção 
de moedas, medalhas, gravuras, livros e documentos no seu tempo conhecida na Europa. De grande 
erudição, esta sua obra, a mais importante que publicou, dá notícias biográficas sobre algumas das 
personalidades mais importantes que passaram na congregação, como Rafael Bluteau, Caetano de Sousa, 
António Caetano de Sousa, etc.

É também de notar o extenso prefácio que consta no primeiro volume onde teoriza acerca dos 
métodos historiográficos ou no segundo volume a parte que diz respeito à numismática, muito em vir-
tude da experiência de Caetano do Bem na organização dos documentos e papéis da sua Casa, de onde 
retirou inúmera documentação e onde pode consultar as notas de outros membros da Ordem. Impor-
tante também para a história da presença portuguesa no Oriente.

 Ӭ   Inocêncio, v.7, p. 337

35 cAlDErON DE rOblES ( Juan)
PRIVILEGIA Slectiora Militiae Sancti Iuliani de Pereiro (hodie de Alcantara) Cistercie[n]sis Or-
dinis à Summis Pintificibus hactenus concessa. [ORIGEN, y Principio de la Orden, y Cavalleria de 
Alcantara con Relacion de los Maestres que huvo de ella sacada de los Archivos del Sacro, y Real Con-
vento de Alcantara, y Otras Partes].  Matriti: Ex Officina Didaci Diaz a Carrera Typographum 
Regni, 1662. 

236, 566, [2] pp.; 310 mm. Encadernação inteira de pergaminho da época.
 € 100-150

ObrA rArA SObrE A hIStórIA DA OrDEm mIlItAr DE AlcáNtArA. cOm umA prImEIrA pArtE 
que compila todos os privilégios concedidos pelos Sumos Pontífices à Ordem e uma segunda parte sobre 
a história da mesma. A primeira parte foi publicada originalmente em 1627, mas desconhecemos se a 
segunda parte teve frontispício próprio ou se faz parte integrante desta edição.

 Ӭ   Palau 40229 [ed. de 1627].

36 cAmÕES (luís de)
OBRAS de Luis de Camoes Principe dos Poetas Portugueses.  Com os argumentos do Lencenceado 
João Franco Barreto, & por elle eme[n]dadas em esta nova impressão, que comprehende todas 
as Obras, que deste insigne Autor se achàrão impressas, & manuscritas, com o Index dos nomes 
proprios. Lisboa: Por Antonio Craesbeeck de Mello, 1669. 

[ ]2, A-Z8, Aa4, A-Z8, A-N8, A4, B-F8, G2, H4; [4], 376, 368, 208, 108, [22], [2 br.], 78 pp.; 
200 mm. Encadernação inteira de pele marmoreada do s. XIX; rótulos com títulos a ouro na 
lombada; corte das folhas carminado; fólio de licenças com perda de suporte na parte inferior, 
sem afectar o texto, espelhada; anotações coevas na margem; mancha; ocasionais restauros 
marginais nos primeiros fólios; ex-libris de Aulo-Gélio.

 € 300-400

rArA EDIçãO quE cOmprEENDE A tOtAlIDADE DAS ObrAS DE cAmÕES, INcluINDO OS 
Lusíadas e as três partes das Rimas. No mesmo ano, António Craesbeeck publicou outra edição com o 
mesmo título, diferindo no frontispício, mas que apenas continha Os Lusíadas, não tendo as restantes 
partes das Rimas. Como assinala Brito Aranha, a presente edição tem uma falha grave, tendo-se omitido 
a publicação das estâncias 91 a 98 do Canto V.

 Ӭ   Inocêncio, v.14, p. 78; José do Canto, 37

37 cAmÕES (luís de)
OS LUSÍADAS de Luis de Camoes. Polo Original antigo agora novamente impressos.  Em Lisboa: 
Por Manoel de Lyra, 1597. 



lote 37
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[ ]2, A-J8, Z10; [2], 186 pp.; 195 mm. Bom e bonito exemplar. Encadernação moderna inteira de 
pele moderna, um pouco cansada nas extermidades; títulos e casas fechadas a ouro na lombada; 
cercadura em triplo filete a ouro nas pastas; seixas ricamente decoradas com várias rodas a ouro 
de motivos florais; dourado por folhas; limpo; frontispício com pequeno restauro marginal 
afectando ligeiramente a mancha tipográfica, cuja pequena falha é muito bem reproduzida por 
zincogravura.

 € 4000-6000

bONItA EDIçãO, A últImA quINhENtIStA pOrtuguESA, A quINtA EDIçãO NA cONtAgEm 
geral. É a terceira edição publicada por Manuel de Lira - as anteriores são as de 1584, vulgarmente 
conhecida como edição “piscos”, e de 1591 - e pouco depois da primeira edição das Rimas, publicadas 
em 1595 pelo mesmo impressor. De acordo com José do Canto, esta tentou seguir o mais possível o texto 
original publicado em 1572, tendo falhado apenas em algumas estrofes e Sebastião Trigoso, apesar de 
pouco elogioso em relação a esta edição, é bem mais benevolente do que em relação às anteriores de 1584 
e 1591, notando que o censor, Fr. Manuel Coelho, permitiu que se restituissem algumas partes relativas às 
divindades pagãs. (cf. Trigoso, Sebastião Francisco de Mendo, ‘Exame Crítico das Primeiras Edições dos 
Lusíadas’ in História e Memórias da Academia das Sciencias de Lisboa, t. VIII, p. I, Lisboa, Academia 
das Ciências, 1823, pp. 167-212). Muito raro.

 Ӭ   Inocêncio, v. 14, p. 37; José do Canto, 12

38 cAmÕES (luís de)
OS LUSIADAS de Luiz de Camões.  Edição crítica e annotada em todos os logares duvidosos, 
restituindo, quanto possível, o texto primitivo pela correcção de erros que nunca se tinham 
expungido por Francisco Gomes de Amorim. Lisboa: Imprensa Nacional, 1889. 

2 v.; 235 mm. TIRAGEM ESPECIAL em pergaminho, numerada, da qual o presente exem-
plar é o número 5; exemplar em cadernos guardados em duas caixas com lombada e cantos em 
pele, decoradas com os títulos e casas fechadas a ouro nas lombadas; ex-libris de João Lopes 
Holtreman.

 € 300-500

umA DAS mAIS ImpOrtANtES EDIçÕES crítIcAS publIcADAS Em pOrtugAl DE OS luSíADAS. 
Invulgar.

39 cAmÕES (luís de)
OS LUSIADAS de Luiz de Camões.  Edição crítica e annotada em todos os logares duvidosos, 
restituindo, quanto possível, o texto primitivo pela correcção de erros que nunca se tinham 
expungido por Francisco Gomes de Amorim. Lisboa: Imprensa Nacional, 1889. 

2 v.; 235 mm. Encadernações inteiras de pele da época, decaoradas a seco nas pastas; lombada 
com rótulos e títulos a ouro; apenas ligeiramente aparado à cabeça; conserva as capas de bro-
chura.

 € 30-40

ExEmplAr DA tIrAgEm NOrmAl.

40 cAmÕES (luís de)
OS LUSÍADAS.  Edição Nacional. Lisboa: Imprensa Nacional de Lisboa, 1931. 
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cclxiv, 376 pp.: il.; 165 mm. Encadernação com lombada e cantos em pele; rótulos com títulos a 
ouro e casas fechadas a ouro na lombada; apenas ligeiramente aparado à cabeça; corte superior 
das folhas carminado; conserva as capas de brochura; parcialmente por abrir.

 € 15-20

bONItA EDIçãO, cOpIANDO fIElmENtE A EDIçãO prINcEpS DO NOSSO pOEmA mAIOr, DE 
iniciativa de Afonso Lopes Vieira com um prefácio de Carolina Michaelis de Vasconcelos. Ilustrado em 
separado. Invulgar.

41 cApmANY Y DE mONpAlAu (Antonio de), ed.
CODIGO de las Costumbres Maritimas de Barcelona, hasta aqui vulgarmente llamado Libro del 
Cosulado.  Nuevamente traducido al Castellano con el texto lemosin restituido á su original 
integridad y pureza; é ilustrado con varios apéndices, glosarios, y observaciones históricas. Ma-
drid: en la Imprenta de Don Antonio de Sancha, 1791. 

A-K4, L1, A-Z4, Aa-Zz4; LXXXII, [2], 368 pp.; 275 mm.  Exemplar com a folha de dedicatória 
proveniente de outro exemplar e colocada antes do anterrosto; encadernação inteira de pele da 
época, cansada; corte das folhas carminado; alguma acidez.

 € 120-150

lote 38
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umA DAS mAIS ImpOrtANtES EDIçÕES DA fAmOSA cOmpIlAçãO DE NOrmAS E cóDIgOS quE 
regularam a circulação e comércio marítimo no Mediterrâneo, editada e traduzida por Antonio de 
Capmany à qual juntou o seu importantíssimo estudo sobre o texto original. A sua introdução, publicada 
com o título ‘Discurso del Editor’ é a primeira abordagem relevante ao estudo externo do código e o 
primeiro trabalho publicado sobre o tema que reflecte a nova orientação crítica e erudita dos estudos 
históricos em Espanha do século XVIII. A obra de Capmany abriu o caminho para todos os estudos que 
se lhe seguiram quer de autores espanhóis, quer de autores estrangeiros.

O “Lliber del Consolat de Mar” foi de extraordinária importância para as actividades comerciais 
espanholas durante vários séculos, pois era este instrumento que regulava todo o comércio marítimo, 
incluindo com a América Latina. De origem mediterrânea, os Consulados do Mar surgiram no se-
guimento do crescimento do comércio marítimo nos finais do século XIII e, principalmente, XIV. O 
primeiro Consulado de Mar espanhol surge no ano de 1283 por iniciativa de Pedro III de Aragão que 
logo ordenou que se aplicassem os usos e costumes marítimos de Barcelona e que ainda não haviam sido 
codificados. Surgiu assim o “Lliber del Consolat de Mar” que serviu de código para todo o comércio do 
mediterrâneo até ao aparecimento da “Ordennace de la Marine” em 1681.

 Ӭ   Salvá, 3644

lote 43
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42 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 inteiras de pele da época, cansadas; ligeira acidez; aparado.
 € 80-120

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

43 mANuScrItO. 1455
CARTA de Compra.  

1 ff. em pergaminho; 305x430 mm.
 € 200-300

cArtA DE cOmprA quE fEz álvArO gONçAlvES NA ErA DE 1455 A AlDONçA AfONSO DO cASAl 
de Rola, julgado de Cabeceiras de Basto, termo de Guimarães pela quantia de dez dobras e dez libras 
de prata.

44 cAYluS (Anne claude philipe, conde de)
NUMISMATA Aurea Imperatorum Romanorum e Cimelio Regis Christianissimi.  s.l.: s.n., [c. 
1760]. 

front., retrato, 67 grav.: il.; 360 mm. Encadernação com lombada e cantos em chagrin, cansada; 
boas margens.

 € 80-120

Album DE grAvurAS rEprODuzINDO A cOlEcçãO DE NumISmátIcA DO cONDE DE cAYluS 
(1692-1765). Arqueólogo amador, artista e militar, esteve nas campanhas do seu país entre 1709 e 1714, 
tendo depois viajado pela Europa dedicando-se ao estudo da história da arte e da arqueologia. Raro.

45 CEREMONIAL Monastico reformado da Congregação de S. Bento de Portugal.  Lisboa: Na Im-
pressão Regia, 1820. 

XII, 542, VIII pp.; 295 mm. Encadernação inteira de pele da época, um pouco cansada; man-
chas; corte das folhas carminado.

 € 60-80

EDIçãO DO cErEmONIAl DA cONgrEgAçãO DE S. bENtO Em pOrtugAl ApóS A IDENtIfIcAçãO 
de problemas pelo Capítulo Geral que decorreu no mosteiro de Tibães em 1786. Neste, considerou-se 
“a notória confusão e falta de methodo” do ceremonial, determinando-se dar-lhe “uma nova forma”. 
Finalmente em 1816, o Capítulo Geral determinou a urgente reforma do ceremonial, publicando-se esta 
nova forma. Raro.
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46 chIfflEt ( Jean Jacques)
INSIGNIA Gentilitia Equitum Ordinis Velleris Aurei, Fecialium Verbis Enuntiata. Le Blason des 
Armoiries de tous les Chevaliers de l ’Ordre de la Toison d’Or, depuis la premiere institution, iusques 
à present.  Antuerpiae: Ex Officina Platiniana Balthasaris Moreti, 1632. [32], 232, [12], 16 pp.: il.; 
260 mm. Junto com:

 chIfflEt ( Jules)
BREVIARIUM Historicum Inclyti Ordinis Velleris  Aurei. Antuerpiae: Ex Officina Plantiniana 
Balthasaris Moreti, 1652. xii, 36, [4] pp.; 260 mm. Junto com:

 mAcArIuS ( Johannes)
ABRAXAS Seu Apistopistus; Quae est Antiquaria de Gemmis Basilidianis Disquisitio. Accedit Ab-
raxas Proteus, seu multiformis gemmae basilidianae portentosa varietatas; Exhibita & Commentario 
illustrata à Iohanne Chifletio.  Antuerpiae: Ex Officina Plantiniana Balthasaris Moreti, 1657. [12], 
144, [12] pp., 28 gravuras: il.; 260 mm. Junto com:

 chIfflEt ( Jean Jacques)
DISSERTATIO de Othonibus Aereis. Auctore Henrico Thoma Chifletio, Ioannis Iacobi f. Subiunctus 
est Claudii Chifletti de Antiquo Nimismate Liber Porthumus.  Antuerpiae: Ex Officina Plantinia-
na Balthasaris Moreti, 1656. 86, [2], [60] pp.; 260 mm. 

4 títulos em 1 v.; Encadernação em pergaminho da época com o superlibros a seco da Casa de 
Lafões; ex-libris de Perry Vidal e de António Capucho; carimbo a óleo de posse no frontispício 
do primeiro título; boas margens; ligeira acidez.

 € 400-600

vOlumE quE cOmprEENDE quAtrO títulOS. A prImEIrA DEScrEvE OS brASÕES DOS 
cavaleiros da Ordem do Tosão de Ouro, escrita por Jean Jacques Chifflet (1588-1660), médico da corte 
de Filipe IV em Bruxelas, interessado pela história e que publicou vários textos sobre arqueologia. A 
segunda é uma pequena história da ordem Militar do Tosão de Ouro escrita pelo filho do autor do 
primeiro título. A terceira, outra obra de arqueologia com comentário de Jean Jacques Chifflet e a quarta 
e última uma dissertação sobre medalhas romanas. Muito raros.

47 chOISEul (Duc de)
RELATION du Départ de Louis XVI, le 20 Juin 1791.  Écrite en Aout, dans la prison de la haute 
cour Nationale d’ Orléans. Paris: Baudouin Frères, 1822. 

[4], IV, 238 pp.; 215 mm. Encadernação moderna com lombada em pergaminho; títulos a ouro 
na lombada; nada aprado; conserva as capas de brochura.

 € 20-30

DEScrIçãO DA tENtAtIvA fAlhADA DE fugA DE luíS xvI E DA fAmílIA rEAl, cONhEcIDA 
como Fuga de Varennes, no contexto da Revolução Francesa, escrita a partir das memórias do Duque de 
Choiseul, Claude Antoine Gabriel, que foi um dos seus intervenientes. Raro.

48 CLEOMEDIS Meteora graece et latine.  A Roberto Balforeo ex ms. codice bibliothecae illustris-
simi cardinalis Joyosii multis mendis repurgata, latinè versa, & perpetuo commentario illustrata 
[...]. Burdigale: Apud Simonem Milangium, 1605. 

[20], 285 [aliás 281], [9] pp.; 230 mm. Encadernação inteira de pergaminho da época; corte das 
folhas carminado; fólio I1 com falta de metade do texto; limpo.

 € 100-150
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EDIçãO DA ObrA DE clEOmEDES, AStróNOmO grEgO. DE DAtA INcErtA, A ObrA É um 
tratado de astronomia simples, tendo como um dos principais valores a referência a textos de Posidonius 
que nunca foram encontrados, assim como as suas observações sobre os eclipses lunares, sugerindo que 
a sombra projectada na Lua indicava que a forma da terra fosse redonda, assim como a determinação de 
que muitas estrelas seriam bastantes maiores que o Sol. A obra está publicada em grego e em latim a duas 
colunas. A partir da p. 129, com frontispício próprio vem: “Roberti Balforei Commentarius in Libros 
Duos Cleomedis de Contemplatione Orbium Caelestium”. Raro.

49 cOElhO (fr. Simão)
COMPENDIO DA CHRONICAS DA ORDE DE NOSSA SENHORA DO CARMO 1572.  Pri-
meira parte do Compedio de Chronicas da Ordem da muito bemauenturada sempre virgem 
Maria do monte do Carmo [...] agora nouamete copillada per Frei Simão Coelho [...]. Lisboa: 
Per Antonio Gonçalez, 1572. 

a10, A-E8, F6, G-O8; [20]-220 pp., 1 est.: il.; 270 mm. Bonito exemplar; magnífica encader-
nação moderna inteira de pele grená, ricamente decorada a ouro nas pastas, lombada e seixas; 
corte das folhas carminado; ligeira acidez.

 € 1500-2500

fr. SImãO cOElhO, cArmElItA cAlçADO, NAScEu Em lISbOA Em 1514 E mOrrEu NO cONvENtO 
do Carmo em 1606, estudou Teologia na Universidade de Salamanca e foi prior de vários conventos. 
Pinto Matos afirma: “é livro muito raro e estimado”, José dos Santos “De todas as Crónicas monásticas 
é esta a que mais dificilmente aparece no mercado”. RARÍSSIMO.

 Ӭ   Inocêncio, v.7, p. 275; Samodães, 787; Pinto Matos, p. 162; D. Manuel, 135; não referenciado em Importante 
Biblioteca Particular, Bib. Geral e Travel and Exploration Spain and Portugal

50 [COLAR DA RAÍNHA].  Paris: Sur l’Imprimé de Paris, 1786. 

112, 44, 52, 64, 64, 16 pp.; 195 mm. Encadernação inteira de pele da época; lombada lisa, rica-
mente decorada com rótulo com títulos a ouro e ferros decorativos a ouro; corte das folhas 
pintado; limpo.

 € 50-60

vOlumE cOmpOStO pOr SEIS fOlhEtOS rElAcIONADOS cOm O fAmOSO cASO DO cOlAr DA 
Raínha e que envolveu a raínha Maria Antonieta e a corte de Luís XVI nas vésperas da Revolução 
Francesa. Foram publicados, entre 1785 e 1786, vários folhetos relativos a este caso e que Luís XVI 
fez questão de tornar público envolvendo um total de quinze pessoas. O presente volume contém os 
seguintes títulos: 1. Mémoire pour les Sieurs Vaucher, Horloger, & Loque, Bijoutier, Accusateurs: contre 
le Sieur Bette d’Étienville, & autres Accusés: En présence de M. le Procureur-général. Paris, 1786; 2. 
Mémoire pour le Sieur de Bette d’Étienville, servant de réponse a celui de M. de Fages, Paris, 1786; 3. 
Second Mémoire a Consulter et Consultation, sur la défence a une accusation d’Escroquerie, pour Jean-
Charles-Vincent de Bette d’Etienville [...]. Paris, 1786; 4. Mémoire pour la Dame Jeanne de Saint-Remy 
de Valois, Épouse du Comte de la Motte, inculpée dans l’enlévement d’un Collier de diamans, fait aux 
Joailliers de la Couronne. Paris, 1786; 5. Réponse pour la Comtesse de Valois-la Motte, au Mémoire du 
Comte de Cagliostro. Paris, 1786; 6. Requête a joindre au Mémoire du Comte de Cagliostro. 1786. Raro.

51 cOlEruS ( Jean)
LA VIE de B. de Spinosa.  Tirée de ce fameux philosophe, et du témoignage de plusieurs Per-
sonnes dignes de foi, qui l’ont connu particulièrement. A La Haye: Chez T. Johnson, 1706. 
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A-L8, M6; 188 pp.; 155 mm. Encadernação inteira de pele da época, com tosco restauro sobre-
pondo pele moderna na lombada e cantos; dourado por folhas; pequeno furo de traça marginal 
junto ao festo.

 € 80-100

bIOgrAfIA DO ImpOrtANtE fIlóSOfO JuDEu ESpINOSA. rArO.

52 cOllINS (francis)
VOYAGES to Portugal, Spain, Sicily, Malta, Asia Minor, Egypt, &c. &c. from 1796 to 1801.  With 
an Historical Sketch and Occasional Reflections. London: Printed for Richard Philips by D. 
McMilla, 1809. 

106 pp.; 215 mm. Encadernação com lombada em pele moderna; títulos a ouro na lombada; 
corte superior das folhas carminado; limpo.

 € 80-120

SEguNDA EDIçãO. DEScrIçãO DA vIAgEm pElO mEDItErrâNEO DE frANcIS cOllINS E quE 
apresenta várias partes sobre Portugal, em particular Lisboa e Porto, dando conta dos costumes, comércio, 
topografia, história e religião, bem como dos edifícios mais notáveis. Com um capítulo sobre o terramoto 
de 1755. Raro.

53 cOlONNA (francesco maria pompeo)
LES PRINCIPES de la Nature.  Suivant les opinions des anciens philosophes, avec un abregé de 
leurs sentimens sur la composition des corps: ou l’on fait voir que toutes leurs opinions sur ces 
principes, peuvent se réduire aux deux sectes, des atomistes, et des academiciens. Paris: Chez 
André Cailleau, 1725. 

2 v.; v1: [ ]1,a-d8 alt 4, A-Z8 alt 4, Aa2;[2], XLVIII,284 pp.; v2: [ ]1,A-Z8 alt 4,Aa-Oo8 alt 4; [1], 
448,[2] pp.165mm. Encadernações da época inteiras de pele, cansadas; corte das folhas carmi-
nado; boas margens; ligeira acidez.

 € 200-300

prImEIrA EDIçãO DEStE trAbAlhO DE frANcEScO pOmpEO cOlONNA (1646-1726), AlquImIStA 
italiano que em 1668 se estabeleceu em Paris onde foi fortemente influenciado pelo conde de Boulainviller 
tornando-se seu assistente na prática da ciência oculta. Raro.

54 COMPROMISSO da Caza da Santa Misericordia da Cidade de Goa.  Nova Goa: Na Typ. da Sta. 
C. Misericordia, 1914. 

[4], 80 pp.; 265 mm. Cartonagem editorial com títulos a ouro na pasta anterior; títulos impres-
sos em papel colado à lombada em percalina; limpo.

 € 30-50

NOvA EDIçãO DO cOmprOmISSO DA mISErIcórDIA DA cIDADE DE gOA DE 1633. NãO 
encontrámos qualquer referência a essa edição em nenhuma bibliografia ou catálogos disponíveis, apenas 
existindo uma referência para a edição do Compromisso de 1732 no catálogo ‘Travels and Exploration’ 
(n. 523). Segundo Ferreira Martins, em 1624, por ordem de D. Nuno Alvares Pereira, quis-se reformular 
o compromisso de 1595, mas por razões várias apenas em 1633, praticamente copiando o compromisso da 
misericórdia de Lisboa, era publicado o de 1633. Muito raro.

 Ӭ   cf. MARTINS, José F. Ferreira, História da Misericórdia de Goa, v. 3, pp. 17-46
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55 cOrrEIA (gaspar)
LENDAS da India.  Publicadas de Ordem da Classe de Sciencias Moraes, Politicas e Bellas 
Letras da Academia Real das Sciencias de Lisboa e sob a Direcção de Rodrigo José de Lima 
Felner. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1858-1866. 

8 v.; 290 mm. Encadernações modestas com lombada em percalina e títulos manuscritos na 
lombada; ligeiramente aparado; limpo.

 € 300-500

prImEIrA EDIçãO, DEStA ImpOrtANtíSSImA ObrA cOEvA DOS prImórDIOS DOS 
descobrimentos portugueses. Gaspar Correia foi para a Índia ainda novo em 1512 regressando depois a 
Portugal onde permaneceu até 1529. Regressa ao Oriente em segunda viagem na qual se propôs escrever 
uma história da Índia e da sua conquista, iniciando então uma viagem pelos domínios portugueses para 
aí recolher informações. Faleceu próximo do ano de 1561. Raro e procurado.

56 cOStA ( José Daniel rodrigues da)
CONVERSAÇÃO Nocturna das Esquinas do Rocio de Lisboa.  Lisboa: Na Of. de Simão Thaddeo 
Ferreira, 1812. 

32 pp.; 225 mm. Brochado; capa de papel.
 € 20-30

fOlhEtO rArO DA vAStA ObrA DO AutOr. NAScIDO Em 1757, JOSÉ DANIEl rODrIguES DA 
Costa é natural de Leiria tendo vindo para Lisboa em tenra idade. Não conseguindo obter graus 
académicos superiores por falta de capacidade financeira, foi escrivão de notas em Portalegre, ajudante 
das ordenanças em Alenquer e promovido a Major da Legião nacional do Paço da Raínha. Segundo 
Inocêncio, Rodrigues da Costa era muito dado ao bom humor e todos aplaudiam “os seus chistes e ditos 
naturalmente engraçados e satíricos”. Faleceu em 1832, pouco depois de ter recebido uma pensão anual 
de D. Miguel, de quem era partidário.

 Ӭ   Inocêncio, v.4, p. 304

57 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 marmoreada do s. 
XIX; corte das folhas carminado; assinaturas de posse no frontispício; frontispício espelhado; 
pequeno restauro marginal no primeiro fólio preliminar; ocasionais picos de traça marginais.

 € 40-60

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 
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 
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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 embarca 
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

58 crAmEr (gabriel)
INTRODUCTION a l ’ Analyse des Lignes Courbes Algébriques.  A Geneve: Chez les Freres Cra-
mer & Cl. Philibert, 1750. 

XXIV, 680, xii pp., XXXIII grav., 1 f. desdobrável; il.; 260 mm. Encadernação modesta do s. 
XIX com lombada em pele; limpo e com boas margens.

 € 800-1200

prImEIrA EDIçãO DEStE ImpOrtANtE trAtADO SObrE gEOmEtrIA ANAlítIcA, A mAIS 
completa exposição sobre curvas algébricas do seu tempo, formando o primeiro tratado sobre o tema. 
Ilustrado com trinta e três gravuras desdobráveis. Muito raro.

59 crÉtINEAu-JOlY ( J.)
HISTOIRE Religieuse, Politique et Littéraire de la Compagnie de Jésus.  Composée sur les Docu-
ments Inédits et Authentiques. Ouvrage orné de portraits et de fac-simile. Paris: Paul Mellier, 
1844-1845. 

5 [de 6] v.: il.; 215 mm. Encadernação da época com lombada em pele; títulos a ouro na lom-
bada; ligeiramente aparado; carimbo de posse nos frontispícios. Com falta do último volume.

 € 60-80

ImpOrtANtE hIStórIA DA cOmpANhIA DE JESuS, IluStrADA cOm várIOS rEtrAtOS E fAc-
similes de documentos. Raro.

60 CRONICA Cronica[rum] abbrege et mis p[ar] figures [...].  Paris: François Regnault, [1532]. 

A-O4, AA-GG4, HH2, AAA-FFF4; lxvi, xxx, xxiii, [1] ff.: il.; 245 mm. Encadernação da época 
restaurada, inteira de pele, decorada com um bonito ferro envolvido por tripla cercadura sim-
ples a ouro nas pastas; rótulo com títulos a ouro e casas fechadas a ouro na lombada; dourado 
por folhas; atilhos novos; gravuras com contornos e fundos pintados.

 € 1500-2000

SEguNDA EDIçãO, prImEIrA Em fOrmA DE lIvrO DEStA ObrA rElAtIvA à hIStórIA DO 
mundo desde a criação do mundo bíblica até à época da publicação, à maneira da ‘Crónica de Nuremberg’ 
sobre a história de França, Inglaterra e na região Barbante, hoje parte da Bélgica e Holanda. A ‘Cronica 
Cronicarum’ foi publicada pela primeira vez em 1521 em 32 folhas que podiam ser montadas formando 
um rolo com 11 metros de comprimento. Esta primeira edição é também famosa por ter impressa a que 
é considerada a primeira gravura fidedigna da cidade de Paris, por oposição às vistas imaginárias da 
publicação de Schedel. Esta gravura a madeira é reproduzida nesta edição, além de quase 100 outras 
gravuras e retratos, incluindo vistas de Londres ou Roma e retratos de Henrique VIII, Francisco I, 
Imperador Carlos V e outros soberanos, personagens e cenas da Bíblia, brasões de armas e numerosos 
círculos com informações genealógicas. A presente edição está acrescentada com informações históricas 
referentes ao período de 1521 e 1532. Muito raro.

 Ӭ   Brunet, v.1, 1862
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61 cubErO SEbAStIAN (pedro)
DESCRIPCION General del Mundo y Notables Sucessos que han sucedido en El. Con la armonia 
de sus tiempos, ritos, ceremonias, costumbres, y trages de sus Naciones, y varones ilustres que en èl ha 
havido.  En Valencia: Por Vicente Cabrera, 1697. 

4, A-Z4, Aa-Tt4, Vv3; [16], 342 pp., 1 grav.: il.; 195 mm. Encadernação inteira de pergaminho da 
época; vestígios de atilhos; título manuscrito na lombada; um pouco aparado; marcas de posse 
coevas no frontispício; algumas manchas.

 € 150-200

prImEIrA EDIçãO. O pE. pEDrO SEbAStIAN cubErO, vIAJANtE cÉlEbrE DO SÉculO xvII DE 
família nobre. Iniciou os seus estudos em Zaragoza, no Colégio da Companhia de Jesus, depois em 
Salamanca onde estudou Teologia e, antes de receber o sacramento da Ordem, Jurisprudencia em 
Tarazona. Partiu para Roma onde foi nomeado pregador da Congregação da Propaganda Fide. Em 1671 
a mesma congregação enviou-o como missionário na Ásia e América. Descreve esta primeira viagem na 
sua obra ‘Peregrinación del Mundo’, publicado pela primeira vez em 1682. É depois nomeado pregador 
e confessor dos exércitos do imperador Leopoldo I, tendo assistido às suas vitórias contra os turcos. De 
regresso a Espanha, realizou nova viagem deixando o relato desta viagem na ‘Segunda Peregrinación...”. 
No itinerário das suas viagens passou pela Alemanha, Hungria, Polónia, Rússia, Pérsia, Índia, Goa, 
China e, no seu regresso à Europa, passou pelas Filinas. Desconhece-se o que lhe aconteceu nos últimos 
anos da sua vida.

Esta sua obra é uma descrição do mundo que o Pe. Cubero Sebastian conheceu, contendo capí-
tulos sobre a Ásia, África, Etiópia, América e, claro, Europa. Na segunda parte o autor descreve os cos-
tumes e a história do mundo. Com referências à perda da independência de Portugal, sua restauração e 
viagens de descobrimento. Muito raro.

62 cuNhA ( José Anastacio da)
A VOZ da Razão.  Paris: Na Officina de A. Bobée, 1826. [6], 42 pp.; 105 mm. Junto com:

 SIlvA (António Dinis da cruz e)
O HYSSOPE, Poema Heroi-Comico.  Lisboa: Na Impressão de J.N. Esteves e Filho, 1834. 134 pp.; 
105 mm. 

2 títulos em 1 v. Encadernação da época com lombada e cantos em pele; ferros decorativos a 
ouro na lombada; corte das folhas pintado; aparado.

 € 40-60

vOlumE quE INtEgrA A prImEIrA EDIçãO DO rArO fOlhEtO DE JOSÉ ANAStácIO DA cuNhA 
em que se publicam algumas das suas epístolas que andavam manuscritas até então e uma pequena 
edição de um dos textos mais importantes dos arcadianos.

Segundo Inocêncio, o titulo de José Anastácio da Cunha, foi impresso em Lisboa, mas com a 
indicação de Paris. Foram sucessivamente publicadas novas edições. [cf. Inocêncio, v.4, p. 228]

O texto de Dinis da Cruz e Silva foi originalmente publicado em 1802 após a morte do autor. O 
Hyssope foi escrito no estilo épico de Os Lusíadas, propositadamente escolhido para melhor realçar o 
ridículo. Tem como tema uma questão de cerimonial entre o bispo de Elvas e o deão da respectiva Sé. O 
poema ridiculariza os valores feudais, a mentalidade escolástica, a poesia gongórica, o fausto da aristo-
cracia e os abusos praticados pelo alto clero.

Raro conjunto.
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63 cuNhA ( José Anastacio da)
CARTA Fisico-Mathematica sobre a Theoria da Polvora em Geral e a Determinação do melhor Com-
primento das Peças em Particular.  Publicada pelos Capitaens da 2.ª secção do Exército, José Vic-
torino Damasio, e Diogo Kopke. Porto: Typographia Commercial Portuense, 1838. 

32 pp., 1 est.: il.; 190 mm. Brochado.
 € 15-20

rAríSSImO fOlhEtO DE JOSÉ ANAStáSIO DA cuNhA, ImpOrtANtE mAtEmátIcO pOrtuguêS 
do século XVIII. A obra está precedida por uma biografia do autor e ilustrada com uma estampa.

 Ӭ   Inocêncio, v.4, p. 229

64 cuNhA (rodrigo, D.)
CATALOGO dos Bispos do Porto.  Composto pelo Illustrissimo D. Rodrigo da Cunha: Nesta 
Segunda Impressam Addicionado; e Com Supplementos de Varias Memorias Ecclesiasticas 
das Dioceses, no discurso de onze seculos ilustrado por Antonio Cerqueira Pinto [...] dado ao 
Prelo pelo Padre Antonio da Costa Porto. Porto: Na Officina Prototypa, 1742. 

[18], [66], 321, 346 [aliás 354] pp.; 290 mm. Encadernação inteira de pele da época, um pouco 
cansada; rótulo com títulos a ouro e casas fechadas a ouro na lombada; ligeiramente aparado.

 € 100-150

D.rODrIgO DA cuNhA NAScEu Em lISbOA Em 1577 E fAlEcEu 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”. Este 
seu Catálogo foi publicado originalmente no Porto, por João Rodrigues, 1623. Esta segunda edição foi 
acrescentada por António Cerqueira Pinto.

 Ӭ   Inocêncio, v.7, p. 167

65 curcIO rufO (quinto)
DE FATTI D’Alessandro Magno, Re De Macedoni.  Tradotto per M. Tomaso Porcacchi con al-
cune Annotarioni, dichiarationi, & auvertimenti, & con una lettera d’Alessandro ad Aristotele, 
del fito dell’ India, & con la Tavola copiosissima delle cose notabili. In Vinegia: Appresso Ga-
briel Giolito de Ferrari, 1559. 

*-****8, *****4, A-P8, Q6; [56], 250, [2 br.] pp.; 230 mm. Bom exemplar; limpo; corte das folhas 
carminado; encadernação moderna com lombada e cantos em pele moderna; rótulo com títulos 
a ouro na lombada.

 € 80-100

bONItA EDIçãO DA ObrA DE quINtO crucIO rufO, SENADOr E hIStOrIADOr rOmANO DA 
época do imperador Cláudio, na primeira metade do século I. Esta biografia de Alexandre o Grande, 
foi a sua única obra e da qual apenas se conhecem fragmentos. Narra os factos relativos às campanhas 
de Alexandre contra Dario III, a viagem do rei até ao oriente e a revolta do seu exército. Termina 
com a descrição da morte de Alexandre no último livro. A edição está ornamentada com bonitas letras 
capitulares no início de cada um dos livros. Raro.

66 D.J.m.A.
THEATRO Lamentavel, Scena Funesta: Relaçam Verdadeira do Terremoto do primeiro de Novem-
bro de 1755. Com a noticia do estrago, que cauzou em Lisboa, e sus vizinhanças; reuni do Reyno do 
Algarve, e sustos de todo o Portugal. Cauza natural, e mystica do mesmo.  Coimbra: Na Officina de 
Francisco de Oliveira, 1756. 
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20 pp.; 200 mm. Brochado; desencadernado; limpo.
 € 30-40

prImEIrA EDIçãO DE umA DAS prImEIrAS DEScrIçÕES SObrE O SISmO DE lISbOA. O fOlhEtO 
apresenta uma relação de edifícios destruídos, socorro às vítimas e relatos de várias procissões e 
mortificações, por vezes com penitências duras, para “acalmar a ira divina”, alguns deles fundadores de 
tradições que ainda permanecem. Muito raro.

 Ӭ   Inocêncio, v. 18, p. 255

67 DENINA (charles)
LA CLEF des Langues ou Observations. Sur L’Origine et la Formation des principales langues quón 
parle et qu’on écrit en Europe.  Berlin: Chez Metra, 1804. 

3 v.; XXXVI, 382 pp., [8], XVI, 400 pp., XXXII, 268 pp.; 205 mm. Encadernações inteiras de 
pele da época, ligeiramente cansadas; títulos e ferros a ouro nas lombadas; corte das folhas 
carminado.

 € 30-40

EStuDO curIOSO SObrE AS OrIgENS DAS líNguAS. rArO.

68 DENIS (ferdinand); pINçON (p.) & mArtONNE
NOUVEAU Manuel de Bibliographie Universelle.  Paris: A La Librairie Encyclopédique de Ro-
ret, 1857. 

XII, 706 pp.; 250 mm. Encadernação da época com pastas em pele marmoreada originais, lom-
bada totalmente restaurada um pouco mais tarde; pequenos furos de traça na lombada; acidez.

 € 30-40

DIcIONárIO bIblIOgráfIcO uNIvErSAl, OrgANIzADO pOr tEmátIcAS, cOm um curIOSO E 
interessante Catálogo das Bibliotecas Particulares mais célebres e importantes. Raro.

69 DENucE ( Jean)
MAGELLAN: La Question des Moluques et la Première Circumnavigation du Globe.  [Bruxelles]: 
[Hayez. impr. des Académies Royales], 1910. 

434 pp., 6 mapas em 5 ff.: il.; 290 mm. Encadernação com lombada em tela; rótulos com títulos 
a ouro na lombada, ligeiramente aparado.

 € 20-30

EStuDO SObrE A vIAgEm DE fErNãO DE mAgAlhãES publIcADO NAS mEmórIAS DA AcADÉmIE 
Royale de Belgique, Classe des lettres et des sciences morales et politiques et Classe des beaux-arts, 
segunda série, v. 4. Ilustrado com 6 mapas impressos em 5 fólios, sendo um deles desdobrável.

70 DEScArtES (rené)
LES PRINCIPES de la Philosophie.  Ecrits en Latin, par René Descartes. Et Traduits en Fran-
çois par un de ses Amis. A Rouen: Chez Jean Baptiste Besongne, 1698. 

A-Z, Aa-Dd12, Ee10; [40], 600 pp., tendo intercaladas [12] e [14] relativas aos frontispícios e 
índices das Terceira e Quarta Partes, respectivamente, [1] ff. não numerada: il.; 175 mm. Enca-
dernação inteira de pele não contemporânea; rótulos com títulos a ouro e casas fechadas a ouro 
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na lombada; roda a seco nas seixas; corte das folhas carminado; cortes de traça, na maioria 
marginais, mas afectando o texto nos cadernos L, M e N.

 € 80-120

bOA EDIçãO DOS prINcípIOS DA fIlOSOfIA DE DEScArtES, trADuzIDA pArA frANcêS pElO 
seu grande amigo Claude Picot. Ilustrada no texto com dezenas de gravuras. Raro.

71 ENcADErNAçãO
DIRECTORIUM ad Divinum Officium Recitandum [...].  Olisipone: Ex Typographia Martine-
sia, 1848. 

1 v.165 mm.
 € 30-40

bONItA ENcADErNAçãO Em vEluDO vErmElhO, DEcOrADA A SEcO NAS pAStAS cOm umA 
cercadura de motivos florais tendo ao centro as armas de D. Maria II na pasta anterior e um ferro a seco 
de motivo floral na pasta posterior; lombada cansada.

72 DOCUMENTOS sobre o Tratado de 1750.  Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, 
1938. 

2 v.: il.; 285 mm. Encadernação com lombada em pele moderna; títulos a ouro na lombada; corte 
superior das folhas carminado; conserva as capas de brochura.

 € 80-120

publIcAçãO INtEgrADA NA cOlEcçãO DOS ANAIS DA bIblIOtEcA NAcIONAl DO rIO DE 
Janeiro sobre o importantíssimo tratado entre D. João V e D. Fernando VI de Espanha que determinou 
os limites das respectivas conquistas da América Meridional. Raro.

73 DuclOS (r.)
DICTIONNAIRE Bibliographique, Historique et Critique des Livres Rares, Précieux, Singuliers, 
Curieux, Estimés et Recherchés qui n’ont aucun prix fixe. Tant des Auteurs connus que de ceux qui ne 
le sont pas soit manuscrits, avant & depuis l ’invention de l ’imprimerie; soit imprimés et qui ont paru 
successivement de nos jours, en François, Grec, Latin, Italien, Espagnol, Anglois, &c. Avec leur valeur 
réduite à une juste appréciation, suivant les prix auxquels ils ont été portés dans les ventes publiques, 
depuis la fin du XVII Siècle jusqu’à présent [...].  A Paris: Chez Cailleau et Fils, 1790. 

3 v.; 200 mm. Encadernações uniformes inteiras de pele da época; lombadas decoradas com 
títulos e ferros a ouro; corte das folhas pintado; limpo.

 € 100-150

prImEIrA EDIçãO DA tErcEIrA bIblIOgrAfIA publIcADA Em frANçA, cONtENDO umA lIStA 
de leilões usadas pelo autor para compilar a bibliografia. Raro.

74 DurDENt ( J.r.)
BEAUTÉS de l ’ Histoire du Portugal. Ou Abrégé de l ’histoire de ce pays, depuis l ’antiquité jusqu’à 
nos jours, dans lequel on trouve la description des moeurs et usages de ses habitans, ses découvertes, son 
commerce, ses guerres, et les événemens les plus remarquables qui s’y sont passés à toutes les époques; 
 Ouvrages destiné a l’Instruction et a l’amusement de la jeunesse, et orné de six belles gravures. 
Paris: A La Librairie d’ Éducation d’ Alexis Eymery, 1816. 
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370 pp., 6 gravs: il.; 175 mm. Encadernação da época com lombada e cantos em pele; corte das 
folhas carminado; acidez.

 € 30-40

ObrA curIOSA E rArA SObrE A hIStórIA DE pOrtugAl E OS SEuS EpISóDIOS mAIS mArcANtES. 
Ilustrado com 6 belíssimas gravuras retratando vários episódios da nossa história.

 Ӭ   Duarte Sousa, 244

75 EçA (vicente m.m.c. de Almeida de)
LIÇÕES de História Marítima Geral.  Lisboa: Imprensa Nacional, 1895. 

298 pp.: il.; 255 mm. Encadernação moderna com lombada em pele; títulos a ouro na lombada; 
corte superior das folhas carminado; conserva as capas de brochura; limpo.

 € 15-20

prImEIrA EDIçãO DEStE cONJuNtO DE ArtIgOS DE hIStórIA DA mArINhA, EScrItOS cOm O 
objectivo de formação dos alunos da Escola Naval nos finais do século XIX. A obra conheceu uma 
reedição em 1973, editada em dois volumes.

76 EpItEtO
LE MANUEL d’ Épictete, et les Commentaires de Simplicius.  Traduits en François, avec des Re-
marques par M. Dacier. A Paris: Chez Pissot, 1776. 

2 v.; lxxviii, [2], 424 pp.; lxxviii, [2], 464 pp.; 170 mm. Encadernações inteiras de pele da época, 
um pouco cansadas; títulos e casas fechadas a ouro nas lombadas; corte das folhas pintado; 
limpo.

 € 20-40

EDIçãO frANcESA DO ENquIrIDIO DE EpItEtO cOmpIlADO pElO SEu DIScípulO ArrIANO. 
Invulgar.

77 fErNANDEz DE quIróS (pedro)
HISTORIA del Descubrimiento de las Regiones Austriales.  Hecho por el General Pedro Fernan-
dez de Quirós, publicada por Don Justo Zaragoza. Madrid: Imprenta de Manuel G. Hernan-
dez, 1876-1882. 

3 v.; LXXVI, 402, [10] pp.; XXIV, 428, [4] pp.; [8], 158, [2] pp., 6 mapas: il.; 210 mm. Enca-
dernações uniformes com lombada em pele ligeiramente cansadas; títulos a ouro na lombada; 
possível falta de anterrosto no primeiro volume; ligeiramente aparado; anotações manuscritas 
a carvão do que parece ser a indicação dos fólios do manuscrito; carimbo a óleo marginal num 
fólio de cada volume.

 € 400-600

prImEIrA EDIçãO DE um ImpOrtANtíSSImO mANuScrItO quE DEScrEvE AS DuAS vIAgENS 
de Pedro Fernandez de Queirós. Publicada a partir de dois manuscritos existentes em Espanha, não se 
sabe se a partir das notas do próprio Pedro de Queirós, se ditado por ele próprio. Segundo o editor desta 
primeira edição, foi escrita por Luís Belmonte Bermudez, secretário de Queirós na sua viagem de 1606 
contendo várias passagens que são da sua exclusiva responsabilidade. Pedro Fernandes de Queirós (1563-
1614), natural de Évora, foi um navegador ao serviço da coroa espanhola, conhecido por ter integrado a 
viagem ao Pacífico de Alvaro de Mendaña de Neira e, principalmente, pela chefia da expedição em busca 
da Austrália. A obra relata as duas viagens de exploração de Queirós. Muito raro.

 Ӭ   Palau, 89605; Sabin, 67359
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78 fErrEIrA DE lAcErDA (bernarda)
HESPAÑA Libertada.  En Lisboa: En La Officina de Pedro Craesbeeck & Juan de la Costa, 
1618-1673. 

2 v.; []4, A-Z8; portada, [4], 183, [1 br.] ff.; *2, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Ccc4, Ddd2; [6], 284 pp.; 195 
mm. Encadernações inteiras de pergaminho da época; vestígios de atilhos na segunda parte; 
corte de traça marginais nos cadernos E a G da primeira parte; manchado; frontispício da se-
gunda parte com restauro.

 € 50-80

prImEIrA EDIçãO, muItO rArA, DEStA ObrA DE bErNArDA fErrEIrA DE lAcErDA (1595-1645). 
Natural do Porto, Bernarda de Lacerda cedo se destacou pela sua capacidade e interesse pela aprendizagem, 
tendo estudado várias matérias e aprendendo várias línguas, entre elas o grego, latim, hebraico, espanhol, 
italiano ou alemão, fazendo dela uma das mulheres mais cultas da sua época, chegando a ser convidada 
por Filipe IV para ser mestre dos seus filhos. Sobre esta grande figura, o Pe. Rebelo da Costa refere-se 
à autora como “senhora ilustríssima e por todos os títulos a mais admirável entre as mulheres sábias do 
mundo, que tanto imortalizou a glória e o nome da sua pátria.” (cf. Descrição Topográfica da Cidade do 
Porto, p. 357)

Como escritora, destacou-se pela sua poesia, em particular por ‘Soledades do Buçaco’ e este ‘Hes-
paña Libertada’, um poema épico, publicado em duas partes, a segunda das quais póstuma, em que 
aborda a reconquista cristã da Península Ibérica a partir das Astúrias.

 Ӭ   Inocêncio, v.1, p. 355; Palau, 90241; Brunet, v.2, c.1234

79 fIguEIrEDO ( José Anastácio de)
SYNOPSIS Chronologica de Subsídios ainda os mais raros para a História e Estudo Crítico da Le-
gislação Portugueza.  Mandada publicar pela Academia Real das Sciencias de Lisboa e ordenada 
por Jozé Anastácio de Figueiredo. Lisboa: Na Officina da Academia Real das Ciências, 1790. 

3 v.; 210 mm. Encadernações modernas inteiras de pele; títulos a ouro nas lombadas; ligeira-
mente aparados; cortes de traça e manchas restaurados; volume de aditamentos com mancha 
num fólio afectando o texto.

 € 40-60

prImEIrA EDIçãO DEStA crONOlOgIA DA hIStórIA DA lEgISlAçãO pOrtuguESA NO 
período entre 1143 até 1603. Raro.

 Ӭ   Inocêncio, v.4, p. 233

80 flOrEz (fr. henrique)
CLAVE Geographica para Aprender Geographia los que no tienen Maestro.  Madrid: En la Im-
prenta de la Viuda de Ibarra, 1798. 

[4], VIII, 324 pp., 3 grav.: il.; 150 mm. Encadernação inteira de pele da época;  ligeiramente 
cansada; rótulo com títulos a ouro na lombada; ligeiramente aparado; acidez; gravuras com 
pequenos defeitos nas dobras.

 € 30-40

curIOSO E INtErESSANtE mANuAl DE gEOgrAfIA, ESpÉcIE DE INtrODuçãO gErAl AOS 
conceitos básicos da geografia de então. Com capítulos sobre cartografia, escalas, clima, representações 
em globos, etc. Ilustrado com três gravuras desdobráveis, uma com esferas armilares; a segunda com um 
mapa da Península Ibérica e a última com a representação de um globo terrestre. Invulgar.
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81 flOrEz (fr. henrique)
MEDALLAS de las Colonias, Municipios y Pueblos Antiguos de España. Coleccion de las que se 
hallan en diversos Autores, y de otras nunca publicadas: con explication y dibujo de cada una.  En 
Madrid: En la Oficina de Antonio Marin e de Antonio de Sancha, 1757-1773. 

3 v.: 1.º, ¶-¶¶,A-Z, Aa-Zz, Aaa-Eee4, [16], 408 pp., 1 ret., 1 mapa, 23 gravs; 2.º, []2, Fff-Zzz, 
Aaaa-Qqqq4, Rrrr2, [4], pp. 409-684, 36 gravs. das quais nums de XXIV a LVIII e 1 não nu-
merada; ¶4, ¶¶2, A-Z, Aa-Mm4, Nn2, Rr2, [12], 292, [2] pp., 9 gravs numeradas de LIX a 
LXVII e 8 gravs não numeradas: il.; 270 mm. Exemplar muito bonito, encadernado inteira de 
pele com super-libros a ouro de monograma e inscrição “Lindenber”; rótulo com títulos a ouro 
nas lombadas; corte das folhas carminado; limpo.

 € 500-800

prImEIrA EDIçãO, rArA, DEStA ObrA clASSIfIcADA pOr pAlAu cOmO “bEllA Y buScADA”. 
Trata do estudo da numismática antiga espanhola, possuindo reprodução de todas as moedas cunhadas 
em Espanha desde os Iberos até aos Visigodos, detendo-se com maior atenção, pela abundância de peças 
observadas, nas moedas romanas.

82 fOY-vAIllANt ( Jean)
NUMISMATA Imperatorum Romanorum Praestantiora a Julio Caesare ad Postumum et Tyrannos. 
 Lutetiae Parisiorum: Sumptibus Joannis Jombert, 1692. 

2 partes em 1 vol.; [12], 256, [16] pp.; [6], 398, [32] pp.: il.; 245 mm. Encadernação inteira de pele 
da época, um pouco cansada; ligeiramente aparado; pequenos cortes de traça nos primeiros 
fólios; boas margens.

 € 100-120

bOA EDIçãO DA mAIS cÉlEbrE ObrA DO AutOr Em quE DEScrEvE AS mAIS bElAS E 
importantes peças numismáticas do Império Romano. Profusamente ilustrado com gravuras abertas a 
buril no texto, reproduzindo as moedas descritas.

83 frANKlIN (benjamin)
EXPÉRIENCES et Observations sur l ’Électricité faites a Philadelphie en Amérique.  Traduites de 
l’Anglois. A Paris: Chez Durand, 1752. 

a8, b4, a-e8, A-Q8; 24, lxx, [10], 222, [2 br.], [30], [2 br.] pp., 1 grav.: il.; 170 mm. Encadernação 
inteira de pele da época decorada nas pastas com cercadura de duplo filete a seco e na lombada 
com rótulo com títulos a ouro; corte das folhas pintado; pequena marca de posse no frontispí-
cio; limpo.

 € 100-120

prImEIrA EDIçãO frANcESA, trADuzIDA pOr frANçOIS thOmAS DAlIbArD (1709-1799), A 
partir da edição original impressa em Londres um ano antes. Franklin deixou um importante legado no 
estudo da electricidade e o seu uso pela humanidade. A partir das experiências conduzidas por Franklin 
e descritas nesta obra, conseguiu provar a existência das cargas negativa e positiva, assim como o conceito 
de condutores e não condutores. Segundo alguns este seu trabalho levou à invenção do pára-raios. Muito 
raro.

84 frAzEr (Augustus Simon)
LETTERS [...] in the Army under the Duke of Wellington written during the Peninsular and Wa-
terloo Campaigns.  Edited by major General Edward Sabine. London: Longman Brown Green 
Longmans & Roberts, 1859. 
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retrato, xx, 610 pp., 2 mapas: il; 220 mm. Bom exemplar; encadernação com lombada e cantos 
em pele da época; corte das folhas pintado com o mesmo motivo das folhas de guarda; limpo.

 € 300-400

publIcAçãO DE um cONJuNtO DE cArtAS ENvIADAS pElO cOrONEl frAzEr, quE SErvIu NAS 
campanhas da guerra da Península e na Batalha de Waterloo o Duque de Wellington. Ilustrado com dois 
mapas, um deles desdobrável. Muito raro.

85 frEIrE ( José Joaquim)
PROJECTO para a Abolição do Tráfico da Escravatura.  Lisboa: Na Typ. de José Baptista Mo-
rando, 1840. 

18 pp.; 190 mm. Brochado; capa em papel decorado da época; aparado por vezes afectando os 
números de página.

 € 30-40

curIOSO fOlhEtO SObrE A EScrAvAturA NO brASIl E NA cOStA AfrIcANA. A ObrA fOI 
escrita por José Joaquim Freire (1760-1847), um engenheiro militar e excelente desenhador que integrou, 
entre outras, a expedição de Alexandre Rodrigues Ferreira também conhecida por ‘Viagem Filosófica’, 
tendo sido responsável pelos desenhos hoje reunidos na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro que 
documentam as actividades artesanais da população, espécimes de fauna e flora, vistas de cidades e vilas, 
construções, embarcações, etc, experiência a que alude na ‘Advertência’. Acabou por ingressar na carreira 
militar, trabalhando activamente na produção cartográfica e participando na revolução Liberal.

O folheto é publicado no contexto da pressão para a libertação total dos escravos pela comuni-
dade internacional, nomeadamente pelos Ingleses e que se veio a concretizar em 1854. Muito raro.

86 gAlIlEu gAlIlEI
OPERE di Galileo Galilei.  Milano: Per Nicolo Bettoni, 1832. 

2 v.; 245 mm. Encadernações com lombada em pele da época; ligeiramente aparado; acidez.
 € 30-50

EStImADA EDIçãO DAS ObrAS cOmplEtAS DE gAlIlEu cuJA prImEIrA vErSãO INtEgrAl É DE 
1718. Invulgar.

87 mANuScrItO. c. 1716-1719
[GAZETAS Jocozas] . s.l.: s.n., [c. 1716-1719]. 

[147] ff.; 215 mm. Letra bastante legível; encadernação da época inteira de pele, cansada; man-
chas de humidade; cortes de traça junto ao festo não afectando o texto; assinatura de posse da 
época de António Lobato de Souza e Silva.

 € 100-150

curIOSíSSImO mANuScrItO DO SÉculO xvIII, NãO ASSINADO, cOmpOStO pOr várIOS tExtOS 
em forma de “Gazeta”, apresentando notícias jocosas e de sátira política e social aparentemente a partir 
de acontecimentos da época. As incoerências na numeração, datação e ordem das várias “Gazetas” 
apresentadas no códice - por exemplo, o texto da “Gazeta de Lisboa” que se apresenta com a indicação de 
“Num.4” aparece primeiro que o “Num.1”, não existindo os números 2 e 3 - parecem indicar que se trata 
de uma colecção de manuscritos escritos em forma de folheto depois compilados no presente códice.

Há a registar os seguintes títulos: 1. Gazeta da Ribeyra de Lisboa; 2. Gazeta de Lisboa, datados 
de 3 de Outubro de 1716 e de 12 de Setembro de 1716; 3. Gazeta do Castelo de Lisboa, datado de 3 de 
Outubro de 1716; 4. Gazeta da Cadeya da Corte do Limoeiro desta Cidade de Lixboa, datado de 16 de 
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Julho de 1716; 5. Gazeta do Estado e Processo desta Villa de Viana, datado de “Sábado tantos do tal de 
1716”; 6. Gazeta de Leiria datado de 18 de Fevereiro de 1719; 7, Gazeta de Santarém, datados de 10 de 
Março, sem indicação de ano, 13 de Junho de 1716, 20 de Junho de 1716, 30 de Julho, sem indicação de ano, 
24 de Outubro de 1716, 20 de Outubro de 1718; 8. Gazeta de Coimbra, datados de 18 de Janeiro de 1716, 
13 de Agosto de 1716 e 19 de Setembro de 1718; 9. Gazeta Escolástica datado de 13 de Novembro de 1719 
e, finalmente, 10. Gazeta das Prodigiozas Appariçoens e Sucessos Espantosos jamais nunca vistos, nem 
Representados no Reyno de Portugal, 1716.

A grande maioria dos folhetos possui uma indicação de pé de imprensa, também ela de carácter 
jocozo como ‘à custa de Christovão de Sande Pregador Geral das Tavernas da Corte’, ‘Na Officina das 
Obras Estarambolicas’, ‘ Na Officina da Caza dos Bicos, Impressão do Real Estafeta’ ou ‘Na Officina de 
quem quer que seja, Impressor de sy mesmo’, entre outras.

88 góIS (Damião de)
FIDES, Religio, Mores que Aethipum Sub Imperio Pretiosi Ioannis (quem vulgo Presbyterum Ion-
annem vocant) degentium.  Una cu[m] enarratione confoederationis ac amicitie inter ipsos Ae-
thiopum Imperatores, & Reges Lusitaniae initae, Damiano a Goes Equite Lusitano autore 
ac interprete. Aliquot item Epistolae ipsi operi insertae, ac lectu dignissimae Helenae auiae 
Davidis Preciosi Ioannis, ac ipsius etiam Davidis, ad Pontificem Romanum, & Emanuelem, ac 
Ioannem Lusitanie Reges, eodem Damiano a Goes, ac Paulo Iouio interpretibus. Deploratio 
Lappianae gentis, ipso etiam Damiano a Goes autore. Lovanii: Ex officina Rurgeri Rescii, 1540. 

A-N4; [52] ff.; 220 mm. Bonito exemplar; limpo e com boas margens; encadernação inteira de 
pergaminho da época, restaurada; atilhos recentes; ligeira acidez.

 € 8000-10000

prImEIrA EDIçãO, rAríSSImA DE umA DAS mAIS ImpOrtANtES ObrAS DE DAmIãO DE góIS, A 
derradeira obra que versa sobre o seu interesse pelas terras do famoso Preste João das Índias. Publicada 
oito anos após a ‘Legatio magni Indorum imperatoris Presbyteri Ioannis ad Emanuelem Lusitaniae 
regem’, a ‘Fides...’ teve um profundo impacto na Europa de quinhentos, tendo conhecido entre 1540 e 
1604 uma vasta audiência.

A obra abre com uma dedicatória ao Papa Paulo III e uma introdução histórica abordando 
sumariamente a expansão portuguesa no oriente e os primeiros contactos com a Etiópia. De seguida 
publicam-se cinco cartas de governantes etíopes que haviam sido trazidas pelo Pe. Francisco Alvares em 
1527, expressando a admiração dos Etíopes pela nação portuguesa e o desejo de combater os muçulmanos 
e expandir o cristianismo na região do Mar Vermelho. Depois destas cartas, Damião de Góis publicada 
um tratado sobre a “fé e religião dos Etíopes” escrito por Sagga Za’ab, na qual o clérigo responde às reser-
vas na corte portuguesa sobre a fidelidade da religião Etíope que alguns clérigos portugueses achavam 
demasiado próxima do Islão. Finalmente, a obra termina com um texto a favor do povo Sami e que é uma 
versão aumentada de outro texto já publicado no ‘Legatio...’.

Pelas importantes informações publicadas, esta obra de Damião de Góis, em conjunto com o tex-
to do Pe. Francisco Alvares, ‘Verdadeira Informação sobre as Terras do Preste João das Índias’ publicado 
em Lisboa no mesmo ano, é o texto do século XVI mais importante sobre aquela região africana. Em 
virtude da inclusão do tratado de Sagga Za’ab, a obra foi proibida de circular em Portugal pela inquisição.

 Ӭ   Barbosa, v.1, p. 619 [não refere a primeira edição]; Leite de Faria, 7; Sabin, 27688 [descrição da segunda 
edição]; Christian-Muslim Relations, v.6, p. 336

89 gOlDSmIth (lewis)
HISTORIA Secreta do Gabinete de Napoleão Bonaparte.  Traduzida em Portuguez por * *. Lon-
dres: H. Bryer, 1811. 
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xvi, 430 pp.; 210 mm. Encadernação inteira de pele marmoreada da época, cansada; rótulo com 
título a ouro na lombada; ligeiramente aparado; acidez; frontispício com restauros, espelhado.

 € 30-40

trADuçãO pOrtuguESA DEStA ObrA cláSSIcA SObrE NApOlEãO. SEguNDO INOcêNcIO, A 
obra foi traduzida por Bernardo José de Abrantes e Castro. Raro.

 Ӭ   Inocêncio, v.8, p. 394

90 GRAMMATICA Hollandeza. Ou Arte Compendiosa para hum Portuguez aprender a Lingua Hol-
landeza. Com huma Nomenclatura copiosa, varios Dialogos, & huma Collecção dos mais selectos 
Proverbios de ambas as linguas; muyto necessario para todos os Mercadores, & Negoceantes, aprender, 
ou galar a linguagem sem Mestre.  Composto pello Mestre F.D.B.. Amsterdam: Gedrukt voor 
Reekening, 1765. 

[8], 128 pp.; 155 mm. Encadernação inteira de pele marmoreada da época; ferros de motivos 
florais na lombada; corte das folhas carminado; ligeiramente aparado.

 € 15-20

curIOSA grAmátIcA pArA A AprENDIzAgEm DA líNguA hOlANDESA. DE AcOrDO cOm 
Inocêncio, foi publicada uma gramática com um título semelhante pelo Pe. Carlos Folqman em 1742 
e que depois se reimprimiu em 1804. Esta, apresenta as iniciais do autor F.D.B., indicando ser de autor 
diverso. Invulgar.

91 grOgNArD (p.)
LA COURONNE du Portugal. Ou la Parfaite Connoissance de ses Royaumes, Conquétes, Loix, 
Maximes, Interets, Etat presant, &c. Avec un abregé de son Histoire, & un traité curieux de la 
Marine: du Change de Portugal, & du Mariage de S.A.R. Le tout recüeilli en abregé pour servir d’ 
instruction à ceux qui auront l ’honneur d’étre à son service.  A Turin: Chez Barthelemy Zappate, 
1682. 

¶6, A-D12, E-R6, S4; [12], 254, [2 br.], [4] pp.; 145 mm. Encadernação inteira de pergaminho 
da época; título manuscrito na lombada; acidez; pequenos restauros; alguns cortes de traça nos 
primeiros e últimos fólios.

 € 100-120

ObrA muItO rArA SObrE pOrtugAl, DEScrEvENDO O rEINO, A SuA hIStórIA, pOcESSÕES 
ultramarinas, etc. Na segunda parte com capítulos interessantes sobre marinharia, cartas de navegação e 
modos de marcar pontos e outro sobre famílias ilustres portuguesas.

92 guImArãES (luís, filho)
IDYLIOS Chinezes.  Lisboa: Livraria de António Maria Pereira, 1897. 

[8], 82, [2] pp.; 235 mm. Exemplar da tiragem de dois exemplares em papel Japão; brochado; 
dedicatória do autor.

 € 50-80

prImEIrA EDIçãO. luíS guImArãES fIlhO (1878-1940) fOI um DIplOmAtA, pOEtA E crONIStA 
brasileiro, membro da Academia Brasileira de Letras, da Academia das Ciências de Lisboa e da Real 
Academia Espanhola. Estudou na Universidade de Coimbra, tendo recebido o grau de bacharel em 
Filosofia em 1895, seguindo o seu pai, ingressou na carreira diplomática tendo estado no México, Buenos 
Aires, Tóquio, Pequim, Havana e Berna. Promovido a embaixador, ocupou o posto em Madrid e no 
Vaticano.
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Esta primeira edição foi publicada numa tiragem de apenas 13 exemplares numerados e rubri-
cados, dos quais três em papel China, dois em papel Japão, dois em papel Whatman, quatro em papel 
Ingres e dois em papel Itália. Muito raro.

93 mANuScrItO. 1794. hErmAND (m. d’)
PRÉCIS de l ’ Histoire, de la Topographie, de la Religion, de la Législation, des Forces de Terre et de 
Mer, des Finances & du Commerce, des Moeurs, des Sciences et des Arts du Portugal.  Par M. d’ Her-
mand, Vice Consul chargé cy devant par intérin des affaires du Consulat Général de France en 
Portugal. Cette Premiere partie a été envoyée au Maréchal de Castries le 28 febvrier 1784 [ Juin 
1784]. S.l.: s.n., 1784. 

Manuscrito sobre papel; 430 pp., numeração manuscrita seguida, sem erros; 310 mm. Enca-
dernação com lombada em pele da época; manuscrito em letra bastante legível; ligeira acidez.

 € 300-400
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INtErESSANtE mANuScrItO quE DEScrEvE pOrtugAl cOm DEtAlhE NO fINAl DO SÉculO 
XVIII. Escrito pelo Vice Consul Emmanuel Louis Joseph d’ Hermand de Clery cerca de 1783, depois 
da sua nomeação para as Ilhas Canárias, está dividido em sete partes como se segue: 1. História. Com 
três capítulos, o primeiro sobre as origens do reino de Portugal e pequenas biografias dos nossos reis 
até D. José I, o segundo inteiramente dedicado à história dos Descobrimentos portugueses e um 
terceiro exclusivamente ocupado com a biografia e impressões sobre o Marquês de Pombal. 2. Geografia 
(topographie) onde se faz a descrição sumária da geografia de várias cidades e vilas portuguesas no 
continente (cap. I), ultramar e ilhas (cap. II) e exclusivamente sobre Lisboa (cap. III). 3. Religião. Parte 
onde se descreve o estado geral da religião em Portugal, nomeadamente as suas ordens militares (cap. 
II) e religiosas (cap. III) encontrando-se neste último duas partes mais extensas sobre a Companhia 
de Jesus e as acções do Marquês de Pombal em relação aos Jesuítas, Inquisição (cap. IV), organização 
e estado da Igreja Secular (cap. V), confrarias (cap. VI) e finalmente a descrição das mais importantes 
Igrejas, com destaque para a Sé e Patriarcal de Lisboa e Mafra. 4. Legislação. 5. Exército e Marinha de 
Guerra. 6. Marinha Mercante, onde se faz também a apreciação da economia do país e a descrição das 
principais relações comerciais com o estrangeiro. 7. Costumes e Cultura, última parte do volume em que 
se descrevem os usos e costumes mais importantes dos portugueses, ensino, universidades, literatura e 
ciência.

Não conseguimos apurar se a obra chegou a ser publicada. No entanto, de acordo com a inscrição 
manuscrita no primeiro fólio, a obra foi enviada para o Marechal de Castries, na época Ministro da 
Marinha francês, pelo que é mais do que provável a existência de cópia nos arquivos franceses. Por outro 
lado, numa das biografias consultadas são referidas memórias de Hermand de Clery quer para Portugal, 
quer para as Canárias, onde serviu depois de Portugal. Quer tenha sido ou não publicada, esta é, com 
toda a certeza, uma cópia da época, contendo algumas emendas, mas num estado que se pode considerar 
final do texto.

Emmanuel Louis Joseph d’ Hermand de Clery nasceu em Paris em 1755. Entra para consulado 
em 1775 e logo por decreto de 22 de Dezembro de 1776 é nomeado vice-consul em Lisboa. Apesar das 
recomendações do então consul para o consulado geral na nossa cidade em 1780, e ainda que dominasse 
as línguas inglesa, espanhola e portuguesa, tal cargo foi-lhe recusado devido à sua juventude.

Regressou a França em 1783, altura em que redige este seu texto sobre Portugal, e logo depois 
é nomeado consul geral nas ilhas Canárias em 1784, encarregue da destituição de Pierre Lecomte por 
fraude. Em 1786 é designado consul da Corunha e em 1792 de Lisboa. Assumiu durante a república vários 
outros cargos tendo ainda exercido o cargo de Inspector Geral do Comércio Exterior e dos Consulados 
por Luís XVIII em 1815 depois da segunda restauração.

 Ӭ   MÉZIN, Anne, Les consuls de France au siècle des lumières (1715-1792), Paris, 1998, pp. 349-350

94 HISTORIA Verdadeira da Princeza Magalona, Filha d’ El-Rey de Napoles, e do Nobre, e Valoroso 
Cavalheiro Pierres Pedro de Provença. E dos muitos trabalhos, e adversidades, que passárão, sendo 
sempre constantes na Fé, e virtude, e como depois reinárão e acabárão a sua vida virtuosamente no 
serviço de Deos.  Porto: Na Officina de Antonio Alvarez Ribeiro, 1793. 

40 pp.; 205 mm. Broachado, desencadernado; assinaturas de posse no frontispício; ligeira acidez.
 € 20-30

EDIçãO pOrtuguESA DEStA ObrA pOpulAr ANtIgA quE cONtA O ENAmOrAmENtO DE 
Pedro, herdeiro do conde da Provença, por Magalona, filha do rei de Nápoles que, através de numerosas 
aventuras acaba por a desposar. Segundo Inocêncio, citando V. Leclerc, esta obra foi composta por 
Bernard de Triviez, tendo sido escrita no s. XIV. Foram publicadas várias edições, sendo a primeira, ou 
uma das primeiras em 1493. Desconhecemos quem tenha sido o tradutor para português. Inocêncio cita 
uma edição de 1789, informando que outras viu anteriores e posteriores a essa. Raro.

 Ӭ   Inocêncio, v.3, p. 196, v. 10, p. 31
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 Ӭ Lindíssimo Livro de Horas
95 [HORAE BEATAE MARIAE VIRGINIS].  
s.l.: s.n., s.d. [s.XV?]. 

[134] ff.; pergaminho; impresso a negro, letras a ver-
melho manuscritas; 5 iluminuras de página inteira; 7 
ff. com margens iluminadas; 175 mm. Encadernação 
inteira de pele do s. XIX, cansada, em especial na 
lombada; fólios de texto em bom estado, iluminuras 
com brilho e sem defeitos e maior; corte das folhas 
carminado.

€ 15000-20000

lINDíSSImO lIvrO DE hOrAS. publIcADO SEm lugAr 
ou data, nem qualquer indicação de impressor, é possível 
verificar que foi impresso e iluminado para uso em região 
francesa uma vez que as rúbricas - notas impressas dando 
indicação ao suplicante de como rezar partes específicas 
das horas canónicas - estão em língua francesa, sendo 
por isso também provável que tenha saído de uma oficina 
daquela região.

Os livros de horas da Virgem são uma sequência 
de orações dirigidas à Mãe de Deus para serem recitadas 
ao longo do dia a fim de que o fiel santifique-o, hora a 
hora, contendo também outras orações que ajudavam nas 
necessidades espirituais dos homens e mulheres da época 
medieval e da Renascença, sendo esse o exemplo dos sal-
mos penitenciais ou do ofício dos mortos, os primeiros 

para ajudar o fiel a afastar-se dos sete pecados mortais, o segundo para rezar pelas almas do purgatório, 
normalmente familiares e amigos já falecidos.

Os Livros de Horas impressos foram das obras mais produzidas pelos impressores e editores 
franceses durante a Renascença, tendo saído dos prelos inúmeras edições entre 1488 e 1568. A nova téc-
nica de impressão, permitiu que o Livro de Horas chegasse a um público mais alargado. Apesar de alguns 
dos exemplares impressos se mantivessem no seu estado original, preto, impresso em papel e com capitais 
manuscritas e linhas de guia manuscritas, alguns foram ricamente iluminados por artistas e impressos em 
pergaminho para se aproximarem em aparência às versões manuscritas. Estes artistas eram muitas vezes 
iluminadores tradicionais, alterando as gravuras impressas consideravelmente, ou até sobrepondo-as to-
talmente com uma nova imagem, tornando difícil distinguir as ilustrações daquelas que se encontram em 
manuscritos. Adicionalmente, acrescentavam-se por vezes as marcas ou brasões de armas dos clientes. 
Desta forma, ainda que impressos, cada exemplar é único, variando muito na coloração, nos pequenos 
detalhes e até, em alguns casos mais raros, nas ilustrações.

Num total de 134 fólios, este Livro de Horas possui um total de cinco iluminuras de página in-
teira, sete fólios com margens iluminadas com motivos florais, além das habituais letras capitais, neste 
caso em três dimensões diferentes. Além disso, o texto a vermelho é manuscrito. O presente exemplar 
está organizado da seguinte forma: f.1 e 2, manuscritos da época com orações em latim; f.3, calendário; 
f.15, Evangelho de S. Lucas; f. 16v., Evangelho de S. Marcos; f. 17v, Evangelho de S. Mateus; f. 18v, Oratio 
Beatae Mariae Virginis; f. 26, iluminura de página inteira da Anunciação; f. 41, Laudes, iluminado nas 
margens; f. 50, iluminura de página inteira do Nascimento de Jesus; f. 53v, 58, 60v e 66, iluminuras nas 
margens; f. 75 com parte final manuscrita com oração “Salve Regina”; f. 76, iluminura de página inteira; 
f. 85v, inicio da Ladaínha; f. 94v, iluminura de página inteira, Calvário; f. 97v, iluminura de página inteira, 
Descida do Espírito Santo (Pentecostes); f. 126 e 131 iluminuras nas margens; f. 134 manuscrito com a 
oração Stabat Mater Dolorosa.



54

96 hOStE (paul)
L’ART des Armées Navales ou Traité des Évolutions Navales / Théorie de la Construction des Vais-
seaux.  A Lyon: Chez Anisson & Posuel, 1697. 

2 partes: [14], 424 pp., 133 [de 134] grav.; [8], 172 pp., 11 [3 originais, 8 facsimiladas] grav.: il.; 380 
mm. Com falta da gravuras 132 do primeiro tratado; duas primeiras gravuras do primeiro tra-
tado bastante aparadas, mas sem perdas de impressão, coladas em folha dupla; segundo tratado 
com apenas 3 das 11 gravuras originais, encontrando-se as restantes facsimiladas; gravuras origi-
nais com restauros e manchas. Gravuras do primeiro tratado coloridas. Encadernação inteira de 
pele moderna; rótulos com títulos e casas fechadas a ouro na lombada; manchas de humidade.

 € 300-400

prImEIrA EDIçãO DO prImEIrO grANDE trAbAlhO SObrE táctIcA NAvAl. DIvIDIDO Em 
duas partes, a primeira refere-se à táctica do combate naval, ilustrado com um total de 134 gravuras (o 
presente exemplar tem 133), sendo uma delas de bandeiras e as restantes com representações de situações 
de combate. A segunda parte, mais pequena, trata da construção de navios. Muito raro.

97 ICONOGRAPHIE des Contemporains depuis 1789 jusqu’à 1829.  Paris: Delpech, 1833. 

3 v.; num total de 316 litografias a preto: il.; 285 mm. Encadernações com lombada e cantos em 
pele moderna; último volume sem frontispício ou qualquer folha de texto que desconhecemos 
se foi publicado; acidez e algumas manchas.

 € 150-200

INtErESSANtE cOlEcçãO cONtENDO OS rEtrAtOS lItOgrAfADOS DAS mAIS ImpOrtANtES 
personalidades francesas da política, letras, artes, ciências, etc. Cada uma das litografias tem o facsimile 
da assinatura do retratado. Desconhecemos se foram publicadas mais litografias. Raro.

 Ӭ Album de Desenhos Originais
98 [ITÁLIA. Album de Desenhos].  s.l.: s.n., s.d. [s. XIX]. 

36 desenhos, três dos quais esboços inacabados ainda a carvão, restantes delineados a tinta da 
china; 110x130 mm. Encadernação com lombada e cantos em pele da época, sem decoração; 
limpo.

 € 150-200

curIOSíSSImO Albúm DE DESENhOS OrIgINAIS DE umA vIAgEm A ItálIA, prOvAvElmENtE 
no século XIX, apresentando um conjunto de vistas e edifícios italianos. Pelas legendas manuscritas 
trata-se, de certeza, de um autor de língua inglesa. Em letra moderna está a indicação a carvão do nome 
de George Vivian, mas foi-nos impossível determinar a sua autoria pois não conseguimos reconhecer 
qualquer assinatura ou outro indicador que confirmasse tal atribuição, excepto a provável coincidência 
cronológica. É, no entanto, um bonito álbum. Com vistas das cidades de Veneza, Verona, Padua, Bataglia, 
Ferrara, Verceli, Turim, além de outros locais não identificados.

99 JOSEfO (flávio)
[DE LA GUERRA Judaica con los libros contra Appion]. T rad. Alonso Fernández de Palencia. 
Sevilla: Meinardus Ungut & Stanislaus Polonus, 1492, 27 de Março. 

a7, b-y8, z9; [186] ff.; 300 mm. Encadernação século XIX com lombada e cantos em marroquim; 
títulos a ouro e casas fechadas com ferros de motivos florais na lombada; corte superior dou-
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rado por folhas; ocasionais furos de traça; corte de traça nos cadernos y e z, afectando muito 
ligeiramente o texto; limpo; excelente exemplar.

 € 3000-4500

rAríSSImO INcuNábulO, trADuçãO pArA cAStElhANO DA ObrA cláSSIcA DE flávIO JOSEfO, 
historiador judeu do século I, que desde muito jovem se notabilizou como fariseu. 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. 

A tradução é da responsabilidade de Alfonso de Palência, discípulo do humanista grego Juan de 
Trebisonda, cronista e secretário de cartas latinas de Henrique IV em 1456 e em 1490, por mandado da 
Isabel, a Católica, termina o primeiro dicionário latino-castelhano completando os trabalhos já realiza-
dos por António de Nebrija.

O incunábulo, cujo primeiro fólio é, segundo várias fontes, branco, começa de imediato no fólio 
a2, com texto impresso a vermelho do seguinte modo: Prologo dirigido ala muy alta e muy poderosa Se-
ñora Doña usabel Reyna de Castilla [...]; no último fólio apresenta o colofão: “feneçen los dos libros de 
Jospho contra Appion grammatico [et] otros philosophos Griegos [...] fuerõ todos impressos en Sevilla 
Año de nr saluador de mill e q[ua]trocie[n]tos [et] noue[n]ta [et] dos años. Por Menardo Ungut Ale-
man: E Lançalao Polono compañeros. E acabados a veynte siete dias del mes de Março.” seguindo-se a 
marca de impressor.

Raríssimo.
 Ӭ   Haebler, BI, 344; Hain, 9461; Brunet, v. 3, c. 572; Palau, 125051; ISTC

100 KhAYYAm (Omar)
L’ ALGÉBRE d’ Omar AlKhayyami.  Publiée, traduite et accompagnée d’ extraits de manuscrits 
inédits par F. Woepcke. Paris: Benjamin Duprat, 1851. 

[4], xx, 128 pp., [28] ff. texto em árabe, 5 est. desdobráveis: il.; 265 mm. Encadernação inteira 
de pele moderna; rótulo com títulos a ouro na lombada; nada aparado; conserva as capas de 
brochura.

 € 30-40

EDIçãO frANcESA DOS trAbAlhOS DO pErSA OmAr KhAYYAm, mAtEmátIcO, pOEtA E 
astrónomo do s. XI. Como matemático é conhecido pelo seu trabalho na classificação e solução de 
equações cúbicas. Raro.

101 lAcrOIx (Sylvestre françois)
ESSAIS sur l ’Enseignement en Général, et sur celui des Mathématiques en Particulier.  A Paris: 
Chez Courcier, 1805. 

viii, 390, [4] pp.; 210 mm. Encadernação inteira de pele da época, cansada na lombada; cortes de 
traça na lombada com ligeira perda de suporte; títulos e ferros decorativos da ouro na lombada; 
corte das folhas pintado com o mesmo motivo das folhas de guarda; limpo. Exemplar que pos-
sui mais 3 ff., numeradas 129/130, 139/140 e 49/50, supostamente para substituir as presentes nos 
cadernos originais.

 € 30-40
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prImEIrA EDIçãO. ENSAIO DE SYlvEStrE frAçOIS lAcrOIx (1765-1843), ImpOrtANtE 
matemático francês que escreveu vários tratados matemáticos relevantes, nomeadamente no que diz 
respeito ao cálculo diferencial e integral. Raro.

102 lAcrOIx (Sylvestre françois)
TRAITÉ Élémentaire de Calcul Différentiel et de Calcul Intégral. Précédé de réflexions sur la 
manière d’ enseigner les Mathématiques, et d’apprécier dans les examens le savoir de ceux qui les ont 
étudiées.  A Paris: De l’ Imprimerie de Crapelet, 1802. 

XLIV, 574 pp., 5 grav.: il.; 205 mm. Encadernação inteira de pele da época, ligeiramente cansada; 
títulos e ferros a ouro na lombada; corte das folhas carminado; ligeira acidez.

 € 80-120

SEguNDA EDIçãO DO quE É cONSIDErADO O mElhOr E mAIS DEtAlhADO trAbAlhO SObrE 
cálculo escrito na época, dando uma ideia completa sobre o que se sabia de cálculo no início do s. XIX. 
Raro.

103 lAfuENtE AlcáNtArA (miguel)
EL LIBRO del Viajero en Granada.  Granada: Imprenta y Libreria de Sanz, 1843. 

[6], 330 pp., 1 grav.: il.; 150 mm. Encadernação inteira de pele da época, decorada a ouro nas 
pastas, lombada e seixas, dourado por folhas.

 € 80-100

prImEIrA EDIçãO, muItO rArO, DEStE guIA DO vIAJANtE Em grANADA, IluStrADO cOm umA 
vista da cidade.

104 lANDE ( Joseph Jerome lefrançois de la)
ASTRONOMIE.  Seconde Édition Revue et Augmentée. A Paris: Chez la Veuve Desaint, 1771-
1781. 

4 v.; [4], lvi, 608, 248 pp., [4], 830 pp.; [4], 840 pp., xii, 788 pp.; 42 gravuras numeradas nos pri-
meiros três v., 4 grav. no último: il.; 265 mm. Encadernações inteiras de pele da época, restaura-
das; primeiro volume com alguns cadernos mais pequenos; acidez e manchas; corte das folhas 
carminado.

 € 400-600

SEguNDA EDIçãO DA ObrA mAIOr DE JOSEph DE lA lANDE, ImpOrtANtE AStróNOmO 
francês, intitulada ‘Traité d’Astronomie’, originalmente publicada em 2 volumes, mas que se viu muito 
aumentada ao longo das edições seguintes. Nesta segunda edição o autor, além da revisão e acrescentos 
ao texto, adicionou um quarto volume em 1781 contendo os textos sobre os fluxos e refluxos das marés.

Joseph Jerôme Lefrançois de la Lande consagrou-se no estudo dos planetas do sistema solar, ten-
do publicado centenas de artigos sobre o tema na Encyclopedie de Diderot, contribuindo enormemente 
para a divulgação da astronomia. Publicou um trabalho importante sobre os muitos livros publicados até 
então sobre Astronomia intitulado ‘Bibliographie Astronomique’ em 1804. Franco-maçon, tema sobre o 
qual também escreveu para a Encyclopedie, é um dos 72 nomes que constam na Torre Eiffel.

Raro.

105 lAvOISIEr (Antoine laurent)
TRAITÉ Élémentaire de Chimie, présenté dans un ordre nouveau et d’aprés les découvertes mo-
dernes.  A Paris: Chez Cuchet [de l’imprimerie de Chardron], 1789. 
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2 v.; xliv, 322 pp.; viii, 323-653, [2] pp., XIII est., [2] tabelas desdobráveis: il.; 210 mm. Encader-
nações uniformes inteiras de pele marmoreada da época; lombada com perda das cabeceiras e 
cortes de traça; rótulo com títulos a ouro e casas fechadas com ferros de motivos florais a ouro 
na lombada; corte das folhas pintado com o mesmo motivo das folhas de guarda; corte de traça 
na margem superior junto ao festo; limpo.

 € 200-250

SEguNDA EDIçãO DEStE trAtADO bAStANtE ImpOrtANtE EScrItO pOr lAvOISIEr. AO 
contrário da primeira edição, da qual apenas se conhecem pouquíssimos exemplares, esta segunda edição 
possui as tabelas e vários trechos de registos da Academia das Ciências e outras academias científicas 
da época. A obra é considerada o culminar do trabalho de Lavoisier, alcançando as bases da química 
moderna. Muito raro e valioso.

106 lEpSIuS (Karl richard), trad.
TODTENBUCH der Ägypter. Nach dem Hieroglyphishen Papyrus in Turin mit Einem Vorworte 
zun Ersten Male Herausgegeben von Dr. R. Lepsius.  Leipzig: Bei Georg Wigand, 1842. 

24 pp., LXXIX gravs.: il.; 325 mm. Encadernação com lombada em percalina da época; ligeira-
mente aparado; acidez.

 € 200-300

prImEIrA EDIçãO DE umA DAS prImEIrAS EDIçÕSE fAcSImIlADAS DO ‘lIvrO DOS mOrtOS’ DO 
antigo Egipto. Da responsabilidade de Karl Richard Lepsius (1810-1884), importante egiptólogo alemão 
que realizou várias escavações arqueológicas nas pirâmides de Gizé, Abusir, Sakara e Dahchur, a obra 
tem uma introdução de sua autoria. Esta edição foi a primeira a conter uma divisão por capítulos que 
acabou por se tornar a norma para edições futuras. Muito raro e importante.

107 lEtrONNE ( Jean Antoine)
RECHERCHES Géographiques et Critiques sur le Livre de Mensura Ornis Terrae.  Composé en 
Irlande, au commencement du neuvième siècle, par Dicuil, suivies du texte restitué. Paris: Chez 
Germain Mathiot, 1814. 

[4], 250, 94 pp.210 mm. Encadernação com lombada em pele da época; títulos a ouro na lom-
bada; lombada partida na lateral; ligeiramente aparado.

 € 40-60

EStuDO E publIcAçãO DO tExtO OrIgINAl DA fAmOSA ObrA DE DIcuIl, um mONgE, 
gramático e geógrafo irlandês de meados do século IX. A obra, completada em 825, contém a mais antiga 
menção aos eremitas irlandeses que visitaram a Islândia, além de referências sobre o canal entre o Nilo 
e o Mar Vermelho. Invulgar.

108 lIrA (António veloso de)
ESPELHO de Lusitanos em o Cristal do Psalmo quarenta e tres, cuja vista em summa representa este 
Reino em tres estados [...].  Lisboa: Na Officin. de Domingos Rodrigues, 1753. 

[8], 232 pp.; 205 mm. Encadernação inteira de pele da época, um pouco cansada; corte das fo-
lhas carminado; acidez.

 € 60-80

SEguNDA EDIçãO DEStA ObrA publIcADA pElA prImEIrA vEz Em lISbOA, 1643, prAtIcAmENtE 
dedicada à Restauração da independência em 1640. No final a obra possui um capítulo sobre as “notaveis 
descendencias da Serenissima Casa de Bragança”. Raro.
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109 LIVRO de Horas da Condessa de Bertiandos.  A Coruña: Xuntanza Editorial, 2004. 

1 v.: il.; 335 mm. Encadernação editorial em caixa própria. Tiragem de apenas 1000 exemplares 
numerados, sendo este o número 187.

 € 100-150

ExtrAOrDINárIA EDIçãO fAcSImIlADA DO bElíSSImO cóDIcE ExIStENtE NA cOlEcçãO DA 
Academia das Ciências e que foi executado para ser oferecido a D. Duarte por ocasião do seu casamento, 
segundo alguns, por António de Holanda.

110 lObO ( Jerónimo, pe.)
RELAZIONI Varie Cavate da una Traduzione Inglese dell ’ Originale Portoghese.  In Firenze: Nel-
la Stamperia di Piero Matini, 1693. 

1 grav., [6], 112 pp., 1 mapa.: il.; 165 mm. Encadernação inteira de pergaminho da época; corte 
das folhas carminado; cortes de traça ao longo de todo o volume.

 € 300-500

lote 110
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prImEIrA EDIçãO ItAlIANA DEStA ImpOrtANtE ObrA DO pE. JEróNImO lObO, EScrItA Em 
português, mas nunca publicada na época na sua língua original — em Portugal apenas foi publicada no 
século XX —, tendo conhecido, no entanto traduções parciais, além desta, em língua francesa e inglesa.

O Pe. Jerónimo Lobo juntou-se à missão liderada por Alfonso Mendes de Goa até à Etiópia, 
missão que conseguiu sair de Diu a 3 de Abril de 1625 para Socotra. Tentando evitar Massawa, aportaram 
em Beilul, viajando por terra a partir daí pelo deserto de Danakil para Fremona e, em Novembro de 1625 
continuaram para Ganeta Jesu.

Nos nove anos seguintes, Lobo viajou por toda a Etiópia, visitando Gojam, Gamot, Fazokl, etc. 
Visitou a nascente do Nilo Azul e a catarata de Tisisat. Em 1634 acabou por sair de Suakin chegando a 
Goa em Dezembro desse ano.

Muito raro.
 Ӭ   Inocêncio, v. 3, p. 269; Encyclopedia of Exploration to 1800, p. 643

111 lucrÉcIO
DE LA NATURE des Choses.  Traduction Nouvelle avec des Notes par M. L* G**. A Paris: Chez 
Bleuet, 1768. 

2 v.; a8, b2, A-Z8; [366, [2] pp., 1 portada, 3 gravs.; A-Z8, Aa-Ee8, Ff7; 458, [4] pp., 3 gravs.: il.; 
225 mm. Encadernações uniformes inteiras de pele marmoreada da época, um pouco cansadas; 
rótulo com títulos e casas fechadas a ouro nas lombadas; cercadura a duplo filete simples nas 
pastas; roda decorativa nas seixas; dourado por folhas; limpo.

 € 100-120

EDIçãO bIblINguE, cOm O OrIgINAl lAtINO E A trADuçãO pArA frANcêS DA fAmOSA ObrA 
de Tito Lucrécio Caro ‘De Rerum Natura’, belamente ilustrada com 1 portada e seis gravuras de página 
inteira aberta a chapa de cobre. Raro.

112 mAcEDO ( José Agostinho de)
SERMÃO de Acção de Graças pelo Restabelecimento da Monarquia Independente.  Prégado na Igre-
ja de N.S. da Graça de Lisboa na Festividade que fez o Senado da Câmara a 27 de Novembro 
de 1823. Lisboa: Impressão da Rua Formoza, 1823. 40 pp. Junto com:

----- SERMÃO de Acção de Graças ao Omnipotente pelo Beneficio da Paz Geral.  Prégado por José 
Agostinho de Macedo [...] na Igreja de S. Paulo de Lisboa no dia 14 de Fevereiro. Lisboa: Na 
Offic. de Simão Thaddeo Ferreira, 1802. 24 pp. 

Brochado; capa em papel; segundo título com restauro grosseiro no frontispício não afectando 
a mancha tipográfica.

 € 15-20

curIOSOS fOlhEtOS DA AutOrIA DO pE. JOSÉ AgOStINhO DE mAcEDO, AmbOS ExAltANDO 
os tempos de paz então vividos, o primeiro em vésperas da Guerra Civil, o segundo em vésperas da 
Guerra Peninsular, referindo vários momentos históricos em que o exército português esteve envolvido 
em conflitos. Raros.

113 mANuScrItO. 1739-1744
ITINERARIO Veridico ou Memorias Corograficas.  Distribuidas em cinco Cartas em forma de 
diario, que no seu primeiro borrão escreveo o Autor a hum particular amigo, dando-lhe Conta 
do que vio na Sua peregrinação de Galiza, Inglaterra e Itália. Em Roma: Na Typographia do 
seu Gabinete, 1739-1744. 
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2 v.: il.; 210 mm. Encadernações inteiras de pergaminho modernas; rótulo com títulos a ouro 
nas lombadas; manuscrito de uma só mão; fólios numerados à mão, com pequenas faltas, como 
indicado em baixo. Letra perfeitamente legível. Sem defeitos de maior.

 € 300-400

curIOSO E muItO INtErESSANtE mANuScrItO quE, SEguNDO INDIcAçãO DO próprIO 
autor, foi escrito sem qualquer intenção de publicação. Pelo texto percebemos que o autor era um 
religioso assinando com as iniciais S.P.G.P. e que deixou um diário da viagem que realizou pela Europa 
entre 1731 e 1744, e as estadas mais demoradas em Roma e em Madrid.

A viagem inicia-se em Coimbra, em 1731, seguindo para Tui, Vigo, Corunha, Plymouth e Lon-
dres. De Inglaterra, sobre a qual faz extensa descrição de costumes, organização política, religião, socie-
dade, etc., parte depois por mar passando pela costa portuguesa e entrando no Mediterrâneo para chegar 
a Livorno, tendo realizado paragens na Córsega. De Livorno iniciou a viagem até Roma, passando por 
Florença e Siena. Permaneceu em Roma desde 1734 até 1740, altura em que iniciou nova viagem em 
direção a Madrid, partindo no início de Maio daquele ano. Passa por Bolonha, Modena, Parma, Turim 
e entrando em França atravessa os Alpes por Chambery, Grenoble, Valence, Avinhão, Montpellier e 
Perpignan. Entra em Espanha para Girona e Barcelona, seguindo-se a viagem até Madrid por Zaragoça, 
Guadalajara, Alcalá e finalmente Madrid dois meses depois.

O autor do diário não se limita a descrever a viagem e as vicissitudes naturais daquele tempo. 
Com bastante detalhe, por vezes recorrendo a outras fontes, faz pequenas súmulas históricas dos lugares 
mais importantes, pitorescos ou simplesmente que lhe causaram melhor impressão, descreve as várias 
igrejas, conventos ou lugares de ensino, indica quais as pessoas mais importantes dos lugares e respectiva 
nobreza ou relata costumes do lugar.

Numa descrição como esta, não é possível um estudo detalhado sobre o material que aqui se apre-
senta, mas a leitura possível que realizámos torna evidente que o autor era pessoa com relações familiares 
importantes. Apenas para citar um exemplo, em Santo Ildefonso, o autor escreve:  “No mesmo dia [3 de 
Agosto de 1740] fuy ao Paço aonde depois de ver a minha Tia, alcansey a honra de beijar a mãe a suas 
Altezas o Principe, e Princeza de Asturias [...].” (v.2, p. 417) Encontrámos pelo menos mais uma relação 
familiar em Madrid, mas é possível que se encontrem muitas mais numa leitura mais cuidada. É também 
evidente, ao longo de toda a viagem, logo desde a saída de Coimbra, que o autor tem óptimas relações 
com a aristocracia dos lugares por onde passa.

Acreditamos, por este facto, que será possível a identificação do religioso autor deste manuscrito 
a partir de uma análise interna e externa que, infelizmente, não é possível realizar numa descrição desta 
natureza.

É igualmente muito curioso a advertência que o autor escreve no início de cada um dos volumes 
deixando clara a sua intenção de nunca publicar estes textos. No primeiro afirma que este diário foi 
escrito “ao correr da pena, sendo este o borrão original, como bem se confessa, achando-se a cada passo 
estillo diverso, segundo naquele dia corria a Muza” e que “se acaso alguém ler este chamado livro, saiba 
que eu o escrevi só para mim e fio da minha condescendência, que desculpará todos os defeitos ao escri-
tor, o qual está seguro não perderá as despesas da impressão”. No segundo volume, chamando o texto de 
“memórias”, reitera a ideia de que não as publicará ao escrever “ficará sem crítica este livro, pois não deve 
sahir da minha mão, razão porque sou menos obrigado a dar satisfações a quem accidentalmente o vir, 
e assim o Leitor se contentará com saber que ao Autor lhe basta somente conservar estes apontamentos 
para sua lembrança.”

Além das folhas manuscritas numeradas, os volumes apresentam diversos folhetos com breves 
descrições de eventos ou de cidades, destacando-se alguns sobre a morte de Clemente XII. Possui tam-
bém um mapa impresso desdobrável de grandes dimensões da cidade de Roma.

Ao primeiro volume faltam as páginas 15 a 18, a que correspondem ao caminho de Tuy a Vigo; as 
páginas 67 a 70 que deviam compreender o final da descrição de Londres e início da resenha histórica 
sobre a Grã-Bretanha e, finalmente, a folha com as páginas 187 e 188.
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114 mArIA (pe. francisco de Santa)
O CEO Aberto na Terra. História das Sagradas Congregações dos Conegos Seculares de S. Jorge em 
Alga de Venesa & de S. João Evangelista em Portugal.  Lisboa: Na Officina de Manuel Lopes Fer-
reira, 1697. 

6.º; portada, [24], 1146 pp.; 300 mm. Encadernação moderna inteira de pele; títulos a ouro em 
rótulo na lombada; casas fechadas a ouro na lombada; corte das folhas carminado; frontispí-
cio com perda de suporte, afectando um pouco o texto, restaurado; cor verde da impressão do 
frontispício um pouco desvanecida; corte de traça na margem inferior dos primeiros fólios sem 
afectar o texto; acidez.

 € 80-100

O pE. frANcIScO DE SANtA mArIA NAScEu Em lISbOA Em 1653, fOI cóNEgO rEgulAr DA 
Congregação de S. João Evangelista, Licenciado em Teologia pela Universidade de Coimbra, Reitor 
da Casa de Santo Eloy e Provedor do Hospital das Caldas da Raínha, morreu em 1713. É autor muito 
estimado. «Bella edição, ornada com um elegante frontispicio gravado a buril. Além da chronica da 
ordem contém especies diversas, e entre estas a serie chronologica dos reis de Portugal, com o resumo da 
vida e feitos de cada um d’elles.». O frontispício está impresso a negro, vermelho e verde. Raro.

 Ӭ   Inocêncio, v.2, p. 462

115 mArIANO NIphO (francisco)
DESCRIPCION Historica, y Geographica del Reyno de Portugal.  Con la série, y panegyrico de 
todos sus Reyes: La Poblacion repartida por Provincias, Comarcas [...], dando ciscunstanciado 
el vecindario, y situacion de sus Ciudades, Villas, y Lugares, que con un indice geografico, para 
mayor claridad extracto de varios Autores, y particularmente del P. Luis Cayetano de Lima. En 
Madrid: En la Imprenta de Don Gabriel Ramirez, [1762]. 

[8], 272 pp.; 150 mm. Encadernação inteira de pergaminho da época; ligeiramente aparado; 
ligeira acidez.

 € 40-50

DEScrIçãO DAS várIAS cIDADE E vIlAS pOrtuguESAS mAIS ImpOrtANtES, OrgANIzADAS DE 
Norte para Sul, fazendo uma breve descrição histórico-geográfica de cada povoação, seguindo-se uma 
tabela de distância para vários lugares. A obra começa com uma sucinta história dos Reis de Portugal, 
desde o Conde D. Henrique até D. José I. Raro.

 Ӭ   Palau, 191512

116 mAScArENhAS ( José freire monterroyo)
TRASLADAÇAM Solenne das Gloriosas Rainhas Santa Teresa, & Santa Sancha, Infantes de Por-
tugal. Beatificadas pela Santidade de nosso muyto Santo Padre o Papa Clemente XI Com a notícia 
da magnificencia, & cerimonias com que se celebrou este acto no Real Mosteyro de Lorvão.  Lisboa 
Occidental: Na Officina de Pascoal da Silva, 1720. 

[8], 40 pp.; 195 mm. Brochado; desencadernado.
 € 15-20

rArO fOlhEtO.
 Ӭ   Inocêncio, v. 4, p. 346

117 MATRIMONIAL (The) Perceptor. A  Collection of Examples and Precepts relating to the Mar-
ried State from the most celebrated writers ancient and modern. Being the Third Edition. 
London: Printed by Assignment from Thomas Hope for T. Lowndes. T. Field. Stuart & Pay-



lote 118
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ment. W. Nichol. and J. Johnson, [1765]. 

gravura, fronstispício gravado, [4], 309, [3] pp.; 175 mm. Encadernação inteira de pele da época 
cansada; acidez.

 € 40-60

tErcEIrA EDIçãO DEStA curIOSíSSImA publIcAçãO cuJA prImEIrA EDIçãO SAIu Em 1755. 
Nela encontram-se vários textos sobre o casamento, num total de 65, recolhidos dos grandes periódicos 
ingleses do s. XVIII como o Spectator, Gentleman’s Magazine ou o The Adventurer editados por John 
Payne.

118 mEJIA (pedro)
SILVA de Varia Lection.  Compuesta por el Magnifico cavallero Pero Mexia. Nuevamente agora 
añadida enella la quarta parte, por el mismo Autor: en la qual se tratan muchas cosas, y muy 
agradables y curiosas. En Sevilla: En Casa de Hernãdo Diaz, 1570. 

[cruz]8, A-Z8, [et]5; [8], clxxxvii, [2] ff.; 315 mm. Encadernação moderna inteira de pergamin-
ho; rótulos com títulos a ouro na lombada; casas fechadas a ouro; frontispício com restauros 
marginais; manchas; fólio [et]2 com restauro afectando o título da folha; alguns (poucos) fólios 
com menor dimensão. No geral um bom exemplar.

 € 1200-2000

bONItA EDIçãO DA ObrA mAIS fAmOSA E umA DAS mAIS ImpOrtANtES DE pEDrO mEJíA (1497-
1551). Proeminente humanista e historiador espanhol, Mejía foi amigo de Erasmo e Luís Vives. Nomeado 
pelo imperador Carlos V como cronista real em reconhecimento da sua vasta cultura, publicou pela 
primeira vez esta sua obra em 1540. Considerada por muitos como a sua obra mais conseguida, conheceu 
inúmeras edições por toda a Europa, incluindo traduções para italiano, francês e inglês pouco depois da 
primeira.

A obra consta de vários textos dispersos sobre uma variedade de temas - geografia, história, 
etnografia, história natural, ética, teologia, astrologia e medicina - tendo como fontes os textos antigos 
de Petraca ou Plínio, mas também de Erasmo. Entre os assuntos mais interessantes constantes na obra 
encontramos: escrita, papel, bibliofilia e impressão, com referências a Aldus, por exemplo; a origem do 
vinho e gastronomia, o descobrimento da América por Colombo, a descriçao das ilhas, costas e cidades 
entretanto descobertas pelo reino espanhol, entre eles alguns capítulos sobre as Molucas.

Muito raro e importante.

119 MEMORIAL do Geral da Ordem de Christo, e dos Religiosos della para a Magestade do senhor Rey 
Dom Ioão o Quarto, que Deos guarde, & os fundamentos delle, & a resposta, que o dito Geral dá à 
consulta, que os Deputados da Mesa da Consciencia fizerão contra o ditto Memorial.  Em Lisboa: Por 
Manoel da Sylva, 1648. 

¶, A-B6, C4, A-B, A-B6, C8, A-P6, Q4; 12, 34, 24, 38, [2 br.], 182 [aliás 186], [2 br.] pp.; 270 mm. 
Fólios ¶1 e ¶2 fora de ordem; encadernação inteira de pergaminho da época, cansada; acidez; 
títulos manuscritos na lombada.

 € 100-150

prImEIrA EDIçãO, muItO rArA, DEStA ObrA quE ArgumENtA A pArtIr DE várIOS 
documentos oficiais da Igreja e do reino sobre os direitos da Ordem de Cristo. A obra é composta pelos 
fólios preliminares, que incluem frontispício, mercê pedida pelo Geral a D. João IV e índice; segue-se 
o corpo da obra com um conjunto vasto de bulas papais e alvarás régios sobre a fundação da Ordem de 
Cristo e seus direitos; e, finalmente, três alegações, todas com o mesmo título - “Allegação na qual se 
mostra por direito [...] como o dinheiro dos tres quartos da Ordem de N.S. Iesu Christo se não pode 
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gastar mais que nas obras, & fabrica do Convento de Thomar [...]” - da autoria de Clemente Feliz, 
Francisco Valasco de Gouveia e Gabriel de Almeida de Vasconcelos. Inocêncio não faz referência a 
qualquer destes títulos impressos com numeração própria e faz referência aparentemente a uma outra 
edição com 255 páginas, impressa no mesmo ano, provavelmente com a inclusão dos referidos apêndices.

 Ӭ   Inocêncio, v.6, p. 183; Palha, 3, 2585; sobre as alegações veja-se, para a de Clemente Feliz, Barbosa, v.1, p. 
592; para a de Francisco Valasco de Gouveia, Barbosa, v.2, p. 278, Samodães 3474; para a de Gabriel de 
Almeida de Vasconcelos, Barbosa, v.2, p. 308, Samodães, 91

120 mANuScrItO. 1762-1851
MEMORIAS das Entradas das Religiosas Ursulinas no Collegio das Chagas da Villa de Pereira. 
1762-1851. 

manuscrito sobre papel, [27] ff.; 225 mm. Encadernação inteira de pergaminho moderna; limpo.
 € 200-300

INtErESSANtíSSImO mANuScrItO ONDE SE rEgIStA AS ENtrADAS DAS rElIgIOSAS NO 
Colégio de Vila de Pereira. Situado no concelho de Montemor-o-Novo, terá sido o primeiro “colégio 
de educação regulada que se estabeleceu neste reino, nos tempos do Senhor Rei D. José”. Originário no 
Recolhimento das Chagas de Cristo situado na mesma cidade, foi fundado em 1748 segundo a Regra da 
Ordem Terceira Franciscana, iniciando o magistério de meninas a partir de 1753.

Além da educação de meninas, tinha como principal ocupação a produção de medicamentos na 
sua botica. A comunidade foi aumentando, chegando em 1778 a cerca de 70 religiosas, não só pela chega-
da de muitas senhoras, mas também de educandas que vinham de todo o país pela fama de qualidade. 
A instrução de meninas, emancipando-as pela via da educação, tornou-se deste modo o seu principal 
carisma.

O presente manuscrito, ilustrado com um belíssimo desenho representando as cinco chagas de 
Cristo e o seu Sagrado Coração coroado de espinhos, além de algumas belíssimas letras capitais ao es-
tido da época, parece ser de uma só mão nos registos até cerca de 1763/64. A partir daí o estilo altera-se, 
parecendo os registo de mãos diversas, tornando-se completamente diferente a partir das entradas refe-
rentes ao ano de 1776. Além do registo da entrada, o manuscrito possui alguns acrescentos de mão diversa 
para dar notícia da morte, doença ou saída das religiosas para outros lugares, nomeadamente para Viana 
do Castelo onde em 1778 se fundou outro Colégio.

Segundo uma nota manuscrita do anterior proprietário, o manuscrito foi publicado parcialmente 
na revista “Genealogia e Heráldica” do Centro de Estudos de Genealogia, Heráldica e História da Famí-
lia da Universidade Moderna do Porto, número de Jan/Dez de 2002.

 Ӭ   veja-se a entrada “Real Colégio Ursulino das Cinco Chagas de Pereira” do Arquivo da Universidade de 
Coimbra, in http://pesquisa.auc.uc.pt/details?id=111776 , consultado em 16/04/2019

121 MEMORIAS para a Historia das Inquirições dos Primeiros Reinados de Portugal.  Colligidas pelos 
discipulos da aula Diplomática no anno de 1814 para 1815. Lisboa: Na Impressão Regia, 1815. 

144, 138, [2], 24 pp.; 220 mm. Encadernação com lombada e cantos em pele da época; rótulo com 
títulos a ouro e ferros a seco na lombada; ligeiramente aparado; limpo.

 € 15-20

ObrA publIcADA SOb A DIrEcçãO DE JOãO pEDrO rIbEIrO cOm A pArtIcIpAçãO DE várIOS 
alunos seus com a descrição e publicação de documentos relativos às inquirições realizadas nos primeiros 
reinados de Portugal. Raro.

 Ӭ   Inocêncio, v. 4, p. 10

122 mENEzES (D. fernando de)
VIDA e Acçoens d’ElRey Dom João I.  Lisboa: Na Officina de João Galrão, 1677. 
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*-*****. +-+++, A-D4, E-Z, Aa-Ee8, Ff6; [64], 428 pp.; 200 mm. Alguns exemplares aparecem 
com uma gravura, mas que não é referida por Inocêncio ou Samodães e que não está presente 
neste exemplar; encadernação inteira de pergaminho da época, com pequenos restauros; atilhos 
novos; ligeiramente aparado.

 € 80-100

D. fErNANDO DE mENEzES (1614-1699), 2.º cONDE DA ErIcEIrA, 6.º SENhOr DO lOurIçAl, 
comendador de Casével, de S. Pedro de Elvas e de Santa Cristina de Serzedelo, conselheiro de Estado e 
da Guerra, gentil-homem da Câmara do Infante D. Pedro, deputado da Junta dos Três Estados, vereador 
do Senado de Lisboa e regedor da Casa da Suplicação. Homem culto e de superior educação científica 
e literária. Aprendeu latim e matemáticas. Seguindo a carreira militar, passou à Corte de Madrid e 
foi enviado pelo Rei Católico  a Itália onde conheceu vários alunos da célebre “Palestra de Belona e 
Minerva”, entre eles Paulo Espínola, João Caray Osório, Carlos Colonna e Lelio Brancaccio, interviu em 
várias batalhas contra os franceses. Depois da aclamação de D. João IV regressou a Portugal e retirou-se 
para o seu senhorio do Louriçal. Aí foi chamado para dar o seu apoio ao novo Rei de Portugal, o qual o 
nomeou para dirigir os trabalhos de fortificação que apressadamente se faziam para defesa das investidas 
espanholas. Sob a sua direcção foi artilhado o forte do Outão, construídos os fortes de Aveiro, Buarcos 
e Peniche. Travou batalhas em Montijo e Valverde e forçou o marquês de Leganés a levantar o cerco de 
Évora. Como governador de Peniche impediu o desembarque da armada inglesa. Em 1615, foi nomeado 
6.º governador de Tanger, defendendo a cidade contra os sucessivos ataques dos muçulmanos.

Esta sua obra sobre D. João I foi a primeira que publicou, sendo estimada pelos seus contemporâ-
neos. Raro e estimado.

 Ӭ   Inocêncio, v.2, p.276; Samodães, 2081; Barbosa, v. 2, p. 44

123 mErcAtOr (gerardus) & hONDIuS (henricus)
Atlas sive cosmographicae meditationes de fabrica mundi et fabricati figura.  Denuoí auctus editio 
quinta. [Amesterdão]: Sumptibus & typis aeneis Judoci Hondij, 1623. 

front., 1 f., retrato de Mercator e Hondius, 7 f., 374 p., [18] f., 4 frontispícios gravados; total 
de 156 mapas coloridos: il.; 480 mm. Bom exemplar; encadernação inteira de pergaminho da 
época, decorada a ouro nas pastas e lombadas; ligeira acidez; boas margens; mapa Brandenburg 
Marchionatus et Electoratus provavelmente facsimilado.

 € 20000-30000

quINtA EDIçãO, últImA tIrAgEm, DE umA DAS mAIS ImpOrtANtES ObrAS DA cArtOgrAfIA 
do século XVI e XVII. Publicada originalmente em 1595 pelo filho de Mercator, conheceu várias edições 
sucessivas, cada uma delas com adição de mais mapas que chegaram a um total de 318 mapas na última 
edição de 1638. A edição de 1623 é a que possui o maior número de mapas originais de Mercator, num 
total de 101 dos 156 publicados.

As origens deste Atlas remontam a 1560 quando Gerardus Mercator planeou a sua publicação 
num total de cinco partes: 1. A crição do mundo, publicado na introdução da edição de 1595; 2. Uma 
descrição do Universo, nunca publicado; 3. Uma descrição das massas de continente e de mar em três 
partes, a. Tabulae Geographicae, publicado incompleto no Atlas, b. mapas de Ptolomeu, publicados em 
1578, c. geografia antiga, nunca publicada; 4. Genealogia e história política  que apareceu apenas na forma 
de textos que acompanham os mapas e 5. Uma cronologia publicada em 1569.

Projecto que foi adiando na esperança de obter mais e melhores informações, acabou por deixar 
apenas cerca de metade do seu projecto inicial. Os primeiros 28 mapas apareceram na sua edição da Geo-
grafia de Ptolomeu em 1578, saindo de seguida o seu ‘Tabulae Geographicae’ em 1585 e 1589 com 51 mapas.

Após a morte de Mercator, o seu filho Rumoldus publicou o mais que conseguiu do trabalho 
deixado do seu Pai juntando os mapas da ‘Tabulae’ e mais 34 mapas terminados, mas nunca publicados, 
adicionando-lhe o seu próprio mapa mundo de 1587, um pequeno mapa da Europa e outros mapas de-
senhados pelos seus sobrinhos com base no trabalho original de Mercator. Acrescentou ainda o texto 
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que o Pai havia deixado manuscrito com a história da criação. Saiu então em 1595 o ‘Atlas sive Cosmo-
graphicae meditationes de fabrica mundi et fabrica figura’ ou, numa tradução livre, ‘Atlas ou meditações 
de um cosmógrafo sobre a criação do mundo e a forma das coisas criadas’. Pela primeira vez, a palavra 
‘Atlas’ é usada para designar um conjunto de mapas, desejada pelo próprio Mercator como deixa claro 
no Prefácio.

Ao contrário do Atlas de Ortelius, mais voltado para o aspecto comercial da publicação, o Atlas 
de Mercator revelava as suas intenções mais académicas. “Comparado com o Ortelius, Mercator traba-
lhava mais lentamente, mas de forma mais crítica. Os seus mapas eram – além de finamente gravados – o 
resultado de um cuidado estudo do material existente que foi trabalhado num novo produto cartográ-
fico.” (cf. History of Cartography, p. 1324)

Após a morte prematura de Rumoldus em 1599, a terceira geração dos Mercator tinha menos 
relação com a cartografia, tendo publicado em 1602 uma nova versão com pouco sucesso. Em 1604 as 
chapas são vendidas a Cornelius Claesz que, em colaboração com Jocodus Hondius, publica em 1606 a 
primeira edição de Amesterdão com os 107 mapas da edição de 1595 e mais 34 novos de vários autores 
gravados por Hondius. Em 1609 publica-se a primeira edição não latina, em língua francesa, acres-
centando mapas a cada nova edição. 

A presente edição latina de 1623, chamada ‘Editio quinta’ possui exactamente o mesmo número 
de mapas que a edição francesa de 1619. Esta foi alargada com mais alguns mapas, todos de França. Pela 
primeira vez desde a primeira edição de 1595 um dos mapas originais de Mercator foi substituído. O 
mapa da Gallia, semelhante ao original, foi desenhado por Judocus Hondius em 1600. Com os sete novos 
mapas, o Atlas era agora composto por um total de 156 divididos do seguinte modo: Orbis Terrarum, 1; 
Arctica, 2; Europa, 2; Dania, 3; Suecia, 2; Russia, 1; Polonia, 3; Regiões Orientais, 5; Graecia, 4; Germania, 
28; Belgica Regia, 8; Belgica Foederata, 4; Anglia, 9; Scotia, 3; Hibernia, 5; Gallia, 22; Helvetia, 4; Italia, 
15; Hispania, 9; Africa, 6; Asia, 13; America, 7. (cf. Kenning, que usa as denominações usadas por Blaeu 
para melhor comparação). Destes 156, 101 são os originais de Mercator, como se disse, 7 novos em relação 
à edição anterior (1611) e 49 mapas entretanto adicionados nas várias edições entre 1595 e 1623.

OBRA ÚNICA E NOTÁVEL. VALISÍSSIMA.
 Ӭ   KEUNING, J., «The History of an Atlas - Mercator-Hondius» in Imago Mundi: Th International Journal 

for History of Cartography, 4:1, 37-42pp., 1947; The History of Cartography, Cartography in Europe 
Renaissance, ed. David Woodward, Chicago, University of Chicago Press, 2007, v.3, p. 1, 1325-1326pp.
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124 mErINO DE JESuS crIStO (Andres)
ESCUELA Paleographica ó de Leer Letras Antiguas. Desde la Entrada de los Godos en España 
Hasta Nuestros Tiempos.  Madrid: Por D. Juan Antonio Lozano, 1780. 

portada, [32], 444 pp., 59 est.: il.; 350 mm. Encadernação inteira de pele moderna; títulos a 
ouro em rótulo e casas fechadas a ouro na lombada; corte das folhas carminado; boas margens; 
mancha de humidade.

 € 400-600

ExtrAOrDINárIA publIcAçãO cOm grAvurAS DE frANcIScO ASSENcIO. EStE trAbAlhO 
académico contém 59 gravuras de antigos documentos desde o século IV em diante com correspondências 
para o alfabeto moderno. Possui também uma muito interessante transcrição do testamento de Júlio César 
em caracteres romanos antigos. São também reproduzidos hieroglifos de antigas moedas espanholas e 
um capítulo trata das moedas Góticas e Árabes. Muito raro.

 Ӭ   Salvá 2325

125 mExIA (pedro)
LE VITE di Tutti Gli Imperadori Romani da Giulio Cesare, sin’ a Ridolfo II. Tratte per M. Lodovico 
Dolce dal Libro Spagnuolo del noble Pietro Messia. Aggiuntevi l ’ effigie degl ’ Imperadori di Casa d’ 
Austria. Nelle quali si comprendono le cose piu segnilate successe nel Mondo [...].  In Venetia: Apresso 
Alessandro de Vecchi, 1610. 

*4, 2*-4*8, 5*4, A-B4, C-z, Aa-Zz, Aaa-Xxx8, Yyy4, Zzz2; [64], 986, [2] pp.: il.; 215 mm. Enca-
dernação inteira de pergaminho da época; acidez; cortes de traça nos cadernos Tt a Yy junto ao 
festo, afectando o texto; acidez.

 € 120-180

INtErESSANtE EDIçãO ItAlIANA DA ObrA cláSSIcA DE pEDrO mExIA SObrE A hIStórIA DO 
Império Romano. Ilustrada com gravuras em chapa de cobre com a efígie dos imperadores biografados. 
Raro.

126 mIrAbEAu (victor riquetti de)
L’ AMI des Hommes, ou Traité de la Population.  Nouvelle Edition Augmentée d’une quatriéme 
Partie & de Sommaires. S.l.: s.n., 1758-1760. 

6 partes em 3 v.; 1 grav., viii, 192pp., [6], 266 pp., [6], 264 pp., [8], 278, 80 pp.; viii, 168, [2], 280, 
[4] pp.; 260 mm. Encadernações inteiras de pele da época; rótulos com títulos a ouro e casas 
fechadas a ouro nas lombadas; corte das folhas pintado; limpo.

 € 100-120

tErcEIrA EDIçãO DA ObrA quE mArcOu A EStrEIA DE mIrAbEAu NA EcONOmIA pOlítIcA. 
Foram publicadas ao todo sete partes. Raro.

127 mOlINS (marquês de)
LA SEPULTURA de Miguel de Cervantes.  Madrid: Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra, 
1870. 

228 pp., 3 est.: il.; 180 mm. Encadernação com lombada em pele da época, cansada; ligeiramente 
aparado; limpo.

 € 20-30
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curIOSA mEmórIA AprESENtADA à AcADEmIA ESpAñOlA SObrE O lugAr ONDE EStArIA 
sepultado Cervantes. Ilustrado com três folhas desdobráveis, as duas primeiras árvores genealógicas a 
última uma planta do Convento das Trinitárias Descalças de San Ildefonso.

128 mONcONYS (balthasar de)
JOURNAL des Voyages de Monsieur de Monconys.  Où les Sçavants trouveront un nombre infini 
de noveautez, en Machines de Mathematique, Experiences Physiques, Raisonnemens de la 
belle Philosophie, curiositez de Chimie, & conversations des Illustres de ce Siecle; Outra la 
description de divers Animaux & Plantes rares, plusieurs Secrets inconnus pour le Plaisir & 
la Santé, les Ouvrages des Peintres fameux, les Coutumes & Moeurs des Nations, & ce qu’il y 
a de plus digne de la connoissance d’un honeste Homme dans les trois Parties du Monde. A 
Lyon: Chez Horace Boissat, 1665-1666. 

3 v.; [8], 10, [2], 492 pp., [4], 504 pp., [8], 60, 56, 44, 96, [60] pp; total de 30 gravuras: il.; 255 mm. 
Encadernações uniformes da época, restauradas; ligeiramente aparado; acidez.

 € 600-900

prImEIrA EDIçãO, IluStrADA cOm um tOtAl DE 30 grAvurAS A tAlhE-DOcE pOr c. DErNAgE, 
monstrando diferentes engenhos, máquinas, gráficos e vistas. Foi publicado postumamente pelo seu filho, 
Caspard de Monconys e com a colaboração do jesuíta Jean Bertet. Este notável diário de viagem contém 
informações curiosas obtidas pelo autor durante as viagens que empreendeu a partir de 1645, tendo 
passado por Portugal, Provence, Itália, Egipto, Síria, Ásia Menor, Turquia, Inglaterra, Países Baixos, 
Alemanha e Espanha. Balthasar de Monconys (1611-1665), adepto da alquimia e amador no estudo da 
física e da matemática, apresenta um conjunto vasto de receitas científicas, experiências, descrições de 
engenhos e um grande número de curiosidades de toda a espécie. No terceiro volume, depois do diário 
de viagem, vêm publicadas mais algumas partes: cartas dirigidas a Monconys, o seu Tratado de Álgebra, 
as suas poesias originais, cartas e da sua recolha de receitas diversas. Raro.

129 mONtENEgrO (manuel correa de)
HISTORIA Brevissima de España desde el Principio del Mundo hasta Nuestros Tiempos.  Em Lis-
boa: Por Antonio Alvarez, 1620. 

A8; [8] ff.; 190 mm. Exemplar com margens totalmente reconstruídas, soberbamente restau-
rado e fac-similado nas partes de texto em falta; encadernado inteira de percalina do s. XIX. Se-
gundo indicação manuscrita datada de 1880, o exemplar pertenceu ao Visconde de Juromenha.

 € 100-150

rAríSSImO fOlhEtO, SAíDO DOS prElOS DE ANtóNIO AlvArEz, cOm umA pEquENA lIStA 
cronológica dos soberanos da Península Ibérica. Segundo Inocêncio desconhece-se a naturalidade 
do autor, havendo quem o afirme transmontano outros minhoto. Certo é que serviu como corrector 
tipográfico em Salamanca durante vários anos.

 Ӭ   Inocêncio, v. 5, p. 403; v. 16, p. 399

130 mANuScrItO. s.d. mOrEIrA (manuel de Sousa)
OBRAS Poéticas.  s.l.: s.n., s.d.. 

[211] ff.; 215 mm. Encadernação inteira de pele da época; lombada bastante cansada; ligeira 
acidez.

 € 80-100

cópIA mANuScrItA DE AlgumAS ObrAS DO AbADE mANuEl DE SOuSA mOrEIrA (1648-1722) 
cujas obras poéticas apenas circularam em forma manuscrita, variando no número de textos. Este 
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exemplar possui os seguintes textos: 1. Carta de D. Ignez de Castro Estando Sentenciada a morte para o 
Principe D. Pedro, f.1; Carta em hum Romance, f.17; Carta de Matilde, Condeça de Bolonha para Affonso 
Terceiro Rey de Portugal, f.18; Memorias de Affonso de Albuquerque, f. 37. Este último, cujo título 
completo é ‘Memorias de Affonso de Albuquerque Representadas em huma Carta nos últimos Termos 
da Vida para ElRey D. Manuel’, um poema destinado a celebrar os feitos de Afonso de Albuquerque 
em forma de cantos. Apesar dos elogios dos críticos do seu tempo, a obra poética nunca foi publicada. 
Manuscrito em letra bastante legível. Raro.

 Ӭ   Inocêncio, v. 6, p.115; Barbosa Machado, v.3, p. 384

131 mOrNAS (claude buy de)
COSMOGRAPHIE Methodique et Élémentaire.  A Paris: Chez Lacombe, 1770. 

xxiv, 544 pp., 21 grav., das quais 7 mapas; il.; 200 mm. Encadernação com lombada e cantos em 
pele da época; rótulo com títulos a ouro na lombada; corte das folhas pintado; limpo.

 € 60-80

prImEIrA EDIçãO. buY DE mOrNAS (?- 1783) fOI prOfESSOr DE gEOgrAfIA, gEógrAfO DO rEI 
e dos infantes, tendo trabalhado com Desnos que reproduziu as cartas da obra de Mornas ‘Altas 
methodique’ depois da sua morte. Raro.

132 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. dividido em dois volumes; 210 mm. Encadernações inteiras de pele marmoreada 
da época; rótulos com títulos a ouro na lombada; casas fechadas a ouro; ligeiramente aparado; 
corte das folhas pintado.

 € 30-40

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 
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.» (cf. Inocêncio)

 Ӭ   Inocêncio, v. 5, p. 154

133 murphY ( James)
PLANS Elevations Sections and Views of the Church of Batalha, in the Province of Estremadura 
in Portugal, with the History and Description by Fr. Luís de Sousa [...].  London: Printed for I & 
J. Taylor, 1795. 

front., [6] pp., 62 pp., 25 grav.: il.; 513 mm. Encadernação da época com lombada e cantos em 
chagrin, um pouco cansada; corte superior das folhas dourado; boas margens; ligeira acidez.

 € 1000-1500

tAlvEz A mAIS bElA publIcAçãO SObrE O mOStEIrO DA bAtAlhA, IluStrADO cOm grAvurAS 
realizadas a partir de desenhos do Arquitecto James Murphy que assina também o estudo introdutório 
sobre a Arquitectura Gótica. Muito raro e estimado.

 Ӭ   Duarte Sousa, v.1, 511
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134 NAJErA (António de)
SVMA Astrologica y Arte para Enseñar hazer Pronosticos de los tiempos, y por ellos conocer la fertili-
dad, o esterilidad del Año, y las alteraciones del Aire, por el juyzio de los eclypses del Sol, y Luna, por la 
reuolucion del Año, y mas en particular por las conjunciones, opposiociones, y quartos que haze la Luna 
con el Sol todos los Meses, y semanas [...].  En Lisboa: Por Antonio Aluarez, 1632. 

¶4, A-P8, Q4; [8], 246, [4] pp.; 195 mm. Encadernação inteira de pergaminho da época, restau-
rado; guardas e atilhos novos; carimbos de posse a óleo no frontispício; acidez.

 € 600-800

prImEIrA EDIçãO, muItO rArA, DEStE trAtADO AStrOlógIcO E AStrONómIcO muItO 
interessante. O bibliógrafos dividem-se quanto à naturalidade do autor. Parece que natural de Lisboa, 
como ele próprio se declara, e nesta cidade iniciando os seus estudos matemáticos, partiu para Espanha 
a fim de os aprofundar. Dedicou toda a sua vida ao estudo da matemática, astronomia e navegação 
publicando várias obras sobre a matéria que, segundo alguns, marcaram o progresso na cosmografia.

 Ӭ   Inocêncio, v.1, p. 212; Salvá 3793; Travel and Exploration, 2053; Palau 187293; Barbosa, v.1, p. 338

135 NApIEr ( John)
ARCANUM Supputationis Arithmeticae. Quo Doctrina & Praxis Sinuum ac Triangulorum mirè 
abbreviatur. Opus Curiosis Omnibus, Geometris praesertim, & Astronomis utilissimum. Inventore, 
nobilissimo Barone Merchistonio Scoto-Britanno.  Lugduni: Apud Ioan. Anton. Huguetan & 
Marc. Ant. Ravaud, 1658. 

A-H4, A-L4, M2, A2 [nums A3 e s/ assin.], B-H4; [8], 56, [92], 62 [aliás 58], [2] pp.: il.; 210 
mm. Encadernação inteira de pele marmoreada moderna; rótulo com títulos a ouro e ferros de 
motivos florais na lombada; roda a ouro nas seixas; limpo.

 € 100-120

ObrA rArA DE JOhN NApIEr (1550-1617), ImpOrtANtE mAtEmátIcO EScOcêS, fAmOSO pElOS 
seus trabalhos matemáticos sobre os logarítmos, mas cujos trabalhos sobre trigonometria foram 
importantes. 

136 NEmÉSIO (vitorino)
PAÇO Do Milhafre: Contos.  Prefácio de Affonso Lopes Vieira; Desenho de Eva Aggerholm. 
Coimbra: Imprensa da Universidade, 1924. 

XVI, 318 pp.; 190 mm. Extensa dedicatória do autor a Alberto de Oliveira, embaixador de 
Portugal em Buenos Aires. Encadernação com lombada e cantos em pele; títulos a ouro na 
lombada; nada aparado; conserva as capas de brochura.

 € 40-60

prImEIrA EDIçãO DEStA ObrA quE mArcOu A EStrEIA DO AutOr NOS DOmíNIOS DA fIcçãO. 
Raro.

137 NEWtON (Isaac)
PHILOSOPHIAE Naturalis Principia Mathematica. Perpetuis Commentariis illustrata, communi 
studio PP. Thomae le Seur & Francisci Jacquier.  Genevae: Typis Barrillot & Filii, 1739-1742. 

3 v.; XXXVI, 548 pp.; [8], 422, [2] pp.; [8], 704 pp.; 250 mm. Encadernações inteiras de pele da 
época; rótulos com títulos a ouro na lombada; acidez; primeiro volume com cortes de traça no 
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primeiro terço do primeiro volume, marginais na sua grande maioria, mas por vezes afectando 
ligeiramente o texto; acidez; manchas.

 € 400-600

prImEIrA EDIçãO DA chAmADA EDIçãO JESuítA. ImpOrtANtE pElO SEu ExtENSO 
comentário, esta edição contém o “Traité sur le flux et reflux de la mer” por Daniel Bernoully; ‘De Causa 
physica fluxus Maris’ de Collin Maclaurin e ‘Inquisitio physica in causam fluxus et refluxus’ de Euler, 
três trabalhos muito importantes sobre as marés e gravidade e tudo o que foi escrito de importante entre 
Newton e Laplace. Muito raro.

138 NOVA Relação das Grandes Mortandades, ruinas, e assolações, que tem causado os grandes, e horriveis 
Terremotos, que tem havido neste presente anno de 1751 em Africa. Como consta em certeza por huma 
carta, que hum sujeito escreveo do Reino de Perú a hum seu amigo Hespanhol, a quem sendo entregue 
em Sevilha, veio remettida a esta Real, e nobre Corte de Lisboa, e ultimamente trasladada em Portu-
guez.  Lisboa: Na Officina de Miguel Manescal da Costa, 1751. 

16 pp.; 200 mm. Brochado; capa em papel; último fólio com reconstrução da metade inferior 
não afectando o texto; manchas.

 € 60-100

curIOSíSSImA publIcAçãO, SAíDA DOS prElOS ApENAS quAtrO ANOS ANtES DO grANDE 
sismo de 1755 que viria a assolar a cidade de Lisboa, onde se descrevem vários outros sismos ocorridos ao 
longo da história, no mundo e em particular, em Lisboa nos anos de 1356 e 1531, seguido de uma tradução 
de uma suposta carta enviada do Peru dando conta dos variadíssimos fenómenos sísmicos que haviam 
ocorrido em África durante o ano de 1751. Este pequeno folheto, publicado anonimamente, vem inserido 
numa das extraordinárias colecções existentes no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, onde se reunem 
vários folhetos relativos ao sismo de 1755, existindo um volume sobre os fenómenos que ocorreram em 
anos anteriores. Muito raro.

139 NOVO e Devertido Entremez intitulado o Contentamento dos Pretos por terem a sua Alforria.  Lis-
boa: Na Off. de Domingos Gonsalves, 1787. 

16 pp.; 185 mm. Brochado, desencadernado; acidez.
 € 20-30

rArO fOlhEtO DE cOrDEl.

140 O’mEArA (barry Edward)
NAPOLÉON en Exil a Sainte Héléne. Relation contenant les opinions et les réflexions de Napoléon 
dur les événemens les plus importans de sa vie, et ornée d’un fac simile [...].  Seconde Édition. A 
Paris: Chez Plancher, 1822. 

2 v.; 210 mm. Encadernações inteiras de pele da época; perda de rótulo do segundo volume; 
corte das folhas pintado.

 € 80-120

cOlEcçãO cOmplEtA DAS cINcO pArtES DEStE tEStEmuNhO DO mÉDIcO IrlANDêS quE 
acompanhou Napoleão em Santa Helena, sendo a última parte o relato da sua morte. Raro.

141 ORDENAÇAM sobre hos Lobos.  Lisboa: Luis Rodrigues, 1549. 
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[2] ff.; 275 mm. Encadernação com lombada em pele com título a ouro na lombada; limpo; 
margem interior do fólio restaurado e reforçado; carimbo de posse da Biblioteca Tiliana.

 € 400-600

rAríSSImA OrDENAçãO DE D. JOãO III Em quE EStAbElEcE umA rEcOmpENSA pOr cADA lObO 
morto a fim de tentar controlar a população para maior segurança na criação de gado.

 Ӭ   Anselmo, 1052; D. Manuel 356

142 ORDENAÇÕES da India do Senhor Rei D. Manuel de Eterna Memoria, Informação verdadeira da 
Aurea Chersoneso, feita pelo antigo Cosmographo Indiano, Manoel Godinho de Eredia, e Cartas em 
lingoagem Portugueza de D. Jeronymo Osorio [...]. Inéditas e oferecidas [...] por António Lourenço de 
Caminha.  Lisboa: Na Impressão Reagia, 1807. 

212 pp.; 160 mm. Encadernação inteira de pele marmoreada da época; rótulo com títulos a ouro 
na lombada; ligeiramente aparado; limpo.

 € 40-60

SEguNDA EDIçãO publIcADA cOmO INÉDItA pOr ANtóNIO lOurENçO cAmINhA, um ávIDO 
editor por subscrição do século XIX. A obra foi publicada originalmente, segundo Inocêncio, em 1539 por 
Luís Rodrigues em Lisboa e que é raríssima. Esta edição é composta por: 1 Uma dedicatória ao principe 
regente; 2. privilégio real para as edições de Lourenço de Caminha; 3. discurso preliminar; 4. A vida de 
D. Manuel, transcripta da Bibl. de Barbosa; 5. As Ordenações da India; 6. vida de Manuel Godinho de 
Heredia; 7. Informação da Aurea Chersoneso, sobre o qual se afirma ter sido transcrito de um manuscrito 
na posse do editor; 8. vida de Jerónimo Osório; 9. três cartas de Jerónimo Osório, duas para D. Sebastião 
e uma para D. Catarina e a sua resposta; terminando com o Índice e lista de subscritores. Invulgar.

 Ӭ   Inocêncio, 6, p. 328

143 ORDENANÇAS de Sevilla qve por sv original, son aora nveuamente impressas [...]. Recopilacion de 
las Ordenanças de la Mvy Noble, y Muy Leal Cibdad de Sevilla: de todas las leyes, y ordenamientos 
antiguos, y modernos [...].  [Sevilha]: Andres Grande, 1632. 

[]1, *10, A-R8, S10, T-Z, Aa-Gg8, Hh10; [11], 251, [1] ff.; 280 mm. Encadernação moderna in-
teira de pele com duplo filete a seco nas pastas, casas fechadas e rótulo a vermelho com títulos 
a ouro; primeiro caderno com restauros na margem inferior afectando ligeiramente o texto, 
reconstruído manuscritamente; caderno A com picos de traça marginais restaurados; último 
folio restaurado com perda de suporte; corte das folhas carminado.

 € 200-300

EDIçãO DA últImA rEfOrmA DAS “OrDENANçAS DE SEvIllA”, ImpOrtANtíSSImO cOrpuS 
jurídico espanhol compilado pela primeira vez em 1248, logo após a reconquista aos mouros por D. 
Fernando de Castela e Leão. A obra foi publicada originalmente em 1492 por Meinardo Unguet e 
Estanislao Polono, sendo a segunda de 1527 da qual esta é a segunda. Raro e estimado.

 Ӭ   Palau 203203

144 OvIEDO Y vAlDÉS (gonzalo fernandez)
SUMARIO de la Naturale et General Historia del ’ Indie Occidentali. [Libro Secondo (e Ultimo) 
delle Indie Occidentali].  Vinegia: s.n., 1534. 

A-P4, Q6, A-C4, D3; 63 [de 64], [2], [15] ff.: il.; 210 mm. Falta do fólio N4 (fol. 52); ligeira 
acidez; notas marginais da época; encadernação moderna com lombada e cantos em pele sem 
decoração; ligeiramente aparado; boas margens.

 € 1500-2000
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rAríSSImA EDIçãO DE umA DAS mAIS ANtIgAS DEScrIçÕES DA AmÉrIcA. gONzAlO 
Fernandez Oviedo y Valdés, historiador espanhol também conhecido por ‘Oviedo’, participou na 
colonização espanhola das Caraíbas, tendo sido nomeado em 1514 supervisor das minas de ouro de Santo 
Domingo. De regresso a Espanha em 1523 tornou-se o historiador oficial das Índias Ocidentais, tendo 
realizado mais cinco viagens ao Novo Continente até à sua morte em Valladolid em 1557.

Esta sua obra, que conheceu várias traduções, foi publicada originalmente em 1526. No entanto, 
apenas em 1851 conheceu uma edição completa da responsabilidade de J.A. de los Rios e editada pela 
Academia de História de Espanha. Até essa data, foram publicando-se resumos, sendo esta uma das 
primeiras traduções.

Esta edição faz parte de uma compilação provavelmente publicada por Ramusio, mais tarde edi-
tor da famosa “Navigatione...” [veja-se neste catálogo] cuja publicação começou em 1554. Esta segunda e 
terceiras partes são os mais importantes textos da compilação.

Muito raro.
 Ӭ   Sabin, 1565; Palau 297661

145 pAN ( Jacques mallet du)
MERCURIO Britannico. Ou Noticias Historicas, e Criticas sobre os Negocios Actuaes.  Traduzido 
em Portuguez. V.1, no 1(Ago 1798)- v. 4 ,no 32 (10 Jan 1800). Londres: s.n., 1798-1800. 

4 v.; 200 mm. Encadernações inteiras de pele da época; terceiro volume com perda de lombada 
e quarto volume com encadernação diferente; corte das folhas carminado; limpo.

 € 200-300

cOlEcçãO cOmplEtA. trADuçãO pArA pOrtuguêS DA ObrA publIcADA OrIgINAlmENtE 
por Jacques Mallet du Pan (1749-1800) em Londres. Mallet du Pan foi um fortíssimo opositor da 
Revolução Francesa e publicou vários panfletos anti-revolucionários, sendo este o seu último. Raro.

146 pAScAl (blaise)
PENSÉES de M. Pascal sur la Religion et sur quelques autres Sujets.  Nouvelle Édition. Augmen-
tée de plusieurs Pensées, de sa Vie & de quelques Discours. A Paris: Chez G. Desprez, 1761. 

cxx, 454, [2] pp.; 175 mm. Encadernação com lombada em pele da época, cansada na lombada; 
rótulo com títulos a ouro e casas fechadas a ouro na lombada; corte das folhas carminado.

 € 50-80

bOA EDIçãO DOS pENSAmENtOS DE pAScAl.

147 pAuSANIAS
PAUSANIAS ou Voyage Historique Pittoresque Philosophique de la Grèce.  Traduit du grec en fran-
çais, par M. l’ abbé Gedoyn [...]. Nouvelle Édition, Revue et corrigée, d’aprés le texte original 
et les meilleurs commentateurs; augmentée du Voyage autour du monde, par Scylax, traduit du 
grec en français par J. Ch. Poncelin [...]. A Paris: Chez Debarle, 1797. 

4 v., 3 mapas, 5 gravuras: il.; 200 mm. Encadernações inteiras de pele marmoreada da época, 
lombadas um pouco cansadas; ligeiramente aparado; limpo.

 € 100-150

trADuçãO frANcESA DO tExtO cláSSIcO DE pAuSANIAS, gEógrAfO DO S. II E cuJA DEScrIçãO 
da Grécia contitui um testemunho importante sobre a Grécia da época romana. Raro.
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148 pEltIEr ( Jean gabriel)
LA CAMPAGNE de Portugal en 1810 et 1811.  Ouvrage imprimé a Londres, qu’il étoit défendu de 
laisser pénétrer en France, sous peine de Mort; dans lequel les jactances de Buonaparte sont ap-
préciées, ses mensonges dévoilés, son caractére peint au naturel, et sa chute prophétisée. Paris: 
Chez A. Eymery & Le Normant, 1814. 

68 pp.; 210 mm. Encadernação da época com lombada em percalina sem qualquer decoração; 
ligeira acidez.

 € 60-80

JulgAmOS trAtAr-SE DA prImEIrA EDIçãO frANcESA DEStA ObrA DO JOrNAlIStA E 
panfletário francês Jean Gabriel Peltier (1760-1825) que se exilou em Inglaterra devido à sua forte 
oposição à Revolução Francesa. Raro.

 Ӭ  Bernardes Branco, 214

149 PEREGRINATORES Medii Aevi Quator. Burchardus de Monte Sion; Ricoldus de Monte Crucis; 
Odoricus de Foro Julii; Wilbrandus de Oldenborg. Quorum duos nunc primum edidit duos ad fidem 
librorum manuscriptorum recensuit J.C.M. Laurent.  Lipsae: J.C. Hinrichs Bibliopola, 1864. 

VIII, 200 pp.; 260 mm. Encadernação inteira de pele marmoreada da época, provavelmente 
aproveitada de outro volume; cansada na lombada; ligeiramente aparado; acidez.

 € 40-50

cOmpIlAçãO DAS DEScrIçÕES DE vIAgENS mEDIEvAIS à tErrA SANtA DE WIlbrAND vON 
Oldenburg (m. 1233), Odorico da Pordenone (1265?-1331), Ricolo da Montecroce (1242 ou 1243-1320) e 
Burchadus de Monte Sion (s.XIII). Muito raro.

150 pErEIrA (António)
COMPENDIO & Declaração da Regra & Estatutos da Ordem Militar de Santiago.  Em Coimbra: 
Na Officina de Manoel Dias, 1659. 

[16], 334, [10] pp.; 150 mm. Encadernação inteira de pergaminho da época; ligeiramente apara-
do; com os atilhos originais, à excepção de um.

 € 80-100

ObrA DIvIDIDA Em DuAS pArtES, SENDO A prImEIrA rElAtIvA à hIStórIA DA OrDEm mIlItAr 
de Santiago e a segunda um comentário à Regra da mesma. Sobre esta obra diz Inocêncio que “bem 
poderia ter entrado no Catalogo da Academia, por ser escripto em mui correcta phrase, e com sciencia 
da matéria, é hoje mui pouco vulgar”.

 Ӭ   Inocêncio, v. 1, p. 221

151 pEtAvIO (Dionísio)
RATIONARIUM Temporum Cui Praeter ea Omnia. Quae Uberrime in Postrema veneta editione 
adjecta sunt, in hac nostra novissima accessere duo opuscula Jaconi Usserii.  Veronae: Ex Typograph-
ia Petri Antonii Berni, 1741. 

[6], 196, 192, 8, 96 pp.; 410 mm. Encadernação da época inteira de pele; títulos e ferros a ouro 
na lombada; corte das folhas carminado; limpo.

 € 100-150

bOA EDIçãO DA ObrA DO pE. DIONíSIO pEtávIO (1583-1662), um pADrE JESuítA, bIblIOtEcárIO 
do Rei que exerceu forte influência na teologia dogmática do seu tempo. Esta edição, além das duas 
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partes da obra de Petávio, tem dois folhetos, de autoria de Jacobo Usseri (nome latino) com os seguintes 
títulos: Chronologia Sacra Veteris Testamenti e De Macedonum & Asianorum Anno Solari. Raro.

152 pIllEt (mr.)
A INGLATERRA vista em Londres e nas províncias, durante huma residencia de dez annos; seis dos 
quaes como prisioneiro de guerra.  Lisboa: Imprensa Nevesiana, 1840. 

432 pp.; 195 mm. Encadernação inteira de pele da época, ligeiramente cansada; títulos a ouro na 
lombada; ligeiramente aparado.

 € 20-30

trADuçãO pOrtuguESA DEStA ObrA quE prOcurA rEuNIr AS ImprESSÕES gErAIS DE um 
prisioneiro de guerra francês, ferido na batalha do Vimeiro no nosso País, sobre Inglaterra, país para 
onde foi transportado após os seus ferimentos de guerra.

153 pImENtA (Nicolau)
CARTAS que o Padre Nicolao Pimenta da Companhia  de Iesu Visitador nas partes do Oriente da 
mesma companhia, escreveo ao Geral della à 26 de Nove[m]bro do ano de 1599. & ao 1. de Dezembro 
de 600. Nas quaes entre alguas cousas notaveis & curiosas q conta de diversos reinos, relata o sucesso 
da insigne victoria q Andre Furtado de Mendoça alca[n]çou do Cunhale grande perseguidor da Fee 
& Christa[n]dade da India & cruel inimigo daquelle estado.  Em Lisboa: Impresso por Pedro 
Craesbeeck, 1602. 

A-O8; 111 ff.; 140 mm. Frontispício facsimilado; encadernação moderna em marroquim ver-
melho; títulos e ferros a ouro na lombada; cercadura em duplo filete nas pastas; corte das folhas 
carminado; Ex-libris de Ávila Peres; ligeira acidez.

 € 500-800

prImEIrA EDIçãO pOrtuguESA DAS DuAS cArtAS Em cONJuNtO DO pE. NIcOlAu pImENtA 
enviadas ao Geral da Companhia de Jesus, dando conta das actividades missionárias dos Jesuítas no 
Oriente. Ambas cartas foram publicadas originalmente em separado, em latim a de 1599 e em italiano 
a de 1600 e descrevem as missões Jesuítas na Índia, Pegu e Malaca, das suas viagens pela Índia com 
informações sobre as condições gerais e com algumas notícias sobre eventos nas Molucas e China. 
Além destas, faz também uma descrição detalhada sobre as vitórias de André Furtado de Mendonça 
contra Mahomet Junhali Marakkar, mais conhecido pelo nome dado pelos cronistas de Cunhale Marcá 
que assolava o Estado da Índia, sendo uma das principais fontes primárias para este evento. [cf. Boxer, 
C.R. & Vasconcelos, Frazão de, André Furtado de Mendonça, Lisboa, Fundação Oriente, 1989, p.21ss] 
Raríssimo.

 Ӭ   Inocêncio, v.6, p. 291; Samodães, 2457

154 pINhEIrO (D. António)
COLLEÇAM DAS OBRAS PORTVGVEZAS do Sabio Bispo de Miranda e de Leyria D. Antonio 
Pinheyro [...].  Lisboa: Na Officina de Filipe da Silva e Azevedo e José da Silva Nazareth, 1784-
1785. 

2 v. em 1; *4, A-Q8, [8], 256 pp. e A-L8, M2, 174, [2] pp.; 170 mm. Encadernação não contem-
porânea inteira de pele marmoreada; cercadura de motivos florais nas pastas a seco; rótulos com 
títulos a ouro na lombada; nada aparado.

 € 20-30
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EDIçãO DOS tExtOS DEStE bISpO DO SÉculO xvI, SEguNDO INOcêNcIO pArtIDárIO DA 
unificação das coroas ibéricas em 1580. Invulgar.

 Ӭ   Inocêncio, v.1, p. 236

155 pINtO (fernão mendes)
A ILHA Maravilhosa de Calemplui da Peregrinação de Fernão Mendes Pinto.  Litografias originais 
e aguarelas de Mily Possoz. Lisboa: Edições Ática, 1944. 

134, [14] pp., 6 est.: il.; 295 mm. Bonito exemplar. Encadernação com lombada e cantos em 
chagrin azul; títulos e casas fechadas a ouro na lombada; corte superior das folhas carminado; 
apenas ligeiramente aparado à cabeça; conserva as capas de brochura.

 € 80-100

bONItA EDIçãO, cOm umA INtrODuçãO DE luíS DE mONtAlvOr, DA DEScrIçãO DE fErNãO 
Mendes Pinto conhecida como A Ilha dos Tesouros, ilustrada com bonitas aguarelas e litografias a cores 
de autoria de Mily Possoz. 

156 pOrtugAl ( João da cunha Neves e carvalho)
MEMÓRIA Ácerca do Convenio, ou Pacto Successorio, Celebrado entre o Conde D. Henrique, e seu 
Primo, o Conde D. Reimão, sobre os Estados de seu Sogro Commum, o Imperador D. Affonso Sexto. 
 Lisboa: Na Typographia da mesma Academia [Real das Sciencias], 1844. 

24 pp.; 320 mm. Encadernação moderna com lombada e cantos em pergaminho; ligeira acidez.
 € 15-20

mEmórIA SObrE O pActO DE AlIANçA ASSINADO ENtrE D. hENrIquE E D. rAImuNDO, SEu 
primo, sobre a partilha do território peninsular entre ambos após a morte do sogro D. Afonso VI. Raro.

157 pucINElI (placido)
HISTORIA Dell ’ Eroiche Attioni de BB. Gometio Portuguese Abbate di Badia e di Tevzzone Romi-
to con la Serie delle Badesse dell ’ Insigne Monastero delle Murate di Fiorenza.  In Milano: Per Gio. 
Pietro Ramellati, 1645. 

[]4, A-O4; [8], 112 pp.; 220 mm. Cartonagem moderna em papel; títulos impressos na lombada; 
restauros nos primeiros fólios, afectando ligeiramente o texto no fólio de dedicatória; restauros 
marginais; acidez.

 € 150-200

prImEIrA E úNIcA EDIçãO DEStA bIOgrAfIA DE fr. gOmES EANES (c.1383-1459), ImpOrtANtE 
Abade beneditino, responsável pela reforma daquela ordem no século XV, Abade da Abadia de Santa 
Maria Assunta de Firenze, Geral da Ordem Camaldolese e Prior do mosteiro de Santa Cruz de Coimbra. 
A obra foi escrita por Placido Pucineli, homem que em contacto com o arquivo privado de D. Gomes 
Eanes ficou fascinado pela figura do Abade português.

Nascido na época da crise de 1383-1385, Fr. Gomes Eanes foi membro do conselho real de D. 
Duar te e de D. Afonso V. Actuou como núncio apostólico do Papa em Portugal e participou activamente 
em momentos importantes para a história da Igreja, entre eles no Concílio de Basileia, Ferrara e Florença 
como apoiante do Papa Engénio IV e como agente de D. Duarte e D. Afonso V. Em Florença destacou-
se pelo apoio às artes, bibliofilia e humanismo, estando ligado a figuras importantes do Renascimento.

Muito raro.
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158 rAmuSIO (giovanni battista)
DELLE Navigationi et viaggi [...].  Venetia: Giunta, 1563, 1574 e 1565. 

3 v.; VOL.I: a4, b-d8, e10, a-u8, x10, y-z8, aa-zz8, aaa-bbb8, ccc9; [4], 34, 394 ff.; il. no texto com 
três mapas em página dupla de África, Indochina e Índia e um mapa de página inteira do rio 
Nilo; VOL.II: [1]-[2]6, [3]4, [4]-[5]6, A-Z, AA-HH8; 30, 248 ff.; VOL.III: A6, B-D8, E10, a-z, 
aa-yy8, zz10, aaa-ccc8, fff4, ggg-hhh8, iii6, kkk5; [6], 34, 453 ff.; il. no texto com 7 mapas de pá-
gina dupla, 2 mapas de página inteira, várias ilustrações no texto de várias dimensões; 335 mm. 
Primeiro e segundo volume da 3.a edição, terceiro volume da 2.a edição. Ex-libris de Charles 
George Smith. Encadernações da época em pergaminho, cansadas e com lombadas partidas; 
alguma acidez; fol. ii4 do primeiro volume com um pequeno rasgão afectando o texto; alguns 
restauros. No geral um bom exemplar.

 € 8000-10000

cOlEcçãO cOmplEtA DE umA DAS mAIS ANtIgAS E ImpOrtANtES cOlEcçÕES DE rElAtOS DE 
viagens e exploração do século XVI publicadas.

Publicado pela primeira vez entre 1550 e 1559, seguido de várias edições, em todas elas com adição 
de novos conteúdos, esta compilação de relatos de viagem é a mais antiga e seguramente uma das mais 
importantes colecções e pode dizer-se que abriu uma nova era na literatura de viagens e navegação. O 
primeiro volume compila viagens a África e à Ásia; o segundo Ásia Central, Rússia e Mar do Norte e o 
terceiro sobre a América.

Segundo Borba de Moraes, estes três volumes “constituem a mais valorizada das colecções de via-
gens do século XVI” e compõe-se “de narrativas de viagem já publicadas, traduzidas do francês, espanhol 
e latim, e de outros relatos até então na forma manuscrita e que aqui aparecem pela primeira vez”.

Os mapas são de extraordinária qualidade, resultando da colaboração de Ramusio com vários 
cartógrafos.

RARÍSSIMO e MUITO VALIOSO.
 Ӭ   Brunet, v. 4, c. 1100; BdM3, v. 2, p. 228

159 RECUEIL de Diverses Pieces, sur la Philosophie, la Religion Naturelle, l ’Histoire, les Mathema-
tiques, &c..  Par Messieurs Leibniz, Clarke, Newton, & autres Auteurs célebres. Troisieme Édi-
tion, Revue, corrigée, & augmentée. A Lausanne: Chez Marc-Mic Bousquet, 1759. 

2 v.; 1.º v.: []1, *8, **-****12, *****4, A-R12, S11; CIV [aliás 98], 430 pp.; 2.º v.: []1, A-Y12, Z10; [2], 
552 pp.; 170 mm. Encadernações da época inteiras de pele marmoreada; lombada com perdas 
na cabeceira superior e alguns cortes de traça, rótulo com títulos a ouro; corte das folhas car-
minado; limpo.

 € 100-200

EDIçãO, rEvIStA, DEStA ImpOrtANtE cOlEcçãO DE um NúmErO SubStANcIAl DE cArtAS E 
outros trabalhos não editados de Leibniz. O primeiro volume contém a correspondência entre Leibniz e 
Clarke, e o segundo os textos da controvérsia entre Leibniz, Conti e Newton sobre a invenção do cálculo. 
Antes da presente foram publicadas edições em 1720, 1734 e 1740, fazendo desta não a terceira, como é 
afirmado no frontispício, mas a quarta. Raro e importante.

160 RECUERDOS de un Viage por España.  Segunda Edicion. Madrid: Imprenta del Estableci-
miento de Mellado, 1862. 

2 v.: il.; 240 mm. Encadernação com lombada em pele da época; títulos a ouro e rótulos a seco 
na lombada; ligeiramente aparado.

 € 60-80
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SEguNDA EDIçãO DEStA DEScrIçãO DE vIAgEm EScrItA pOr frANcIScO mEllADO, 
impressor da primeira enciclopédia em Espanhol. Profusamente ilustrado no texto e em separado. Raro.

161 REGIMENTO dos Escrivaens das Naos da Carreira da Índia.  Lisboa: Na Officina de João An-
tónio da Silva, 1779. 

[16] ff.; 295 mm. Brochado; capas em papel do s. XIX; regimento pertencente a Florêncio Mon-
teiro de Almeida a bordo da nau N. S. da Conceição e Santo António; limpo.

 € 30-40

rArO rEgImENtO quE rEgulAvA OS prOcEDImENtOS ImpOStOS AOS EScrIvãES A bOrDO 
das naus da carreira da Índia. Cada regimento era publicado com um espaço em branco para que fosse 
escrito o nome do escrivão e a nau que servia.

162 rEIS (Domingos dos)
SYLVA no Lamentavel Terremoto do Primeiro de Novembro de 1755.  Lisboa: Na Officina Patriarcal 
de Francisco Luiz Ameno, 1756. 

14 pp.; 205 mm. Brochado; desencadernado; acidez.
 € 40-60

rAríSSImO fOlhEtO cOm um pOEmA rElAtIvO AOS AcONtEcImENtOS DE 1 DE NOvEmbrO 
de 1755.

163 rENOult ( Jean baptiste)
TAXE de la Chancelerie Romaine, et la Banque du Pape, où l ’absolution des crimes les plus enormes se 
donne pour l ’argent. Ouvrage qui fait voir l ’ambition & l ’avarice des Papes.  Traduit de l’ancienne 
Édition Latine, avec des Remarques. Augmentée d’une nouvelle préface. A Londres: s.n., 1701. 

*8, A-K8; [16], 155, [3], [2 br.] pp.; 165 mm. Encadernação da época inteira de pele; títulos e fer-
ros decorativos a ouro na lombada; ligeiramente aparado; acidez.

 € 30-40

ObrA prOfuNDAmENtE ANtI-cAtólIcA, ArgumENtANDO cONtrA A IgrEJA A prOpóSItO 
das taxas aplicadas aos mais diversos actos canónicos desde os mais simples e comuns, como casamentos 
ou baptizados, à legitimação de filhos bastardos. A obra contém os textos canónicos sobre as taxas 
aplicáveis, seguidos de comentários pelo autor. Este ingressou na ordem Franciscana, mas mais tarde 
converteu-se ao protestantismo, tornando-se pregador em Londres e depois pastor na Irlanda. Raro e 
curioso.

164 rODrIguEz mOhEDANO (pedro)
HISTORIA Literaria de España desde su Primera Poblacion hasta nuestros dias.  Tercera Edicion. 
Madrid: Por D. Joachin Ibarra, 1779-1785. 

9 v.; 215 mm. Encadernações da época em pergaminho; limpo; ligeiramente aparado.
 € 150-200

publIcAçãO cOm várIAS bIOgrAfIAS DE AutOrES NAturAIS DE ESpANhA DESDE OS tEmpOS 
mais antigos, Raro.
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165 rOllAND (francisco)
ADAGIOS, Proverbios, Rifãos, e Anexins da Língua Portugueza. Tirados dos melhores Autores Na-
cionaes, e recopilados por ordem Alfabetica por F.R.I.L.E.L.  Nova edição correcta, e augmentada. 
Lisboa: Na Typographia Rollandiana, 1841. 

[2], 150 pp.; 200 mm. Encadernação inteira de pele marmoreada da época; rótulo com títulos a 
ouro na lombada; nada aparado.

 € 40-60

curIOSíSSImO ExEmplAr DE trAbAlhO, cONtENDO fOlhAS Em brANcO cOm NOtAS 
manuscritas entre cada uma das páginas de texto, tendo sido alvo de grande estudo e de acrescentos. 
O exemplar tem uma assinatura de posse “De Eugénio de Castilho” datada de Agosto de 1894, o que 
leva a supor que estas anotações e acrescentos são do poeta e escritor Eugénio de Castilho (1846-1900), 
filho de António Feliciano de Castilho, que publicou vários livros, colaborou com jornais e escreveu um 
importante Dicionário de Rimas.

Raríssima publicação com um rol de centenas de provérbios portugueses ordenados alfabeti-
camente segundo o tema. Raro e estimado. A obra, publicada com as iniciais FRILEL que significam 
Francisco Rolland Impressor Livreiro em Lisboa, saiu pela primeira vez em 1780.

 Ӭ   Inocêncio, v.3, p. 50; Dic. Pseudónimos, p. 96

166 rOuvEYrE (Édouard)
CONNAISSANCES Nécessaires à un Bibliophile. Acompagnées de Notes Critiques et de Documents 
bibliographiques.  Cinquième Édition, illustrée de nombreuses figures. Paris: Édouard Rouveyre, 
1899. 

10 v. em 5: il.; 230 mm. Bonito exemplar; encadernações com lombada em pele belamente deco-
radas a ouro na lombada com títulos e ferros de motivos florais; apenas ligeiramente aparado à 
cabeça, dourado por folhas; assinatura de posse.

 € 200-300

rArA ObrA DE rEfErêNcIA , EScrItA pElO lIvrEIrO E bIblIófIlO ÉDOuArD rOuvEYrE (1849-
1930). Ilustrada com cerca de 1800 gravuras, algumas desenhadas pelo seu filho Andrés, a obra é uma 
referência para o estudo da bibliofilia e da história do livro. Cada volume com um sub-título como se 
segue: v.1: Origine du Livre - Amateurs, Bibliophiles et bibliomanes - Etablissement d’une bibliothèque 
d’amateur - Conservation et Entretien des Livres; v.2: Du format des Livres - Du Collationnement des 
Livres - Abréviations usitées en bibliographie ainsi que dans les manuscrits et les imprimés - Signes 
distinctifs des anciennes éditions - Des souscriptions et de la date; v.3: Du choix des livres - De la lecture 
- De la connaissance des livres - Caractères auxquels on distingue un livre rare, précieux ou curieux - Ce 
qui fait le prix d’un livre - La chasse aux Livres; v.4: De la reliure ancienne et moderne - Du goût et des 
styles - Qualités d’une bonne reliure - Petit Musée de la reliure; v.5: Illustration et Décoration intérieure 
des livres - Distinction des Etats de gravure - Ce qui fait la valeur d’un livre illustré; v.6: Les reliures aux 
armes, chiffres et monogrammes - Exemplaires de provenance illustre - Marques et ex-libris - Les livres 
avec dédicaces ou avec annotations manuscrites; v.7: Les manuscrits et la peinture des livres - Bréviaires 
et livres d’heures écrits, enluminés et historiés - Lettres capitales et miniatures ; v.8: Les ennemis du livre 
- Destruction, altération et fraude - Les équarisseurs et les voleurs - Nettoyage et réparation des livres, 
des gravures et des reliures - Moyens de les préserver - Les Livres imprimés sur différents papiers ; v.9: 
De la classification systématique des livres, des autographes et des gravures - Comment doit être rédigé 
le catalogue ; v.10: Sommaires détaillés des chapitres - Lexique des termes.

167 S. bOAvENturA (fr. fortunato de)
MEMÓRIAS para a Vida da Beata Mafalda. Rainha de Castella e Reformadora do Mosteiro de 
Arouca.  Coimbra: Na Real Imprensa da Universidade, 1814. 
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254 pp.; 160 mm. Brochado; papel decorado da época um pouco desvanecido; limpo.
 € 20-30

prImEIrA EDIçãO, muItO rArA, DEStA ObrA DE fr. fOrtuNAtO DE bOAvENturA, ArcEbISpO 
de Évora, partidário da causa de D. Miguel e que como Arcebispo de Évora, após a vitória dos liberais, 
se exilou em Roma onde esteve até morrer. Natural de Alcobaça, ingressou cedo na ordem Cistercience 
do mosteiro da sua vila natal, vindo a doutorar-se em Coimbra. Homem letrado, deixou uma vasta 
bibliografia de sua autoria dos mais variados temas.

A acompanhar este seu trabalho, foi publicado também pela primeira vez um texto de Fr. Bernar-
do de Brito com o título ‘História da fundação e dedicação do mosteiro de S. Pedro e S. Paulo de Arouca, 
e da santa vida dos seus primeiros fundadores [...]’ e que ocupa as pp. 213-254. Inocêncio classifica esta 
obra como “opúsculo raro, ao menos em Lisboa, onde debalde o procurei muitos annos, e só há poucos 
mezes consegui obter d’elle um exemplar” (cf. Inocêncio, v.1, p. 375).

 Ӭ   Inocêncio, v.2, p. 310; para o opúsculo de Fr. Bernardo de Brito veja-se Inocêncio, v.1, p. 375

168 S. mIguEl (fr. Jacinto de)
NOTAS da Analysis Benedictina descubertas por Miguel Joachino de Freytas.  En Madrid: Por Ber-
nardo Peralta, 1734. 

4.º; [6], 192, [4], 100 pp.; 285 mm. Encadernação inteira de pele da época; ligeiramente aparado, 
boas margens.

 € 80-100

prImEIrA EDIçãO DEStE tExtO DE fr. JAcINtO DE S. mIguEl publIcADO NO cONtExtO DA 
publicação de outro título de Fr. Manuel dos Santos, autor do volume oitavo da Monarquia Lusitana, 
“Anlysis Benedictina”. Monge de S. Jerónimo, Fr. Jacinto de S. Miguel nasceu em Lisboa, em 1692 e 
faleceu na mesma cidade em 1763. Foi Reitor do Colégio de Coimbra e Geral da sua congregação em 
Portugal.

Esta sua obra é, então, um comentário à obra de Fr. Manuel dos Santos que, por sua vez, havia 
sido escrita como resposta a um outro folheto em castelhano, com o título “Crisis Doxologica y apolo-
getica por el monachato legitimo de el maximo padre S. Geronimo en sus congregaciones de España, 
Portugal y Lombardia”, onde se sustentava que os Jerónimos tinham prioridade e prerrogativas sobre 
os Beneditinos. Esta contenda deu lugar a várias publicações, entre as quais o presente título que tem 
junto as “Novas Notas da Analysis Benedictina” de Fr. Francisco de Santa Maria e dadas à estampa por 
Fr. Jacinto de S. Miguel.

 Ӭ   Inocêncio, v.3, p. 244; v.2, p. 463; sobre as obras sobre a polémica veja-se Inocêncio, v. 6, p. 102 e v. 16, p. 308

169 Sá (Adriano de)
PELA Índia (Aspectos e Impressões).  Prefácio do Prof. Manuel Ramos. Lisboa: J. Rodrigues, s.d.

344 pp.: il.; 215 mm. Encadernação inteira de pele títulos e ferros a seco na pasta anterior; rótulo 
com títulos a ouro na lombada; casas fechadas com ferros a seco; apenas ligeiramente aparado 
à cabeça; corte superior das folhas carminado; conserva as capas de brochura.

 € 15-20

DEScrIçãO DE umA vIAgEm à íNDIA cOm ImprESSÕES SObrE OS cOStumES, hIStórIA, 
monumentos, etc. Ilustrado com várias fotogravuras impressas à parte. Raro.

170 Sá ( José António de)
DISSERTAÇÕES Philosophico-Politicas sobre o Trato das Sedas na Comarca de Moncorvo [...].  
Lisboa: Na Offic. da Academia Real das Sciencias, 1787. 



93

4.º; [8], XVI, 176 pp., 1 grav.: il.; 185 mm. Encadernação inteira de pele da época, cansada; corte 
das folhas carminado; acidez.

 € 40-60

JOSÉ ANtóNIO DE Sá, NAturAl DE brAgANçA, fOI Juíz DE fOrA DE mONcOrvO E DEDIcOu 
uma parte da sua obra a esta vila, entre as quais esta que Inocêncio considera «Obra curiosa para o 
estudo d’este ramo da industria em Portugal». Vem ilustrado com uma curiosíssima gravura desdobrável 
representando um aparelho para a recolha do fio de seda. Raro.

 Ӭ   Inocêncio, v. 4, p. 346

171 SAEz (liciano)
DEMOSTRACION Histórica del Verdadero Valor de todas las Monedas que Corrian en Castilla 
durante el Reynado del Señor Don Enrique IV, y de su Correspondencia con las del Señor D. Carlos 
IV. Con un Apéndice de Instrumentos que justifican el valor de las mismas: noticia de los precios de 
los granos, carnes, pescados, jornales de labradores y artistas en aquel tiempo, y su equivalencia á las 
monedas actuales; y algunos otros documentos utiles y curiosos.  Madrid: en la Imprenta de Sancha, 
1805. 

XX, 580, [2] pp, 3 grav.: il.; 310 mm. Encadernação inteira de pele marmoreada da época; casas 
fechadas e rótulo com títulos a ouro na lombada; corte das folhas carminado; boas margens; 
limpo.

 € 80-120

INtErESSANtE publIcAçãO SObrE O vAlOr DA mOEDA ESpANhOlA cOm NOtícIAS E 
relações de preços da época. Raro.

172 SAlA (gaspar)
EPITOME de los Principios, y Progressos de las guerras de Cataluña en los años 1640 y 1641 y se-
ñalada vitoria de Monjuyque.  En Lisboa: Por Antonio Alvarez, 1641. 

¶2, A-I4, K2; [40] ff.; 195 mm. Brochado; limpo.
 € 100-120

prImEIrA EDIçãO. muItO rArO. publIcADA NO cONtExtO DAS guErrAS DA rEStAurAçãO, A 
obra é uma edição portuguesa do folheto publicado poucos meses antes em Barcelona e refere-se à 
revolta na Catalunha contra Castela na mesma época da Restauração da independência de Portugal. Ao 
todo, foram publicados quatro folhetos relativos à Revolta da Catalunha em Portugal a mando de D. 
João IV e serviam como modo de propaganda contra Castela. Do mesmo modo, também em Barcelona 
se publicaram folhetos relacionados com a Restauração com o mesmo intuito.

Esta obra narra os acontecimentos na batalha de Montjuic e que representaram o início da Guer-
ra Dels Segadors, conflito que acabou por envolver França, Castela e Catalunha. A revolta iniciou-se 
no dia de Corpo de Deus, tendo-se revoltado vários camponeses, ao mesmo tempo que era assasinado o 
vice-Rei da Catalunha. A segunda portada existente na edição de Lisboa possui exactamente ao centro 
uma gravura representando o Corpo de Cristo num hostensório ladeado por dois anjos de mãos dadas.

 Ӭ   Palau, 285725

173 SANtA clArA (fr. Anastásio de)
GUIA de Viajantes ou Roteiro de Lisboa para as Cortes, e Cidades principaes da Europa, Villas, 
e Lugares mais notaveis de Portugal, e Hespanha. Com varias advertencias uteis em a jornada de 
Roma, e necessarias aos Peregrinos: reduccção das moedas estrangeiras, e os preços de algumas cousas 
para melhor commodo nas viagens.  Lisboa: Na Off. de Francisco Luiz Ameno, 1791. 
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[12], 182, [14] pp.; 150 mm. Encadernação inteira de pele marmoreada da época; rótulo com títu-
los a ouro na lombada; ligeiramente aparado; pequena perda de suporte afectando ligeiramente 
o texto na p. 91.

 € 20-30

prImEIrA EDIçãO. curIOSO guIA DO vIAJANtE, Em ESpEcIAl pElO cApítulO quE DIz 
respeito a uma viagem de Lisboa a Roma. Foi publicada uma segunda edição em 1807. Raro.

 Ӭ   Inocêncio, v. 8, p. 60

174 SANtO ANtóNIO (fr. manuel de)
ESCUDO Benedictino. Ou Dissertação Historica, Escholastica, e Theologica em defensa dos injustos 
golpes da Crisis Doxologica, Apologetica, e Juridica, que escreveo o R. P. Fr. Manoel Baptista de Cas-
tro, Filho da Sagrada Religião Eremitica chamada de S. Jeronymo, e de dous Opusculos de Notas em 
favor da mesma Crisis, contra a Analysis Benedictina, que impugnando a Crisis, escreveo o Rever-
endissimo P. M. Fr. Manoel dos Santos, Monge Cisterciense, e Chronista Mor do Reyno e da sua Es-
clarecida Congregação.  Salamanca: En la Officina de la Viuda de Antonio Ortiz Gallardo, 1736. 

a-c4, d6, A-Z4, Aa-Qq4, Rr2; [36], 316 pp.; 300 mm. Encadernação inteira de pele da época 
um pouco cansada; perdas de suporte nas cabeceiras da lombada e cantos; rótulo com títulos a 
ouro na lombada; ferros decorativos na lombada a ouro; ligeiramente aparado; boas margens.

 € 200-300

prImEIrA EDIçãO DE umA DAS ObrAS publIcADAS A prOpóSItO DA pOlÉmIcA ENtrE A 
Ordem de S. Bento e a de S. Jerónimo sobre as suas prerrogativas e prioridades para o Reino, em 
particular para a cidade de Lisboa e a sua tradicional procissão do ‘Corpus Christi’. A polémica foi 
desencadeada pela publicação da obra que saiu com o título ‘Crisis Doxologica y Apologetica por el 
Monachato Legitimo de el Maximo Padre S. Geronimo en sus Congregaciones de España, Portugal 
y Lombardia’ do Fr. Manuel Batista de Castro. Logo depois desta, Fr. Manuel dos Santos saiu em 
defesa dos Beneditinos publicando a obra ‘Analysis Benedictina. Conclue por documentos e razões 
verdadeiras, que a sagrada e augusta Ordem de S. Bento é a primeira das religiões e a mais antiga com 
precedencia a todas; e defende as sentenças dadas em Lisboa sobre a mesma precedencia, a favor dos 
reverendissimos monges negros contra os reverendos padres do real convento de Belem’, publicada em 
1732. Ambas aparecem mencionadas no frontispício da presente. Segundo Inocêncio foram publicadas 
um total de oito obras sobre o assunto pela seguinte ordem: 1. Crisis Doxologica, por Fr. Manuel Baptista 
de Castro; 2. Analysis Benedictina, por Fr. Manuel dos Sanctos; 3. Notas da Analysis Benedictina, por 
Miguel Joachino de Freitas (aliás Fr. Jacinto de S. Miguel); 4. Novas notas da Analysis Benedictina, por 
Fr. Francisco de Sancta Maria; 5. Escudo Benedictino, por Fr. Manuel de Sancto Antonio; 6. Antiilogia 
cata-critica, por Fr. Marcelliano d’Ascensão; 7. Carta ao P. Fr. Marcelliano d’Ascensão, por D. Francisco 
d’Almeida Mascarenhas; 8. Examen castellano de la crisis griega, em q el R. P. Fr. Manuel Bautista e 
Castro intentó establecer el instituto Behlemetico. Obra posthuma de D. Luiz de Salazar y Castro. Raro.

 Ӭ   Inocêncio, v.5, p. 359; sobre os restantes títulos da polémica, cf. Inocêncio, v. 2, p. 463; v. 3, p. 244; v. 6, p. 102; 
v. 16, p. 308

175 SÉNEcA
LES Epistres [sic] de Seneque; Primiere Partie.  A Lyon: Chez Christofle Fovrmy, 1663. 

4 v.; 372, [20] pp., 390, [14] pp.; 406, [10] pp.; 435, [9] pp.; 140 mm. Encadernações uniformes 
não contemporâneas com lombada em pele; rótulo com títulos a ouro na lombada.

 € 60-80

curIOSA EDIçãO.
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176 SEYfArth (gustav)
ALPHABETA Genuina Aegyptorum. Numeris ipsorum Hieroglyphicis, Hieraticis Demoticisque 
conservata nec non Asianorum Literis Persarum, Medorum Assyriorumque Cuneoformibus, Zendi-
cis, Pehlvicis et Sanscriticis Subiecta. Accedit Dissetatio de Mensuris in S.S. Memoratis per Antiquas 
Ulnas Aegyptiacas Taurinensem, Parisinam, Lugdunensem Illustratis.  Lipsiae: Sumtibus Johannis 
Ambrosii Barth, 1840. 

XII, 158 pp,m 5 ff. desd.: il.; 285 mm. Bonito exemplar; encadernação inteira de pele moderna; 
ferros e títulos a ouro na lombada; corte superior das folhas carminado; apenas ligeiramente 
aparado à cabeça; conserva as capas de brochura.

 € 100-150

prImEIrA EDIçãO. umA DAS ObrAS quE O EgIpótlOgO AlEmãO guStAv SEYfArth (1796-1885) 
publicou da sua longa bibliografia sobre o tema ao qual dedicou a sua vida, ensinando na universidade de 
Leipzig e na América no Concordia College em St. Louis. Este título é o sétimo e o último de uma série 
intitulada Beitraege zur Kenntniss der Literatur, Kunst, Mythologie und Geschichte des alten Aegypten 
cuja publicação iniciou em 1826. Raro.

177 SIlvA (A.A. baldaque da)
ROTEIRO Marítimo da Costa Occidental e Meridional de Portugal.  Lisboa: Imprensa Nacional, 
1889. 

XIV, [2], 102 pp., 14 est.: il.; 285 mm. Encadernação com lombada em tela; títulos a ouro na 
lombada; ligeiramente aparado; conserva as capas de brochura; acidez.

 € 80-100

JulgAmOS trAtAr-SE DO úNIcO vOlumE publIcADO DEStE fANtáStIcO lEvANtAmENtO DA 
costa portuguesa desde o cabo de S.Vicente até ao rio Guadiana (a segunda parte trataria da costa 
ocidental). Com indicações dos portos, planos hidrográficos da costa, praias, actividades económicas, 
etc. Profusamente ilustrado no texto com gravuras dos vários pontos descritos com vistas a partir do 
mar e planos hidrográficos em gravuras de dupla página em separado. Tem no fim um mapa colorido de 
grandes dimensões de toda a costa com indicação de faróis, baías, portos, cabos, etc.  Não referenciado 
nos principais catálogos de bibliotecas particulares. Muito raro.

178 SOlINuS (caius Julius)
POLYHISTOR, Rerum Toto Orbe Memorabilium Thesaurus locupletissimus. Huic ob argumenti si-
militudinem Poponii Melae De Situ Orbis libros tres, fide diligentiaque summa denuò iam recognitos, 
adiunximus. His accesserunt praeter priora scholia & tabulas geographicas permultas, Petri quo[que] 
Olivarii Valentini, uiri in Geographia excellenter docti, annotationes, quibus & loci non pauci, à 
pleris[que] parum hactenus intellecti, dilucidè illustrantur, & uetustis locorum appellationibus recen-
tiora figillatim nomina subiciuntur. Cum gemino Indice, quorum alter suprares alias memorabiles, 
locorum ac regionum omnium, marium ac sinuum nomena, alter uerò recentiores eorundem appel-
lationes complectitur.  Basileae: Apud Isingrinium, 1543. 

a6, ß4, a-z4, Aa-Ff4; [20], 230, [2] pp., 2 mapas desdobráveis, 18 mapas no texto, dos quais 2 
de página inteira: il.; 295 mm. Encadernação inteira de pele do século XVIII; títulos e ferros a 
ouro com casas fechadas na lombada; cercadura a ouro nas pastas; corte das folhas carminado; 
lombada com vestígios de traça, apresentando perda de suporte nas cabeceiras; frontispício e 
primeiros fólios com manchas e dois pequenos furos de traça marginais, apresentando o resto 
do volume em bom estado, apenas com um pouco de acidez; mapas em bom estado e com 
margens; ex-libris impresso a selo branco de Salema Garção.

 € 3000-4000





lote 178
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SEguNDA EDIçãO DA ImpOrtANtíSSImA ObrA cláSSIcA DE cAIuS JulIuS SOlINuS, tIDO cOmO 
o mais importante geógrafo latino durante quase um milénio, com os comentários e mapas de Sebastião 
Munster.

Nada se sabe acerca de Solinus e as únicas pistas vêm através da análise interna e externa desta 
sua obra. Foi provavelmente italiano, havendo quem o julgue natural da cidade de Roma, apesar de não 
e xistir qualquer evidência desse facto, e terá vivido no século III. Já a sua obra era conhecida e recon-
hecida de forma massiva na Europa, havendo registos de mais de três centenas de manuscritos, os mais 
antigos do s. IX, havendo académicos que registaram a sua influência até finais do s. XV.

O trabalho geográfico de Solinus sobreviveu em duas versões, a primeira, numa carta dedicada a 
um certo Adventus em forma de compêndio e uma segunda versão, com outra carta, que se afirma como 
forma revista e na qual Solinus completa as ideias projectadas na primeira versão. A versão comentada 
por Munster é a da segunda, mais completa e com outros assuntos, entre eles, por exemplo, os textos 
sobre pedras preciosas.

Solinus começa por celebrar a glória de Roma, iniciando o seu livro sobre aquela cidade, adicio-
nando várias informações importantes sobre a sua história mais remota, calendário e a sua reforma até 
Júlio César e Augusto, e, finalmente, sobre antropologia. De seguida explica o mundo e as suas maravi-
lhas, descrevendo de seguida as regiões de Itália, Grécia e as suas ilhas, Trácia e Cítia, Alemanha, Grã-
Bretanha, Espanha, seguindo para o continente africano da Mauritânia via Líbia para o Egipto, Arábia, 
Síria e Pérsia, Ásia Menor da Cilícia para a Capadócia, Assíria, Índia, Taprobana, Caldeia e, finalmente, 
Etiópia, África Ocidental e as suas ilhas.

A obra de Solinus aparece citada em diversas obras logo desde o século III por Apuleius, Martia-
nus Capella ou Isidoro de Sevilha. Entre os século IV e VIII, autores como Santo Agostinho ou Paulus 
Diacunus citam-no, assim como o geógrafo Irlandês Dicuil na sua obra sobre história e geografia no s. 
IX, assim continuando até ao s. XV, altura em que a sua popularidade começa a ser discutida pela obra 
de Pompomius Mela entretanto divuldada por Petrarca.

A obra de Solinus foi impressa pela primeira vez em Veneza, por Nicholas Jenson em 1473, co-
nhecendo, a partir daí, várias edições e traduções, nomeadamente em espanhol, italiano, inglês e alemão. 
No século XVI foram publicadas várias edições do texto, algumas delas acompanhadas de estudos e 
comentários, sendo, as mais notáveis, as que se imprimiram em Basileia com os comentários de Munster 
e Johannes Oporinus, em particular a de Munster.

Esta foi impressa pela primeira vez em 1538 e acrescentada na presente de 1543. Este amplo co-
mentário apresenta uma grande variedade de fontes gregas, latinas e hebraicas, com especial atenção 
dada à história antiga, costumes e prática científica. Publicada anonimamente, identificando o autor ao 
longo do texto, apresenta também os mapas de Munster, destacando-se em particular o mapa da Ásia 
impressa à parte em folha dupla, onde se apresenta a mais antiga representação do Norte da costa Oeste 
da América, na forma de um canto denominado “Terra Incognita” representada com um baía, árvores e 
montanhas.

OBRA RARÍSSIMA e muito importante para o estudo do conhecimento geográfico da época, 
numa das mais importantes e valiosas edições publicadas.

 Ӭ   BRODERSEN, KAI. “MAPPING PLINY’S WORLD: THE ACHIEVEMENT OF SOLINUS.” Bul-
letin of the Institute of Classical Studies, vol. 54, no. 1, 2011, pp. 63–88. JSTOR, www.jstor.org/sta-
ble/43693968; MILHAM, M.E., ‘C. Julius Solinus’, in Catalogus Translationum et Commentariorum: 
mediaeval and Renaissance Latin translations and commentaries, v. VI, pp. 73-85. CTC, http://cata-
logustranslationum.org/index.php/archives/volume-vi

179 SOllA (conde de castro e)
CERAMICA Brazonada.  Lisboa: Of. Graf. do Museu Comercial, 1928. 

2 v.: il.; 330 mm. Encadernações com lombada em pele da época, ricamente decoradas a ouro 
nas lombadas; ligeiramente aparado à cabeça; corte superior das folhas carminado; limpo. 
E xemplar n. 58 da tiragem de 350 exemplares.

 € 300-500
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prImEIrA EDIçãO DEStA rAríSSImA E EStImADA ObrA DEDIcADA AO EStuDO DA cErâmIcA 
adornado com brasões de armas portugueses. Profusamente ilustrada com reproduções em fotogravura 
impressas em papel couché.

180 SOuSA (francisco Joaquim pereira e)
TRATADO sobre a Aposentadoria. A que se ajuntão as leis respectivas.  Lisboa: Na Impressão Re-
gia, 1818. 

268 pp.; 210 mm. Encadernação inteira de pele da época, decorada com cercadura a ouro nas 
pastas e títulos e ferros decorativos na lombada, um pouco cansada; corte das folhas carminado.

 € 20-30

curIOSO E rArO.

181 SOuSA ( João de)
NARRAÇÃO da Arribada das Princezas Africanas ao Porto desta Capital de Lisboa. Seu desem-
barque para Terra, Alojamento no Palácio das Necessidades, Hida para Queluz, seu Embarque, e 
volta para Tangere.  Lisboa: Na Off. da Academia Real das Sciencias, 1793. 

[8], 36 pp.; 205 mm. Brochado; capa em papel marmoreado; acidez.
 € 50-80

rAríSSImO fOlhEtO EScrItO pOr fr. JOãO DE SOuSA (1735-1812), um DOS mAIS ImpOrtANtES 
arabistas do seu tempo, descrevendo as vicissitudes do asilo dado às mulheres e concubinas de um dos 14 
herdeiros de Mohamed III, Muley Abdessalam, escolhido para suceder a seu pai, mas que abdicou em 
virtude da sua quase completa cegueira, criando um sério problema sucessório na região norte-africana.

 Ӭ   Inocêncio, v.4, p. 42

182 StrADA (Octavio de)
DE VITIS Imperatorum et Caesarum Romanorum, tam Occidentalium quam Orientalium.  Nec-
non Uxorum et Liberorum Eorum, item Tyrannorum omnium, qui dicersis temporibus Ro-
manum Imperium attentare & occupare conatisunt, inde à C. Julio Caesare, primo Monarcha, 
usque ad D.N. Imperatorem, Caesarem Matthiam, una cum eorum effigiebus & symbolis; 
illis quidem exprobatissimistam Latinis quam Craecis Authoribus depromptis, his vero ex an-
tiquissimis numismatibus aureis, argenteis & aeneis bona delineatis, & ad vivum, quoad eius 
fieri potuit expressis, opus Novum ac Longe praeclarissimum [...]. Francofurti: Imprimebat 
Johannes Bringerus, 1615. 

):(6, A-Z, Aa-Vv6, Xx3; [12], 514, [8] pp.: il.; 295 mm. Encadernação não contemporânea com 
lombada em pele; rótulo com títulos a ouro na lombada; lombada com cortes de traça e perdas 
de suporte nas cabeceiras; pequeno corte de traça no fronstispício; acidez muito acentuada.

 € 100-150

ObrA mONumENtAl cOm pEquENAS NOtAS bIOgráfIcAS DOS ImpErADOrES DESDE JúlIO 
César até ao Imperador Matias (1557-1619) do Sacro Império Romano, incluindo suas esposas. Cada 
biografia é ilustrada com a representação da efígie em forma de medalha, tendo na maioria dos casos 
o retrato numa face e uma gravura alegórica na outra, num total de 530 gravuras abertas a buril. Raro.

183 STRANGER’S Guide in Lisbon. Or an Historical and Descriptive View of the City of Lisbon and 
its Environs, with Notices of the Chief Places of Interest in Estremadura.  Lisbon: Printed by A.J.P., 
1848. 
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[4], 365 pp.; 175 mm. Encadernação moderna com lombada em pele; rótulo com títulos a ouro 
e ferros de motivos florais na lombada; ligeiramente aparado; limpo.

 € 80-90

ObrA muItO rArA EScrItA Em líNguA INglESA pOr AutOr ANóNImO pArA SErvIr DE guIA 
aos visitantes britânicos à cidade. A obra começa com um resumo histórico, com destaque para as 
informações sobre o terremoto, fuga da família real para o Brasil e invasão de Junot, a que se segue uma 
breve descrição da vista da cidade a partir da margem sul do Tejo, os aspectos económicos, sociais e 
etnográficos da cidade, com capítulos sobre a nobreza, clero, costumes, religião, cultura, etc., descrevendo 
por fim, em forma de itinerário, os mais notáveis lugares da cidade, com destaque para a Estátua Equestre, 
a praça de Touros, feira da Ladra, etc. Termina com um conjunto de excursões aos arredores da cidade 
como o Palácio de Queluz, Sintra, Mafra, Paço de Arcos, Caxias, Cascais, Oeiras, Caparica, Almada, 
Odivelas, Loures, Palmela, Troia, Arrábida, Alcácer do Sal, Vila Franca, Santarém, Batalha, Alcobaça, 
Caldas da Raínha, etc.

 Ӭ   Duarte Sousa, 2, 700

184 SuArEz DE fIguErOA (christoval)
PLAZA Universal de todas Ciencias y Artes.  Parte Traducida de Toscano y parte compuesta por 
el Doctor Christoval Suarez de Figueroa [...]. En Madrid: Por Luis Sanchez, 1615. 

¶4, ¶4, A-Z, Aa-Zz, Aaa-Zzz, Aaaa-Zzzz4; [8], 368 ff.; 195 mm. Encadernação inteira de pele 
da época, cansada, perda de suporte na lombada e pastas; acidez; corte das folhas carminado; 
acidez; aparo por vezes excessivo afectando os títulos de alguns fólios; manchas.

 € 600-700

prImEIrA EDIçãO. A ObrA bASEIA-SE NOutrA DE tOmASO gArzONI, publIcADA Em 1585 E 
intitulada ‘Piazza universale di tutte le professioni del mondo’ e que foi uma das mais populares no final 
do s. XVI e s. XVII, tendo conhecido pelo menos quinze edições até 1675. Mais do que uma tradução, a 
obra de Suarez de Figueroa é uma adaptação livre para língua castelhana que mantém cerca de metade 
do conteúdo original e que apresenta numerosas adições que reflectem a realidade espanhola de então. 
Para tal, além de ter alterado muitos dos lugares italianos usados no texto original para outros lugares da 
cidade de Madrid, as alterações revelam também o contexto político e moral do autor espanhol. Além 
disso, sendo a obra sobre variadíssimas profissões, o autor espanhol substitui muitas vezes os nomes dos 
artesãos italianos pelos espanhóis. 

De entre as muitas profissões descritas, chamam a atenção os textos sobre prostitutas, ladrões, 
burlões e jogadores, algumas profissões relacionadas com a equitação, a caça ou a agricultura, aqueles so-
bre boticários, alquimistas, médicos, matemáticos, cosmógrafos, astrólogos, astrónomos, ou, finalmente, 
aqueles sobre ofícios como ferreiros, oleiros, sapateiros, carpinteiros, livreiros, impressores, entre muitos, 
muitos outros.

Muito raro e valioso.

185 SUMMARIO da Bibliotheca Luzitana.  Lisboa: Na Officina de Antonio Gomes, 1786. 

8.º; 4 v.: 394, [2]; 426, [2]; 376; 198, 96 pp.; 155 mm. Encadernações da época inteiras de pele 
marmoreada; títulos a ouro na lombada; corte das folhas carminado; carimbo de posse a óleo 
nos frontispícios; corte de traça marginal nos primeiros fólios do primeiro volume.

 € 60-80

umA DAS ObrAS mAIS rArAS DA bIblIOgrAfIA pOrtuguESA. trAtA-SE DE um rESumO DAS 
obras descritas e dos autores biografados por Diogo Barbosa Machado. O quarto volume é o interessante 
Bibliotheca Luzitana Escolhida.
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186 tácItO
OBRAS de Caio Cornelio Tacito.  Traduzidas de Latin en Castellano por Emanuel Sueyro [...]. 
En Madrid: Por la Viuda de Alonso Martin, 1614. 

¶4, A-Z8, aa8, Aa-Bb4, Cc-Gg8, Hh7, Ii-Tt8, Vv3, *-***4, ****3; [8], 384, 294, [30] pp.; 210 mm. 
Encadernação inteira de pele marmoreada, não contemporânea; rótulo com títulos a ouro e ca-
sas com ferros decorativos a ouro na lombada; corte das folhas carminado; assinatura de posse 
coeva; limpo.

 € 100-120

EDIçãO ESpANhOlA SEIScENtIStA DAS ObrAS hIStórIcAS DE tácItO - ANAIS E hIStórIAS - 
que abordam a história de Roma desde a morte de Augusto (14) até à morte de Domiciano (96). Ainda 
que grande parte do texto se tenha perdido, é um registo importantíssimo para aquele período da história 
de Roma. Raro.

187 thIÉbAult (paul)
RELATION de L’ Expédition du Portugal, faite en 1807 et 1808, par le Ier Corps d’ Observation de 
la Gironde devenu Armée de Portugal.  A Paris: Chez Magimel, Anselin et Pochard, 1817. 

X, [2], 375 pp., 1 mapa desdobrável: il.; 230 mm. Brochado; alguma acidez.
 € 40-60

prImEIrA EDIçãO, muItO rArA, DAS mEmórIAS DO gENErAl pAul thIÉbAult, mIlItAr 
francês que se destacou pelo assalto a Nápoles em Janeiro de 1799. Promovido ao posto de General 
em 1801, foi transferido em 1806 para integrar o exército francês na Península, tendo permanecido em 
Portugal e depois em Espanha até 1813. A obra está ilustrada com um mapa desdobrável de grandes 
dimensões, intitulado ‘Carte Routiere du Portugal pour l’intelligence de la relacion de l’expédition faite 
dans ce Royaume en 1807 et 1808’, tendo no canto superior direito uma representação do combate de 
Rorissa.

 Ӭ   Bernardes Branco, v.2, 713; Duarte Sousa, v.2, 713

188 mANuScrItO. s. xvIII-xIx
TOMBO referente a D. António de Menezes.  

Manuscrito sobre papel, 1 v., 175 ff. não numeradas, cerca de metade em branco; 440 mm. 
Encadernação inteira de pele com tarjas de figuração alegórica nas pastas e lombada com al-
guns defeitos.

 € 1000-1500

tOmbO cOm cópIAS E DOcumENtOS rEfErENtES AOS SÉculOS xvIII E xIx rEfErENtE A D. 
António de Menezes, fidalgo da Casa Real e pai de D. Jorge de Menezes. Inclui notas genealógicas, 
bem como de muitas propriedades, comendas e morgadios situados em Lisboa, Lavra, Sintra, Caxias, 
Caparica, Mafra, Almada, Paço d’Arcos, entre outros. Refere-se também à família do Visconde de 
Asseca e regista ainda as comendas da Ordem de Cristo que D. Jorge de Menezes possuía.

189 tOurNEfOrt (pitton de)
RELATION d’un Voyage du Levant fait par Ordre du Roy. Contenant l ’Histoire Ancienne & Mo-
derne de plusieurs Isles de l ’Archipel, de Constantinople, des Côtes de la Mer Noire, de l ’ Armenie, de 
la Georgie, des Frontieres de Perse & de l ’Asie Mineure [...].  A Lyon: Chez les Freres Bruyset, 1727. 
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3 v.: [22], 380 pp., 51 gravs.; [4], 448 pp, 40 gravs.; [4], 404, [60], [2 br.], [4] pp., 62 gravs.; 200 
mm. Encadernações inteiras de pele marmoreada da época ligeiramente cansadas; lombadas 
decoradas com títulos e ferros a ouro; corte das folhas carminado; ligeiramente aparado; limpo.

 € 300-500

rArA EDIçãO. tOurNEfOrt (1656-1708) fOI um DOS mAIS ImpOrtANtES bOtâNIcOS DO SEu 
tempo, tendo descoberto várias novas espécies durante as suas viagens ao Levante, tendo registado um 
total de 1256 espécies, muitas delas desconhecidas. As 153 gravuras e mapas impressos à parte, algumas 
delas desdobráveis, foram executadas por Claude Aubriet também ele envolvido na viagem.

Tournefort foi professor de botânica no ‘Jardin des Plantes’ em Paris, tendo sido enviado por Luís 
XIV para uma expedição de caráter botânico e zoológico foi impedido de chegar ao Egipto devido à 
peste. Esta descrição das suas viagens entre 1700 e 1702 constituída por um conjunto de cartas escritas 
para o Conde de Pontchartrain, ministro da Marinha, contém descrições da topografia, mapas, costumes, 
arqueologia, comércio, zoologia, botânica e mineralogia. A sua viagem passou pelas ilhas Ciclades, Creta, 
Constantinopla, Mar Negro, Arménia, Pérsia, Geórgia terminando na Ásia Menor em Smyrna.

A obra foi publicada postumamente pela primeira vez em 1717 em duas edições, uma em 4.º de 
dois volumes e outra em 8.º de três, tal como a presente.

 Ӭ   Brunet, v.5, 903

190 mANuScrItO. 1862
UMA VIAGEM de Lisboa a Elvas.  Copiada por António Alfredo da Silva. Lisboa: s.n., 1862. 

494 pp.; 225 mm. Encadernação com lombada em pele; títulos a ouro na lombada; ligeiramente 
aparado; limpo.

 € 150-200

lote 189
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cópIA mANuScrItA DE um cONJuNtO DE cArtAS ENvIADAS pOr AutOr DEScONhEcIDO - 
eventualmente o copiador - a um seu amigo sobre uma viagem de Lisboa a Elvas e sua estada naquela 
cidade alentejana. Cada carta faz uma descrição extensa e detalhada sobre aspectos da viagem e 
deslocações a várias regiões próximas, bem como as impressões sobre a sociedade, cultura, arquitectura, 
arte ou costumes de cada local por onde o autor terá permanecido ou visitado.

O autor assina as cartas sob o pseudónimo da figura mítica grega Pylades, encontrando-se a 
indicação do lugar de onde envia cada uma das suas epístolas. Começa o texto com uma carta de Aldeia 
Galega, Pegões, Vendas Novas, Silveiras, Montemor-o-Novo, Arraiolos, Venda do Duque, Estremoz, 
Elvas e de regresso a Lisboa. Segundo a cópia a viagem iniciou-se 27 de Dezembro de 1852, chegando a 
Elvas a 3 de Janeiro do ano seguinte, regressando a Lisboa em Agosto de 1853.

191 vAISSEtE ( Joseph)
GÉOGRAPHIE Historique, Ecclesiastique et Civile. Ou Description de toutes les Parties du Globe 
Terrestre, enrichie de Cartes Géographiques.  A Paris: Chez Desaint & Saillant, Jean Thomas He-
rissant & Jacques Barois, 1755. 

12 v., 72 mapas: il.; 170 mm. Encadernações uniformes inteiras de pele; rótulos com títulos a 
ouro nas lombadas, alguns volumes cansados e com perdas de suporte; corte das folhas pintado; 
ligeira acidez; a grande maioria dos mapas com boas margens; quinto volume com cortes de 
traça marginais nos primeiros fólios.

 € 300-400

EDIçãO Em OItAvO, Em DOzE vOlumES, publIcADA SImultANEAmENtE cOm A EDIçãO 
quarto de quatro volumes de uma das mais detalhadas descrições do mundo do seu tempo. Todos os seus 
setenta e dois mapas foram tirados do ‘Atlas Portatif ’ de Robert de Vaugondy, destacando-se os mapas da 
península arábica. Joseph Vaissete (1685-1756) foi um monge beneditino cujos trabalhos foram bastante 
aclamados no seu tempo. Raro.

192 vAScONcElOS ( João de, pe)
RESTAURAÇÃO de Portugal Prodigiosa.  Pelo doutor Gregório de Almeida Ulyssiponense. 
Agora novamente correcta, e emendada [...]. Lisboa: Na Officina de Manoel Soares Vivas, 1753. 

§-§§4, §§§2, A-Z, A-P, A-G4, H2; [20], 174, [2 br.], 120, 58, [2 br.] pp.; 210 mm. Encadernação 
inteira de pele da época, cansada na lombada; perda das cabeceiras da lombada; títulos e ferros 
a ouro na lombada; acidez; mancha.

 € 30-40

SEguNDA EDIçãO DE umA DAS mAIS INtErESSANtES ObrAS DO pEríODO DA rEStAurAçãO DA 
Independência. Foi tido, segundo Inocêncio, como um dos mais seguros fundamentos dos que esperavam 
a vinda de D. Sebastião. Durante algum tempo se discutiu a autoria desta obra, mas o Pe. António Vieira 
atribuiu-a ao Pe. João de Vasconcelos. Raro.

 Ӭ   Inocêncio, v.4, p. 46

193 vAubAN (Sébastien le prestre)
DE L’ ATTAQUE et de la Defense des Places.  A La Haye: Chez Pierre de Hondt, 1737-1742. 

2 v.; [20], 216 pp., 36 gravs.; [16], 180, [34] pp., 11 gravs.: il.; 285 mm. Encadernações inteiras de 
pele da época, um pouco cansadas; corte das folhas carminado; ligeira acidez, mas de forma 
geral limpo.

 € 400-600



104

prImEIrA EDIçãO DEStE EStuDO cláSSIcO SObrE fOrtIfIcAçÕES E EStrAtÉgIAS pArA A 
defesa e ataque a lugares. Escrito no fim da vida de Vauban (1633-1707) a pedido do rei, este tratado 
permanecerá o trabalho de referência e de estudo por mais de um século. Nele, Vauban apresenta 
aperfeiçoamentos decisivos no ataque de praças e fortificações militares e desenvolve uma aproximação 
racional do cerco, no contexto da revolução científica de Descartes ou Pascal, decompondo-o numa 
estrutura lógica de doze fases. O seu tratado foi traduzido em quinze línguas, entre elas o turco e o russo, 
permanecendo o clássico na formação de engenheiros militares até ao final do século XIX. Muito raro.

194 vIEIrA (Ernesto)
DICCIONARIO Biographico de Musicos Portuguezes. Historia e Bibliographia da Musica em Por-
tugal.  Lisboa: Editor Lambertini, 1900. 

2 v.: il.; 235 mm. Encadernações com lombada e cantos em pele; apenas ligeiramente aparados à 
cabeça; corte das folhas carminado; sem capas; cortes de traça marginais junto ao festo.

 € 80-100

O mAIS cOmplEtO DIcIONárIO DOS múSIcOS pOrtuguESES, IluStrADO cOm EStAmpAS Em 
separado impressas em papel couché. Raro e procurado.

195 vIllEgAS Y pIñAtElI (manuel de)
HISTORIA de Moscovia y Vida de sus Czares. Con una Descripcion de todo el Imperio, su Govierno, 
Religion, costumbres, y genio de sus Naturales.  En Madrid: En la Imprenta del Convento de la 
Merced, 1736. 

2 v.; [32], 608 pp., numeração seguida do primeiro para o segundo volume; 210 mm. Enca-
dernações inteiras de pergaminho da época, cansadas; primeiro volume com acidez e manchas; 
último fólio espelhado com ligeira perda de suporte; segundo volume com ligeira acidez; oca-
sionais picos de traça marginais.

 € 50-80

muItO rArA hIStórIA DA rúSSIA.
 Ӭ   Palau, 369400

196 vItErbO ( Joaquim de Santa rosa de)
ELUCIDARIO DAS PALAVRAS, TERMOS, E FRASES, que em Portugal Antiguamente se 
Usárão, e que hoje regularmente se ignorão. Obra indispensável para entender sem erro os Documentos 
mais Raros, e Preciosos, que entre nós se conservão:  Publicado em Benefício da Litteratura Portu-
gueza, e dedicado ao Principe N. Senhor por Fr. Joaquim de Santa Rosa de Viterbo. Lisboa: Na 
Officina de Simão Thaddeo Ferreira, 1798-1799. 

2 v.; [ ]2, A-Z, Aa-Zz, Aaa-Ppp4, [4], 484, [4] pp.; A-Z, Aa-Zz, Aaa-Fff; A-H4; , 416, 62, [2] 
pp., 5 est.: il.; 290 mm. Encadernações uniformes inteiras de pele marmoreadas da época; rótu-
los novos com títulos a ouro; ligeiramente aparado; acidez.

 € 150-200

prImEIrA EDIçãO DEStE ImpOrtANtíSSImO INStrumENtO DE trAbAlhO pArA tODOS OS 
que se dedicam aos estudos históricos ainda hoje inultrapassado. Profusamente ilustrado no texto e com 
5 estampas à parte. Raro e procurado.

197 vItErbO (Sousa)
SUBSÍDIOS para a História da Música em Portugal.  Coimbra: Imprensa da Universidade, 1932. 
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[4], 603 pp.; 240 mm. Encadernação com lombada e cantos em pele; títulos a ouro na lombada; 
apenas ligeiramente aparado à cabeça; corte superior das folhas pintado; conserva as capas de 
brochura; parcialmente por abrir; limpo.

 € 20-30

publIcADO ApóS O ImpOrtANtE DIcIONárIO DE múSIcOS pOrtuguESES DE ErNEStO vIEIrA, 
este grande volume compila pequenas informações biográficas de músicos portugueses a partir da 
recolha de inúmeros documentos por Sousa Viterbo. Publicado originalmente na revista O Instituto, 
esta separata teve uma tiragem de apenas 100 exemplares. Muito raro.

198 xImÉNEz (Andrés)
DESCRIPCION del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Su magnifico Templo, Panteon, y 
Palacio: compendiada de la descripcion antigua, y exornada con nuevas vistosas Láminas de su Planta 
y Montéa: aumentada con la noticia de varias grandezas y alhajas con que han ilustrado los Católicos 
Reyes aquel Maravilloso Edificio, y Coronada con un Tratado Apendice de los Insignes Profesores de 
las Bellas Artes Estatuaria, Arquitectura, y Pintura, que concurrieron á su Fundacion, y despues le 
han enriquecido con sus Obras.  En Madrid: En la Imprenta de Antonio Marin, 1764. 

¶-¶¶4, ¶¶¶2, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Kkk4, Lll2; [20, incluindo o retrato de Carlos III], 452 pp.; 
16 gravs.: il.; 305 mm. Encadernação inteira de pele da época; perda de suporte na pasta poste-
rior na zona exterior; pequenos cortes de traça marginais e junto ao festo nos primeiros fólios; 
mancha; corte das folhas carminado.

 € 400-600

prImEIrA EDIçãO DE umA DAS mAIS DEtAlhADAS E ImpOrtANtES DEScrIçÕES DO mOStEIrO 
e Palácio do Escorial. Ilustrado com dezasseis gravuras, grande parte delas desdobráveis e um retrato no 
texto de Carlos III. No final tem um apêndice com a biografia dos artífices envolvidos na construção da 
arte presente no edifício. Muito raro e valioso.

199 zErEllA Y YcOAgA (manuel de)
TRATADO General y Matemático de Reloxería. Que comprénde el módo de hacer reloxes de todas 
clases, y el de saberlos componer y arreglar por difíciles que séan. Acompañado de los elementos nece-
sarios para élla, como son aritmética, álgebra, geometría, gnomónica, astronomía, geografía, física, 
maquinária, música y dibúxo; precisos para poseer á fondo el Noble Arte de la Reloxería. Segunda 
Impresion.  Madrid: En la Imprenta Real, 1791. 

4.º; *-**4, ***2, A-Z, AA-ZZ, AAA-DDD4, EEE3, []1; [6], XIV, 408 pp., 22 gravs.: il.; 245 mm. 
Encadernação inteira de pele da época; rótulo com títulos a ouro na lombada; picos de traça na 
lombada; um pouco cansada; corte das folhas carminado; limpo.

 € 1000-1200

SEguNDA EDIçãO DE um DOS mAIS ImpOrtANtES trAtADOS DE rElOJOArIA ESpANhOlA, 
publicado originalmente em 1789, praticamente inalterado em relação à sua primeira edição.

Poucos foram os tratados de relojoaria publicados em Espanha antes deste, e os que foram, não 
possuíam a quantidade e qualidade das gravuras deste título. Zerella y Ycoaga, relojoeiro de Fernando 
VI, estudou em Genebra a arte, ao que parece com o objectivo de fundar uma Escuela de Relojeria e a 
respectiva fábrica para competir com os artesãos franceses e ingleses, projecto que nunca se cumpriu.

Zerella descreve como fazer vários tipos de relógios, incuindo relógios de bolso, para casa, para a 
noite, etc. na primeira parte e na segunda os tratados matemáticos, geométricos, geográficos e mecânicos 
necessários à execução de relógios. As gravuras da primeira parte apresentam rodas, engrenagens e várias 
faces com segundos, minutos, meses, fases da lua, etc.

Muito raro e valioso.
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200 zurItA ( Jerónimo)
HISTORIA del Rey Don Hernando el Catolico. De las Empresa, y Ligas de Italia.  [Tomos Quinto 
e Sexto dos Anles de la Corona de Aragon]. Zaragoza: Herederos de Pedro Lanaja y Lamarca 
& Diego Dormer, 1670. 

2 v.; ¶6, A-Z6, Aa-Zz6, Aaa-Mmm6, Nnn3; [6], 351 ff.; *8, A-Z6, Aa-Zz6, Aaa-Xxx6, Yyy5, 
[]1, a4, b-e6, f4; [8], 407, [1], 32 ff.; 300 mm. Encadernações inteiras de pergaminho da época; 
primeiro tomo com pequena perda de suporte no canto superior; boas margens; de forma geral 
limpo.

 € 200-300

vOlumES DA cOlEcçãO INtItulADA ‘ANAlES DE lA cOrONA DE ArAgON’, EScrItA pElO 
cronista do reino, Jerónimo Zurita, referentes ao reinado de D. Fernando, o Católico, II de seu nome 
de Aragão e V de Castela no período entre 1491 até 1516, ano da sua morte. A obra foi publicada pela 
primeira vez em 1562, sendo esta a quarta edição. Muito raro.

 Ӭ   Salvá, 3233; Palau 381767 e 381768



| 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 S223, Biblioteca Particular, parte VII

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.




