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tirar-se qualquer ilação sobre o seu estado de conservação.

[ contactos ]

Nuno Gonçalves, Leiloeiro, Livreiro, Unip., Lda
Travessa André Valente, 26
1200-024 Lisboa (Portugal)

tel + (351) 213 470 344 | + (351) 939 481 100

www.eclecticaleiloes.com
geral@eclecticaleiloes.com

[ ficha técnica ]

 autor Nuno Gonçalves
 título Biblioteca Particular Parte VIII
 editor Ecléctica Leilões
 tiragem 1 000 exemplares

 consultor gráfico Pixel Power
  geral@pixelpower
  www.pixelpower.pt



AVISO
De acordo com as condições do leilão impressas no final do 

catálogo, os lotes são vendidos no estado em que se encontram, 
não se aceitando devoluções. 

Imagens de todos os lotes em eclecticaleiloes.com
(according with our general conditions all objects are no subject of 

return. Images of all lots can be found at eclecticaleiloes.com.  
Condition reports in english on request.)
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1 ANDRADA (Miguel Leitão de)
MISCELLANEA do Sitio de N.S.ª da Lvz do Pedrogão Grande Apparecim[en]to de sua Sta Ima-
gem. Fundação do seu Conu[en]to e da See de Lxa. [...].  Em Lisboa: por Matheus Pinheiro, 1629. 

8.º; front., ¶, A-Z, Aa-Rr8, Ss4; front. grav., [16], 635 [aliás 647], [1] pp., 1 retrato, 2 grav. des-
dobráveis: il.; 195 mm. Encadernação inteira de pele da época; lombada com casas fechadas a 
ouro e rótulo com títulos a ouro; pequena perda de pele na lombada junto à cabeceira superior; 
portada espelhada com margens reconstruídas, mas inteira; gravuras desdobráveis aparadas até 
à área de impressão; limpo; corte das folhas pintado; bom exemplar. 

 € 800-1.000

MigueL Leitão De ANDRADe NAsceu NA viLA De PeDRógão gRANDe, coiMbRA, eM 1555. coM 
13 anos de idade, já orfão de Pai, partiu com seu irmão, Fr. João de Andrade Monge Cisterciense, para a 
Universidade de Salamanca daí voltando a Coimbra onde estudou Cânones. Em 1578 partiu de Lisboa 
com a armada para a infeliz jornada de África a Alcácer Quibir, tendo aí sido preso pelos mouros. 
Fugido, regressou a Lisboa defendendo D. António ao direito à coroa, voltando a estar cativo por ordem 
de D. Filipe II. Faleceu em Lisboa em 1629, ano da publicação desta sua obra, considerada por Inocêncio 
como “um dos livros raros e curiosos que possuimos”.

Composta por vinte diálogos, dos quais se destaca a descrição da batalha de Alcácer Quibir, tida 
como fidedigna e um testemunho presencial dela, vem ilustrada com duas gravuras desdobráveis repre-
sentando o campo de batalha, para além do retrato do autor e várias outras ilustrações no texto. Muito 
raro e procurado.

 Ӭ   Samodães, 1742; Sebástica, 43; Inocêncio, v6, 239; Barbosa, v.3, 474

2 ANDRADe ( José sergio veloso de)
MEMORIA sobre Chafarizes, Bicas, Fontes, e Poços Públicos de Lisboa, Belem, e muitos Logares do 
Termo [...].  Lisboa: Na Imprensa Silviana, 1851. 

[8], 398 pp.: il.; 235 mm. Encadernação com lombada em pele da época; ligeiramente aparado; 
acidez.

 € 50-80

sessão única
lotes 1 a 200
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cuRioso e iMPoRtANte DocuMeNto sobRe o AbAsteciMeNto De águA NA Região De 
Lisboa, ilustrada com vários quadros desdobráveis e uma planta do Aqueduto das Águas Livres. Raro e 
procurado.

3 ANNALS (The) of Europe. Or Regal Register; Shewing the succession of the Sovereigns of Roma, 
Constantinople [...], Spain, Portugal, Sweden, [...] England [...], together with the Bishops and 
Popes of Rome; from the Foundations of their States to the present Time; with the principal Events 
in each of their Reigns, and the Time when they happened [...].  London: Printed for G. Robinson, 
1779. 

viii, 372 pp.; 230 mm. Encadernação moderna inteira de papel; acidez; por aparar.
 € 15-20

obRA cuRiosA e iNteRessANte, APReseNtANDo PoR oRDeM cRoNoLógicA os MAis 
importantes acontecimentos de cada reino soberano da Europa, respectivos reis e outras informações 
desde a sua fundação até à data da publicação.

4 ARCHIVO Historico Portuguez.  Vol. I, n.º I, Jan. de 1903 - v. XI, Ano de 1903. Lisboa: Typ. do 
Cabral; Imprensa Libanio da Sylva, 1903.

11 v.: il.; 305 mm. Bonito exemplar; encadernações uniformes modernas com lombada e cantos 
em pele; corte superior das folhas carminado; conserva as capas de brochura; pp. 209 a 248 do 
primeiro volume facsimiladas.

 € 300-500

Colecção completa deste importante monumento da historiografia portuguesa da responsabi-
lidade de José da Silva Pessanha e Anselmo Braamcamp Freire, preocupando-se, principal-
mente com a publicação de documentos inéditos sobre a história de Portugal, representando a 
segunda tentativa de publicação sistemática de fontes. RARÍssiMo.

 Ӭ  Dic. Hist. Portugal, I, 201

5 ARistoteLes
I TRE LIBRI DELLA RETORICA d’ Aristotele a Theodette.  Tradotti in lingua volgare, da M. 
Alessandro Piccolomini. Nuovamente dati in luce con la tavola de’ Sommarij. In Venetia: 
Apresso Francesco de Franceschi Sanese, 1571.

*4, **2, A-Z, Aa-Nn4, Oo2; [12], 292 pp.; 210 mm. Encadernação inteira de pele da época, 
cansada; ferros e títulos a ouro na lombada; corte das folhas carminado; acidez; vestígios de 
humidade.

 € 100-150

tRADução quiNheNtistA PARA itALiANo DA obRA cLássicA De ARistóteLes. Muito RARo.

6 ARNoso (conde de)
JORNADAS PELO MUNDO: Em Caminho de Pekin, Em Pekin.  Porto: Magalhães & Moniz, 
1895. 

440, [2] pp., 1 ret.: il.; 230 mm. Encadernação modesta com lombada e cantos em tecido; con-
serva as capas de brochura; ligeiramente aparado.

 € 15-20
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DescRição De uMA viAgeM feitA A PARtiR De MARseLhA PARA PequiM PeLo coNDe De 
Arnoso. A estampa é um retrato gravado a seco.

7 AUTÓGRAFOS de Cristóbal Colón y Papeles de América.  Los Publica La Duquesa de Berwick y 
de Alba. Madrid: s.n., 1892. 

[6], VIII, 206 pp.: il.; 340 mm. Encadernação com lombada e cantos em pele.
 € 40-60

PubLicAção De uM coNJuNto De DocuMeNtos De cRistóvão coLoMbo e outRos PAPéis 
relativos à sua viagem à América. Com reprodução facsimilada de alguns dos documentos. Raro.

8 bAião (António)
A QUESTÃO da Naturalidade de Fernão de Magalhães.  Coimbra: Imprensa da Universidade, 
1921. 

62, [2] pp.; 310 mm. Brochado; dedicatória do autor.
 € 15-20

iMPoRtANte coNtRibuto PARA o estuDo DA biogRAfiA De feRNão De MAgALhães. RARo.

9 bARRos ( João de)
DIALOGO da Viçiosa Vergonha.  Olyssipone: Apud Lodovicum Rotorigu[m] Typographum, 
1540.  

A-C8, D5 [de 6]; 59 [de 60] ff.; 200 mm. Exemplar muito bem restaurado, encadernado em 
pergaminho moderno com títulos a ouro na pasta anterior e lombada em estojo também em 
pergaminho; fólio da marca de impressor facsimilado; último fólio com ligeiras perdas de su-
porte restauradas afectando ligeiramente o texto.

 € 6.000-8.000

PRiMeiRA eDição. RARÍssiMA. uMA DAs obRAs MAis iMPoRtANtes e RARAs De João De 
Barros inserida no conjunto de textos pedagógicos publicados entre 1539 e 1540 e que iam desde o ensino 
das primeiras letras até às preocupações da formação moral dos jovens, preocupação partilhada por 
grandes nomes do humanismo europeu.

O projecto de Barros passava pela publicação num só volume, mas a vontade comercial de Luís 
Rodrigues sobrepôs-se à do autor, publicando os textos em volumes separados com os seguintes títulos: 
Cartinha para Aprender a Ler, a Gramática, Diálogo em Louvor da Nossa Linguagem e Diálogo da 
Viciosa Vergonha. Se os dois primeiros se ocupam da introdução dos meninos nas letras - “leite da sua 
criaçam” [cf. Prólogo do presente título] - os restantes apresentam vários preceitos morais que os ajudam 
no momento em que “coméçam a militárem costumes pera que lhes convém ármas convenientes aos 
víçios naturáes de sua idáde.“ [ibidem]

A obra é raríssima, como é fácil compreender pelas bibliografias consultadas. Não existe qualquer 
referência à obra em D. Manuel, Samodães, Palha, Biblioteca Vilhena, Importante Biblioteca Particular, 
etc. Inocêncio diz que existia um exemplar no Arquivo Nacional, citando o testemunho de Figaniére. 
António Joaquim Anselmo faz referência à obra pelas citações bibliográficas de outros autores, nunca 
tendo visto qualquer exemplar - cometendo até o erro de Inocêncio no v.3 dando a obra como tendo 29 ff. 
e não 59. Só mais recentemente a Biblioteca Nacional adquiriu um exemplar que consta na sua colecção 
[cota: RES. 5658//2 P]. uMA extRAoRDiNáRiA PeçA De coLecção, RARÍssiMA e vALiosA.

 Ӭ  Barbosa, v.2, p.607; Anselmo, 1011; Inocêncio, v.3, p. 320; v. 10, p. 189; Brunet, v.1, c. 671; Pinto Matos, p. 63
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10 beNoLieL ( Joshua)
ARQUIVO Gráfico da Vida Portuguesa: 1903-1918.  Lisboa: Bertrand Irmãos, s.d.

192 pp., 17 est.: il.; 350 mm. Encadernação com lombada e cantos em pele moderna; apenas 
ligeiramente aparado à cabeça; limpo.

 € 80-120

extRAoRDiNáRio tRAbALho De JoshuA beNoLieL, A PARtiR De fotogRAfiAs obtiDAs PeLA 
sua câmara, sobre a vida política e social de Portugal na primeira década do século XX. Invulgar.

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

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

 € 100-150

PRiMeiRA eDição DA PRiMeiRA obRA De feRDiNAND beRthouD (1727-1807). este céLebRe 
tratado de relojoaria conheceu um notável sucesso no seu tempo, tendo-se publicado seis edições de 1759 
a 1836, sem contar com as traduções para alemão e italiano. No final do volume estão quatro estampas 
desdobráveis finamente gravadas por Choffar que representam diversos mecanismos e peças de relojoaria. 
Berthoud foi o primeiro relojoeiro francês a apresentar um cronómetro suficientemente preciso para 
servir à navegação, o que permitiu à marinha francesa recuperar do extraordinário atraso que tinha em 
relação à marinha inglesa. Autor de excelentes obras sobre o assunto, foi nomeado relojoeiro do Rei em 
1773. Muito raro.

12 bLANquARt-evRARD (Louis Desire)
LA PHOTOGRAPHIE ses Origines, Ses Progrés, Ses Transformations.  Lille: Imprimerie L. 
Danel, 1869.

[4], 62 pp.; 14 ilustrações extra-texto: il.; 315 mm. exeMpLar coM uMa dedicatÓria a carLos 
reLVas. O exemplar possui uma dedicatória do autor dirigida a Alphonse Davanne, co-funda-
dor da Sociedade Francesa de Fotografia que, por sua vez, o reenvia para Carlos Relvas com a 
indicação “A Monsieur Carlos Revas Golegã / Portugal de lar part de M. Davanne”. Exemplar 
em muito bom estado de conservação; encadernação da época com lombada em pele decorada 
com títulos e casas fechadas a ouro; pastas em percalina com títulos a ouro na pasta anterior e 
cercadura em triplo filete e ferro a seco em ambos os planos; encadernação executada por Lis-
boa & Companhia; conserva as capas de brochura; boas margens; ligeira acidez.

 € 1.000-1.500

PRiMeiRA eDição De uM Dos MAis iMPoRtANtes LivRos De fotogRAfiA e o MAis 
importante sobre impressão foto-mecânica [cf. Hanson Collection Catalog]. Louis Désire Blanquart-
Évrard nasceu em Lille em 1802. Em 1826 estudou com Frédéric Kuhlmann, um influente químico, 
e rapidamente tornou-se seu assistente no laboratório, estudos que se tornaram cruciais nos futuros 
trabalhos no domínio da fotografia que começou a desenvolver em 1844, após o anúncio do processo 
negativo-positivo de William Fox Talbot. Em 1847 foi convidado para apresentar a sua investigação no 
domínio da fotografia na Académie des Sciences de Paris tendo publicado um resumo desse trabalho 
que desenvolvia e melhorava o processo de Talbot.

Desde o princípio que o principal foco da investigação centrava-se na adaptação da fotografia 
à produção industrial e à criação de uma fábrica de impressão fotográfica. Fundou a sua “Imprimérie 
Photographique” em 1851 em Loos-lès-Lille, sendo a primeira do seu género em França. A sua primeira 
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publicação intitulou-se “Album photographique de l’ artiste et de l’amateur” com 36 imagens de Al-
phonse de Brébisson, Maxime du Camp, Charles Marville ou Ernest Benecke, além de outros autores 
nunca identificados. No total, Blanquart-Evrard publicou 24 albuns das quais se catalogaram 555 ima-
gens, tendo também colaborado na publicação de obras de outros editores.

Apesar do seu esforço e cuidado, Blanquart-Evrard subestimou os custos operacionais mantendo 
os preços demasiado elevados, levando ao encerramento da sua “Imprimérie Photographique” em 1855.

Figura cimeira no desenvolvimento da fotografia durante a segunda metade do século XIX, 
Blanquart-Evrard dedicou o resto da sua vida à investigação. Em 1863 publica o importante tratado 
“Intervention de l’Art dans la Photographie”, mas o seu grande contributo, depois do encerramento da 
“Imprimerie...” foi a publicação deste seu livro no qual ele dá uma valiosa, importante e rigorosa des-
crição das primeiras três décadas da fotografia.

De acordo com o catálogo da colecção Hanson [https://www.clarkart.edu/library/Special-Col-
lections/David-A-Hanson-Collection], cada exemplar desta obra foi montado recorrendo a impressões 
disponíveis, variando o seu conteúdo de exemplar para exemplar. Este exemplar possui as seguintes 
impressões: 1. Egipto. Imprimé à Lille en 1852 pour l’ ouvrage de M. Maxime du Camp; 2. foto-litografia, 
Poitevin; 3. e 4. foto-litografia, Zurcher (x2); 5. La Grand Soeur, fotografia, Goupil; 6. Vue de la Galerie 
des Beaux-Arts, fotogravura, H. Garnier; 7. La Force, Heliogravura, Baldus; 8. Morceau de réception 
d’Etienne Falconet, Baldus; 9. fac-simile de documento manuscrito; 10. Vue du Baptistére Louis XIII, 
fotogravura, Dujardin Fréres; 11. Plafond du Louvre, fotogravura, Dujardin Frères; 12. Portrait d’aprés 
nature, fotografia a carvão, Ernest Edwards; 13. La Vierge et l’Enfant, Adolphe Braun; 14. Un Fripier, 
fotografia Goupil. As edições posteriores possuem um maior número de gravuras.

RARÍssiMo e Muito vALioso.
 Ӭ  Hanson Collection Catalog, 1870:3; Encyclopedia of Nineteenth Century Photography, John Hannavy ed., 

New York, Routledge, 2008, pp. 167-168

13 boRgui (camillo Ranier)
L’ OPLOMACHIA Pisana, ovvero la Battaglia del Ponte di Pisa.  Lucca: Per Pellegrino Frediani, 
1713. 

[ ]4, +6, A-Z4; [20], 184 pp., 4 gravs.: il.; 210 mm. Encadernação inteira de pele da época; ferros 
e títulos a ouro na lombada; corte das folhas carminado; ligeira acidez.

 € 100-150

PRiMeiRA eDição DestA obRA cuRiosA. escRitA eM foRMA De questões, DescReve As 
batalhas simuladas em Pisa, a primeira em 1589 por ocasião da vinda a Pisa de Cristina di Lorena, esposa 
de Fernando de Medici, e outra em 1608 pelas bodas de Cosimo II com Maria Madalena de Áustria. 
Ilustrado com 5 gravuras no final. Raro.

 Ӭ  Brunet, 25564

14 BREVE do Santissimo Padre Clemente XIV pelo qual a Sociedade chamada de Jesus se extingue, e 
suprime em todo o orbe.  Lisboa: Na Regia Officina Typographica, 1773. 

[]1, B-F4, G2; 46 pp.; 300 mm. Brochado.
 € 20-30

iMPRessão A DuAs coLuNAs, teNDo NA esqueRDA o texto oRigiNAL LAtiNo e NA DA 
direita a tradução portuguesa, da Breve ‘Dominus ac Redemptor’ que decretou a extinção da Companhia 
de Jesus, documento importante também para a história de Portugal, um dos primeiros estados a expulsar 
a Companhia do seu território. Raro.

15 BRINDE aos Senhores Assignantes do Diário de Notícias.  Lisboa: Typographia Universal, 1866-
1898. 
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34 v. em 7: il.; 185 mm. Encadernações da época com lombada e cantos em percalina; conserva 
todas as capas de brochura; ligeiramente aparado.

 € 150-200

coLecção coMPLetA Dos fAMosos bRiNDes Do DiáRio De NotÍciAs, eDitADos 
anualmente, onde se publicavam vários textos originais dos mais importantes autores da língua 
portuguesa. Muito raro.

16 BULLARIUM Ordinis Militiae de Alcantara. Olim S. Juliani del Pereiro, per annorum seriem non-
nullis donationum, concordiarum, & aliis interjectis scripturis congestum. Regio Diplomate Compi-
latum & in lucem editum. Opus D. Ignatii Joseph de Ortega et Cotes [...], D. Josephi Fernandez de 
Brizuela [...], et D. Petri de Ortega Zuñiga et Aranda [...]. Cui accessit Catalogus Summorum Pon-
tificum, ac Bullarum, seu Indultorum, quae ab eisdem emanarunt, necnon rerum notabilium locuple-
tissimus Index.  Matriti: Ex Typographia Antonii Marin, 1759. 

¶-¶¶¶4, ¶¶¶¶2, A-Z, Aa-Zz, Aaa-Zzz, Aaaa-Zzzz, Aaaaa-Rrrrr4; [28], 872 pp.; 295 mm. 
Encadernação inteira de pele da época, cansada, especialmente na lombada; rótulo com títulos 
a ouro na lombada; casas fechadas a ouro na lombada; pasta decorada com pequena cercadura 
a ouro; alguma acidez.

 € 100-150

buLáRio DA oRDeM MiLitAR De ALcáNtARA, cRiADA eM 1154 No ReiNo De Leão e oRigiNáRiA 
da Ordem de São Julião do Pereiro, estabelecida por D. Henrique em 1093.

17 cAeiRo ( José)
PRIMEIRA Publicação após 160 anos do Manuscrito Inédito de José Caeiro sobre os Jesuitas do 
Brasil e da India na Perseguição do Marquês de Pombal (Século XVIII).  Baía: Escola Tipográfica 
Salesiana, 1936.

[6], 942, XXII pp.; 240 mm. Brochado.
 € 30-50

PubLicAção PeLA AcADeMiA bRAsiLeiRA De LetRAs Deste MANuscRito ReLAtANDo os 
acontecimentos relacionados com a perseguição aos Jesuítas pelo Marquês de Pombal.

18 cAMARA (Paulo Perestrelo da)
DESCRIPÇÃO GERAL de Lisboa em 1839. Ou Ensaio Historico de Tudo quanto esta Capital Con-
tem de Mais Notavel, e sua Historia Politica e Literaria até o tempo presente.  Lisboa: Na Typo-
graphia da Academia das Bellas Artes, 1839. 

[4], IV, 190, [2] pp.; 180 mm. Brochado; capas em papel; ligeira acidez.
 € 30-50

PRiMeiRA obRA Do AutoR eM que ALéM DAs APReciAções sobRe A históRiA oLissiPoNeNse, 
se faz uma descrição coeva do aspecto geral desta cidade.  

19 cAMões (Luís de)
A FÁBULA de Narciso.  Porto: Imprensa Internacional, 1880. 

32 pp.; 165 mm. Brochado.
 € 15-20
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RARA PubLicAção PoR ocAsião DAs coMeMoRAções ceNteNáRiAs, NuMA eDição 
numerada, limitada e assinada pelo editor.

20 cAMões (Luís de)
OS LUSÍADAS de Luys de Camões.  Lisboa: Por Pedro Craesbeeck, 1626. 

¶4, A-L12, M9; [4], 141 ff.; 95 mm. Encadernação moderna inteira de pergaminho, decorada 
a ouro nas pastas e lombada; corte das folhas carminado; acidez; aparado; fol. A1 facsimilado; 
fol. F2 com perda de suporte afectando o texto, restaurado e com facsimile do texto em falta.

 € 300-500

eDição RARÍssiMA, De PequeNo foRMAto, Do PoeMA MAioR DA LiteRAtuRA PoRtuguesA. 
A obra foi composta num tipo muito mais pequeno que foi mandado adquirir por Lourenço Craesbeeck 
para esta edição, a primeira que podemos chamar de bolso.

 Ӭ  Inocêncio, v. 14, p. 59

21 cAMões (Luís de)
RIMAS de Luis de Camões. Emendadas nesta duodecima impressão de muitos erros das passadas [...].  
Em Lisboa: Por Pedro Craesbeeck, 1629. 

¶4, A-O12, P8; [4], 175, [1] ff.; 100 mm. Encadernação moderna inteira de pergaminho, deco-
rada a ouro nas pastas e lombada; corte das folhas carminado; acidez; aparado.

 € 500-800

RARÍssiMA eDição eM PequeNÍssiMo foRMAto De boLso. seguNDo bRito ARANhA, 
contém exactamente o mesmo número de poesias e outras composições de edições anteriores de maior 
formato, com pequeníssimas diferenças em poucos textos. Parece que a edição estava preparada três 
anos antes, a julgar pelas datas das licenças, mas por qualquer razão apenas em 1629 Pedro Craesbeeck a 
publicou. Na edição seguinte de 1632, com o mesmo formato, foi acrescentada uma segunda parte com 
58 ff.

 Ӭ  Inocêncio, v. 14, p. 61

22 cÂNcio (francisco)
LISBOA - TEMPOS IDOS.  Lisboa: Imprensa Barreiro, 1957-1958. 

2 v.: il.; 270 mm.  Encadernações com lombada e cantos em pele; conserva algumas capas de 
brochura dos fascículos; apenas ligeiramente aparado à cabeça.

 € 60-80

APoNtAMeNtos históRico-etNogRáficos DA LisboA De seteceNtos, iMPoRtANte 
século na história da cidade já que foi nele que se assistiu ao desenvolvimento da cultura portuguesa, 
principalmente no reinado de D.João V, e que se deu o grande terramoto de 1755, marcando um ponto de 
viragem na estrutura e organização da cidade. Profusamente ilustrado no texto.

23 cARDiM (Pe. António francisco)
BATALHAS da Companhia de Jesus na sua Gloriosa Provincia do Japão.  Lisboa: Imprensa Na-
cional, 1894. 

[18], 294 pp.; 255 mm. Brochado.
 € 20-30
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PRiMeiRA eDição Do MANuscRito iNéDito Do Pe. ANtóNio fRANcisco cARDiM sobRe As 
acções da Companhia de Jesus no Oriente dado à estampa para o X Congresso Internacional de 
Orientalistas por Luciano Cordeiro. Raro.

24 cARDoso ( Jorge) & sousA (António caetano de)
AGIOLOGIO Lusitano dos Sanctos e Varoens Illustres em Virtude do Reino de Portugal, e suas Con-
quistas.  Em Lisboa: Na Officina Craesbeekiana; na Officina de Henrique Valente d’ Oliveira; 
na Officina de Antonio Craesbeeck de Mello; na Regia Officina Sylviana, 1652-1744. 

4 v.; T.1: [ ]6, a-e6, A-Z6, Aa-Zz6, Aaa-Bbb6; [12], 59, [1 br.], 570, [2] pp.; T.2:  [ ]6, A-Z6, Aa-
Zz6, Aaa-Ttt6; [12], 788 i. é 778], [2] pp.; T.3:  [ ]6, A-Z6, Aa-Zz6, Aaa-Zzz6, Aaaa-Dddd6, 
Eeee4, []4, []6 ; [12], 905 [i. é 901], [2] pp.; T.4:  [ ]4, *-**4, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Zzz4, Aaaa-
Yyyy4; [24], 728 pp. 290 mm. Encadernações inteiras de pele da época; acidez; ligeiramente 
aparados.

 € 200-300

Muito RARo quANDo coMPLeto. tRAtA-se De uM coNJuNto De PequeNAs biogRAfiAs De 
pessoas, na sua maioria de religiosos e missionários, mas também de várias personalidades da nobreza 
portuguesa. Organizada cronologicamente os quatro volumes publicados cobrem os meses de Janeiro a 
Agosto, sendo o último volume, correspondente aos meses de Julho e Agosto, da responsabilidade de D. 
António Caetano de Sousa.

 Ӭ  Barbosa Machado v. 2, p. 800; v.1, p.230; Inocêncio v.4, p. 163; v.1, p.103; Pinto Matos, 125; Palha, 3, 2603; 
Samodães, 594; Ameal, 476; BdM2, v.1, 150-151

25 cARo Y ceJuDo ( Jerónimo Martin)
REFRANES y Modos de Hablar Castellanos con Latinos que les Corresponden, juntamente con la 
glossa, y explicacion de los que tienen necessidad de ella. Con dos tablas al fin, una de los Autores que 
se alegan en esta obra: y otra de los Adagios Latinos, à los quales corresponden los Castellanos, que van 
puestos en el libro por el orden del A.B.C.  En Madrid: Por Iulian Izquierdo, 1675. 

¶4, ¶¶8, A-Z, Aa-Hh8; [24], 417, [79] pp.; 220 mm. Encadernação inteira de pergaminho da 
época; atilhos novos; fólios ¶1 a ¶¶2 facsimilados; acidez; algumas anotações manuscritas coe-
vas.

 € 80-100

PRiMeiRA eDição. é o MAis iMPoRtANte tRAbALho Do LiNguistA cARo Y ceJuDo (1639-1712), 
um notável compêndio com as expressões, provérbios e adágios espanhóis e da qual saiu uma segunda 
edição em 1792. Raro.

26 CARTA Constitucional da Monarchia Portugueza.  Londres: L. Thompson, 1832. 

1 retrato, 32 pp.; 95 mm. Brochado.
 € 20-30

uMA DAs MAis boNitAs eDições DA cARtA coNstitucioNAL, uMA DAs PoucAs DescRitAs 
por Inocêncio, impressa em caracteres microscópicos, cuja mancha ocupa apenas 70x40 mm, de enorme 
elegância e ainda assim, legibilidade. Saiu uma tiragem especial em papel de grande formato. Rara.

 Ӭ  Inocêncio, v. 2, p. 38; v. 9, p. 47

27 cAsAs (bartolomé de las)
[TRATADOS DA ÍNDIA].  Sevilla: Sebastian Trugillo & Jacome Cromberger, 1552-1553. 
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1 v.; colacção como descrito a seguir. Belíssimo exemplar, soberbamente encadernado inteira 
de marroquim vermelho moderno; lombada com casas fechadas, títulos e ferros de motivos 
florais a ouro; dupla cercadura com ferros decorativos a ouro nos cantos nas pastas; seixas com 
rodas a ouro; planos interiores das pastas com pergaminho, provavelmente com origem numa 
encadernação da época que protegia o exemplar; pasta e estojo de protecção. Ocasionais restau-
ros; alguns tratados com corte das folhas carminado; notas manuscritas coevas; de forma geral 
limpo. “Tratado Probatorio…” [vd. n.8 da descrição] com as raras tiras de correcção.

 € 80.000-100.000

PRiMeiRA eDição. coLecção coMPLetA. RARÍssiMA. uM Dos MAis iMPoRtANtes textos 
ALguMA veZ PubLicADos RefeReNte À coLoNiZAção DA AMéRicA. Esta obra de Bartolomé de 
las Casas, por muitos considerado um pioneiro dos direitos humanos, é uma compilação de oito textos [ou 
nove, dependendo da forma como são contados], todos relacionados com as políticas de colonização, em 
particular sobre o problema dos escravos índios e paradigma das políticas anti-esclavagistas defendidas 
por este prelado, opostas às políticas então levadas a cabo pelos colonizadores.

Bartolomé de las Casas nasceu em Sevilha, provavelmente em 1484. A sua aventura americana 
começa em 1493 quando o seu pai parte na segunda viagem de Cristóvão Colombo, mantendo desde esse 
momento uma relação próxima com a família do navegador. Recebeu a tonsura em Sevilha – na época 
o primeiro grau do sacramento da ordem extinto em 1972 por Paulo VI na Carta Apostólica Ministeria 
quaedam – permitindo que se tornasse catequista dos povos autóctones. A proximidade à família de 
Colombo leva o jovem Bartolomé a Roma e em 1506-1507 é ordenado sacerdote. Regressa à América 
onde celebra a Missa Nova – primeira missa celebrada por um novo sacerdote – , continuando as suas 
explorações, mas que abandona logo depois para acompanhar Diego Velásquez na conquista de Cuba, 
lugar onde será capelão.

Impressionado pelo que encontrou em Cuba, é por esta altura que inicia a sua luta em defesa 
dos índios americanos. Viaja para Espanha para se encontrar com D. Fernando, o Católico, e lhe ler um 
memorial, o primeiro de uma série de escritos de denúncias e soluções que escreverá ao longo de toda 
a sua vida. Após a morte de D. Fernando, encontra-se em 1516 com os regentes e dirige-lhes um novo 
memorial com um plano de reforma baseado na exploração agrícola por senhores espanhóis e índios 
livres, texto que é comparado com a Utopia de Thomas More publicado no mesmo ano. Concebido como 
o plano de um mundo ideal, incluia vários detalhes sobre o estabelecimento de novos povoados, modos 
de produção capazes de assegurar a subsistência da comunidade e impostos para a coroa. O plano, posto 
em prática numa ilha, fracassou, terminando com o idealismo de Bartolomé levando-o à reclusão como 
frade dominicano que o levará à fundação do convento da sua ordem em Puerto Plata. Nesta fase dedica-
se à sua formação intelectual e é nela que pensa em escrever a sua importante ‘Historia de las Indias’. 
Entre 1534 e 1550, Las Casas vai deixando este projecto semi-abandonado, mas recebe um novo impulso 
em 1552 quando, a residir em Sevilha, teve acesso à biblioteca de Hernando Colombo.

Naquele período de maior actividade, Bartolomé de las Casas tenta ir para o Peru em missão, mas 
a viagem sai frustrada, levando-o à Nicarágua e Guatemala, onde recebe o múnus evangelizador, sem 
colonização ou violência, no território de Tuzulutlán, actual Vera Paz.

Em 1540 regressa à Península Ibérica. Entrando por Lisboa, albergado pelos frades dominicanos, 
inteira-se das práticas esclavagistas do golfo da Guiné, tornando-o ainda mais num fervoroso opositor 
de qualquer forma de escravatura. Em 1542, em Valladolid, lê perante o Conselho das Índias a primeira 
versão da sua ‘Brevíssima Relação’, uma descrição de crimes cometidos durante a conquista e outras 
denúncias, pedindo ao imperador uma investigação e impulsionando a promulgação das ‘Leis Novas’.

No ano seguinte é-lhe concedido o bispado de Cuzco, que recusou, ficando com a pobre diocese 
de Chiapas que incluía o território não colonizado de Vera Paz, onde Las Casas sonhava evangelizar 
sem os colonos, projecto novamente falhado. É nesta época que escreve o texto ‘Avisos y Reglas para los 
confesores’.

Esteve pouco tempo na sua diocese, regressando definitivamente à Europa em 1547, intensifi-
cando a sua actividade política. Em particular, destaca-se o confronto com Juan Ginés de Sepúlveda 
iniciado nesta época até praticamente ao final da sua vida e que fez destes dois grandes vultos da cultura 
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os rostos de duas formas de ver a realidade americana. A publicação da sua colecção de tratados em 1552-
1553 é o seu último grande acto público. Vive os últimos cinco anos da sua vida no convento de Atocha 
de Madrid onde morre em 1566.

A seguir apresentamos a descrição detalhada de cada um dos tratados que compõem esta ex-
traordinária obra. Colocámos a lista pela ordem em que se encontram neste volume – entre parêntesis 
rectos – e para identificação nas bibliografias a correspondente numeração dada por Field entre parên-
tesis curvos.

[1]. (I) BREVISSIMA Relacion de la destruycion de las Indias […]. 1552. A-e8, f10, g4; [54] ff. Obra 
escrita c.1540, é, seguramente, uma das mais importantes, senão mesmo a mais importante deste con-
junto de tratados. Está dividida em nove artigos no total, apresentando um relato detalhado sobre as 
condições a que eram sujeitos os Índios da América Espanhola. Permanece, ainda hoje, um trabalho 
sem paralelo na defesa daquilo que hoje podemos chamar “direitos humanos” contra os novos coloni-
zadores e as formas de escravatura aplicadas aos povos autóctones. Possui no final um texto que por 
vezes é catalogado separadamente do primeiro, mas que facilmente se depreende pela colacção que 
lhe pertence. Tem o título seguinte:

[1a]. (II). LO QUE se sigue es un pedaço de una carta y relacion que escrivio cierto hombre: de los mis-
mos que andava en estas estaciones: refirie[n]do las obras que hazia & consentia hazer el capitã por 
la tierra que a[n]dava […]. Ocupa os últimos 4 fólios e possui a assinatura g nos cadernos. Consta 
de um fragmento de uma carta escrita por um espanhol que relata massacres dos Índios por si teste-
munhados. Sabin, 11227-11228; Field, 860-861; Palau, 46941

[2]. (VII) AQUI se co[n]tiene[n] treynta proposiciones muy jurídicas: en las quales sumaria y sucintamente se 
toca[n] muchas cosas pertenecie[n]tes al derecho q[ue] la yglesia y los príncipes christianos tienen o puede[n] 
tener sobre los infieles de qualquer espécie que sean […]. 1552. a10; [10] ff. Texto escrito por Las Casas 
após as objecções apresentadas às doze regras (vd. n.[4] desta série), reforçando as razões das mesmas 
e sustentando que a absolvição deve ser recusada a todos os que mantinham escravos Índios, assim 
como a todos os que tivessem obtido bens dos nativos pela violência. Sabin, 11233; Field, 867; Palau, 
46946

[3]. (V) AQUI se contiene una disputa o controvérsia: entre el D. bispo do[m] fray Bartholome de las Casas o 
Casaus obispo q[ue] fue de la ciudad Real de Chiapa que e sen las Indias parte dela nueva España: y el doc-
tor Gines de Sepulveda Coronista del Emperador nuestro senhor: sobre  q[ue] el doctor contendia: q[ue] las 
conquistas delas Indias contra los Indios era licitas: y el obispo por el co[n]trario dfendio y afirmo aver sido 
y ser ipossible no serlo: tirânicas / injustas & iniquas. […]. 1552. a-g8, h6; [61, 1 br.] ff. Outro dos mais 
importantes textos desta colecção. Encerra a disputa mantida entre Las Casas e Gines Sepúlveda, 
por vezes chamado de “Tito Lívio Espanhol”, que havia escrito um texto intitulado ‘Democritus 
Secundus’ no qual defendia o direito de qualquer monarca católico dispor da vida e propriedades dos 
Índios. Parece que este texto original nunca conheceu o prelo, mas alguns anos mais tarde foi refun-
dido e publicado em Roma com o título ‘Apologia pro Livro de Justis Belli Causis’ onde reafirmava 
os seus principais argumentos apresentados em ‘Democritus’. Este texto encontra-se dividido em 
três secções, a primeira contendo um sumário apresentado pelo Fr. Domingo de Soto, da apologia 
feita por Las Casas contra Gines Sepúlveda; a segunda com as objecções apresentadas por Sepúlveda 
aos argumentos de Las Casas; e a terceira e final com as réplicas do Bispo de Chiapa às objecções de 
Sepúlveda. Segundo Field, existem variantes deste folheto para a edição de 1552. Sabin, 11234; Field, 
865; Palau, 46943

[4]. (IV) AQUI se co[n]tiene[n] unos avisos y reglas para los confessores q[ue] oyeren confessiones delos Espa-
ñoles que son / o han sido en cargo a los Indios delas Indias del mar Oceano […]. 1552. a16; [16] ff. Tratado 
com 12 regras para os prelados confessores da diocese de Chiapa, escritas entre 1546 e 1547, pelas quais 
determinava que os ofícios religiosos fossem negados a todos os que mantivessem índios como escra-
vos. Sabin, 11232; Field 863; Palau, 46945

[5]. (VIII) PRINCIPIA Queda[m] ex quibus procedendum est in disputatione ad manifestan damer defenden-
dam iusticiam y ndorum […]. S.d. [1552?]. A10; [10] ff. Único título desta colecção escrito em latim, 
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trata dos princípios  que devem ser definidos nas disputas  relacionadas com o governo e defesa dos 
Índios. Sabin, 11235; Field, 868; Palau, 46948

[6]. (VI) ESTE es un tratado q[ue] el obispo dela ciudad Real de Chiapa do[m] fray Bartholome de las Casas / o 
Casaus compuso / por comission del Consejo Real delas Indias: sobre la matéria de los yndios que se han hecho 
en ellas esclavos. El qual contiene muchas razones y auctoridades jurídicas que puden aprovechar a los lectores 
para determinar muchas y diversas questiones dudosas en matéria de restitucion: y de otras que al p[re]sente 
los ho[m]bres el tie[m]po de agora tratan. 1552. A-c8, d12; [36] ff. Tratado com precedentes judiciais e 
argumentos lógicos que, segundo Las Casas, sustentam a ideia de que os nativos da América do Sul 
deveriam ser libertos da escravatura. Sabin, 11230; Field, 866; Palau, 46944

[7].  (III) ENTRE los remedios q[ue] do[m] fray Bartholome de las casas obispo d[e]la ciudad real de Chiapa: 
refirio por mandado del Emperador rey n[uest]ro señor: en los ayuntamie[n]tos q[ue] ma[n]do hazer su 
magestad de perlados y letrados y personas gra[n]des en Valladolid el año de mil & quinie[n]tos y quare[n]ta 
y dos: para reformacio[n] delas Indias […]. 1552. a-f8, g6; [53, 1 br.] ff. Tratado composto por 20 secções 
em que D. Bartolomé de las Casas apresenta as razões porque os Índios não devem ser dados como 
escravos aos novos colonizadores.  Sabin, 11229; Field, 862; Palau, 46942

[8]. (IX) TRATADO co[m]probatório del Imperio soberano y principado universal que los Reyes de Castilla y 
Leon tienen sobre las indias. 1553. a-k8; [80] ff. O maior tratado da série, possui a data de 1552 no fron-
tispício e a de 1553 no colófon. Segundo Field, foram publicadas duas edições com as mesmas datas, 
possuindo uma [80] fólios e outra [84], não havendo razão para duvidar que foram, de facto, publi-
cadas na mesma data, atendendo à comparação que o bibliógrafo realizou de exemplares conhecidos. 
Alguns bibliógrafos afirmam que a edição de 80 fólios é a primeira. O exemplar descrito por Sabin 
possui [84] fólios. Este exemplar possui as raríssimas tarjas de correcção do texto. A obra procura 
provar o direito de domínio pelos reis de Castela e Leão do território das Índias Ocidentais. Sabin, 
11231; Field, 869; Palau, 46947

Segundo Field, foi publicado um outro folheto intitulado Questionis utrum Reges [et] Principes 
jure […], mas que apenas saiu em 1571 e não costuma estar junto aos tratados. seguRAMeNte uMA DAs 
MAis iMPoRtANtes obRAs PubLicADAs ReLAcioNADAs coM A AMéRicA e, eM PARticuLAR, 
coM os NAtivos DAqueLe coNtiNeNte.

 Ӭ  Palau e Sabin (referências indicadas em cada um dos tratados); FIELD, Thomas, Na Essay Towards na 
Indian Bibliography being a Catalogue of Books relating to the History […] of American Indians in the 
Library of Thomas W. Field, New York, Scribner, Armstrong, 1873 (referências indicadas em cada um dos 
tratados); ROPPOLO, Kimberly, «Casas, Bartolomé de las» in Encyclopedia of American Indian His-
tory, ed. Bruce E. Johansen & Barry M. Pritzker, Santa Barbara, ABC Clio, 2008, pp. 676-678

28 cAstRo (sérgio de)
COIMBRA, Terra de Encantos.  Lisboa: Parceria A.M. Pereira, 1925. 

40 pp.; 125 mm. Encadernação em tecido; rótulo com títulos a ouro na pasta anterior; ligeira-
mente aparado; sem capas.

 € 10-15

PoeMA sobRe A ciDADe De coiMbRA. RARo.

29 ceRvio (vincenzo)
IL TRINCIANTE di M. Vincenzo Cervio. Ampliato, et Ridotto a Perfettione dal Cavalier Reale 
Fusoritto da Narni, Giá Trinciante dell ’ Illust.mo & Reverendissimo Signor Cardinal Farnese. Con 
una Belissima aggiunta fatta novamente dall ’ istesso Cavalier Reale.  In Venetia: Apresso gli He-
redi di Giovanni Varisco, 1593. 
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†4, A-h8, I4; [4], 68 ff., 4 gravuras no texto e 3 gravs. desdobráveis: il.; 210 mm. Encaderna-
ção da época inteira de pergaminho; ligeira acidez; gravuras com aparo próximo da mancha 
tipográfica.

 € 800-1.000

seguNDA eDição AMPLiADA DA MAis iNfLueNte obRA DA gAstRoNoMiA quiNheNtistA. 
Vincenzo Cervio (c.1510-c.1580) passou a maior parte da sua vida ao serviço do cardeal Alessandro 
Farnese, desempenhando vários cargos incluindo o de trinchante. Publicado pela primeira vez em 
1581, “Il Trinciante” é um compêndio da arte de trinchar todos os tipos de comida: as carnes comuns, 
mas também pavão, garça, pombo, javali, veado, presunto, peixes diversos, caranguejo, frutas e legumes. 
IIustrada com belas gravuras descrevendo instrumentos e técnicas, esta segunda edição é ainda mais 
completa nas suas descrições dos protocolos, ementas e artifícios utilizados nos banquetes renascentistas.

30 chAMouiN ( Jean baptiste Marie)
COLLECTION de 26 Vues de Paris Prises au Daguerréotype.  Gravures en taille douce sur acier. 
Paris: Chamouin, s.d.

frontispício, 26 gravs.: il.; 270x340 mm. Encadernação editorial com lombada em pele; lombada 
decorada com títulos e ferros a ouro, pasta anterior com título a ouro e ferros decorativos a seco; 
limpo.

 € 200-300

LÍNDissiMo áLbuM De gRAvuRAs coM vistAs De PARis obtiDAs A PARtiR De DAgueRRótiPos. 
O autor publicou mais tarde um outro álbum com mais 2 gravuras que a presente edição. Raro.

31 chARtoN (édouard)
VOYAGEURS Anciens et Modernes. Ou Choix des Relations de Voyages les plus Intéressantes et les 
plus Instructives depuis le cinquème siècle avant Jésus-Christ jusqu’au dix-neuvième Siècle avec bio-
graphies, notes et indications iconographiques.  Paris: Aux Bureaux du Magasin Pittoresque, 1854. 

4 v. em 2: il.; 265 mm. Encadernações com lombada em pele da época; títulos e ferros a ouro nas 
lombadas; ligeiramente aparado.

 € 50-80

coLecção coMPLetA DestA DescRição e ResuMo DAs MAis iMPoRtANtes viAgeNs e 
viajantes no mundo desde os tempos antigos até ao século XIX. Com variadíssimas referências a 
Portugal e às viagens dos portugueses a partir do 3.º volume, reproduzindo em francês alguns dos mais 
importantes documentos, entre os quais as descrições de Álvaro Velho sobre a viagem de Vasco da Gama 
ou a descrição de Pigafeta, entre muitos outros. No final de cada volume possui uma valiosa bibliografia 
sobre o tema tratado. Profusamente ilustrado no texto.

32 ciceRo (Marco túlio)
OEUVRES de Cicéron.  Traduction Nouvelle. A Paris: de l’ Imprimerie de Moutard, 1783. 

3 v.; 295 mm. Encadernações inteiras de carneira da época, cansadas; aparado; dourado por 
folhas; boas margens; limpo.

 € 100-150

coLecção coMPLetA NestA eDição DAs obRAs De cÍceRo. No MesMo ANo sAiu uMA eDição 
em 12.º de oito volumes com a mesma tradução. Raro.

 Ӭ  Brunet, v. 2, c.51
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33 CIRCULO Camoniano: Revista Internacional.  Joaquim de Araújo, Director. Porto: Redacção, 
1889-1892. 

2 v.; 392 pp., 220 pp.: il.; 240 mm. Encadernações da época com lombada em pele, ligeiramente 
cansada; ligeiramente aparado; limpo.

 € 200-300

RARÍssiMA PubLicAção PeRióDicA excLusivAMeNte DeDicADA A teMAs cAMoNiANos. 
Dirigida por Joaquim de Araújo, contou com vasta e erudita colaboração pelos mais distintos homens de 
letras portugueses e estrangeiros da época, entre eles Carolina Michaelis de Vasconcelos, Teófilo Braga, 
Wilhelm Storck, Xavier da Cunha, João Teixeira Soares, A. Fernandes Thomaz, Adolfo Coelho, Duque 
de Palmela, Oliveira Martins, Maxime Fourmont, Sousa Viterbo, entre muitos outros.

A revista compila artigos, alguns deles estendendo-se por vários números, sobre as mais variadas 
matérias relacionadas com a vida e obra de Camões, assim como notas sobre bibliografia camoniana, ar-
tigos sobre a obra no estrangeiro, comentários a textos do poeta, etc. Está ilustrada com algumas gravuras 
e retratos, entre os quais Camões, Morgado Mateus, a reprodução da primeira edição das Rimas, etc. A 
edição foi restrita a apenas 56 exemplares por subscrição, fazendo desta publicação uma das mais raras da 
bibliografia passiva relacionada com Camões.

34 COLECÇÃO de documentos relativos ao descobrimento e povoamento dos Açores, precedida de um 
ensaio crítico por Manuel Monteiro Velho Arruda.  Ponta Delgada: Oficina de Artes Gráficas, 1932. 

CLXXXIV, 256 pp.: il.; 260 mm. Encadernação com lombada em pele; corte das folhas cin-
zelado e superior carminado; conserva as capas de brochura.

 € 20-30

coMPiLAção De váRios DocuMeNtos DAs chANceLARiAs ReAis RefeReNtes Ao 
povoamento primitivo do arquipélago dos Açores, precedidos de um extenso ensaio sobre esse período 
da história açoreana. Invulgar.

35 [COMÉRCIO E GOVERNO DO MARANHÃO].  s.l.: s.n., [1626?]. 

bi-fólio, sem numeração ou assinaturas; 280 mm. Brochado; fólios soltos; acidez.
 € 150-200

iNteRessANte DocuMeNto iMPResso sobRe o coMéRcio e goveRNo Do MARANhão. o 
documento escrito pelo capitão Simão Estácio da Veiga, é uma proposta apresentada ao rei de Espanha 
para a criação de uma nova rota de comércio para o transporte da prata proveniente da América espanhola 
através do Maranhão. Este bi-fólio parece ter sido mandado publicar após a edição da sua “Relação 
Sumária das Coisas do Maranhão” em 1619. Começa com «El Capitan Symon Estacio da Silveira, 
Procurador general de la co[n]quista del Marañon. Dize, que la plata y riquezas del Pirú viene[n] a 
España co[n]duzidas por tierra a Africa [...]», terminando com «[...] Como su Magestad amparara y 
assegurara sus navigaciones y de sus vassallos, y sus Reales derechos, y co[n]trastarà las de los enemigos 
sin ningun gasto de su Real hazienda, ni detrimento de los vassalos. En Madrid a 15. de Junio de 1626.» 
RARÍssiMo.

36 [ coMPANhiA De Jesus ].
RELACION de las Fiestas que la Compañia de Iesu haze en la Ciudad de Lisboa a la Canonizacion 
de S. Inacio de Loyola su fundador, y de S. Francisco Xavier Apostol del Oriente.  Lisboa: Geraldo 
da Vinha, 1622. 
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A8, [8] ff.; 180 mm. Brochado; desencadernado.
 € 20-30

foLheto RARo oNDe se DescReveM coM DetALhe As festiviDADes PeLA ciDADe De LisboA 
por ocasião da canonização de S. Inácio de Loiola e de S. Francisco Xavier, ocorrida em Roma a 12 de 
Março de 1622 pelo Papa Gregório XV.

37 [ coMPANhiA De Jesus ].
SENTENÇA do Parlamento de Pariz em virtude da qual as Escolas Públicas e Particulares foram 
prohibidas aos Padres denominados da Companhia de Jesu. e publicamente rasgados, e queimados 
vários livros impressos compostos pelos ditos Padres, nos quaes se continha huma doutrina moral, e 
pratica sanguinária, mortífera, e attentatoria contra a seguransa dos Soberanos &c. Traduzida do 
idioma francez para o portuguez. Ajunta-se a verdadeira Explicação de alguns lugares mais cavil-
lozos comprehendidos nas Constituições Jesuiticas transcritas nas Notas que illustram a mencionada 
Sentença.  Lisboa: Na Officina de Antonio Rodrigues Galhardo, 1761. 

[2], 18 pp.; 315 mm. Brochado.
 € 20-30

foLheto RARo coNteNDo uM Dos Actos oficiAis coNtRA A coMPANhiA De Jesus No 
contexto das movimentações diplomáticas que levaram à sua extinção.

38 CONTRACTO (O) de Colonia da Ilha da Madeira.  Dedicado e offerecido à alta consideração 
dos Ex.mos Snr.s Ministros, Pares do Reino e Deputados da Nação Portugueza pelos Proprie-
tários da Ilha da Madeira. Funchal: Typ. Sousa, 1889. 

40 pp.; 170 mm. Brochado; acidez.
 € 15-20

PubLicAção cuRiosA sobRe o coNtRAto De coLóNiA NA MADeiRA, uMA foRMA De 
organização de senhorios e bemfeitorias, e a sua extinção. Raro.

39 coRDovA (António de)
TRACTADO de Casos de Consciencia.  Compuesto por el muy Reverendo y doctissimo Padre 
Fray Antonio de Cordova, dela orden del Seraphico padre S. Francisco, de la Provincia de 
Castilla, de la Observancia. Van de nuevo añadidas por el mismo auctor en esta impression 
cinquenta y dos Questiones; y otras addiciones necessarias. [Lisboa]: A Costa de Simon Lopez, 
1586. 

[ ]4, A-Z, Aa-Zz, Aaa-Nnn8; [4], 460 [aliás 452], [20] ff.; 150 mm. Encadernação moderna; 
acidez; ligeiramente aparado; boas margens.

 € 150-200

obRA quiNheNtistA Muito RARA, teNDo coNheciDo váRiAs eDições Nos fiNAis Do 
século XVI em Portugal e Espanha. Ilustrada com uma xilogravura representando Jesus no Sinédrio que 
se repete no final e uma outra com dois anjos segurando o monogram IHS.

 Ӭ  Anselmo, 791; Palau 61841

40 coRte ReAL ( Jerónimo)
AUTO dos Quatro Novissimos do Homem. No qual entra também huma meditação das penas do 
Purgatorio.  Lisboa: Na Officina Patriarcal, 1768. 
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24 pp.; 200 mm. Brochado; desencadernado; últimos fólios com alguma acidez.
 € 20-30

PoeMeto iMPResso PostuMAMeNte A PARtiR De uM MANuscRito eNcoNtRADo PeLo 
impressor Francisco Luís Ameno. Muito raro.

 Ӭ  Inocêncio, v.3, p. 263

41 coRtés (Martin)
BREVE Compendio de la sphera y de la arte de nevegar. Con nuevos instrumentos y reglas exempli-
ficado con muy subtiles demonstraciones.  Sevilla: Anton Alvarez, 1551. 

[cruz cristo]8, A-L8, M2; XCV, [3] ff,: il.; 300 mm. Exemplar com frontispício e fol. viii fac-
similados, assim como todas as rodas de medição; encadernação inteira de pergaminho da 
época restaurado; exemplar muitíssimo bem restaurado sem afectar texto.

 € 3.000-4.000

PRiMeiRA eDição, texto Muito iMPoRtANte sobRe NAvegAção coM iMPoRtANtes 
informações sobre descobertas na América, especialmenete Peru, Brasil e Rio da Prata, entre outros. As 
metodologias contidas na obra para o planeamento de rotas foram amplamente seguidas na época, tendo 
a sua edição inglesa de 1561 sido uma das principais fontes para o desenvolvimento da marinha inglesa da 
época, mas principalmente, o autor foi o primeiro a detectar a variação magnética da agulha, sugerindo 
que o polo magnético era diferente do polo geográfico.

Trata-se de um livro com um extraordinário aparato gráfico, impresso num tipo gótico de grande 
tamanho e ilustrado com diversas gravuras abertas a madeira, algumas delas com rodas de medição, in-
cluindo um mapa mundo no fólio H3 (fo. lxvii). Dividido em três partes, a primeira compreende temas 
como cosmografia, navegação, cartas de marear, entre outros. A segunda dedica-se aos movimentos do 
Sol e Lua, eclipses, marés além de uma descrição sobre a construção de relógios solares. Finalmente, na 
terceira e última parte, trata dos instrumentos necessários para a navegação.

Devido à natureza da publicação, de uso intensivo por parte dos seus leitores, são raríssimos os 
exemplares em qualquer estado de conservação, tornando qualquer exemplar bastante valioso.

 Ӭ  BdM2, 185-6; Palau 63378; Sabin 16966; Salva 3763; Rodrigues 764; USTC 342871

42 cRAsset ( Jean)
HISTÓRIA da Igreja do Japão [...].  Escreveo-a em Fracez o P. [...]; e vertida em portuguez por 
D. Maria Antonia de S. Boaventura e Menezes. Lisboa: Na Officina de Manuel da Sylva, 1749. 

8.º; 3 v.; 1.º v.: §-§§8, §§§4, A.Z, Aa-Rr8, Ss2, [40], 642, [2 br.] pp., 1 mapa, 2 [de 4] gravs; 2.º 
v.: §4, §§2, A-Z, Aa-Mm8, [12], 560 pp.; 3.º v.: ¶4, ¶¶2, A-Z, Aa-Rr8, Ss2, [12], 644 pp.: il.; 200 
mm. Encadernações inteiras de pele da época um pouco cansadas; primeiro volume com aci-
dez; corte das folhas carminado; com falta das gravuras “Retrato de hua Sra. Nobre” e “Throno 
do Imperador”, mapa com perda parcial de suporte afectando o mapa, restaurado e com o 
facsimile da perda.

 € 300-500

o JesuÍtA JeAN cRAsset (1618-1692), AutoR De iNúMeRos tRAbALhos Ascéticos, iNgRessou 
na Ordem em 1638, tendo logo de seguida tornado-se Professor de Humanidades e Filosofia. A obra vem 
ilustrada com um mapa e duas das quatro gravuras com os seguintes títulos «Retrato de hum Cidadão, 
Traje de duas pessoas nobres» e «Parte do Palácio do Emperador», faltando as gravuras «Retrato de 
hua Sra. Nobre, Sra. Nobre vestida de luto, Chappeo de Sol de Sra. Nobre» e «Throno do Imperador». 
Inocêncio apenas refere três gravuras. Raro e estimado.

 Ӭ  Inocêncio, v.6, p. 135; Samodães, 954, o exemplar descrito não possuía as gravuras.
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43 cuRcio Rufo (quinto)
DE LA VIDA, y Acciones de Alexandro el Grande.  Traducido de la lengua latina en la Española 
por D. Matheo Ybañez de Segovia y Orellana. En Madrid: En la Imprenta de los Herederos 
de Antonio Roman, 1699.

**-***6, ****4, A-Z, Aa-Ff6; [32], 338, [10] pp.; 300 mm. Encadernação inteira de pergaminho 
da época, cansada na lombada; boas margens; acidez; perda de suporte afectando ligeiramente 
o texto nos fol. V5, V6, X1 e X2.

 € 300-500

teRceiRA tRADução esPANhoLA DA obRA cLássicA De quiNto cuRcio Rufo DA quAL se 
perderam os dois primeiros capítulos e partes dos restantes. A obra, que ganhou enorme notoriedade na 
época medieval, foi sendo completa por vários autores. Esta edição baseia-se na de Juan Freinshemio que 
lhe fez os suplementos em Estrasburgo em 1654. Começa com uma notícia biográfica do autor latino, 
seguido dos dois primeiros capítulos, chamados suplementos, da autoria de Freinshemio, e, por fim, o 
início do terceiro capítulo já de Quinto Curcio Rufo. Raro.

44 DALgADo (sebastião Rodolpho)
DIALECTO Indo-Português de Ceylão.  Lisboa: Imprensa Nacional, 1900. 

XXX, 260, [4] pp.; 250 mm. Brochado.
 € 20-30

obRA eDitADA PoR ocAsião Do quARto ceNteNáRio Do DescobRiMeNto Do cAMiNho 
marítimo para a Índia. Estimado e invulgar.

45 DEDUCÇÃO Chronologica, e Analytica [...].  Em Lisboa: Na Officina de Manuel Manescal da 
Costa, 1767-1768. 

3 v.; 285 mm. Encadernações inteiras de pele da época, cansadas, especialmente na lombada com 
perdas de suporte; corte das folhas carminado; ligeira acidez.

 € 100-150

PRiMeiRA eDição DestA iMPoRtANte obRA sobRe As AcusAções De cRiMes PRAticADos 
pelos Jesuítas contra D. José I, e que alguns autores atribuem à pena do próprio Marquês de Pombal. 
Muito raro.

 Ӭ  Inocêncio, v.2, p. 130

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

*4, A-I12, K2; [8], 220 pp. Encadernação inteira de papel moderna; ligeiramente aparado.
 € 100-150

PRiMeiRA eDição, Muito RARA, Deste iMPoRtANte e estiMADo tRAbALho De gAbRieL 
Dellon, um médico que partiu para a Índia em 1668. Foi durante o tempo em que exercia a prática 
médica em Damão que foi preso pela Inquisição, tendo sido, em 1674, julgado e condenado a servir nos 
navios portugueses de regresso a Lisboa. Na capital o seu julgamento foi revisto e anulada a sentença, 
regressando a França em 1677.

Este seu livro é o relato da sua experiência que inclui um relato da Baía, lugar onde passou na via-
gem de Goa para Lisboa, descrevendo as principais cidades, clima, produção de tabaco, bananas, laranjas 
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e outras, arquitectura e o mercado de escravos, etc. A obra foi proibida em Portugal. Ao contrário da 
edição publicada em Paris no ano seguinte, esta não possui qualquer gravura.

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

47 DeNis (ferdinand) & fAMiN (M.c.)
BRAZIL por Fernando Denis; COLOMBIA E GUYANAS M.C. Famin.  Paris: Firmin Didot 
Fréres, 1837. 

[8], 384, 32 pp., 2 mapas, 91, 8 est.; 235 mm. Encadernação com lombada em pele da época; nada 
aparado; acidez.

 € 40-60

uMA DAs obRAs MAis iNteRessANtes De feRDiNAND DeNis PubLicADA oRigiNALMeNte eM 
Paris, 1821, fruto dos 5 anos em que esteve na América do Sul (1816-1821). Estimado. 

48 DIVERSAE Concessiones et Gratiae Concessae a Sanctiss. D. N. Clemente Papa VIII Congregationi 
Canonicorum Saecularium S. Joannis Evangelistae in Regno Portugalliae sub habitu, & regula Con-
gregationis S. Georgii in Alga Vencetiarum institutae. Fungente officio Generalatus Reverendissimo 
P. Bartholomeo de Conceptione Theologo. Collectae à P. Petro de S. Joanne Portugallensi Procuratore 
generali eiusdem Congregat. apud eundem S.D. Clem. Oct. & Doctore Theologo.  Romae: Ex typo-
graphia Marcia Antonii de Valle, 1596. 

A-G4; [4], 54 pp.: il.; 275 mm. Brochado; capa em papel marmoreado do s. XIX.
 € 80-120

iNteRessANte PubLicAção coNteNDo uM coNJuNto De coNcessões DADAs PeLo PAPA 
Clemente VIII à Congregação de S. João Evangelista em Portugal. Com referências a igrejas de Arraiolos, 
Braga, Xabregas e Lamego. Muito raro.

49 DOCUMENTOS dos Arquivos Portugueses que Importam ao Brasil.  N.1 (1944) - n. 32 (1949). 
Lisboa: Secção Brasileira do S.P.N., 1944-1949. 

32 nums.: il.; 320 mm. Encadernação moderna com lombada em pele; títulos e ferros de moti-
vos florais na lombada; ligeiramente aparado.

 € 20-30

PubLicAção DA ResPoNsAbiLiDADe DA secção bRAsiLeiRA DA s.P.N. De DocuMeNtos 
relativos ao Brasil existentes nos arquivos nacionais, alguns deles publicados pela primeira vez nesta 
colecção. Raro.

50 DOCUMENTOS para a Historia da Typographia Portugueza nos Século XVI e XVII.  Lisboa: 
Imprensa Nacional, 1881-1882. 

2 v.: il.; 240 mm. Exemplar de provas tipográficas com emendas e encartes manuscritos com 
emendas maiores e acrescentos, tendo no final 18 fólios manuscritos com acrescentos biográ-
ficos aos tipógrafos; encadernação inteira de percalina da época; ligeiramente aparado; limpo.

 € 50-80

PRiMeiRA eDição. PubLicAção De uM coNJuNto De DocuMeNtos, ReLAtivos À iMPReNsA 
Portuguesa dos séculos XVI e XVII acrescentados com pequenas notas biográficas dos impressores 
portugueses ou a trabalhar em Portugal naquela época. Raro e procurado.
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51 [DOM PEDRO. Leis e Alvarás].  Lisboa: s.n., 1687-1695. 

12 folhetos; 280 mm. Brochados, desencadernados.
 € 40-60

coNJuNto De DoZe Leis e ALvARás PRoMuLgADos PoR D. PeDRo sobRe cÂMbio, coMéRcio 
de açucar proveniente das colónias, uso de pirotecnia, modos de eleição para os oficiais das câmaras 
no Estado da Índia, avaliação da prata na fortaleza de Diu e sobre a proibição do pasto de ovelhas nos 
campos do Mondego. Curioso e raro.

52 DoRADo (bernardo)
COMPENDIO Historico de la Ciudad de Salamanca. Su Antigedad, la de su Santa Iglesia, su Fun-
dacion, y Grandezas que la Ilustran.  En Salamanca: Por Juan Antonio de Lasanta, [1776].

[]5, ¶¶4, A-Z, Aa-Zz, Aaa-Zzz, Aaaa-Bbbb4; [18], 568 pp., 1 grav.: il.; 205 mm.  Encadernação 
com lombada e cantos em pele moderna; aparado; limpo.

 € 80-120

PRiMeiRA eDição DestA históRiA DA Diocese De sALAMANcA, coM iMPoRtANtes NotAs 
sobre a fundação da cidade, costumes, história religiosa e política, etc. Ilustrado com uma gravura 
impressa à parte. Bernardo Dorado foi sacerdote e professor naquela cidade, tendo-se destacado pela sua 
erudição histórica no seu tempo. Raro.

 Ӭ  Salvá, 2921

53 DUAS Leis.  Esposende: s.n., 1892. 

20 pp.; 160 mm. - (Colecção Silva Vieira). Brochado.
 € 10-15

cuRiosA PubLicAção De DuAs Leis, A PRiMeiRA, chAMADA Lei Dos cigANos, MANDADA PoR 
Filipe I de Portugal, dando interessantes informações sobre os usos, costumes e linguagem daquele povo, 
seguida de outra com a alegação dos direitos ao trono português de Raynuncio, príncipe de Parma. Raro 
e curioso.

54 DuRo ( José)
FEL (97-98).  Lisboa: Libanio & Cunha, 1898. 

90, [6] pp.; 180 mm. Brochado; sublinhados a carvão; capa de brochura um pouco suja e peque-
no rasgão.

 € 100-150

PRiMeiRA eDição. José DuRo (1875-1899),  seguNDo oscAR LoPes, uM sobReviveNte DA PoesiA 
romântica sentimental profundamente influenciado por Baudelaire, Gomes Leal e António Nobre, e de 
pendor romântico e fatal, minado pela tuberculose, publica este seu Fel marcado por um pessimismo 
de um jovem já à beira da morte. Os temas essenciais são a tubercolose, o fastio da vida, a tragédia da 
prostituição e a morte. Muitos dos poemas desta obra “valem não só como documento moral e histórico-
literário, mas como resultado artístico” [Dic. Literatura, 277]. Muito raro.

 Ӭ  Henrique Marques, 823

55 evANs (oliver)
GUIDE du Meunier et du Constructeur de Moulins. Avec des additions et des corrections du pro-
fesseur de mécanique a l ’ Institut de Franklin, en Pensylvanie, et la Description d’ un Moulin en 
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Gros Perfectionné.  Traduit sur la Cinquième Édition Américaine, augmenté de notes et de la 
description des Moulins de M. Benoist a Saint-Denis, par P.M.N. Benôit. S.l.: A La Librairie 
de l’ Ecole des Arts et Manufactures, 1830. 

XVI, 286 pp., 4 est.: il.; 215 mm. Brochado.
 € 15-20

cuRioso tRAtADo sobRe A coNstRução De MoiNhos, iLustRADo coM gRAvuRAs 
desdobráveis à parte.

56 feRRão (António Duarte)
NARIZ Enganado, e Desenganado, Tabaco Empulhado, e Defendido, pretexto de poupadores, e 
desculpa de tafuis. Obra de muita consolação para forretas, mofinos, miseraveis, e pirangas; e de muita 
utilidade para narizes mendicantes, intrometidos, e estafadores, e para boccas dadas ao féstro da mas-
cação, cachimbo, e cigarro, dedicada às ventas do Senhor Manoel Coco Cabral e Negrão, Arreburrinho 
perpetuo dos rapazes, Papão do tabaco utriusque que fexus, isto he, de pó, e cachimbo, &c., &c., &c. 
Segunda impressão.  Lisboa: Na Officina de Miguel Manescal da Costa, 1767. 

[4], 12 pp.; 165 mm. Brochado.
 € 15-20

RARÍssiMA PubLicAção, De cARácteR Jocoso, De AutoRiA Do Pe. João DA siLvA RebeLo, 
responsável pelo Palito Métrico. Ainda que a obra pareça escrita em latim, na verdade está em “português 
latinizado”, estilo claramente usado com o objectivo da paródia.

 Ӭ  Inocêncio, v.4, p. 36

57 feRReiRA De LAceRDA (bernarda)
SOLEDADES do Buçaco.  Lisboa: Mathias Rodrigues, 1634. 

¶6, A-Q8; portada gravada, [6], 121, [7] ff.; 135 mm. Encadernação inteira de pergaminho da 
época, restaurada; corte das folhas carminado; frontispício restaurado com reconstituição de 
margem, espelhado; acidez; ocasionais cortes de traça afectando muito ligeiramente o texto.

 € 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 este ‘Soledades do Buçaco’ e ‘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

58 fieLDiNg (henry)
JOURNAL d’un Voyage de Londres a Lisbonne. On y a joint un abrégé de la vie de l ’Auteur, & le 
Catalogue raisonné de tous ses Ouvrages.  A Lausanne: Chez François Grasset, 1783. 
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lxxii, 226 pp.; 160 mm. Encadernação com lombada e cantos em pergaminho, pastas anteriores 
com perda de papel; corte das folhas carminado; limpo; pequeno corte de traça nos fólios pre-
liminares.

 € 80-100

 Ӭ  Duarte Sousa, 380

59 fLoReZ (fr. henrique)
CLAVE Historial con que se abre la puerta a la historia eclesiastica y politica [...].  En Madrid: En 
la Imprenta de la Viuda de Ibarra, 1794. 

a-b8, c4, A-Z, Aa-Ee8, Ff2; XXXVIII, 450, [2 br.] pp.; 1 grav., 1 mapa; 210 mm. Encadernação 
inteira de pergaminho da época; limpo; cortes de traça nos fólios finais de índice, afectando 
ligeiramente o texto.

 € 80-100

RARA eDição. A obRA foi coMPostA PeLo AutoR DA fAMosA e MoNuMeNtAL “esPAñA 
Sagrada”. Este é o primeiro trabalho histórico de Henrique Florez que consiste numa cronologia século 
por século com a lista dos mais importantes acontecimentos e personalidades da história universal, 
incluindo reis, imperadores, mas também homens de letras e artes.

60 [ foRe-eDge PAiNtiNg ].
HOLY (The) Bible. Containing the Old and New Testaments, and the Apocrypha. Embelished with 
engravings by Charles Heath, from designs by Richard Westall, R.A. London: Printed for White, 
Cochrane and Co., 1815. 

3 v.: il.; 285 mm. Encadernações inteiras de pele da época, decoradas a seco e a ouro nas lom-
badas, pastas e seixas.

 € 150-200

LiNDÍssiMA eDição DA bÍbLiA, iLustRADA coM beLÍssiMAs gRAvuRAs De chARLes heAth A 
partir de pinturas de Richard Westall. Este exemplar está ilustrado com a lindíssima técnica, hoje quase 
perdida, de decorar a frente do miolo com uma pintura que só é visível depois de abertas as folhas. Todos 
os três volumes com fore-edge painting representando cenas bíblicas.

61 foResti ( Jacopo filippo, de bergamo)
SUPPLEMENTUM CHRONICARUM.  Venetia: Bernardinu[m] de Benaliis, 1483, 23 de 
Agosto.

A10, a12, b-i8, k6, l-n8, o-p6, A-F8, G-H6, I8, K-M6, N8, O6, P8, Q-Z6, AA-DD6; [10], 116, 
180 ff.; 315 mm. Bonito exemplar. Encadernação inteira de pele da época, com lombada sober-
bamente restaurada; com perda de fechos; folhas de guarda em pergaminho da época; anota-
ções marginais coevas; pequeno furo de traça ao longo do volume sem afectar a legibilidade; 
ligeira acidez.

 € 5.000-8.000

PRiMeiRA eDição, RARA e vALiosA De uMA iMPoRtANte obRA, coM beLÍssiMAs cAPitAis 
iluminadas da época. O «Supplementum» é uma espécia de história geral que propõe reunir num único 
livro as notícias que eram na época consideradas dignas de serem transmitidas à posteridade, dispersas 
em vários textos, narrando os acontecimentos por ordem cronológica. Nesta sua primeira edição, a obra 
consistia em quinze capítulos, tendo sido acrescentado um 16.º na edição de 1503.
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Um dos aspectos mais importantes desta obra são as vastíssimas fontes utilizadas por Foresti que 
as indica no próprio texto. Entre as mais importantes encontram-se a «Genealogia Deorum Libri» de 
Boccacio, sobretudo a parte relativa à história dos deuses; o «Vitae pontificum» de Platina ou o «Chro-
nicon» de Santo Antonino. Alguns académicos referem também a influência de Dante.

O «Supplementum Chronicarum» saiu pela primeira vez na presente edição de 1483, mas se-
guiram-se várias outras edições em virtude do sucesso obtido. Algumas dessas edições são de 1485, em 
1486 a primeira edição ilustrada, seguida das de 1490 e 1492, todas de Veneza, e em 1493 em Nuremberg. 
Em 1503 saiu uma nova edição revista e acrescentada pelo autor, seguindo-se-lhe outras ao longo do 
século XVI. A primeira tradução apareceu no ano da primeira em italiano.

Natural de Solto Colina em 1434, Jacopo Filipo ingressou no Convento de Santo Agostinho em 
Bergamo, tornando-se monge eremita. Interessado pela história, compôs esta crónica dos acontecimen-
tos mais importantes ordenada por anos.

 Ӭ  Hain, 2805

62 foRtes (Manuel de Azevedo)
O ENGENHEIRO PORTUGUEZ. Dividido em dous Tratados [...]. Obra Moderna, e de Grande 
Utilidade para os Engenheiros, e mais officiaes Militares.  Lisboa Occidental: Na Officina de Ma-
nuel Fernandes da Costa, 1728-1729. 

2 v.; *-****, A-Z, Aa-Kk8, Ll4, [64]-538 [aliás 534]-[2] pp., 1 taboa, 1 ret., 11 est.; [ ], A-Z, Aa-
Hh8; [16]-492 (aliás 494], [2 br,] pp., 1 grav., 22 est.: il.; 200 mm. Encadernações inteiras de pele 
da época; corte das folhas carminado; acidez, em especial nos primeiros fólios; cortes de traça 
nas gravuras do segundo volume.

 € 400-500

MANueL AZeveDo foRtes NAsceu eM LisboA eM 1660. eDucADo No coLégio iMPeRiAL De 
Madrid desde os 10 anos, depois aluno da Universidade de Alcalá e do Colégio de Plessis em França. 
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Regressou a Portugal onde foi nomeado engenheiro-mor em 1719 reconstruindo a fortificação de Campo 
Maior, edificando os paióis de pólvora de Estremoz, Olivença, Elvas e Campo Maior e desenhando a 
praça da Vila da Zibreira. Esta sua obra é um dos mais importantes manuais de fortificação publicados 
na época, servindo também como prémio aos mais distintos alunos da Escola Militar de Engenharia. 
Muito raro e procurado.

 Ӭ  Inocêncio, v.5, p.369; Pinto Matos, 46; Importante Biblioteca Particular, p.3, 366; não referido por Samodães 
ou Bib. Geral

63 [FRANÇA & ITÁLIA. Album de Desenhos].  s.l.: s.n., s.d. [s. XIX]. 

23 desenhos, três dos quais esboços inacabados ainda a carvão, restantes delineados a tinta da 
china; 140x240 mm. Encadernação com lombada e cantos em pele; corte das folhas pintado; 
vestígios de atilho.

 € 100-150

cuRiosÍssiMo ALbúM De DeseNhos oRigiNAis, cLARAMeNte De uMA viAgeM A fRANçA e 
Itália, provavelmente no século XIX, apresentando um conjunto de vistas e edifícios. 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 Marselha, Génova, 
Nápoles, além de outros locais não identificados.

64 fRutuoso (gaspar)
SAUDADES da Terra: História das Ilhas do Porto-Sancto, Madeira, Desertas e Selvagens. Manus-
crito do século XVI annotado por Álvaro Rodrigues de Azevedo.  Funchal: Typ. Funchalense, 1873. 

XII, 4, 918, [2] pp., 1 ret.: il.; 255 mm. Encadernação com lombada e cantos em pele; títulos e 
casas fechadas a ouro na lombada; ligeiramente aparado; acidez.

 € 80-120

PRiMeiRA eDição DA PARte Do MANuscRito De gAsPAR fRutuoso coNheciDo PoR 
“Saudades da Terra” que trata dos primeiros tempos de ocupação da ilha da Madeira. O texto foi fixado 
a partir da cópia que pertencia a João Diogo Pereira de Agrella da Câmara na Madeira. Muito raro.

65 fuZeiRo (Nuno barretto)
PRATICA entre Heraclito e Democrito.  Em Roma: Por Joam Jaime Komarek Bohemio ao Anjo 
Custodio, 1693. 

[8], 182 pp.; 165 mm. Encadernação moderna em papel decorado; acidez; corte de traça junto 
ao festo afectando o texto.

 € 20-30

seguNDo iNocêNcio é obRA RARA, Do quAL só Lhe foi DADo veR o exeMPLAR que PossuÍA 
na sua colecção.

 Ӭ  Inocêncio, 6, p. 311

66 gARção (Pedro António correa)
OBRAS Poéticas de [...]. Nova Edição.  Rio de Janeiro: Na Impressão Regia, 1812. 
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2 v.; 135 mm. Encadernações uniformes, inteiras de pele da época; rótulos com títulos a ouro nas 
lombadas; ligeiramente aparado.

 € 30-50

RARA eDição bRAsiLeiRA DAs obRAs De PeDRo ANtóNio coRRêA gARção. estuDou DiReito 
na Universidade de Lisboa, curso que não concluiu, casando em 1750. Desde aí dedicou-se quase 
exclusivamente às letras. Foi, com Antonio Diniz da Cruz, Theotonio Gomes de Carvalho e Manuel 
Nicolau Esteves Negrão, o empreendedor da reforma do Parnaso que deu origem à Arcádia em 1757. 
Raro.

 Ӭ  Inocêncio, v.6, p. 386

67 gARciLAsso De LA vegA
OBRAS de Garcilasso de la Vega Principe de los Poetas Castellanos. Cuidadosamente revistas en esta 
ultima edicion por el Doctor Luis Brizeno de Cordova residente en Madrid.  En Lisboa: Por Pedro 
Craesbeeck, 1626. 

¶8, †2, A8, B4, C-I8, K2; [20], 142 pp.; 95 mm. Magnífica encadernação inteira de chagrin deco-
rada a ouro na lombada assinada Sangorski & Sutcliffe, uma das mais importantes oficinas de 
encadernação inglesas; ligeiramente aparado; limpo.

 € 150-200

RARA e iNteRessANte eDição De boLso DAs obRAs De gARciLAsso De LA vegA. o AutoR, 
nascido em Cuzco e filho do colonizador Sebastian Garcilaso de la Vega e da princesa inca Isabel 
Chimpu Ocllo, desde muito novo se interessou pela cultura e história do povo Inca, viajando e tomando 
contacto directo com ele. Segundo Palau, Vega “fue el primer escritor americano de raza indigena. [...] 
naturalmente, en virtud de su origen todo lo publicado por él despertó en alto grado la curiosidad. Su 
fama se estendió por todo el mundo, y sus obras fueron leidas con avidez”.

68 gAuss (carl friedrich)
RECHERCHES Arithmétiques. Traduites par A.C.M. Poullet-Delisle.  A Paris: Chez Courcier, 
1807. 

xx, [2], 502 pp.; 285 mm. Encadernação com lombada em pele da época, restaurada, lombada 
nova; por aparar; ligeira acidez.

 € 300-500

PRiMeiRA eDição fRANcesA DA PRiMeiRA tRADução Do MAis iMPoRtANte tRAbALho De 
Gauss, originalmente escrito em latim em 1801 com o título «Disquisitiones arithmeticae» e que define 
os métodos da teoria dos números e apresentava a primeira demonstração da lei da reciprocidade 
quadrática. Raro e muito importante.

69 goDiNho (Manuel)
RELAÇÃO do Novo Caminho Que Fez por Terra e Mar Vindo da Índia para Portugal no ano 1663. 
Segunda Edição.  Lisboa: Typographia da Sociedade Propagadora dos Conhecimentos Uteis, 
1842. 

XVI, 234, [4] pp.; 195 mm. Encadernação moderna, inteira de papel; ligeira acidez; aparado.
 € 15-20

seguNDA eDição DestA fAMosA ReLAção DA viAgeM Do PADRe MANueL goDiNho DA 
Companhia de Jesus. A obra foi publicada pela primeira vez em 1665, Lisboa, por Henrique Valente de 
Oliveira e relata o que o missionário jesuíta, ainda jovem, encontrou no caminho para a Índia que, em 
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virtude dos contínuos ataques pelos holandeses a que a frota marítima portuguesa estava sujeita, decidiu 
fazer a sua viagem por terra. Raro.

70 góis (Damião de)
CHRONICA do Felicissimo Rei Dom Emanuel. Composta por Damiam de Goes, dividida em 
Quatro Partes.  Em Lisboa: Em Casa de Francisco Correa, 1566-1567. 

4 partes em 2 v.; 1. [ ]3, A-N8, O3; [3], 107 ff.; 2. [folha]3, A-I8, K4; [3], 75, [1 br.] ff.; 3. [folha]4, 
A-R8, S2, [4], 138 ff.; 4. [folha]4, A-O8, [ ]2; [4], 114 ff.; 285 mm. Encadernações inteiras de pele 
do século XVIII, decoradas com casas fechadas e títulos a ouro nas lombadas, com pequenas 
perdas de suporte; corte das folhas carminado; frontispício e folha de prólogo da primeira parte 
com tipos diferentes, não originais; assinatura de Góis original colada no frontispício; fólios 
preliminares e caderno A com restauro reconstruindo margens; fólios preliminares da terceira 
parte com margens reconstituídas; caderno O da quarta parte com margens reconstruídas, dois 
fólios finais da quarta parte, caderno bifólio sem assinatura, em tipos diferentes não originais.

 € 10.000-15.000

PRiMeiRA eDição, PRiMeiRo voLuMe DA seguNDA tiRAgeM. coNsiDeRADA PoR Muitos A 
obra principal de Damião de Góis, valorizada pela atitude crítica e tendo-se celebrizado pela sua atitude 
perante as violências contra os judeus. Na primeira parte, refere os acontecimentos de Portugal e demais 
países europeus nos fins do século XV e princípios de XVI. Na segunda, terceira e quarta partes relata os 
feitos de além mar, em que foram protagonistas homens como Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, 
Duarte Pacheco, etc. A primeira parte ao ser publicada, atraíu a intervenção da censura, que alterou o 
referente à conspiração da nobreza contra D. João II, alguns trechos de carácter etnográfico que foram 
julgados menos conformes, apreciações à administração de D. Afonso V e de D. Manuel, juízos sobre as 
relações entre o Rei e Fernando, o Católico, etc. São conhecidos pouquíssimos exemplares da primeira 
tiragem, que, devido à acção da censura, viu algumas folhas substituídas.

RARÍssiMo, iMPoRtANte e vALioso.
 Ӭ  D. Manuel, 115, Barbosa, v.1, p. 620; Inocêncio, v.2, p. 124; v.9, p. 102; Pinto Matos, 302; Samodães, 1397; 

Brunet, v.2, c. 1643; Salvá, 2958; Anselmo, 491; Rodrigues, 804; BdM2, 353; Sabin, 28686

71 gRAciAs ( J. A. ismael)
A INDIA em 1623 e 1624: excertos das memórias do viajante italiano Pietro Della Valle . Compilados 
e Anotados por J.A. Ismael Gracias, da Academia das Sciências de Lisboa.  Nova Goa: Imprensa 
Nacional, 1915. 

[8], 182 pp.; 245 mm. Encadernação com lombada em pele moderna; ligeiramente aparado; sem 
capas.

 € 20-30

PubLicAção Dos exceRtos DAs MeMóRiAs De PietRo DeLLA vALLe ReLAtivAs À ÍNDiA, 
compiladas num só volume e acrescentadas de uma introdução por Ismael Gracias. Raro.

72 GUIA do Viajante em Belem.  Lisboa: Rolland & Semiond, 1872. 

160 pp.; 145 mm. Brochado.
 € 15-20

guiA Muito RARo sobRe A ZoNA De beLéM DA ciDADe De LisboA, NA éPocA, tAL coMo hoJe, 
“um dos sítios mais concorridos dos arrabaldes da capital.” Com capítulos sobre Alcântara, Junqueira, 
Cordoaria, Ajuda, Casa Pia, entre outros lugares, além dos óbvios Jerónimos, Torre de Belém e Palácio 
de Belém.
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73 heRbeRt (Thomas)
SOME YEARES [sic] Travels into divers parts of Asia and Afrique. Describing especially the two 
famous Empires, the Persian, and great Mogull: weaved with the History of these later Times. As 
also, many rich and spatious Kingdomes in the Orientall India, and other parts of Asia; Together with 
the adjacent Iles. Severally Relating the Religion, Language, Qualities, Customes, Habit, Descent, 
Fashions, and Other Observations touching them. With a revivall of the first Discoverer of America. 
Revised and Enlarged by the Author.  London: Printed by R. Bi.p for Jacob Blome and Richard 
Bishop, 1638. 

[ ]4, B-Z, Aa-Zz, Aaa-Bbb4; portada, [8], 364, [14] pp.: il.; 295 mm. Encadernação inteira de 
pele da época, cansada; lombada com perdas de suporte; vestígios de rótulo com títulos na 
lombada; portada gravada espelhada; acidez; algumas manchas; pequena perda de suporte pro-
vocada por queimadura nos fólios R3, R4 e S1 afectando ligeiramente o texto; perda de suporte 
canto superior f. M4, afectando ligeiramente o texto

 € 400-600

seguNDA eDição. iMPoRtANte DescRição DA ÍNDiA e PARtes De áfRicA. thoMAs heRbeRt 
esteve quatro anos na Ásia e África, descrevendo nesta sua obra povos, lugares e histórias de várias nações 
daqueles continentes. É a primeira descrição da primeira embaixada à Pérsia a Xá Abbas no início do 
século XVI e que envolve interesses e outras embaixadas portuguesas àquele território. De regresso a 
Inglaterra, Herbert passou pela costa leste da América, aproveitando para investigar e descrever nesta 
sua obra algumas notas sobre a descoberta daquele continente.

Além da importância do texto, a obra está ilustrada com um total de 45 gravuras no texto das 
quais cinco são mapas, quinze vistas, a maioria de ilhas, nas quais se incluem as ilhas do Pico, Faial, São 
Jorge, Graciosa e Flores do arquipélago dos Açores e vinte e cinco gravuras representando costumes, 
fauna, flora, monstros, etc. Muito RARo.

 Ӭ  Sabin, 31471

74 hoRácio & veeN (otto van)
QUINTI Horatii Flacci Emblemata. Imaginibus in as incisis, Notisq[ue] illustrata studio Othonis 
Vaeni Batauolugdunensis.  Antuerpiae: Prostant apud Philippum Lisaert, 1612. 

214 pp., 103 gravuras no texto: il.; 250 mm. Encadernação inteira de pele da época, cansada; 
corte das folhas carminado; cortes de traça, na sua maioria marginais, por vezes afectando 
muito ligeiramente texto e gravuras.

 € 150-200

boNitA eDição Deste ALbuM De eMbLeMAs PubLicADo PoR otto vAN veeN, PiNtoR e 
humanista de Bruxelas do final do século XVI e início de XVII. É conhecido por ter um estúdio em 
Antuérpia onde produziu vários livros de emblemas e por ter sido professor de Paul Rubens entre 1594 
e 1598. Este seu trabalho possui imagens carregadas de simbolismo procurando mostrar os princípios da 
moralidade humanista e, ao mesmo tempo, celebrando as virtudes propostas por Horácio na sociedade. 
A obra foi originalmente publicada em 1607, existindo depois disso várias cópias pirata. Esta reimpressão 
de 1612 parece ser um desses casos, possuindo as legendas das gravuras em espanhol, holandês, italiano 
e em francês. Raro.

75 ILLUSTRAÇÃO Transmontana: archivo pittoresco, litterario e scientifico das terras transmontanas.  
1.º anno, 1908 - 3.º anno, 1910. Director Joaquim Leitão. Porto: Empresa da Ilustração Trans-
montana, 1908-1910. 



39

3 v. em 1.: il.; 320 mm. Encadernação com lombada em pele; títulos ao ouro na lombada; corte 
superior das folhas carminado.

 € 150-200

PubLicAção PeRióDicA Muito RARA DeDicADA À Região De tRás-os-MoNtes, DiRigiDA 
por Joaquim Leitão, com variadíssimos artigos sobre história, etnografia e personalidades transmontanas, 
profusamente ilustrada no texto com fotogravuras. De esmerado apuro gráfico, a revista é impressa em 
papel couché de muito boa qualidade. Colecção completa.

76 IMPOSTURA Fradesca Desmascarada.  Por hum Religioso Constitucional, e Amante da Ver-
dade. Lisboa: Na Typographia Rollandiana, 1821. 

28 pp.; 150 mm. Brochado.
 € 15-20

PequeNo foLheto, PubLicADo ANóNiMo, coNtRA As oRDeNs ReLigiosAs. RARo.

77 INSTRUCÇÕES com que El- Rei D. José I mandou passar ao Estado da India o governador, e 
capitão General, e o Arcebispo primaz do Oriente no anno 1774. Publicadas e anotadas por Claudio 
Lagrange Monteiro de Barbuda.  Pangim: Na Typographia Nacional, 1841. 

XII, 62, [4], 44, [2], 82, X [de XII] pp.; 310 mm. Encadernação inteira de pele moderna; títulos 
a ouro na lombada; acidez; com falta do último fólio.

 € 20-30

Muito RARo.

78 JAiLLot ( Jean baptiste Michel Renou de chauvigné)
NOUVEAU plan de la Ville de Paris et ses Faubourgs. Divisé en Vingt Quartiers par le Sieur Jaulot 
Géographe ordinaire du Roi.  A Paris: chez Desnos, 1783. 

1 mapa, no total com 650x920 mm, dividido por 21 secções com 210x130mm, das quais 6 de texto 
e 15 com a planta de Paris; colorido. Limpo; em estojo próprio cansado.

 € 100-150

boNito MAPA De PARis, coLoRiDo. PubLicADo PeLA PRiMeiRA veZ, JuLgAMos que eM 1770, 
foi delineado pelo geógrafo e cartógrafo Jean-Baptiste-Michel Renou de Chauvigné dit Jaillot (1710?-
1780). Raro.

79 JuRoMeNhA (visconde de)
CINTRA Pinturesca, ou Memoria Descriptiva da Villa de Cintra, Collares, e seus Arredores.  Lisboa: 
Typographia da Sociedade Propagadora dos Conhecimentos Uteis, 1838. 

232 pp.; 240 mm. Brochado; ligeira acidez.
 € 20-30

PRiMeiRA eDição. uMA DAs MAis estiMADAs MoNogRAfiAs sobRe A viLA De siNtRA 
publicadas no século XIX. Além das notícias históricas, compõe-se de inúmeras notas etnográficas, 
registos de população, tradições, cancioneiros, etc. Raro e estimado.
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80 LA cLeDe
HISTORIA Geral de Portugal. Traduzida em vulgar, e illustrada com muitas Notas Históricas, 
Geográficas, e Críticas; e com algumas Dissertações singulares.  Segunda Edição correcta, e emen-
dada. Lisboa: Na Typographia Rollandiana, 1792-1797. 

16 v.; 195 mm. Encadernações inteiras de pele da época com pequenos furos de traça; títulos a 
ouro nas lombadas; corte das folhas pintado; acidez.

 € 80-100

tRADução PoRtuguesA A cARgo De MANueL De sousA (1737-1786), cAPitão De iNfANtARiA e 
Sócio da Arcádia Ulissiponense. Raro.

 Ӭ  Inocêncio, v.6, p. 112

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

4 v.; []1, *8, A-Z8, Aa3; []1, A-Z8, Aa-Dd8, Ee7; []1, A-Z8, Aa-Ff8, Gg2; A-Z8, Aa-Gg8, Hh4; 
[2], XXXII, 374 pp.; [2], 446 pp.; [2], 468 pp.; 488 pp. Encadernações modernas com lombada 
em pele; acidez; corte das folhas carminado nos volumes 1 e 3; proveniências diferentes.

 € 80-120

tRADução PoRtuguesA DA obRA De LAfitAu sobRe os DescobRiMeNtos PoRtugueses 
publicada pela primeira vez em 1733, segundo Inocêncio da autoria de Manuel de Sousa. O bibliógrafo 
apresenta um título ligeiramente diferente do que apresenta a obra, pelo que é provável a existência de 
uma variante. Raro.

 Ӭ  Inocêncio, v. 6, p. 114

82 LAPLAce (Pierre simon)
MÉCANIQUE Céleste. Translated, with commentary by Nathaniel Bowditch.  Boston: From the 
Press of Isaac R. Butts, 1829-1839. 

4v.; xxiv, 746, [2]; xviii, 990, [2]; xxx, 910, [108]; 1018 pp.: il.; 305 mm. Encadernações modernas 
com lombada em pele; nada aparados; acidez.

 € 800-1.000

PRiMeiRA eDição iNgLesA, tRADuZiDA Do oRigiNAL fRANcês e AcResceNtADA De vAstos e 
importantes comentários pelo astrónomo e matemático americano Nathaniel Bowditch (1773-1838). 
Publicada originalmente entre 1799 e 1825 é uma obra monumental em que Laplace descreve e desenvolve 
as teorias e descobertas pelos seus predecessores, nomeadamente Newton, Euler, Alembert ou Lagrange, 
que havia publicado a sua ‘Mecanique Analitique’ em 1788. Raro e valioso.

83 LARbAuD (valery)
CADERNO. Cahier orné de huit pointes sèches hors texte gravées par Mily Possoz.  Paris: Au Sans 
Pareil, 1927. 

112, [4] pp., 8 grav.: il.; 195 mm. Exemplar dedicado por Sophia de Mello Breyner a Lucien Do-
nat, com desenhos coloridos originais de Mily Possoz; encadernação inteira de pele de meados 
do s. XX, lombada com casas fechadas e títulos a ouro, cercadura e monograma “L.D.” na pasta 
anterior; roda de motivos florais nas seixas; corte superior das folhas carminado.

 € 150-200
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iNteRessANtÍssiMo exeMPLAR, coM uMA exteNsA DeDicAtóRiA DA PoetisA soPhiA De 
Mello Breyner a Lucien Donnat por ocasião do seu casamento em 1948. A dedicatória afirma que o 
exemplar pertenceu ao “Gonçalo” e que este pediu a Mily Possoz, a artista que colaborou na edição com 
oito ilustrações, para que esta colorisse três dos oito desenhos, o que ela fez, tendo-os também assinado.

Lucien Donnat foi um importante cenógrafo, figurinista e decorador, nascido em Paris em 1920. 
Foi convidado por Amélia Rey Colaço a musicar e a desenhar os figurinos para uma peça infantil da 
sua filha, Mariana Rey Colaço, tendo, a partir dessa data, mantido uma longa colaboração com o teatro 
português, em particular com o Teatro D. Maria II.

PRiMeiRA edição deste conjunto de textos de Valery Larbaud, poeta francês sobre Portugal e a 
literatura portuguesa. Edição ilustrada com oito desenhos de Mily Possoz. Muito raro.

84 LES LIVRES Sacrés de Toutes les Religions, sauf la Bible.  Traduits ou revus et corrigés par Mm. 
Pauthier et G. Brunet. Publies par M. l’ Abbé Migne. S.l.: Chez J. P. Migne, 1858. 

2 v.; 270 mm. Encadernações com lombada em pele da época, cansadas; ligeira acidez.
 € 40-60

tRADução fRANcesA De uM vAsto coNJuNto De LivRos sAgRADos DAs ReLigiões Do 
mundo. Inclui textos hindus, budistas e de outras religiões já desaparecidas. Curioso.

85 LoPes ( João baptista da silva)
COROGRAFIA: Ou Memoria Economica, Estadistica, e Topografica do Reino do Algarve.  Lisboa: 
Na Typographia da mesma Academia [Real das Sciencias de Lisboa], 1841. 

[6],  VIII, 528, pp., [71] ff. de tabelas, algumas desdobráveis, 3 mapas, 1 grav.: il.; 195 mm. Enca-
dernação com lombada em pele da época; ligeiramente aparado; boas margens; limpo.

 € 60-80

iNteRessANtÍssiMA coRogRAfiA Do ALgARve, veRsANDo sobRe costuMes, etNogRAfiA, 
etnologia, geografia e história da região, com destaque para os hábitos de pesca e agricultura. Com vários 
quadros com informações várias, alguns desdobráveis, 3 plantas compreendendo 1) Planta da Armação 
da Torre-Alta, 2) Planta da Armação da Torre Altinha de Revez e Direito 3)Planta da Barra de V. N. de 
Portimão na Costa do Algarve e um brasão de armas com as Armas Reais no Xafaris de Loulé. Muito 
raro.

86 LORD Howard of Effingham and the Spanish Armada. With exact facsimiles of the “Tables of Au-
gustine Ryther” a.d. 1590 and the Engravings of the Hangings of the House of Lords by John Pine a.d. 
1739. With an introduction by Henry Yates Thompson.  s.l.: Printed for the Roxburghe Club, 1919. 

1 grav., 36 pp., 11 mapas desdobráveis, 1 retrato de M.Pine, [4] pp., 10 grav., [2] pp.: il.; 455 mm. 
Encadernação editorial com lombada e cantos em pele; sobrecapa em branco; nada aparado; 
limpo.

 € 80-120

beLÍssiMA eDição coNteNDo DuAs obRAs fuNDAMeNtAis sobRe A iNveNcÍveL ARMADA. 
Raro.

87 MAffei ( João Pedro)
LE ISTORIE Delle Indie Orientali. Del Rev. P. Giovan Pietro Maffei della Compagnia di Giesu. 
 Tradotte di Latino in Lingua Toscana da M. Francesco Serdonati Fiorentino. Con una scelta di 
lettere scritte dell’ Indie, fra le quali ve ne sono molte non più stampate, tradotte dal medesimo. 
Con Indici Copiosi. In Fiorenza: Per Filippo Giunti, 1589. 
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*, a-e4, f2, A-Z, Aa-Zz, Aaa-Mmm8, Nnn4; [32], 930, [6] pp.; 220 mm. Encadernação inteira 
de pele do século XIX, rótulos com títulos a ouro na lombada; liteiramente aparado; corte das 
folhas pintado; limpo.

 € 300-500

PRiMeiRA eDição itALiANA DestA iMPoRtANte obRA sobRe A históRiA DA ÍNDiA. o AutoR 
levou cerca de 12 anos a concluir, período durante o qual esteve em Lisboa para reunir os documentos 
necessários para a sua elaboração. De enorme sucesso na época, como atestam as várias edições e 
traduções faz também referências ao Brasil que, segundo Borba de Moraes, descreve com muita precisão.

A segunda parte é composta por um conjunto de 43 cartas, muitas delas relacionadas com o Japão, 
e que apresentam os primeiros relatos fiáveis sobre a política, cultura e geografia daquele país. É, por 
essa razão, um importante documento para a história dos primeiros contactos entre a Europa e o Japão. 
Muito raro.

 Ӭ  BdM2, p. 508; Sabin 43777

88 MAgALhães (gabriel de)
A NEW HISTORY of China. Containing a Description of the most considerable Particulars of that 
Vast Empire. Written by Gabriel Magaillans [...]. Done out of French.  London: Printed for Tho-
mas Newborough, 1688. 

A8, a4, B-K8, L2, N-Y8; [24], 352 [aliás 308] pp., 1 grav.: il.; 195 mm. Encadernação cansada; 
pastas da encadernação original aproveitadas, mas com perdas de suporte; lombada nova; ligei-
ramente aparado; acidez.

 € 400-600

PRiMeiRA eDição iNgLesA, Muito RARA, PubLicADA No MesMo ANo DA eDição fRANcesA, 
traduzida por John Ogilby. O texto é baseado no manuscrito de Gabriel de Magalhães trazido para a 
Europa em 1682 por Philippe Couplet. Este texto é, porventura, a mais importante e mais detalhada 
descrição da China publicada na segunda metade do século XVII. De especial interesse é o capítulo 
referente à língua chinesa e as suas variações fonéticas, contendo um fragmento do Ta hsueh, um dos 
quatro livros de Confúcio.

A obra está ilustrada com uma gravura desdobrável da cidade de Pequim, além do fragmento do 
texto de Confúcio e uma pequena xilogravura no texto de um canal.

Gabriel de Magalhães, padre jesuíta que iniciou o noviciado com apenas 15 anos de idade, foi um 
importante missionário no oriente, em especial na China onde chegou em 1640 depois de 6 anos em 
Goa. Em 1648, já em Pequim, fundou a igreja de S. José. A partir de 1661 sofre algumas perseguições, mas 
acaba liberto. Morre em Pequim em 1667.

 Ӭ  Inocêncio, v. 3, p. 105; Barbosa, v.2, p. 314

3 MANuscRitos 3

89 [ALBUM Amicorum Eryceira].  s.XVII. 

manuscrito sobre papel; 481 ff., das quais 103 em br.; várias mãos; 320 mm. Encadernação inteira 
de pergaminho da época; atilhos originais em pergaminho; coroa de conde a ouro nas pasta e 
lombada; ferros a ouro nas pastas; lombada partida e com pequenas perdas.

 € 500-800

extRAoRDiNáRio LivRo De hoNRA Do coNDe DA eRiceiRA, D. LuÍs De MeNeZes, coNteNDo 
várias centenas de textos inéditos em seu louvor ou por ocasiões festivas ou fúnebres, na sua maioria 
relacionadas com a família. De entre os autores dos textos inéditos encontram-se personalidades tão 
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importantes quanto o Conde de Tarouca, Conde de Villa Maior, Conde de Atorguia, entre muitos 
outros. Os textos são sonetos, epigramas, comédias e outros textos em prosa enviados por pessoas das 
relações de D. Luís de Menezes. Curiosíssimo e interessante documento.

90 [BREVE TRATADO das Couzas mais necessarias ao medidor p.a fazer as contas das mediçoens 
facilm.te].  Depois de 1683. 

manuscrito sobre papel; 496 pp. numeradas, [7] ff. sem numeração. Encadernação inteira de 
pele moderna; corte das folhas carminado; com perda de suporte no fólio numerado 403/404 
afectando o texto.

 € 80-120

MANuscRito, De fiNAis Do sécuLo xvii, coNteNDo uM tRAtADo sobRe MétoDos De 
medição para pedreiros. Com um tratado de aritmética centrado na profissão. Desconhecemos o autor 
ou se alguma vez este tratado foi publicado, existindo pelo menos um manuscrito na colecção da BN 
sobre a mesma matéria. A datação deve-se a uma referência a D. Pedro II como Rei de Portugal “que 
hoje vive” (cf. p. 463) e cujo reinado se iniciou em 1683 depois da morte de D. Afonso VI.

91 [CÓDICE PARTICULAR. AULA DA ESFERA. Colégio de Santo Antão e outros manuscritos]. 
 [Lisboa], c. 1634.

manuscrito sobre papel; 166 ff. não numeradas; vários manuscritos num volume; 315 mm. 
Encadernação inteira de pele moderna não assinada, mas atribuível à oficina de Império Graça; 
corte das folhas carminado.

 € 5.000-8.000

cóDice PARticuLAR coNteNDo uM coNJuNto De textos De váRiAs Mãos, PRovAveLMeNte 
todos da primeira metade do século XVII, relativos a aulas de geografia, esfera e arquitectura militar, 
alguns deles ligados às aulas dos cursos do Colégio Jesuíta de Santo Antão.

Estão agrupados neste códice um conjunto de oito textos manuscritos de temas técnico-científicos, 
sete deles em língua portuguesa e um em língua espanhola. A sua proveniência de aulas de matemática 
em colégios jesuítas é muito plausível, mas nem sempre é possível estabelecer essa origem com toda a 
certeza. É possível, no entanto, atribuir com um certo grau de segurança a origem na “Aula da Esfera” do 
Colégio de Santo Antão em Lisboa.

O exemplar possui um estuto provisório realizado pelo Prof. Henrique Leilão em Abril de 2001 
no qual baseámos esta nossa descrição e à qual pertencem todas as citações. Assim, o códice é composto 
por:

ff.1-70. [Curso de Esfera]. Texto em castelhano, originário de aulas em Espanha. Típico curso de esfera, de 
nível elementar, provavelmente “anterior a c. 1620, pois ainda supõe que o número total de estrelas é 
o valor clássico de 1022 (f. 22v) e não faz qualquer referência às descobertas telescópicas.”

ff. 71-89. Descursos Melitares.Texto em português. Notas sobre fortificação militar, autor e lugar desco-
nhecido.

ff. 90-95v. [Notas sobre Fortificação]. Como o anterior sobre engenharia militar, sem autoria ou outra 
referência, em mão diferente do anterior.

ff. 96-190. [Notas sobre Fortificação]. Manuscrito da mesma mão do manuscrito intitulado “Descursos 
Melitares”. É possível que tenha sido erroneamente encadernado neste lugar.

ff. 110-120. Recopilaçam da teorica e Pratica de fortificaçam do campiam Christouam de Roydas Inginheiro 
delrey de França. Matérias de engenharia militar, sem nome de autor, mas que eram leccionadas em 
colégios jesuítas.

ff. 121-150. Astronomia ou Tiorica dos Planetas E dos [?]. Por o P. Ricardo. Escrita por F[r]ancisco de Melo. 
Ano de 1634. “Uma teórica de planetas de muito boa qualidade. Matérias avançadas. São notas muito 
possivelmente provenientes do colégio de Santo Antão, em Lisboa. Mas a indicação no título, ‘Por 
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o P. Ricardo’ (fl. 121), que está escrita por mão diferente, obriga a notar o seguinte: O único Pe. Ri-
cardo que leccionou matemática foi Richard Gibbons (1546/9-1632), nos anos 1590-92, no colégio de 
Coimbra. Gibbons fora discípulo de Clavius em Roma e era um matemático competente. Assim, 
penso estarmos em presença de um texto baseado em notas (mas não directamente em aulas) deixa-
das por Richard Gibbons. A ser assim, este texto teM o AtRActivo De seR o úNico texto De 
MAteMáticA De gibboNs que se coNhece.”

ff. 151-160. Tratado. Da Geografia. Doutrina P. [?] ditada no colégio de S. Antão. Manuscrito sem referência 
a autoria. Notas de aulas de geografia do colégio de Santo Antão no s. XVII.

ff. 161-166. Da grandeza, longetude e ligar verdadeiro do cometa. Pronostico que se fes sobre o cometa que apa-
receo na era de 607 para a parte do Norte sobre o Occidente. Manuscrito provavelmente redigido entre 
1607 e 1618. “Um texto muito interessante sobre cometas.” O texto termina abruptamente devendo 
faltar fólios.

92 [COMPILAÇÃO de Vários Tratados].  s.d. [final s. XVIII]. 

manuscrito sobre papel; [3] ff. em br, 274 pp. numeração manuscrita, [5] ff. em br., [2] ff. de ín-
dice, [14] ff. em br., 222 pp., numeração manuscrita, [2] ff. br., [1]ff. de índice; 255 mm. Encader-
nação com lombada e cantos em pele, cansada; papel bastante limpo e com belíssimas margens.

 € 100-150

coMPiLAção coM A cóPiA MANuscRitA De váRios DocuMeNtos. DesDe o sécuLo xii Até 
1704. Todo escrito a uma só mão, o manuscrito encontra-se dividido em duas partes. A primeira com 
documentos entre 1142 e 1577, a segunda entre 1642 e 1704, todos eles referentes a relações diplomáticas 
entre Portugal e as várias potências europeias, nomeadamente Inglaterra, França, Espanha e Roma.

lote 93
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93 [D. MANUEL. Carta de Quitação].  s. XVI. 

manuscrito sobre pergaminho; assinatura régia; 205x300 mm.
 € 100-150

quitAção PAssADA eM NoMe De D. MANueL A MANueL De cAstRo Dos tRês quARtos que 
pagou da tença que tinha com o hábito de Christo, para poder gozar dos privilégios previstos na Bula 
do Papa Alexandre VI, “Romani pontificis plena vigiliis solicitudo” de 20 de Junho de 1496. Essa Bula 
serve de confirmação dos estatutos da Ordem de Cristo reformados em 1492 e inclui, a pedido de D. 
Manuel, então Grão-Mestre da Ordem, a possibilidade dos cavaleiros contrairem matrimónio, assim 
como a possibilidade de ficarem com os seus bens em vida e por testamento pagando três quartos de 
rendas e tenças. O documento, já D. Manuel Rei, faz menção a dois privilégios, pelo que, se supõe serem 
referentes ao uso dos bens e por casamento de Manuel de Castro. Não conseguimos identificar a data 
do documento.

94 [DICTOS, e Feitos illustres de notaveis Varoens Portuguezes, e obras d’ ElRey D. Duarte].  s. XVII. 

manuscrito sobre papel; [2] ff. br., [6] ff. de índice, 286 ff. numeração manuscrita, [5] ff. br.; 295 
mm. Encadernação inteira de pergaminho da época; títulos manuscritos na pasta anterior e 
lombada; ligeiramente aparado; carimbos “Casa de Cadaval”.

 € 200-300

MANuscRito, Não AssiNADo, coMPosto PeLA cóPiA De váRios textos De figuRAs iLustRes 
da história de Portugal. Entre as personalidades encontramos o Infante D. Luís, Infante D. Fernando, 
Duque D. Jaime, entre muitos outros, seguido de cópias de textos de Dom Duarte, alguns deles 
pertencentes ao Leal Conselheiro (só integralmente publicado em 1842 e outros textos conhecidos do 
monarca que na época só se encontrariam em cópias manuscritas.

95 [LIVRO de Actas da Confraria do Santíssimo Sacramento do Mosteiro de Santa Maria do Bouro].  
1626-1779. 

manuscrito sobre papel; 135 fol., numeração manuscrita com erros, possível falta dos fólios 104 
a 107; várias mãos, várias assinaturas; 280 mm. Encadernação inteira de pergaminho da época 
aproveitando um fólio manuscrito de canto litúrgico; acidez.

 € 200-300

MANuscRito RefeReNte Às ActiviDADes DA coNfRARiA Do sANtÍssiMo sAcRAMeNto Do 
Mosteiro de Santa Maria do Bouro, hoje uma pousada. O manuscrito contém os relatórios anuais com 
as contas da confraria e respectivos bens, assim como outros actos administrativos e electivos. Pelo texto 
é difícil determinar com certeza a falta dos fólios com a numeração manuscrita 104 a 107, mas dado ter 
sido numerado pelo Abade, é uma forte possibilidade.

96 [LIVRO DE APONTAMENTOS ENGENHEIRO MILITAR FRANCÊS].  final s. XVII. 

manuscrito sobre papel; 243 fólios numerados por páginas até à p. 485, com falta dos fólios 
numerados de 432 a 469; desenhos originais; 145 mm. Encadernação inteira de pergaminho da 
épcoa; com falta dos atilhos.

 € 400-600

MANuscRito DA AutoRiA De uM oficiAL fRANcês que esteve eM PoRtugAL, No ALgARve, 
ao serviço do Conde de Sarzedas. O texto compõe-se de um tratado de aritmética, geometria e 
trigonometria, seguido de um tratado de fortificação, ilustrado soberbamente e com enorme rigor e 
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detalhe, um tratado de perspectiva, apontamentos sobre geografia, um tratado sobre a organização de 
mosqueteiros, um tratado sobre brasões e, finalmente, apontamentos sobre história de Portugal no qual se 
inclui uma parte sobre epigrafia portuguesa e se reproduzem três lápides dedicadas ao deus Endovélico.

97 [MISCELÂNEA de Vários Textos Manuscritos].  Depois de 1777. 

manuscrito sobre papel; 1 v.; 210 mm. Encadernação da época cansada, inteira de pele decorada 
com títulos e ferros a ouro na lombada; corte das folhas pintado.

 € 100-150

voLuMe coMPosto PoR váRios MANuscRitos, que, coM excePção Dos Dois úLtiMos, são 
cópias manuscritas, não tendo sido possível determinar se foram publicadas. O volume contém os 
seguintes títulos sobre os quais acrescentamos as anotações que nos foi possível obter:

(1). ORAÇÃO de D. Aleyxo de Menezes, ayo de El Rey Dom Sebastião Nosso Snor, Recitada no Acto da sua 
Coroação nos Paços dos Estados, Anno 1557; 8 ff. Cópia manuscrita de um texto do aio de D. Sebastião 
por ocasião da sua coroação. Barbosa Machado [vd. v. 1, p. 86] faz referência a várias publicações sobre 
D. Sebastião deste autor, mas não faz referência a esta oração.

(2). CARTA Politica do Mto R.do Pe. Ab.de Frey Gaspar Barreto a seu Sobrinho. Anno 1681. 18 ff.
(3). CONCELHO que a ElRey de Espanha deu o Doutor Salazar. 8 ff.
(4). MONITA Secreta. Instruçõens Secretas que devem guardar todos os Relig.os da Comp.ª Author o R.mo 

Pe. Claudio Aquaviva da mesma Comp.a Fielmente traduzida da lingoa Hespanhola na Portugueza. 32 
ff. Cópia manuscrita de uma tradução para português do famoso e polémico texto, atribuído erro-
neamente ao Pe. Cláudio Aquaviva, que, segundo o seu autor, haveria uma ordem secreta na ordem 
para, entre outras acções, se apoderarem da maior riqueza possível para a Companhia. O texto foi 
publicado originalmente em 1614.

(5). [Sobre os tratados entre Portugal e Inglaterra]., sem nome de autor ou data. 33 ff. e (6). [Sobre as rela-
ções entre Portugal e nações Europeias], sem nome de autor ou data. 30 ff. Sem qualquer indicação 
de título ou autor, estes dois textos referem-se às relações diplomáticas entre Portugal e as nações 
europeias, nomeadamente em relação a Espanha e Inglaterra. Da leitura que nos foi possível realizar, 
é possível determinar que foi escrito depois de 1777, uma vez que há referências à morte de D. José I. 
Ora, é sabido das grandes dificuldades diplomáticas de D. Maria I no início do seu reinado, pelo que 
é possível que se tratem de cópias de textos da autoria de alguém próximo aos negócios do Estado. 
Também não é de eliminar a hipótese de se tratarem de textos originais, mas só uma crítica interna 
e externa mais detalhada pode esclarecer.

98 [MISCELÂNEA].  s. XIX. 

manuscritos obre papel; vários textos conforme se descreve a seguir; 225 mm. Encadernação 
inteira de pergaminho da época, cansada; corte de traça por vezes afectando o texto.

 € 40-60

voLuMe coM váRios MANuscRitos, seM que teNhA siDo PossÍveL obteR quALqueR NoMe 
de autor. O volume reúne alguns manuscritos sobre história de Portugal, seguido, na sua maioria, de 
poesias, sermões e outros textos. Pode, por isso, ser de um clérigo. Segue-se a lista dos manuscritos: (1). 
SEPULTURA do sancto Rey Dom Afonso Anttiques [...], 18 ff.; (2). Breve Tratado dos Reis de Portugal, por 
sua Ordem, & começasse pello Conde de Portugal D. Anrique [...]. 12 ff.; pequenas biografias dos reis de 
Portugal até D. Sebastião; (3). [POESIAS Portuguesas e espanholas], 141 ff.; (4). ARTE de Poesia. 28 ff.; (5). 
16 ff. sem título com textos vários, seguido de vários fólios em branco, terminando com 3 ff. finais com 
texto.
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99 [VOYAGE de Nowy-Choperuk a Mozdok].  [c. 1797]. 

manuscrito sobre papel, 125 ff. sem numeração; 230 mm.  Encadernação com lombada e cantos 
em pele da época, cansada e com cortes de traça nas pastas; fólios de texto com ligeira acidez; 
alguns fólios truncados, com perda de suporte, sendo que desses, há casos de terem sido retira-
dos pelo autor (o texto segue nos fólios ou partes de fólios).

 € 50-80

MANuscRito De fiNAis Do sécuLo xviii coM o DiáRio De uMA viAgeM PoR teRRitóRio Do 
Kazaquistão. De uma só mão, está dividido por capítulos, num total de 12, que, por sua vez possui 
entradas para os vários dias de viagem revelando detalhes de usos, costumes e povos da região. Não foi 
possível determinar a autoria, mas é claro que se encontra na forma original pelas emendas, cortes e letra 
pouco cuidada.

100 ADMIRÁVEL (O) Governo ou a Republica das Abelhas. Com os meios de tirar delas huma grande 
utilidade.  s.d.

manuscrito sobre papel, 105 ff. não numeradas, ilustrações manuscritas ao longo do texto; 205 
mm. Encadernação modesta com lombada em pele; pastas com papel novo.

 € 80-120

MANuscRito, PRovAveLMeNte De iNÍcio Do sécuLo xix, que AboRDA As técNicAs De 
apicultura conhecidas e praticadas na época. O trabalho é, de facto, um tratado de apicultura, ilustrado 
com desenhos originais manuscritos de instrumentos e grades, dividido em 51 capítulos. É curioso que o 
autor, no seu longo prefácio, apresenta considerações de ordem moral, procurando exortar o seu trabalho 
de apicultor como forma de reflexão sobre a sociedade humana, escrevendo frases como a seguinte: 
“Como serião os homens venturosos se entre eles reinase huma reciproca e mutua amizade, huma estreita 
união, e huma harmónica inteligência, tal como a que nas Abelhas se faz admirar e que faria a felicidade 
da sua vida”; ou “Assim sigo que seria para desejar, por utilidade da sociedade civil que todos os homens 
fossem dotados de huma Razão sam [sic], e que atendesem á sabia, prudente, e instrioza conduta da 
maior parte dos animaes, de quem eles beberião principios uteis [...]”.

Desconhecemos se alguma vez o manuscrito foi publicado ou se existem mais cópias deste texto.

101 AgustÍN RioL (santiago)
[MANUSCRITOS CURIOSOS].  Madrid: s.n., 1726, 16 de Junho. 

manuscrito sobre papel; duas partes: 1.ª parte, título, fol. br., [2] ff. de índices, 226 ff. numeração 
manuscrita; 2.ª parte, 127 ff. numeração manuscrita, incompleto, com falta dos fol. 1 a 21; 310 
mm. Encadernação inteira de pergaminho da época com atilhos; ligeira acidez.

 € 300-500

MANuscRito coM o texto que cuMPRe uMA oRDeM De fiLiPe v DADA A D. sANtiAgo 
Agustín Riol através do Marquês de Grimaldo, sobre o estado do reino e registo e organização do 
arquivo de Simancas. O códice começa com um fólio e o título «OBRAS de Don Santiago Agustín 
Riol sobre el Estado de los papeles de la Monarquia, origen de los Tribunales y Estado de los Archivos, 
y sobre el oficio de Agente del rey en Roma». Dividido em duas partes, O manuscrito é composto por:

(1) «Representación, hecha por el Secretario Don Santiago Agustín Riol, del origem y estado de los Consejos, 
Tribunales y demás Archivos Reales de la Corte, y Chancillerías el de Roma y Simancas» encontrando-se 
dividido em vários capítulos sobre a história dos arquivos, formas de organização dos mesmos, etc. 
Santiago Agustín Riol é considerado um dos mais importantes arquivistas espanhóis, principalmente 
pelo trabalho que desenvolveu no Arquivo de Simancas.
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(2) De assunto diferente, é um regimento sobre uma lista de “bons e maus vassalos” com quem Espanha 
mantia negócios em Roma, devendo o agente do rei ali colocado cumprir com um conjunto de pro-
cedimentos a fim de prevenir alguns excessos cometidos nos vários negócios.

102 ARCHIVO do Conselho de Guerra creado em Dezembro de 1640 e extincto no anno de 1834. Indicação 
de alguns dos seus mais importantes assumptos. Copiado em 1866 da Synopse organisada por ordem do 
Ministério da Guerra, antes de ter lugar a entrega d’aquelle Archivo para a Torre do Tombo.  1866. 

manuscrito sobre papel, 80 ff., numeração manuscrita com erros 156 pp.; 320 mm. Brochado, 
com ataches.

 € 80-120

MANuscRito oRgANiZADo A PRoPósito DA iNtegRAção Do ARquivo Do coNseLho De 
Guerra no arquivo geral da Torre do Tombo, contendo uma lista e pequeno resumo dos documentos 
daquele conselho referentes à Guerra da Restauração. O Concelho de Guerra foi criado por D. João IV 
em Dezembro de 1640 num esforço de centralização da decisão militar perante os desafios da guerra 
com Castela. Competia-lhe a organização do exército e da armada, da nomeação de oficiais e da justiça 
militar. A partir de meados do século XVIII começa a perder importância, mantendo no entanto funções 
consultivas até 1834, ano da sua completa extinção.

Este manuscrito elenca os documentos existentes no arquivo do Conselho de Guerra de 1640 a 
1678, organizado por ordem cronológica. Os documentos originais encontram-se no Arquivo Nacional 
da Torre do Tombo num fundo próprio.

103 boccALiNi (traiano)
OSSERVATIONI e Considerationi di Traiano Buccalini Romano sopra li sei libri de’gl ’ annali di 
Gaio Cornelio Tacito e la Vita di Giulio Agricola dal Medesimo Descritta Devise in Quatro Volumi. 
 s.d. [s. XVII]. 

manuscrito sobre papel, 4 v.; 300 mm. Encadernações da época, bastante cansadas, primeiro 
volume apenas com os cartões originais, restantes com lombada em pergaminho, sem cobertura 
das pastas; fólios de texto bastante limpos, sem defeitos de maior.

 € 100-150

cóPiA MANuscRitA De uM texto fuNDAMeNtAL De tRAiANo buccALiNi (1556-1613) uM 
prosador satírico e escritor de política, bastante influente na Europa pelo seu texto “Ragguagli di 
Parnaso”. Estes seus comentários à obra de Públio Cornélio Tácito foi a sua obra de maior fôlego, tendo 
sido impressa pela primeira vez em 1677. Não existindo qualquer referência de datação, é difícil aferir se 
se trata de uma cópia anterior à publicação da obra.

104 CONSTITUIÇÕES dos Conegos Regulares da Congregação de S. Crus de Coimbra da Ordem do 
G.P.S. Agostinho.  s.XVII. 

manuscrito sobre papel; [3] ff., 240 [aliás 244] pp.; 200 mm.Encadernação inteira de pele da 
época, casas fechadas a ouro; vestígios de rótulo com títulos; corte das folhas pintado; ligeira 
acidez.

 € 200-300

boNito MANuscRito Do sécuLo xvii, DecoRADo coM beLÍssiMAs iLustRAções tÍPicAs 
daquele período ao longo de todo o volume, com as constituições dos Cónegos Agostinhos de Santa 
Cruz de Coimbra após a reforma das mesmas constituições confirmada por Motu Proprio de Paulo V 
de 1615.

Estas constituições são a consequência de uma reforma iniciada em 1607 e cujo texto definitivo, 
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com uma ou outra emenda, vigorou até finais do século seguinte. Caracterizavam-se pelo reforço do 
juramento da clausura e pelo acentuar de outros aspectos da vida monacal, nomeadamente afastando os 
monges da acção pastoral junto dos fiéis. Trata-se de uma cópia muito próxima da reforma da Regra de 
Santo Agostinho para o Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra. Muito curioso e interessante.

105 coutiNho (francisco Lemos de faria Pereira)
EXPOSIÇÃO que ao Principe Regente Nosso Snr. fez o Bispo Conde, Reformador Reitor da Uni-
versidade.  [c.1820]. 

[1] ff., 86 pp., numeração manuscrita, erros de numeração; 340 mm. Brochado; lombada em 
pele; limpo.

 € 100-150

iNteRessANte cóPiA MANuscRitA De uMA exPosição feitA PoR D. fRANcisco LeMos De 
Faria Pereira, a propósito de uma carta de Junot enviada ao Bispo de Coimbra e da sua viagem a França. 
Além da exposição, possui o treslado de vários documentos, a “Resposta que o mesmo Bispo Conde, 
Reformador Reitor deo às Perguntas, que lhe fez o Chaceller da Relação e Caza do Porto”; “Roteiro da 
Jornada de Bordeos para Portugal”; “Roteiro da Jornada de Portugal para França”. Curioso e interessante.

106 cRuZ (fr. francisco da)
ESPELHO Catholico Romano. Em o qual se descobre a verdade da fee, e se confunde toda a herezia. 
Traduzido da lingua olandesa em portugueza pello P. Fr. Francisco da Cruz, Leitor de Thiologia Am-
burgues, e religiozo Arrabido Anno D.ini 1682.  1682.

manuscrito sobre papel, [1] ff., 223 [aliás 222] pp. numeração manuscrita, [5] ff.; 210 mm.
 € 50-80

MANuscRito De cARácteR ReLigioso que coMPiLA uM coNJuNto De veRDADes DA fé 
contra as heresias protestantes na época bastante difundidas pela Europa. Barbosa Machado faz referência 
a um Fr. Francisco da Cruz, professo da Provincia da Arrábida, responsável pela publicação dos Estatutos 
da Provincia da Arrábida, ao que parece bastante erudito e por isso consultado sobre matérias mais 
importantes por todo o reino. No entanto, não faz qualquer referência a este título. Curioso.

 Ӭ  Barbosa Machado, v. 2, p. 138

107 fLoRiDAbLANcA ( José Moñino, conde de)
[MEMORIAL Presentado al Rey Carlos III y repetido à Carlos IV, por el Conde de Floridablanca, 
renunciando al Ministerio].  [finais s. XVIII ?]. 

manuscrito sobre papel, 352 pp. numeração manuscrita; 220 mm. Soberba encadernação inteira 
de pele moderna; ricamente decorada a ouro nas pastas; lombada lisa decorada com bonitos 
ferros de motivos florais e título a ouro; manuscrito com boa legibilidade, sem defeitos de 
maior, com excepção de uma pequena perda de suporte, afectando ligeiramente o texto no fólio 
numerado com as paginas 137/138; ocasional acidez.

 € 500-800

cóPiA MANuscRitA Do texto Do coNDe De fLoRiDAbLANcA, secRetáRio De estADo 
durante o reinado de Carlos III onde, renunciando ao cargo, apresenta um resumo de todo o seu governo 
desde a sua nomeação em Fevereiro de 1777. O Conde de Floridablanca, uma das mais importantes 
figuras da diplomacia e política espanhola de finais do século XVIII, foi, entre muitos outros assuntos, o 
responsável pela negociação pelo lado espanhol do Tratado de Santo Ildefonso, que alterava os termos do 
Tratado de Madrid de 1750, dando posse definitiva a Espanha dos territórios da Colónia do Sacramento 
e reconhecendo a Portugal a posse de todos os territórios da margem esquerda do rio da Prata. É também 
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o grande responsável pelo fortalecimento da posição espanhola em relação a Inglaterra, interferindo na 
Guerra da Independência dos Estados Unidos e com isso garantindo a posse de Menorca e Flórida.

Este texto, com ligeiras alterações, foi publicado em 1867 na obra ‘Obras originales del Conde 
de Floridablanca, y escritos referentes a su persona’, publicado em Madrid e em que se compilam vários 
textos do próprio e outros relativos à sua vida.

108 GABINETTO Alberoniano o Vero del Cardinale Alberoni.  s. XVIII. 

manuscrito sobre papel; 134 ff. não numerados; 270 mm. Encadernação inteira de pergaminho 
da época; corte das folhas carminado; títulos manuscritos na lombada.

 € 80-120

coPiADoR De váRiA DocuMeNtAção RefeReNte Ao cARDeAL giuLio ALbeRoNi, Ao seRviço 
de Filipe V de Espanha, também conhecido por ser um soldado notável e por se dedicar à gastronomia. 
O manuscrito possui 16 textos entre cartas, pequenos textos biográficos e outros. Curioso.

109 INDEX Geral de todos os papeis, pergaminhos e mais documentos que se achão no Cartório do Coll.o 
de N. Snr.a da Graça de Coimbra. Segundo o arranjo e ordem que novamente se lhe deu e de que pre-
cisava pela confusão em que ficou, occasionado pela invasão dos Franceses neste Reino. Feito em o Anno 
do Nascimento de N. S. J. Christo de 1822.  [Coimbra], 1822. 

manuscrito sobre papel; numeração manuscrita, V, 178 ff.; 310 mm. Encadernação com lombada 
em pele cansada; limpo apenas com ligeira acidez.

 € 80-120

MANuscRito Do coLégio De NossA seNhoRA DA gRAçA De coiMbRA coM o ÍNDice De 
todos os documentos existentes no seu cartório relacionados com mosteiros, igrejas e demais assuntos 
do governo da instituição. Apresentado como uma reoganização da documentação existente no arquivo 
daquele Colégio após a “confusão” em que ficou na sequência das invasões francesas, o manuscrito elenca 
com detalhe - resumo e data - todos os documentos dividindo-os em “armários”, cada um deles sobre os 
lugares então sobre o governo geral do Colégio, começando pelo próprio Colégio, seguido da Vacariça, 
Tentúgal, Cete, Montemor, Cantanhede e Curvos. O índice foi organizado pelo Pe. Fr. Jacinto da Cruz, 
segundo indicação dada no termo de abertura, encontrando-se cada um dos fólios por si rubricado. 
Curioso.

110 INVENTÁRIO dos Bens Móveis que ha nesta Igr.ª de Sam João do Souto.  Braga: 1707. 

manuscrito sobre papel, 22 fólios; 290 mm. Encadernação em pergaminho da época, cansada; 
acidez.

 € 150-200

MANuscRito coM o iNveNtáRio Dos beNs PeRteNceNtes À igReJA De são João Do souto 
da Arquidiocese de Braga, mandado fazer por Dom Rodrigo de Moura Telles. A lista inclui os bens 
móveis e propriedades, irmandades, confrarias e capelas da Igreja. Ao manuscrito faltam os fólios 
numerados de 11 a 29.

111 L[IVRO] 1.º do Cart[ório] da Caza de Calharis.  [Lisboa], final s.XVIII - início s.XIX. 

manuscrito sobre papel, 302 ff.; única mão; 270 mm. Encadernação com lombada e cantos em 
pele cansada, perdas de suporte na lombada e pastas; corte das folhas carminado; boas margens; 
acidez.

 € 1.000-1.500
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MANuscRito coM A ReLAção Dos coNteúDos DocuMeNtAis Do cARtóRio DA cAsA Do 
Calhariz pertencente aos Duques de Palmela. O manuscrito descreve os documentos existentes em cada 
maço do arquivo, indicando o seu resumo e data, e incluem sentenças, escrituras, privilégios e outros 
documentos oficiais, mas também outros documentos de carácter mais pessoal ou de gestão interna das 
propriedades da família e que incluem as propriedades na Arrábida, Lisboa ou Minho, entre outras.

Cronologicamente, o manuscrito descreve documentos desde finais do século XVI até ao final do 
s. XVIII, o que corresponde exactamente ao período originário da Quinta do Calhariz, cujo palácio foi 
mandado erigir por D. João de Sousa, tio de D. Francisco de Sousa, muito provavelmente por causa do 
casamento deste seu sobrinho com D. Helena de Portugal. Mais tarde, por herança, a casa pertencerá a 
D. Pedro de Sousa Holstein, primeiro Duque de Palmela, uma das mais importantes figuras da política 
e diplomática nacional do início do s. XIX.

112 LIVRO de Acentos da Mesa Abacial do Mosteiro de S. Pedro de Cete.  s. XVII. 

manuscrito sobre papel, numeração manuscrita 22, 104 ff.; 300 mm. Encadernação inteira de 
pele da época com ferros a seco nas pastas, cansada; corte das folhas carminado; alguma acidez.

 € 200-300

LivRo De AceNtos DAs ReNDAs Do MosteiRo De s. PeDRo De cete. os PRiMeiRos 20 fóLios 
numerados correspondem ao índice dos acentos contidos nos restantes 104 fólios e possui, além do índice 
dos acentos, um índice das Igrejas então entregues ao Mosteiro.

O Mosteiro de S. Pedro de Cete, situado no concelho de Paredes, hoje pertencente à área me-
tropolitana do Porto, foi fundado ainda no século X e pertencia ao bispado do Porto. Provavelmente 
pela introdução da Regra de S. Bento foi alvo de um restauro no século XI por Gonçalo Oveques. Em 
1551 foi anexado ao Colégio de Nossa Senhora da Graça de Coimbra, da Ordem dos Eremitas de Santo 
Agostinho, tendos estes monges tomado posse do mosteiro após a morte do último monge cisterciense 
em 1613, ficando dois frades encarregues do governo do domínio até à extinção das ordens religiosas em 
1834.

113 MAsseLiN ( Jean)
DIARIUM Statuum Generalium Franciz Habitorum Turonibus anno 1483. Regnante Carolo Oc-
tavo. Authore Joanne Masselin officili archiepiscopi Rotemagensis, et Deputati ex Baillivatu Roto-
magensi ad Status Rutonenses. Ex libris Ludovici le Bouthillier de Pont Chavigny.  1714. 

manuscrito sobre papel, 3 ff. não numerados, 175 ff. numerados 356 pp., com erros de numeração; 
300 mm. Encadernação com lombada em pele, cansada; vestígios de rótulo com títulos a ouro 
na lombada; ligeira acidez.

 € 100-150

Pouco se sAbe AceRcA De JeAN MAsseLiN. seguNDo A eNtRADA No cAtáLogo DA bibLiotecA 
Nacional de França, nasceu em 1433 e morreu em 1500. O autor da introdução da primeira edição francesa 
publicada em 1835 afirma que a primeira notícia que temos do autor data de 1468 quando era cónego 
da Catedral de Rouen descrevendo-o como um homem discreto e hábil, formado em direito civil e 
canónico.

Em 1483, depois da morte de Luís XI, assistirá às Cortes Gerais de Tours, deixando no seu diário 
detalhes importantes sobre este importante acontecimento para a história de França. Após esse evento, 
esteve activamente empenhado no governo da Igreja, falecendo em 1500.

Esta foi a única obra que nos deixou, sendo conhecidas várias cópias manuscritas. Escrita origi-
nalmente em latim, a obra é um diário completo de tudo o que se passou nas Cortes Gerais de Tours de 
1483, dando conta dos discursos, usos e ideias políticas daquele tempo. Até 1835 apenas eram conhecidos 
excertos, na sua maioria publicados em obras sobre aquele período. Naquela data é então publicado o 
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texto original e a respectiva tradução para francês na colecção ‘Collection de Documents Inédits sur 
l’Histoire de France’.

A presente cópia possui uma indicação valiosa sobre a sua origem. Segundo a descrição que se 
encontra no verso do primeiro fólio, a cópia foi realizada a partir de duas outras, uma pertencente ao 
bispo de Metz, duque de Coislin, Henri-Charles du Camboust de Coislin, e outra pertencente ao abade 
de Estrées, esta última com bastantes erros e perdas. Segundo a mesma nota, esta cópia foi realizada em 
1714, comparando os dois manuscritos e socorrendo-se ainda dos excertos que haviam sido publicados 
até aquela data em obras que abordavam aquele período histórico.

Possui ainda um outro texto, inédito, que estava presente no manuscrito do Duque de Coislin 
intitulado ‘Memoire contenant diverse propositions faites aux dits estats tant par les grands du Royaume 
qu’autres princes estrangers’.

114 MeNeses (Alonso de)
REPORTORIO ó itinerario de los mas principales y mejores Caminos de España. Con el Camino 
de Madrid a Roma y el de Sevilla a Santiago de Galicia Ordenado por Alonso de Menezes Correo. 
Impresso con Licencia en Marçia [sic] por Luis Veros Año de 1628.  s. XVII. 

manuscrito sobre papel; [8] ff., 96 ff. numeração manuscrita; 145 mm. Encadernação inteira de 
pergaminho da época; limpo.

 € 40-60

MANuscRito Do sécuLo xvii coPiANDo o texto DA eDição De MuRciA De 1628 Do fAMoso 
e importante itinerário de Alonso de Meneses publicado originalmente em 1576. Curioso.

115 MeNeZes (francisco xavier de)
EPITOME da Geografia Historia Politica. Que por novo methodo descreve a situação e estado pre-
sente do Mundo, com os principios da Astronomia mais necessaria. Escreveo Dom Fran.co Xavier de 
Menezes, Conde da Ericeyra para o uzo de seu  filho Dom Luis Carlos de Menezes.  c. 1700. 

manuscrito sobre papel, 30 fol. não numerados, 2 fol. em br.; 225 mm. Brochado, desencader-
nado; limpo.

 € 100-150

MANuscRito escRito PoR D. fRANcisco xAvieR De MeNeZes coM o obJectivo De eDucAR 
o seu filho, D. Luís Carlos de Menezes, nascido em 1689. O 4.º Conde da Ericeira deixou uma obra 
vasta publicada, tendo ficado por publicar um conjunto de outros trabalhos já terminados aquando da 
sua morte em 1743. [cf. Barbosa] Mas de acordo com Inocêncio, a grande maioria desses manuscritos 
foram destruídos com o terremoto de 1755, restando muito pouco para publicar postumamente. Este é, 
possivelmente, um dos manuscritos sobreviventes ou, pelo menos, uma cópia feita por alguém a partir 
do texto original. Não encontrámos nenhuma referência na bibliografia com título ou tema aproximado 
ao que contém este manuscrito, mas não descartamos a hipótese de ele ter sido publicado. O manuscrito 
procura dar os princípios básicos da geografia, apresentando uma segunda parte sobre a geo-política de 
então. Muito interessante.

116 NOTÍCIA Geral do Comércio.  [Lisboa]: s.d.

manuscrito sobre papel; 3 fol. inumerados, 166 fol. numeração manuscrita; 310 mm. Encaderna-
ção inteira de pele da época; corte das folhas carminado; limpo.

 € 100-150

MANuscRito eM foRMA Do que hoJe chAMARÍAMos “sebeNtA” coM As Lições  DADAs NA 
Aula do Comércio da Cidade de Lisboa. Esta foi instituída em 1759 por Alvará que aprova os estatutos da 
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aula, passando o curso a desempenhar um papel fundamental na admissão de funcionários, em particular 
para a Junta do Comércio. A Aula do Comércio foi a primeira escola técnica fundada em Portugal e 
alguns investigadores defendem que foi a primeira no mundo a oferecer ensino sistemático de noções 
de contabilidade.

O presente manuscrito possui um anterrosto com o título “Postila da Aula do Commercio da 
Cidade de Lisboa”, seguido do título “Notícia Geral do Comércio”, nome de um dos cursos dados ao 
longo dos dois anos de leccionação. Está dividido em 24 lições, com temas como a agricultura, navegação, 
pescaria, artes mecânicas, colónias, câmbios, comércio marítimo, avarias, bancos, etc. Ao presente, faltam 
os últimos fólios referentes ao final da lição sobre bancos e a lição sobre feiras.

117 RELAÇÃO Verdadeira do Insigne Milagre do apparecimento e vizão de Christo Nosso bem Cruci-
ficado na Cruz que fica no Monte de boa Vista desta Cidade de Goa no anno de 1619.  s. XVIII. 

manuscrito sobre papel; [26] ff.; 205 mm.
 € 200-300

MANuscRito cóPiA Do sécLuo xviii Do que Nos PARece seR o ReLAto coevo Dos 
acontecimentos relacionados com o famoso milagre ocorrido em Goa em 1619 e no qual alegadamente 
terá aparecido Cristo num crucifixo existente na igreja do Monte da Boa Vista em Goa.

Àcerca deste milagre existe como fonte primordial um texto de Henrique Bravo de Morais, no-
ticiado por Barbosa Machado e existente na colecção de manuscritos da Biblioteca Nacional [Memorias 
para a Historia Ecclesiastica do Arcebispado de Goa e seus suffraganeos, Fundo Geral, cod. 176]. É um 
texto tardio, do século XVIII, mas parece evidente basear-se num relato coevo, provavelmente mandado 
redigir por Fr. Cristóvão de Lisboa, arcebispo de Goa entre 1612 e 1622, e do qual Faria e Sousa parece 
ter tido notícia, pois a este acontecimento se refere na sua obra Ásia Portuguesa [vd. Ásia Portuguesa, 
Lisboa, 1675, v.3, p. 347].

Na análise possível sobre o presente manuscrito parece poder afirmar-se que se trata de uma cópia 
de um texto coevo. Está bastante mais desenvolvido que o texto existente no manuscrito de Henrique 
Bravo de Moraes e possui vários indicadores, nomeadamente o estar redigido na primeira pessoa, ao que 
parece algum prelado responsável pela Igreja onde se deu o milagre, bem como às referencias temporais 
(eg. “do presente anno de 1619”). Ora, este texto coevo que parece ter servido de fonte aos relatos poste-
riores, segundo João Manuel Telles e Cunha, não é conhecido, fazendo deste documento uma possível 
cópia desse texto original e, portanto um importante documento para o estudo da história do quotidiano 
da época.

 Ӭ  CUNHA, João Telles e, «O Insólito no Quotidiano Goês: Santa Mónica e o Milagre da Cruz (1636)» in Povos 
e Culturas, 2013, pp. 173-211; sobre Henrique Bravo de Morais, Barbosa, v. 2, p. 443.

118 ReseNDe (garcia de)
CANCIONEIRO Geral com Privilegio em Portugues que ajuntou e fez imprimir Garcia de Rezende. 
Fiel Copia, palavra por palavra do seu Original [?] 1516 por A.L.C..  s. XVII. 

manuscrito sobre papel; 499 ff. numeração manuscrita, [2] ff. de índice; 305 mm. Encadernação 
com lombada e cantos em pele do século XIX, cansada; acidez; ex-libris de Salema Garção.

 € 500-800

cuRioso MANuscRito coM A cóPiA Do texto Do cANcioNeiRo De gARciA De ReseNDe, 
publicado originalmente em 1516 e cuja segunda edição só apareceu no século XIX. O manuscrito está 
numa letra do século XVII, aparentemente de uma só mão, manuscrito a duas colunas com excepção do 
prólogo.
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119 RibeiRo ( João)
TRATADO da guerra de Ceilã emtrada [sic] dos Ollandesses na Ilha, perda da mesma Ilha.  Inicio 
s. XVIII. 

manuscrito sobre papel, frontispício com cercadura desenhada com motivos florais; [1] ff. em 
branco, 230 pp. numeração manuscrita até p. 228; [2] ff. de índice; 210 mm. Encadernação em 
pergaminho da época, um pouco cansada; alguns picos de traça marginais junto ao festo sem 
afectar o texto; acidez; vestígios de atilhos.

 € 150-200

cóPiA MANuscRitA DA obRA Do cAPitão João RibeiRo, PubLicADo PeLA PRiMeiRA veZ eM 
língua francesa em 1701 sob o título ‘Histoire de l’ Isle de Ceylan, écrite par le Capitain Jean Ribeyro, & 
presentée au Roy du Portugal en 1685’.

O texto em português foi publicado pela primeira vez na Colecção de Notícias para a História e 
Geografia das Nações Ultramarinas em 1836. Existem, no entanto, algumas discrepâncias entre o número 
de capítulos existente neste manuscrito e os publicados, sendo maior a diferença para a edição portu-
guesa. O presente manuscrito tem um total de 56 capítulos, sendo possível perceber, por comparação 
com a edição francesa - que possui 50 - que alguns dos capítulos foram agrupados num só. A edição 
portuguesa possui 34 capítulos no total. Na Biblioteca Nacional existe um exemplar manuscrito com este 
texto que não nos foi possível consultar para realizar uma comparação, mas cujo índice difere um pouco 
do presente. [BN Fundo Geral, COD. 530]

 Ӭ  Inocêncio, v.4, p. 25

120 TOMBOS dos Bens, Foros e Propriedades da Cidade de Lamego.  1530 e 1614. 

manuscrito sobre papel, 61 ff., das quais 1 bifólio em pergaminho; 62 ff., numeradas pelo ta-
belião; 275 mm. Manuscrito em folhas, totalmente restaurado e com perdas de suporte afectan-
do o texto no canto inferior exterior. Leitura bastante difícil ou mesmo ilegível nos últimos 
parágrafos de cada fólio pela acidez e perda de suporte.

 € 300-400

coNJuNto De Dois MANuscRitos, o PRiMeiRo Do sécuLo xvi e o seguNDo Do sécuLo xvii 
com a relação das propriedades, bens e foros pertencentes ao concelho de Lamego. O manuscrito do 
século XVI é antecedido de um bifólio manuscrito sobre pergaminho com um frontispício ilustrado com 
o brasão de armas da cidade de Lamego (castelo de três torres ladeado pelo sol e a lua, tendo por cima 
árvore). Importante e raro.

3 fiM De MANuscRitos 3

121 MARiA (fr. Agostinho de santa)
HISTORIA TRIPARTITA Comprehendida em Tres Tratados [...].  Lisboa Occidental: Na Of-
ficina de Antonio Pedrozo Galram, 1724. 

8.º; *8, **2, A-Z8, Aa-Pp8, Qq4; [20], 609 [aliás 611], [5] pp.; 210 mm. Encadernação inteira de 
pergaminho da época, cansada; ligeira acidez; ocasionais picos de traça marginais.

 € 40-50

NAtuRAL DA viLA De estReMoZ, o AutoR NAsceu eM 1642 e fALeceu eM 1728 eM LisboA. De 
seu nome de baptismo Manuel Gomes Freire, adoptou Agostinho de Santa Maria quando professou 
a regra dos Agostinhos descalços. Escreveu bastante dedicando grande parte da sua obra à história 
eclesiástica como esta que aqui apresentamos. Estimado e raro.

 Ӭ  Inocêncio, v. 1, p. 18
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122 MARiANA ( Juan)
HISTORIA General de España.  En Madrid: por Andres Garcia & por Juan de la Cuesta, 1616-
[1669-70]. 

2 v.; 1.º v.:  []1, ¶4, ¶¶8, A-Z, Aa-Qq8; front., [24], 618, [8] pp.; 2.º v.: A-Z, Aa-Zz, Aaa8, Bbb10; 
770 pp.; 295 mm. Encadernações uniformes da época, cansadas, em especial no segundo volu-
me; primeiro volume aparado, por vezes afectando as notas marginais, vários restauros, man-
chas e cortes de traça; segundo volume com mancha nos fólios finais; ambos os volumes com 
o corte das folhas carminado.

 € 300-400

coLecção coMPostA PoR DuAs eDições DifeReNtes DAqueLA que é uMA DAs MAis 
importantes histórias da Península publicadas no séc. XVI. Juan de Mariana (1536-1624), padre Jesuíta, 
depois de uma passagem por Roma onde, por ordens superiores, leccionou Teologia, foi forçado  a 
regressar a Espanha por doença. Nesses anos dedicou quase todo o seu tempo aos estudos literários, 
escrevendo esta grande, e ainda hoje lembrada, História de Espanha que conheceu edições até ao século 
XIX. A obra foi publicada originalmente em latim, em 1592, tendo sido traduzida pelo próprio autor e 
publicada em castelhano pela primeira vez em 1601.

O primeiro volume deste exemplar é da edição publicada sem data, de 1669 ou 1670. O segundo 
volume é de uma edição datada de 1616. De acordo com Georges Cirot, com essa data apenas foi publi-
cado o segundo volume da colecção, existindo, no entanto, um primeiro tomo com data de 1617. A parte 
referente ao “Sumario de lo que acontecio los años adelante”, nesta edição acrescentado pelo autor, está 
datado no frontispício próprio de 1617. RARo e Muito iMPoRtANte.

 Ӭ  CIROT, Georges, Mariana, historien : études sur l ’historiographie espagnole, Bordeaux, 1905, p. 459 e se-
guintes; para outras edições Salvá, 3015ss.

123 MARtiNeZ De LA PueNte ( Joseph)
COMPENDIO de las Historias de los Descvbrimentos, Conqvistas, y gverras de la India Oriental, 
y sus Islas [...] y la Introduccion del Comercio Portugues en las Malucas, y sus operaciones Politicas, y 
Militares en ellas. Hecho, y añadida una descripcion de la India y sus Islas y de las Costas de Africa, 
por donde se començo la Navegacion del mar del Sur; sus riquezas, costumbres de sus gentes, y otras 
cosas notables.  Madrid: Imprenta Imperial por la viuda de Joseph Fernandez de Buendia, 1681. 

¶8, A-Z8, Aa-C8; [14], 380, [34] pp.; 215 mm. Anterrosto facsimilado; encadernação inteira de 
pergaminho da época; acidez.

 € 400-600

PRiMeiRA eDição DA obRA De MARtiNeZ De LA PueNte  sobRe A históRiA DA PReseNçA NA 
Índia. O autor compilou a sua história recorrendo a textos de autores portugueses, sendo a sua principal 
fonte as ‘Decadas’ de João de Barros. A obra inclui ainda um capítulo sobre a descoberta do Brasil, uma 
descrição da descoberta das Molucas e descrições da Nova Guiné e das Filipinas. Muito raro.

 Ӭ  Sabin, 44953; Palau, 155609; Salvá, 3357; Travel and Exploration, 647; BdM3, v.2, p. 39; Rodrigues, 2003; 

124 MARtiNs ( José f. ferreira)
CRÓNICA dos Vice-Reis e Governadores da Índia.  Nova Goa: Imprensa Nacional, 1919. 

XVIII, [8], 682 pp., 1 mapa: il.; 255 mm. Encadernação moderna com lombada e cantos em pele; 
conserva as capas de brochura.

 € 30-50

estuDo biogRáfico sobRe os vice-Reis DA ÍNDiA, PReceDiDo De ANáLise históRicA 
sobre o contexto dos descobrimentos portugueses e conquistas na Índia. Profusamente ilustrado com 
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retratos dos governadores e fotogravuras dos principais momumentos históricos que atestam a presença 
portuguesa em terras do Oriente. Primeira edição, muito rara. Único volume publicado. 

125 MARTYROLOGII Romani Gregorii XIII. Jussu editi Urbani VIII et Clementis X Auctoritate 
recogniti Nova Editio [...].  Romae: Excudebant Joannes Maria Salvioni, ejusque Filii Joachimus, 
& Jo. Josephus Typogrpahi Pontificii Vaticani, 1748. 

A-G4, a-d4, A6, B-Z, Aa-Zz, Aaa-Ccc4, A-I4; portada alegórica, 58, xxxii, 396, 72 pp., 1 gravura 
de página inteira e vinhetas alegóricas no texto; 430 mm. Encadernação inteira de pergaminho 
da época, um pouco cansada; pertence manuscrito «Do Morgado do Marquês de Alegrete»; 
corte das folhas carminado; alguns cortes de traça marginais; vestígios de humidade.

 € 100-150

RARA eDição Do sécuLo xviii Do MARtiRoLógio RoMANo, ou seJA, o cAtáLogo Dos 
santos e santos mártires da Igreja Católica organizados pelas datas em que a Igreja os celebra na sua 
liturgia, (quase) sempre no dia da sua morte. Esta edição, de grande formato, está ilustrada com duas 
gravuras alegóricas, a primeira que serve de portada com o retrato de Gregório XIII e uma segunda 
representando S. Lourenço junto do Papa Sisto, com várias alegorias referentes ao seu martírio perante o 
Imperador Valeriano, nomeadamente a grelha, símbolo da forma como foi martirizado e os pobres que, 
segundo a tradição apresentou ao Imperador como o bem mais precioso da Igreja.

126 MAssiLLoN ( João baptista)
SERMÕES Panegyricos do Ill.mo e Rev.mo João Baptista Massillon.  Traduzidos novamente em a 
lingua portugueza. Lisboa: Na Officina de Miguel Manescal da Costa, 1763. 

[2], xliii, [11], 492, [2] pp.; 155 mm. Desencadernado; corte das folhas carminado; limpo.
 € 20-30

cuRioso e RARo. tRADução De ALguNs Dos seRMões Do bisPo De cLeMoNt, JeAN bAPtiste 
Massillon (1663-1742). 

127 MAttoZo (Luiz Montez)
HISTORIA do Senhor Roubado de Odivellas. Novo descobrimento do lugar onde foy escondido; e 
exaltaçam do padram, que em memoria do sacrilego roubo executado na noite de 10 de Mayo de 1671 se 
colocou no mesmo lugar em 5 de Novembro de 1744. Com hua breve noticia dos roubos, e desacatos feitos 
ao Santissimo Sacramento neste Reyno de Portugal.  Lisboa: Na Officina de Pedro Ferreira, 1745. 

16 pp.; 210 mm. Encadernação com lombada em percalina do s. XIX; acidez.
 € 20-30

foLheto RARo sobRe o fAMoso Roubo Do sANtÍssiMo sAcRAMeNto DA igReJA De 
Odivelas.

128 MeDiNA (Pedro de)
LIBRO d[e] Gra[n]dezas y Cosas memorables de España.  Sevilla: Dominico de Robertis, 1548. 

[cruz de cristo]10, a-y8, z6, [et]4; [10], clxxxvi ff.: il.; 310 mm. Frontispício com o mapa de Es-
panha facsimlado; segundo frontispício espelhado e com margens reconstruídas; encadernação 
inteira de pele do s. XVIII, decorada a ouro na lombada; acidez; alguns toscos restauros, por 
vezes afectando o texto.

 € 3.000-4.000
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PRiMeiRA eDição. uMA DAs MAis iMPoRtANtes obRAs De PeDRo De MeDiNA, PossiveLMeNte 
a mais importante a seguir à sua ‘Arte de Navegar’. Dedicado ao Príncipe Filipe, futuro Filipe II, a obra é 
uma descrição de Espanha e Portugal, com o detalhe característico da época, cada uma delas encabeçada 
por uma xilogravura representando a localidade tratada. As representações, ao estilo de Schedel, são 
muitas vezes fantasiosas, mas outras não deixam de apresentar algum rigor. A obra está ilustrada com 
um total de 120 gravuras abertas em madeira, um mapa mundo nos fólios lxiii vo. e lxiiii, uma gravura 
de página inteira de Nossa Senhora de Monserrate e um mapa de Espanha no frontispício gravado. No 
capítulo sobre Portugal trata da região do Algarve, Lisboa, Tejo, Setúbal, Viseu, Coimbra, Guimarães e 
Porto. Possui, no capítulo 57, descrições e referências às viagens de Colombo.

Composto em caracteres góticos, a obra tem o frontispício gravado com o mapa de Espanha, se-
guido de uma segunda portada encimada por um brasão de armas e em baixo os dizeres: «Libro de gran-
dezas y cosas memorables de España. Agora de nuevo fecho y copilado por el Maestro Pedro de Medina 
vezino de Sevilla. Dirigido al Serenissimo y muy esclarecido Señor DON FILIPE Principe de España 
Nuestro Señor», ao que se segue a dedicatória, o texto «Al Lector» e a «Tabla» contendo o índice da obra. 
O texto termina com um itinerário e um epílogo «de cosas señaladas que en los capitulos deste libro se 
contiene[n]». Termina com o COLOFÓN: «A gloria de Dios nuestro señor: y dela gloriosa virgen Ma-
rina su madre. Fenesce el Libro de Gra[n]dezas y cosas memorables d[e] España. Fecho y copilado por 
el Maestro Pedro de Medina. Fue examinado por mandado de los muy Reverendos Señores Inquisidores 
de Sevilla E impresso con su lice[n]cia en la dicha ciudad. En casa de Dominico d[e] Robertis. Acabose 
de imprimir primero dia del mes d[e] Octubre. Año del Virgineo parto. M.D.xlviii».

São mais comuns os exemplares da segunda e da terceira edições - 1549 e 1566 - sendo os exem-
plares da primeira RARÍssiMos. 

 Ӭ  Salvá, 3042; Sabin, 47348

129 MeNDes (António Lopes)
[ALBUM DE DESENHOS ORIGINAIS].  s.l.: s.n., 1875-1890. 

2 v., 120x185 mm. Encadernações em tela; limpo.
 € 100-150

áLbuNs De ALgibeiRA coM DeseNhos oRigiNAis De ANtóNio LoPes MeNDes, RePRoDu-
zindo paisagens e costumes de vilas e lugares portugueses, entre os quais Sintra, Ericeira, Azenhas do 
Mar, Caldas da Raínha, Leiria, Moura, entre outros, todos eles datados e assinados. Curioso.

130 MeNeZes (D. Luís de, conde da ericeira)
HISTORIA de Portugal Restaurado [...].  Lisboa: Na Officina de Antonio Pedrozo Galrão & Na 
Officina de Miguel Deslandes, 1698-1710. 

4.º; 1.º v.: +4, ++2, A-Z, Aa-Zz, Aaa-Zzz, Aaaa-Zzzz, Aaaaa-Zzzzz, Aaaaaa-Bbbbbb4, Cccccc2; 
portada alegórica, [12], 908, [32] pp.; 2.º v.: *4, **6, A-Z, Aa-Zz, Aaa-Zzz, Aaaa-Zzzz, Aaaaa-
Zzzzz, Aaaaaa-Gggggg4; [18], 976 pp.; 340 mm. Encadernações da época diferentes para cada 
volume, o primeiro inteira de pergaminho, sem títulos, perdas de suporte provocado pela traça e 
restauros nos cantos; cortes de traça marginais; acidez; segundo volume encadernado inteira de 
pele da época bastante cansada; corte das folhas carminado; cortes de traça marginais; acidez. 
Com falta do retrato como na maioria dos exemplares.

 € 300-500

PRiMeiRo voLuMe DA seguNDA eDição, seguNDo voLuMe DA PRiMeiRA eDição. D. LuÍs De 
Meneses, 3.º Conde da Ericeira (1632-1690). Aos oito anos de idade entrou para o serviço do príncipe D. 
Teodósio. Em 1650, estando para acompanhar D. João da Silva Telo e Meneses para a Índia, presuadido 
pelo Conde de Soure, acabou por se alistar na província do Alentejo na guerra da Restauração, 
participando em todas as grandes batalhas dessa região. Foi especialmente notada a sua intervenção 
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como almirante de artilharia nas batalhas do Ameixial e de Montes Claros. Depois de concluída a paz 
com a Espanha, foi o conde da Ericeira nomeado, em 1673, governador de armas de Trás-os-Montes, 
mais tarde deputado da Junta dos Três Estados e em 1675 Védor da Fazenda, cargo onde se distinguiu 
pela promoção de medidas de fomento da industria, comércio e ainda da navegação para a Índia, sendo 
muito notáveis as suas medidas proteccionistas. D. Luís de Meneses sofria de graves crises de depressão 
nervosa e numa delas atirou-se da janela do seu palácio ao jardim, falecendo da queda. Tido como um 
dos mais cultos homens do seu tempo publicou várias obras e deixou outras tantas manuscritas.

Esta sua História de Portugal Restaurado é uma das mais completas e importantes sínteses dos 
acontecimentos da Restauração até à assinatura de paz com Castela em 1668. Conheceu várias edições 
ao longo dos séculos, inclusivé uma no século XX. RARo e estimado.

 Ӭ  Inocêncio, v.5, p. 307

131 MiRANDA (francisco de sá de)
OBRAS do Doutor Francisco de Saa de Miranda.  Em Lisboa: Por Pedro Craesbeeck, 1632. 

¶11, A-O12, P1; [11], 173 ff.; 100 mm. Encadernação inteira de pergaminho da época; ligeira 
acidez; ocasionais restauros.

 € 100-150

teRceiRA eDição, eM foRMAto De boLso, A PRiMeiRA Neste foRMAto, iMPRessA PoR 
Pedro Craesbeeck com os mesmos tipos usados pelo impressor nas edições de bolso de Camões. [cf. 
lotes 20 e 21]

 Ӭ  Inocêncio, v. 4, p. 56

132 [MISCELÂNEA. COLECÇÃO de Leis].  [Lisboa]: vários impressores, 1770-1811. 

1 v., 100 folhetos; 300 mm. Encadernação com lombada em pele da época; ligeiramente apara-
do; corte das folhas carminado; limpo.

 € 50-80

MisceLÂNeA De cARtAs De Lei, DecRetos, ALvARás e outRos DocuMeNtos oficiAis 
compilados num só volume e versando sobre vários temas. O volume possui uma indicação manuscrita 
na folha de guarda que afirma o seguinte: “Collecção de Cartas de Lei, Decretos, Alvarás, Portarias, 
Regulamentos, Instruções &c., &c. impressos em papeis avulsos, que colligiu e mandou enquadernar 
fazendo-lhes os respectivos Índices Francisco António Rodrigues de Gusmão, Portalegre, 1871.” Muito 
curioso.

133 [MISCELÂNEA].  Lisboa: vários impressores, 1709-1791. 

22 folhetos em 1 v.; 195 mm. Encadernação inteira de pele de finais do século XVIII; títulos e 
ferros a ouro na lombada; ligeiramente aparado; alguns folhetos com alguma acidez.

 € 100-150

MisceLÂNeA coM 22 foLhetos De teMAs DiveRsos, eNtRe os quAis se DestAcAM váRios 
relacionados com a história trágico marítima, relatando naufrágios e outros acontecimentos relacionados 
com a marinha. Com os seguintes títulos:

(1). RELAÇAM Summaria e Noticiosa dos Lugares Santos de Jerusalem, e dos mais de que na Terra Santa, 
& Palestina, está de posse, em que tem muytos Conventos, & hospicios a Religião dos Frades Menores da 
Regular Observancia do grande Patriarca dos pobres o Serafico Padre São Francisco, sobre o direyto , com 
que a ditta Religião os possue, dos grandes tributos, que alli se pagão, dos muytos, & intoleraveis trabalhos, 
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que seus Religiosos alli padecem, não só dos infieis Turcos, senão também dos seismaticos Gregos: tudo a fim 
da sua inteyra & devida conservação. Resumindoa de muytos livros, que tratam desta materia, & de outras 
novas noticias, que hum Religioso fide digno o anno passado de 1706 trouxe da Terra Santa, em que tece 
assistencia de muytos annos em seus santos lugares. Nesta breve copia, que para edificaçam e compayxam dos 
fieis manda imprimir para gloria de Deos o M.R.P. Fr. Joseph da Trindade [...]. Lisboa: Na Officina de 
Miguel Manescal, 1709. 44 pp.

(2). MEMÓRIAS Históricas para o Presente Século, nas quaes se vêm as cousas mais importantes, que se pas-
saram em todas as Cortes no mez de Janeiro 1744. Com Reflexões, e Notas Politicas, Criticas, &c. Impressas 
na lingua franceza em Amsterdam, e traduzidas fielmente na Portugueza. Lisboa: Na Officina de Luiz 
Jozé Correa Lemos, 1744. 48 pp.

(3). AUTO Novo, curioso, historico, e Genealogico da criação do Universo. No qual se comprehende huma noticia 
geral, cronografia das cousas mais notaveis dos tempos até o presente, offerecido à curiosidade dos Leitores 
para recreyo de huns, e utilidade de outros. Lisboa: Na Offic. de Manoel Antonio Monteiro, 1760. 22, 
[2 br.] pp.

(4). CRUZ (Fr. Mauricio da). ELOGIO do Irmao Fr. Manoel Convertido, Sacerdote, natural da Granja 
nova, termo da Villa de Ocanha de Salzedas, Comarca, e Bispado da Cidade de Lamego, Benemerito Filho 
do Real Convento de Mafra, que no da Serra da Arrábida, onde vivendo dezoito annos, soube adquirir, em 
tão pouco tempo hum inextimavel thesouro de virtudes. Lisboa: Na Officina de Manoel Coelho Amado, 
1759. 16 pp.

(5). SILVA (António de Moraes e). PROSPECTO para a Subscrição que se faz em casa de Borel, e Compa-
nhia do Novo Diccionario da Lingua Portugueza. S.l.: s.n., s.d. 8 pp.

(6). AVISO de Subscripção para a Ediçam das Memorias Historicas do P. Norberto, Antecedentemente Procura-
dor Geral das Missões na Corte de Roma [...]. Lisboa: s.n., 1761. 8pp.

(7). RELAÇÃO dos Grandes Combates, que teve a Armada Hespanhola combinada com os Argelinos, dentro na 
sua mesma Bahia de Argel. Lisboa: Na Officina de Lino da Silva Godinho, 1784. 16 pp.

(8). RELAÇÃO dos Grandes Progressos que a Armada Franceza tem feito nas Costas de Barbaria, comman-
dada por D. Luiz Duchafault, chefe da dita Esquadra, e a tomada de dous Navios Dinamarquezes, que hião 
em soccorto dos Mouros, e outras noticias mais. Lisboa: Na Offic. de Ignacio Nogueira Xisto, 1765. 8 pp.

(9). RESPOSTA à Carta, que hum Amigo de Lisboa escreveo a outro da Provincia da Beira, em que lhe dava 
parte da trasladação do SS. Sacramento e da Imagem de Nossa Senhora da Incarnação para a sua Igreja 
Nova, na qual se vê outra Carta, que hum Irmão da mesma Irmandade escreveo ao Reverendo Padre Cura 
da Freguezia, em que assiste o dito Amigo da Provincia da Beira, dando-lhe huma fidedigna, e individual 
noticia desta noticia desta solemne função. Lisboa: Na Officina de Simão Thaddeo Ferreira, 1784. 16 pp.

(10). RELAÇÃO das Desgraças Occasionadas em diversas partes d’ Alemanha, pelas grandes cheias, que ahi tem 
havido este anno: e da infeliz morte do virtuoso Principe Leopoldo de Brunswick. Lisboa: Na Officina de 
Domingos Gonsalves, 1785. 16 pp.

(11). HISTORIA Verdadeira Acontecida no Reino do Algarve na qual se referem os successos de huma virtuosa 
Dama, no tempo que foi escrava do Imperador dos Turcos. Lisboa: Na Officina de Jozé da Silva Nazareth, 
1785. 32 pp.

(12). RELAÇÃO dos Grandes Elogios que tem feito os Hespanhoes à Nação Portugueza, e ao Excelentissimo 
Senhor Duque de Lafoens, pela vigilancia, e cuidado com que lhe assistirão aos que se salvarão do Naufrágio 
da Nao de Guerra S. Pedro de Alcantaram, sucedido nas costas de Peniche, com a noticia de todo o cabedal 
que se tem tirado; e do Naufragio proximamente sucedido no fim do mez de Abril na dita Costa. Lisboa: Na 
Officina de Filippe da [Silva e Aze]vedo, 1786. 16 pp. Frontispício com perda de suporte afectando o 
pé de imprensa.

(13). RELAÇÃO da Viagem, e Naufragio do Navio da Companhia Britanica das Indias Orientaes Denomi-
nado a Halsewell, acontecido na altura de Portland a 6 de Janeiro de 1786, por causa das grandes tormentas, 
que houverão naquelles mares, e o lastimoso successo que aconteceo aos infelices passageiros, e tripolação do 
dito Navio, e a lista das pessoas que se salvarão do naufrágio do Navio de guerra Hespanhol o S. Pedro de 
Alcantara acontecido na noite do dia 2 de Fevereiro deste anno, e das que perecerão no mesmo com outras 
circunstancias. Lisboa: Na Offic. de Jozé de Aquino Bulhoens, 1786. 16 pp.
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(14). ELOGIO ao Illustrissimo e Excellentissimo Senhor Marquez de Pombal, do Concelho de Sua Magestade 
Fidelissima [...]. Lisboa: Na Officina de Filippe da Silva e Azevedo, 1786. 16 pp.

(15). O FILÓSOFO Solitario convencido por si Mesmo. Lisboa: Na Officina de Lino da Silva Godinho, 
1788. 24 pp.

(16). HISTORIA do Amante Liberal [...] por A. da C. de T.A. e F. Lisboa: Na Officina de António Gomes, 
1788. 40 pp.

(17). RELAÇÃO de Dous Extraordinários, e Notaveis Successos, que constão de huma carta, que ha pouco tempo 
veio da Cidade de Londres. Lisboa: Na Offic. de Lino da Silva Godinho, 1789. 8 pp.

(18). O PRETO, e o Bugio ambos no mato, discorrendo sobre a arte de ter dinheiro sem ir ao Brasil. Diálogo, em 
que o Bugio com evidentes razões convence ao Preto sobre a verdade desta Proposição. Primeira, e Segunda 
parte. Lisboa: Na Officina Patriarcal de Francisco Luiz Ameno, 1789. 22, [2 br.] pp.

(19). RELAÇÃO do que Aconteceo a Bordo do Navio Inglez que felizmente escapou de dar à costa no Cabo Es-
pichel. Copia de huma Carta, que veio de hum Amigo de Setubal, a outro desta Cidade. Lisboa: Na Officina 
de António Gomes, 1791. 8 pp.

(20). RELAÇÃO das Ceremónias Militares, com que em Lagos se deu sepultura ao cadaver do Chefe de Esqua-
dras José de Mello Brayner. Copia de huma Carta que veio de hum Amigo de Lagos, a outro desta Cidade. 
Lisboa: Na Officina de António Gomes, 1791. 14, [2 br.] pp.

(21). NOVA, Famosa, e Exemplar Historia da Formosa Felisberta de Nação Hespanhola, em que se dá conta 
do tragico successo da sua vida. Tirada de huma carta que veio de Castella. Lisboa: Na Offic. de António 
Gomes, s.d. e 1791. 8 pp., 16 pp.

(22). CATÁLOGO de alguns livros portuguezes, que a viuva Bertrand e Filhos, Mercadores de Livros, man-
darão imprimir por sua conta, ou tem as edições, e se vendem na sua loja, na rua direita das Portas de Santa 
Catharina, junto à Igreja de Nossa Senhora dos Martyres, assima do Xiado em Lisboa. Lisboa: Na Officina 
de Simão Thaddeo Ferreira, 1791. 12 pp.

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

536, pp.; 210 mm. Encadernação da época com lombada em pele; títulos a ouro na lombada; 
ligeiramente aparado; algumas anotações a carvão; limpo.

 € 20-30

DicioNáRio coRogRáfico coM NotÍciAs Dos hAbitANtes, históRiA, costuMes, ReLigião 
e comércio das localidades então pertencentes a Portugal. O autor chama-lhes municípios em vez de 
colónias e descreve com detalhe os dados demográficos, económicos e geográficos de cada um deles. 
Dessas informações, é bastante interessante a anotação do número de escravos existentes em cada uma 
das localidades numa época em que se davam os últimos passos para a abolição total da escravatura em 
Portugal e cujo primeiro grande impulso havia sido dado por Sá da Bandeira em Dezembro de 1836. 
Raro.

135 NeWtoN (isaac)
THE METHOD of Fluxions and Infinite Series; with its Application to the Geometry of Curve-
Lines. Translated from the Author’s latin original not yet made publick. To wich is subjoin’d, a Per-
petual Comment upon the whole Work, consisting of Annotations, Illustrations, and Supplements, in 
order to make it this Treatise A compleat Institution for the use of Learners by John Colson.  London: 
Printed by Henry Woodfall, 1736. 
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A2, a-b4, B-T4, [T]1, V-Z, Aa-Xx4; xxiv [aliás xx], 340, [2] pp., [1] ff. num [143]-[144], 1 grav.: 
il.; 250 mm. Encadernação da época inteira de pele um pouco cansada; duplo filete a ouro nas 
pastas; títulos a ouro na lombada; ligeiramente aparado; limpo.

 € 5.000-8.000

PRiMeiRA eDição Deste DocuMeNto fuNDAMeNtAL PARA A coNtRovéRsiA sobRe A 
descoberta do cálculo diferencial entre Newton e Leibniz cujas notas manuscritas são datadas de 1673, 
oito anos após as primeiras investigações de Newton e que datam de 1665. Originalmente terminada em 
1671 em latim e escrita para uso dos estudantes, a obra permaneceu inédita até à publicação da tradução 
de John Colson, conhecendo os prelos apenas em 1779. A segunda parte é da responsabilidade de John 
Colson e é um comentário à obra de Newton. A gravura ilustra o conceito das fluxões com recurso a uma 
cena de caça, e embora em alguns exemplares seja utilizada como anterrosto, a legenda indica que se trata 
da ilustração das páginas 273-274. RARo e vALioso.

136 NeWtoN (isaac)
LA METHODE des Fluxions et des Suites Infinies.  A Paris: Chez de Bure, 1740. 

ã-õ4, A-S4, T3; XXX, [2], 148, [2] pp.; 265 mm. Encadernação inteira de pele da época; títulos 
e ferros a ouro na lombada; corte das folhas carminado; ligeira acidez.

 € 500-800

PRiMeiRA eDição fRANcesA DestA obRA fuNDAMeNtAL De NeWtoN. RARo e vALioso.

137 NibbY (Antonio)
VIAGGIO Antiquario ne’ Contorni di Roma.  Roma: Presso Vincenzo Poggioli Stampatore 
Camerale, 1819. 

2 v.;  312 pp., 4 mapas e plantas, 18 gravuras; 334 pp., 7 mapas e plantas, 13 gravuras: il.; 215 mm. 
Encadernações uniformes inteiras de pergaminho da época; rótulos com títulos a ouro e casas 
fechadas a ouro nas lombadas; corte das folhas carminado; limpo.

 € 150-200

PRiMeiRA eDição, RARA De uM tRAtADo cLássico sobRe A ARqueoLogiA RoMANA. NAsciDo 
em 1792, António Nibby foi um grande apaixoado pela arqueologia e topografia da Roma antiga. 
Membro de várias academias e instituições italianas e europeias, esta sua obra configura-se como um 
verdeiro guia, propondo ao viajante itinerários não apenas geográficos, de descrições de lugares, mas 
historiográficos baseado num exame das fontes antigas e medievais. Ilustrado com um total de 11 mapas 
e plantas desdobráveis e mais 21 gravuras, das quais três desdobráveis, apresentando vistas dos lugares 
tratados.

138 NobRe (António)
DESPEDIDAS 1895-1899.  Prefácio de José Pereira de Sampaio (Bruno). Porto: Augusto Nobre, 
1902. 

[8], 126, [2] pp., 1 fotografia; 225 mm. Brochado; acidez.
 € 20-30

ReuNião DA PoesiA De ANtóNio NobRe escRitA DuRANte os úLtiMos ANos DA suA viDA, 
publicada por ocasião do segundo aniversário da sua morte. Primeira edição, ilustrada com uma fotografia 
do poeta. Estimado e invulgar.
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139 NuNes (Pedro)
DE CREPUSCULIS. Liber unus, nu[n]c rece[n]s & natus et editus. ITEM Allacen Arabis uetustis-
simi, de causis Crepusculorum Liber unus, à Gerardo Cremonensi iam olim Latinitate donatus, nunc 
uero omniu[m] primum in lucem editus.  Lisboa: Luís Rodrigues, 1542. 

a-r4, s5, fólio s2 sem assinatura; [73] ff.: il.; 195 mm. Bonito exemplar; encadernação inteira de 
pergaminho antiga, não contemporânea, restaurada, atilhos novos; ligeira acidez; ligeiramente 
aparado.

 € 15.000-20.000

PRiMeiRA eDição DA que é coNsiDeRADA A obRA-PRiMA De PeDRo NuNes, o MAis 
importante matemático de história portuguesa e uma das mais importantes figuras da ciência da segunda 
metade do século XVI.

A obra, escrita em latim, foi a que projectou definitivamente o nome e o génio de Pedro Nunes 
entre os mais importantes matemáticos da época. As palavras de Cristóvão Clavius reflectem bem a 
admiração que esta obra causou junto dos seus contemporâneos, ao dizer que neste trabalho “erudito e 
elegante”, o português “mostrou perspicazmente muitas coisas que a todos pareceriam paradoxos se não 
estivessem alicerçadas nas mais sólidas demonstrações”. Está dividida em duas partes. Na primeira parte 
é exposta a teoria dos crepúsculos, resolvendo a questão da sua variação com a latitude e com o dia do 
ano, e ainda os seus extremos; na segunda, dedicada a problemas que envolvem a declinação e a ascensão 
recta dum astro e a latitude e longitude do local, apresenta-nos o nónio, invenção de Pedro Nunes, depois 
aperfeiçoada por Clavius e Vernier.

De todas as edições quinhentistas, a primeira é considerada a melhor, quer no que diz respeito à 
correcção do texto, quer na perfeição tipográfica. Impressa por Luís Rodrigues, editor dos mais impor-
tantes autores contemporâneos de Nunes como Damião de Góis, João de Barros ou André de Resende. 
As outras edições quinhentistas sairam em 1572 e 1592. RARo e Muito vALioso.

 Ӭ Barbosa, v.3, p. 606; Inocêncio, v.6, p. 640; v.17, p. 224; Anselmo, 1030

140 oLiveiRA (fernando, Pe)
A ARTE da Guerra do Mar.  Lisboa: Arquivo Histórico da Marinha, s.d.

136 pp.; 250 mm. Brochado.
 € 15-20

NovA eDição DA obRA cLássicA quiNheNtistA sobRe A NAvegAção MiLitAR, PubLicADA 
em Coimbra por João Alvares.

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

XVI, 374, [2] pp.; 205 mm. Encadernação com lombada em pele; partes da pele com ligeiras 
perdas; limpo e com boas margens; apenas ligeiramente aparado.

 € 40-50

seguNDA eDição DestA iMPoRtANte obRA que coNtéM NA PARte toPogRáficA e 
descritiva muitas e interessantes notas. A obra é dividida em  dez tratados, sendo os três primeiros 
dedicados à origem do reino de Portugal, os quatro seguintes à descrição de Lisboa, o oitavo às pocessões 
de África, Índia, Ásia e Brasil e os dois últimos às despesas do reino de Portugal.

 Ӭ  Inocêncio, v.6, p. 289
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142 osóRio ( Jerónimo)
DE NOBILITATE Civili, libri duo. Eiusdem de nobilitate Christiana Libri tres.  Olyssipone: 
Apud Ludouicum Rodericum Typographum, 1542.

a-o8, p6; 120 ff.; 200 mm. Exemplar com os fólios b2, b7, d6, n8, p4 e p5 facsimilados; caderno i 
completo, mas mal encadernado; Encadernação modesta do século XIX com lombada em pele; 
frontispício com pequenos restauros marginais afectando muito ligeiramente o topo; acidez; 
algumas anotações manuscritas da época.

 € 800-1.000

PRiMeiRA eDição, Muito RARA, DA PRiMeiRA obRA iMPRessA De JeRóNiMo osóRio. 
Composta por dois tratados - Tratado da Nobreza Civil e Tratado da Nobrza Cristã - é essencial para o 
conhecimento do pensamento humanista do Bispo de Silves. Redigido provavelmente em Bolonha no 
ano anterior à sua publicação, é um texto fortemente contra Maquiavel, apoiado na sua posição católica 
e conservadora. RARÍssiMo.

 Ӭ  Anselmo, 1035; Barbosa, v.2, p. 514; Brunet, v.4, c.240; Salvá, 3965; D. Manuel, 52

143 osóRio ( Jerónimo)
DE REGIS Institutione et Disciplina.  Olyssipone: Ex officina Ioannis Hispani, 1571 [1572 no 
colofon].

a-z, A-P8, Q6, R2; 308, [2] ff.; 195 mm. Encadernação moderna, restaurada, com lombada em 
pele e títulos em rótulo a ouro; corte das folhas carminado; acidez.

 € 1.000-1.500

PRiMeiRA eDição. DeDicADo A D. sebAstião, o texto toRNou-se NuM MoDeLo Do iDeAL 
de príncipe da época em Portugal, revelando a  concepção do bispo de Silves daquela figura real como ser 
político e como pessoa moral e constitui uma das mais significativas obras de reflexão política portuguesa 
da segunda metade de quinhentos.

Notar que existem duas edições do mesmo ano. Uma delas, a presente possui os títulos no fron-
tispício em caixa alta, existindo na Biblioteca Nacional um exemplar que difere deste (descrito por An-
selmo sob o n. 504) no frontispício, tendo a data de 1572 e o título ”de Regis institutione & disciplina” em 
caixa baixa. iMPoRtANte e Muito RARo.

 Ӭ  Anselmo, 503; Barbosa, v.2, p. 515; D. Manuel, 134

144 ouDiN (cesar)
REFRANES o Proverbios Castellanos Traduzidos en lengua Francesa. Proverbes Espagnols traduits 
en François, par Cesar Ordin [...]. Revues, corrigez & augmentez en ceste troisieme edition, de plus 
de quatre cens Proverbes, par le mesme.  A Paris: Chez Pierre Rigaud, 1614. 

a-p12, q9; [2], 376 pp.; 140 mm. Encadernação inteira de pele da época com lombada nova; 
dourado por folhas; seixas decoradas a ouro; acidez.

 € 80-100

coMPiLAção De váRios PRovéRbios cAsteLhANos, tRADuZiDos PARA fRANcês PoR césAR 
Oudin, o primeiro tradutor de D. Quixote para francês. A primeira edição é de 1608. Raro.

 Ӭ  Palau, 207297

145 PAhLiN (Nils gustaf comte de)
ANALYSE de l ’ Inscription en Hiéroglyphes du Monument Trouvé à Rosette. Contenant un Décret 
des Prétes de l ’ Egypte en l ’ honneur de Ptolémée Epiphane.  Dresde: Chez les Freres Walther, 1804. 
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[4], 176 pp., 1 grav.: il.; 260 mm. Encadernação com lombada em pele da época; acidez; nada 
aparado.

 € 300-400

PRiMeiRA eDição De uM Dos PRiMeiRos tRAbALhos sobRe A fAMosA PeDRA De RosetA. 
Descoberta em 1799 apenas em 1822 Champolion lançou os fundamentos que permitiram a sua leitura 
completa, tendo sido publicados vários textos sobre o assunto. Nils Gustaf Comte de Pahlin (1765-1842), 
diplomata e egiptólogo sueco, afirmava que os glifos chineses e egipcíos tinham a mesma origem e o 
mesmo significado, tendo escrito três trabalhos sobre o assunto: “Lettres sur les hieroglyphes” (1802); 
“Essai sur les hieroglyphes” (1804) e o presente, ilustrado com uma gravura desdobrável reproduzindo o 
achado. Raro.

146 PeReiRA (António)
TRATADO de Arithmetica, e Algebra. Em o qual com muita clareza se explica tudo o que pertence a 
esta Arte, e se descrevem as regras principaes da Geometria, e as proporçoens, que as distinguem, com 
a noticia dos pezos de ouro, e prata, e muitas questoens curiosas, que se movem para sua intelligencia 
[...].  Lisboa: Na Officina de Antonio Vicente da Silva, 1760. 

4.º; []4, *2, A-Z, Aa-Yy4, Zz2; [12], 356, [8] pp.; 205 mm. Encadernação inteira de pele da época, 
ligeiramente cansada; corte das folhas carminado; acidez; manchas.

 € 30-40

eDição Não citADA PoR iNocêNcio Deste tRAtADo MAteMático, eDitADo PeLA PRiMeiRA 
vez em 1713 a título póstumo. Invulgar.

 Ӭ  Inocêncio, v.1, p. 221

147 PeReiRA (Duarte Pacheco)
ESMERALDO DE SITU ORBIS. Edição Comemorativa da Descoberta da America por Chris-
tovão Colombo no seu Quarto Centenário sob a Direcção de Raphael Eduardo de Azevedo Basto. 
 Lisboa: Imprensa Nacional, 1892.

[12], XXXVI, 126, [6] pp., 6 est.: il.; 350 mm. Encadernação com lombada e cantos em pele; 
nada aparado; conserva as capas de brochura.

 € 40-60

tALveZ A MeLhoR e MAis boNitA eDição Deste iMPoRtANte DocuMeNto PARA A exPANsão 
portuguesa e para o estudo dos conhecimentos náuticos mundiais, já que é nesta obra que pela primeira 
vez se fixam roteiros de navegação pelo Atlântico, com maior especificidade para a costa atlântica do 
continente Africano. Estimado.

148 PeReLLe (gabriel)
DELICES (Les) de Paris et de ses Environs. Ou Recueil de Vues Perspectives des plus beaux monu-
mens de Paris, et des Maisons de piaisance situées aux environs de cetter Ville, & en d’autres endroits 
de la France. Le tout en 210 Planches dessinées & gravées pour la plus grand partie par Perelle. A 
 Paris: Chez Charles Antoine Jombert, 1753. 

viii pp., 210 grav.: il.; 445 mm. Encadernação inteira de pele da época, bastante cansada; corte 
das folhas carminado; limpo; gravuras em bom estado de conservação.

 € 300-500
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sobeRbo ALbuM De gRAvuRAs coM vistAs Dos MAis iMPoRtANtes MoNuMeNtos, cAsAs e 
lugares de Paris, gravadas por Perelle, um dos mais importantes gravadores franceses de finais do século 
XVII. Raro.

149 PeReZ De MoYA (bachiller Juan)
PHILOSOFIA Secreta. Donde debaxo de Historias Fabulosas, se contiene mucha doctrina, provecho-
sa a todos estudios. Con ele origen delos Idolos, o Dioses  dela Gentilidad. Es materia muy necessaria, 
para entender Poetas, y Historiadores.  En Madrid: En Casa de Francisco Sanchez, 1585. 

[]4, ¶10, A-Z, Aa-Mm8, Nn4; [14], 284 ff.; 205 mm. Encadernação inteira de pele marmoreada 
do séc. XIX; rótulos com títulos a ouro na lombada; ligeiramente aparado; restauros ao longo 
de todo o volume, afectando principalmente o canto superior exterior nos fólios preliminares; 
outros ocasionais restauros marginais; mancha de humidade no pé de quase todo o volume.

 € 200-300

PRiMeiRA eDição Deste tRAtADo sobRe A MitoLogiA gReco-RoMANA que PRocuRA ti-
rar ensinamentos morais em cada mito, propondo compreender estes mitos usando a hermenêutica 
utilizada para a Sagrada Escritura, partindo do significado mais superficial até ao sentido central. A obra 
conheceu variadíssimas edições, animando o autor a publicar outros textos sobre temáticas semelhantes.

Natural de Santisteban del Puerto no início do s. XVI, o autor destacou-se também como um dos 
mais importantes matemáticos espanhóis daquele período. Muito RARo.

 Ӭ  Palau, 221733; Salvá 2, 1933

150 PessANhA (camilo)
CLEPSYDRA.  Poemas de [...]. Lisboa: Edições Lusitania, 1920. 

[80] pp.; 200 mm. Encadernação inteira de pele com títulos a ouro na pasta anterior; conserva 
as capas de brochura; nada aparado; limpo.

 € 250-300

cAMiLo PessANhA (1867-1926) viveu gRANDe PARte DA suA viDA No oRieNte, eM MAcAu, oNDe 
chegou a privar com Wenceslau de Moraes. Esta sua única obra publicada reúne grande parte da sua 
poesia, alguma dela ainda ditada pelo próprio a João de Castro Osório, e reflecte o «mais puro e sazonado 
Simbolismo português, capaz de sofrer o paralelo com os grandes simbolistas europeus», mas presa «às 
raízes da sensibilidade portuguesa, com os temas do exílio, da ânsia saudosa e da submissão ao Fado [...]» 
[Dic. Literatura, 818]. Primeira edição. Raro e estimado.

151 PessoA (fernando)
DO «LIVRO Do Desasocego» [sic]. Composto por Bernardo Soares, ajudante de guarda-livros na 
cidade de Lisboa.  Lisboa: s.n., 1932.

[2] pp., 405-416 pp.; 220 mm. Brochado.
 € 80-100

RARÍssiMA sePARAtA DA RevistA DescobRiMeNto, NA quAL se PubLicARAM PARtes Do LivRo 
do Desassossego  de Fernando Pessoa. A separata possui uma capa de brochura com a indicação de 
terem sido feitos apenas 50 exemplares. Da obra fragmentária que só viu uma edição “completa” em 
1982, foram publicados um total de 11 textos entre 1929 e 1932, sempre com a indicação de autoria “por 
Bernarndo Soares, ajudante de guarda-livros na cidade de Lisboa”.

152 PessoA (fernando)
MENSAGEM.  Lisboa: Parceria António Maria Pereira, 1934. 
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100, [4, 2 br.] pp.; 190 mm. DeDicAtóRiA De feRNANDo PessoA A ALexANDRe feR-
ReiRA. Brochado; apenas com pequeníssimo defeito na lombada; limpo.

 € 4.000-5.000

PRiMeiRA eDição. uMA DAs MAis iMPoRtANtes obRAs LiteRáRiAs Do sécuLo xx. úNico 
volume de poesia portuguesa publicado em vida de Pessoa, Mensagem insere-se num conjunto de 
trabalhos de índole nacionalista datados dos anos em que Pessoa colaborou em A Águia. Em 1922, 
publicou pela primeira vez, na Contemporânea, o conjunto poético intitulado Mar Português, quase 
integralmente coincidente com a segunda parte da Mensagem. Pessoa não considerava a obra de 
índole especificamente épica. Via-a antes como fusão dos modos lírico, dramático e épico-narrativo. 
Paralelamente aos factos e às figuras da história nacional, a Mensagem reflecte ainda outra realidade 
em que se espelham os estudos esotéricos do poeta, nomeadamente os relativos à Gnose, à Ordem 
Templária, à Cabala e à Fraternidade. Os primeiros exemplares da obra sairam em Outubro de 1934, mas 
simbolicamente colocada à venda no 1.º dia de Dezembro. Com esse livro, Pessoa concorreu ao prémio 
Antero de Quental, promovido pelo Secretariado de Propaganda Nacional, no qual não iria obter mais 
do que um improvisado prémio de segunda categoria. Dividido em três partes - Brasão, Mar Português e 
O Encoberto - incorpora 44 poemas, alguns dos quais já anteriormente publicados em revistas e jornais. 
RARo, iMPoRtANte e vALioso.

153 PessoA (fernando)
MENSAGEM.  Macau: Imprensa Nacional de Macau, 1959. 

106 pp.; 200 mm. Brochado; em perfeito estado de conservação.
 € 300-400

RARA eDição iMPRessA eM MAcAu, excLusivAMeNte PARA DistRibuição Aos ALuNos Do 
liceu Infante D. Henrique e de apenas 500 exemplares, feita a partir da primeira edição de 1934. Alguns 
versos traduzidos para chinês são da responsabilidade de Luís Gonzaga Gomes.

154 PhiLiDoR (françois-André Damican)
L’ANALYZE des Echecs: Contenant Une Nouvelle Methode pour apprende en peu de tems à fe Per-
fectioner dans es Noble Jeu.  Londres: S.l., 1749. 

A4, a-x4; XIV, 162 pp.; 215 mm. Encadernação com lombada em pele do século XIX, contendo 
o super-libros de El-Rei D. Fernando II na pasta anterior e o brasão de armas de Portugal na 
pasta posterior; ligeiramente aparado, limpo.

 € 150-200

RARA eDição De uMA DAs MAis iMPoRtANtes obRAs sobRe xADReZ PubLicADAs No s. xviii. 
Foram publicadas um total de três tiragens da primeira edição, distinguindo-se a primeira por ter mais 
páginas preliminares e por possuir um ornamento tipográfico representando um cesto de frutas no 
frontispício. Julgamos tratar-se da segunda tiragem.

Damican Philidor foi músico e compositor francês, mas que se destacou também pela sua mestria 
no jogo de xadrez, sendo considerado como o melhor jogador da sua época, destacando-se por ter sido 
dos primeiros a realizar partidas simultâneas às cegas. Criou também alguns movimentos que ficaram 
com o seu nome.

Esta sua obra manteve-se durante largas décadas como a publicação de referência no estudo e 
análise da estratégia do jogo, publicando-se várias edições e tendo sido traduzido em diversas línguas. 
Muito RARo.
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155 PiNA (Rui de)
CHRONICA de El Rey Dom Afonso o Quarto do nome, e Settimo dos Reys de Portugal. Assi como 
a deixou escrita Ruy de Pina.  Em Lisboa: Tirada a luz por Industria de Paulo Craesbeeck, 1653. 

[]2, §4, A-C6, D4, E-M6, N4; [6], 73 [aliás 72], [2] ff.; 280 mm. Bom exemplar, apenas um 
pouco aparado, encadernado inteira de pele do século XIX, com os títulos a ouro na lombada.

 € 400-600

PRiMeiRA eDição, Muito RARA, De uMA DAs MAis iMPoRtANtes cRóNicAs Dos Reis De 
Portugal. Escrita por Rui de Pina, a obra é uma das fontes primárias mais importantes para o reinado 
de D. Afonso IV, o Bravo. Ao texto original de Rui de Pina, o editor acrescentou um texto que Pedro 
de Mariz, ao tempo escrivão da Torre do Tombo, escreveu para uma edição que acabou por não sair em 
sua vida.

 Ӭ  Barbosa, v. 3, p. 664; Inocêncio, v. 7, p. 190; Samodães 2466

156 PLÍNio seguNDo (caio)
NATURALIS Hystoriae.  Parma: Andreae Portiliae, 1481, 8 de Julho. 

a7 [de 8], b6, c-e8, f6, g-h8, i-l6, m-z8, &4, aa-dd8, ee5, A-F8, G6; [266] ff.; 420 mm. Encader-
nação antiga não contemporânea, inteira de pele um pouco cansada, tendo já sido restaurada; 
vestígios de ferros a ouro nas pastas; seixas decoradas a ouro; corte das folhas pintado com o 
mesmo motivo das folhas de guarda, pintadas à mão; fólios fora de lugar, nomeadamente, fol. 
b6, caderno s colocado no lugar do caderno f, encontrando-se este entre os cadernos ee e A; 
cadernos aa a ee colocados antes do caderno A, quando deveriam estar após o caderno G; falta 
de fólio a1 em br.; fol. a8 e b1 totalmente remarginados, mas sem perda de texto; fol. cc1 com 
restauro de rasgão sem perda de suporte; fol. ee4 e ee5 (último fólio de texto e fólio de registo) 
com perda total de margens, remarginados e espelhados, afectando apenas uma palavra na 
penúltima linha no caso do fol. ee4 e um pouco do texto na última coluna do fol. ee5; outros 
ocasionais pequenos restauros marginais; boas margens; exemplar limpo e completo.

 € 3.000-5.000

RARÍssiMA e beLA eDição De uMA DAs MAis iMPoRtANtes obRAs DA ANtiguiDADe, 
conhecida por Naturalis Historiæ. O presente exemplar possui uma grande capitular iluminada, tendo 
todas as outras desenhos delineados a vermelho e pintura azul. As pequenas capitulares, como de 
costume, de cor azul ou vermelha.

Escrita por Plínio, o Velho entre os anos 77 e 79, é a maior obra que nos deixou o Império Ro-
mano e procura compilar num só volume todo o conhecimento que se possuía até então. Autêntica 
enciclopédia, está dividida em 37 livros que abrangem matérias como a matemática, geografia, etnografia, 
antropologia, zoologia, botânica, farmacologia, mineralogia especialmente na sua aplicação à arte, assim 
como a descrição do mundo conhecido.

Entre os 400 anos que medeiam a morte de Plínio e a primeira edição impressa em 1469 nenhum 
outro trabalho deu maior contributo para a História Natural, e nos 300 anos que se seguiram à publica-
ção do texto impresso, foi sempre a maior autoridade, lida e estudada por todos os que se dedicavam à 
história natural, sendo o trabalho fundador de outras obras do género.

 Ӭ  Hain, 13094

157 PLutARco
PRIMERA [SEGUNDA] parte de Plutharco.  Sevilla: imp[re]ssas por Paulo de Colonia et 
Johānes de Nurēberg [et] Magno et Thomas Alemanes, 1491. 

2 v.; 1.ª parte: a-z, aa-vv8, xx7;351 ff.; 2.ºa parte: A-Z. AA-UU8, XX7; 351 ff.; Bom exemplar, 
encadernações inteiras de pergaminho da época; de forma geral limpo, com ocasionais man-
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chas de humidade; ligeiramente aparado no topo, por vezes afectando os títulos, mas com boas 
margens nos restantes cortes; títulos manuscritos na lombada e no corte dianteiro.

 € 5.000-8.000

PRiMeiRA eDição DA PRiMeiRA tRADução PARA cAsteLhANo e seguNDA tRADução PARA 
língua vernácula de uma das obras mais emblemáticas da antiguidade. Apenas superada pela tradução 
parcial para italiano de Battista Alessandro Jaconallo da Rieti publicada em 1482, a tradução de Palencia 
é um marco na edição de clássicos no século XV.

Natural de Palencia em 1423, segundo alguns biógrafos, Alfonso de Palencia (1423-1492) passou 
por Florença e Roma, onde esteve vários anos. Mas foi em Sevilha que exerceu a maior parte da sua 
actividade como humanista, lexicógrafo, tradutor e cronista real. É nessa cidade que publica uma das 
mais importantes obras para a filologia castelhana, ao fazer sair do prelo o primeiro dicionário espanhol 
que se conhece cujo título é «Universal vocabulario en latín y en romance». Um ano depois publica a sua 
tradução das Vidas de Plutarco, a primeira tradução para língua vernácula completa.

Impressa em dois volumes a duas colunas, cada um com frontispício próprio, como habitualmente 
nesta época apenas com o título, terminam com os seguintes colófons:

1.º vol: «Eneste primer volumen hay treynta vidas delas de plutarco traduzidas de latin en romance 
por el cronista Alfonso de Pale[n]cia. La fue necessario quelas otras resta[n]tes se posissen en otro 
volume[n]; [et] ambos volumines se impriero[n] en sevilla co[n] industria de Paulo de Colonia [et] 
de Johannes de Nurenberg [et] de Maagno [et] de Thomas Alemanes [et] todos son quadernos.»

2.ª vol: «Feneçe[n] en dos volumines las vidas de Plutarco q fuero[n] scriptas en griego [et] traduzidas en 
latin por fiversos tra[n]sladadores [et] despues bueltas en roma[n]ce castellano por el cronias Alfo[n]
so de Pale[n]cia. [...] q fuero[n] imp[re]ssas por Paulo de Colonia [et] Johanes de Nure[n]berg [et] 
Magno [et] Thomas Alemanes en sevilla [et] se acabaro[n] de imprimir a dos dias del mes de Julio 
de Mccccxci años.»

Muito RARo, vALioso e iMPoRtANte.
 Ӭ  Haebler, 550; Hain, 13133

158 PoMbAL (Marquês de, sebastião José de carvalho e Melo)
ELOGIO de D. Luiz Carlos Ignacio Xavier de Menezes. Quinto Conde da Ericeyra, Primeiro Mar-
quês do Louriçal, Academico do Número da Academia Real da História Portugueza &c., que faleceu 
em Goa a 12 de Junho de 1742.  [Lisboa]: s.n., s.d.

[2], 16 pp.; 305 mm. Brochado.
 € 40-60

foLheto RARÍssiMo, DA AutoRiA Do MARquês De PoMbAL, sobRe uMAs DAs MAis 
importantes figuras da presença portuguesa na Índia em meados do século XVIII. Segundo Inocêncio, 
a obra foi impressa em Londres.

 Ӭ  Inocêncio, v.7, p. 216; v. 19, p. 19

159 Por Doña Isabel Maria Pacheco Portocarrero, Cordoba, Laso de la Vega,Marquesa de la Torre de las 
Sirgalas. En el Pleyto con D.Christoval Portocarrero Guzman, Luna, Enriquez,y Acuña, Conde 
de el Montijo, D.Christoval Portocarrero, Marques de Valderravano, D.Luis Fernandez de Cor-
dova, Aragon y portocarrero, Duque de Medinaceli, Don Juan Joseph de Peralta, salcedo,y Cardenas, 
Marques de Legarda, D.Antonio de cardenas, badillo, y Machuca, Regidor Perpetuo de la Villa de 
Arevalo, y con Doña Mariana Enriquez de Cardenas, Colon, Toledo, y Portugal, Condesa de Mon-
tenuevo, Duquesa Viuda del Arco. A el que ha salido en la instancia de Revista D. Andriès Tellez 
Girón, Duque de Uzeda sobre la Propriedad del Estado, y Mayorazgo de la Villa de la Puebla del 
Maestre, que fundaron Don Pedro Portocarrero, y Doña Juana de Cardenas, del fundado por Don 
Alonso de Cardenas, y Doña Elvira de Figueroa de la Dehesa de Torre del Fresno, del que fundó la 



lote 160



84

dicha Doña Elvira de Figueroa de la Villa de Lobón, y de los demás a ellos unidos, y agregados por los 
referidos D. Alonso de Cardenas, y Doña Elvira de Figueroa, que vacaron por muerte de D. Lorenzo 
de Cardenas, Conde de Villa-Alonso.  Granada: em la Imprenta Real, 1752.

1 gravura, 26 ff.; 295 mm. Brochado.
 € 50-80

RARo.

160 PoRcAcchi (Thomaso)
L’ISOLE Piu Famose del Mondo. Descritte da Thomaso Porcachi da Castiglione Arretino e Intagliate 
da Girolamo Porro Padovano [...].  Venetia: Appresso Simon Galignani & Girolamo Porro, 1571. 

[]2, a4, b6, A-P4; [11], [1 br.] ff., 118 pp., [1] ff.; 30 mapas no texto: il.; 315 mm. Encadernação 
moderna inteira de chagrin com cercadura de duplo filete a ouro nas pastas; títulos e ferros a 
ouro na lombada; acidez e manchas; restauros marginais nos últimos fólios.

 € 3.000-4.000

PRiMeiRA eDição De uM Dos LivRos itALiANos MAis beLAMeNte gRAvADos Do sécuLo xvi.  
Escrito por Thomaso Porcacchi, humanista italiano e com as gravuras de Girolamo Porro, responsável 
também pelos mapas para a tradução de Roscelli da Geografia de Ptolomeu (1574), foi o primeiro a usar 
a chapa de cobre como técnica para a impressão de mapas o que lhes conferia maior detalhe e rigor 
às imagens, método que foi sendo cada vez mais usado tornando-se no método padrão para todas as 
ilustrações.

Esta primeira edição contém as descrições e mapas das ilhas começando por Veneza, passando 
depois para Este pelo Mediterrâneo e as ilhas de Corfu, Creta, Chipre, Sicilia, Malta, Córsega, Elba e 
as Baleares. As seis seguintes  no Norte da Europa e Ilhas Britânicas passando depois para o continente 
americano com a ilha Espanhola, com uma grande descrição da chegada de Colombo, Cuba e St. Law-
rence e, finalmente as ilhas de Ceilão e Molucas. Termina com mais quatro mapas, um da América do 
Norte, uma planta da cidade do México e dois mapas mundo, um deles com linhas de rumo e que nas 
edições seguintes foram sendo acrescentadas. RARÍssiMo e Muito vALioso.

 Ӭ  Sabin, 64148; Palau, 232891; History of Cartography, Cartography in the European Renaissance, ed. David 
Woodward, Chicago, The University of Chicago Press, 2007, v. 3, p. 1, pp. 271-272

161 PRADo (fr. João de s. José do)
MONUMENTO Sacro da Fabrica, e Solemnissima Sagraçaõ da Santa Basilica do Real Convento, 
que junto à Villa de Mafra Dedicou a N.Senhora, e Santo Antonio A Magestade Augusta do Maximo 
Rey D.Joaõ V.  Lisboa: Na Officina de Miguel Rodrigues, 1751. 

[ ], *, §, §ii, §iii, §iv, A-Z, Aa-Pp2; [22]-152 pp., 3 grav.: il.; 320 mm. (fólio). Encadernação inteira 
de pele moderna; corte das folhas carminado; acidez; gravura da fachada de Mafra com falta 
da parte inferior.

 € 300-500

De toDAs As obRAs Do AutoR é estA A MAis estiMADA uMA veZ que é A MeNos DoutRiNAL, 
dedicando-se quase exclusivamente às cerimónias religiosas de Sagração da Basílica de Mafra. Vem 
enriquecida com 3 belas gravuras abertas a buril em chapa de cobre, a primeira uma planta de parte do 
Convento, a segunda uma planta da Basílica, e uma terceira de grandes dimensões representando toda 
a fachada do convento, com o pormenor interessante de ter colada a planta do átrio e escadaria no lugar 
da entrada que falta neste exemplar. Muito RARo.

 Ӭ  Inoc. III, p. 391; Xavier da Costa, 2392
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162 RAMoN PARRo (sisto)
TOLEDO en la Mano. Ó Descripcion histórico-artística de la Magnífica Catedral y de los demas Cé-
lebres Monumentos y cosas notables que encerra esta famosa ciudad [...].  Toledo: Imprenta y Libreria 
de Severiano Lopez Fando, 1857. 

2 v.; VIII, 854, [6] pp.; 666, [10] pp.; 190 mm. Encadernações com lombada em pele da época, 
um pouco cansadas; ligeiramente aparado; limpo.

 € 100-150

PRiMeiRA eDição Deste iMPoRtANte guiA DA ciDADe De toLeDo, coM vAstAs NotAs 
sobre a presença árabe na região bem como das principais cerimónias e solenidades da igreja primaz. 
Raro.

163 REGIMENTO dos Contos do Reyno e Casa, nesta nova impressam acrescentado com hum alphabeto 
para nelle se achar com muita facilidade o que contem todos os capitulos.  Em Lisboa: Na Officina de 
Valentim da Costa Deslandes, 1708. 

4.º; *-**4, A-Y4; [16], 178 pp.; 300 mm. Encadernação inteira de pergaminho da época, um 
pouco manchada; vestígios de atilhos; fólios de texto limpos; fólio C4 colocado fora de ordem.

 € 50-80

RARo. iMPoRtANte DocuMeNto PARA A históRiA DAs fiNANçAs PúbLicAs PoRtuguesAs.

164 REGIMENTO e Aranzel Geral sobre a Mea Annata que se ha de cobrar do Provimento dos Officios 
[das Mercês, títulos, graças & faculdades].  Lisboa: Jorge Rodrigues & Manoel da Sylva, 1638-1640. 

[15], [8, 1 br.] ff.; 260 mm. Encadernação inteira de pergaminho da época; limpo.
 € 30-50

PRiMeiRA eDição De Dois RegiMeNtos PARA que seJA cobRADA AqueLA tAxA esPeciAL “eM 
consideração dos muitos & grandes gastos q de presente faz minha Fazenda Real no sustento dos 
Presidios, Armadas & Exercitos que de contino estão levantados em deffença de nossa santa Fee 
Catholica”, a todos os “officios & cargos q não fossem Ecclesiasticos, assi dos de minha provizão, como 
das q faze[m] meus Visorreys, Capitães Geraes, Governadores, Conselheiros & Tribunais”, entre outros. 
Curioso e raro.

165 Régio ( José)
AS ENCRUZILHADAS de Deus. Poema de José Régio, com desenhos de «Júlio».  Coimbra: Edições 
Presença, 1935. 

178, [8] pp.: il.; 240 mm. Brochado.
 € 100-150

PRiMeiRA eDição. uM Dos PRiMeiRos LivRos Do AutoR e Dos MAis estiMADos DA suA obRA 
poética. A obra está ilustrada pelo seu irmão, um dos principais ilustradores do movimento da Presença. 
Raro.

 Ӭ Pamplona, III, p. 156; Almeida Marques, 1815

166 REGRA e Constituições que Professam as Freyras da Ordem do glorioso Patriarca São Domingos. 
Com o modo que nella se usa de deytar o habito, fazer profissão às Freyras, & capitulos. Tresladado 
tudo de latim por Margarida de S.Paulo [...].  Em Lisboa: Por Pedro Craesbeeck, 1611. 
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8.º; A-N8, O7; [8], 102, [1] ff.; 140 mm. Encadernação moderna inteira de pele; títulos e ferros a 
ouro na lombada; cercadura de filete simples nas pastas; acidez; aparado, afectando a cercadura 
impressa exterior.

 € 50-80

soRoR MARgARiDA De s. PAuLo, NAtuRAL De évoRA, PeRteNceNte À fAMÍLiA Dos coNDes 
de Linhares, foi por várias vezes prioreza da Anunciada de Lisboa. Foi muito dada às letras e foi a 
responsável pela tradução do Latim desta obra, ilustrada com várias pautas em notação gregoriana de 
cantos litúrgicos. Inocêncio apenas conheceu o seu exemplar a que lhe faltava o rosto. Raro.

167 REGRAS da Companhia de Jesu.  Em Évora: Por Manoel de Lyra, 1603. 

A-D, D, F-G8; 112 pp.; 140 mm. Encadernação moderna inteira de pergaminho; corte das fo-
lhas carminado; alguma acidez, mas de forma geral limpo.

 € 100-150

seguNDA eDição DAs RegRAs DA coMPANhiA De Jesus eM PoRtugAL. PubLicADA 
originalmente em 1582, esta segunda edição possui o sumário das constituições Jesuítas, Regras comuns, 
Regras da Modéstia, Catálogo das Missas e orações que aos nossos são ordenadas; Regras dos Peregrinos; 
Carta de Santo Inácio; Indulgências concedidas à Companhia.

 Ӭ  Inocêncio, v.7, p. 63

168 RELACION de la Iornada Expugnacion, y Conquista de la Isla Terceira y las demas circunvezinas, 
q[ue] hizo don Albaro de Baçan [...]. Y de los enemigos que avia en la dicha isla, y de los fuertes, artil-
leria, y municiones, y armada Francesa y Portuguesa: y del sitio y dispusicion de la ciudad de Angra, 
y Villas y Lugares de su contorno, y de los moradores dellas, y castigos que se hizieron en ellos.  Lisboa: 
Imprensa Nacional de Lisboa, 1908. 

12, [1] ff.; 245 mm. Brochado.
 € 20-30

eDição PoRtuguesA, A PRiMeiRA sePARADA, NuMA tiRAgeM De APeNAs 60 exeMPLARes, 
desta importante relação sobre os acontecimentos relacionados com a resistência de D. António Prior do 
Crato aos avanços de Filipe II sobre a coroa portuguesa na Ilha Terceira. Segundo indicação dada pelo 
editor, apenas se conheciam na época dois exemplares originais de 1583, um na Biblioteca Bodleyana de 
Oxford e um segundo na posse de Anibal Fernandes Thomaz. Muito raro.

169 RibeiRo (bernardim)
OBRAS de Bernardim Ribeiro.  Lisboa: Bibliotheca Portugueza, 1852. 

394 pp.; 135 mm. Encadernação inteira de pele marmoreada da época, ricamente decorada a 
ouro na lombada com ferros e títulos em rótulo de pele; corte das folhas pintado; possível falta 
de anterrosto.

 € 20-30

RARA eDição.

170 RibeiRo ( João)
FATALIDADE Histórida da Ilha de Ceilão.  s.l. [Lisboa]: s.n. [Academia das Ciências de Lis-
boa], s.d. [1836]. 
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[2], X, 274, [6] pp., 1 mapa: il.; 210 mm. Encadernação com lombada e cantos em pele da época, 
um pouco cansada; ligeiramente aparado; limpo.

 € 50-80

PRiMeiRA eDição PoRtuguesA Deste iMPoRtANte ReLAto DA históRiA DA iLhA Do ceiLão, 
“ainda hoje considerada uma fonte primacial para a história do Ceilão no século XVII” [D.Hist. Port.]. 
João Ribeiro, natural de Lisboa e filho de pais mecânicos, partiu como soldado para a Índia no ano de 
1640, permanecendo durante 18 anos na ilha do Ceilão. Regressado a Portugal, participou nas campanhas 
de 66-65, sendo ferido na tomada de Valença de Alcântara e promovido a capitão pela sua valentia. 
Seguiu para o Funchal em 1668 onde permaneceu até ao seu regresso a Lisboa em 1680 onde escreveu 
este tratado. A obra foi publicada pela primeira vez em língua francesa em 1701, sendo a presente, com o 
título original ‘Fatalidade Histórica da Ilha de Ceilão’ dedicada a D. Pedro II em 1685, a primeira edição 
do texto original a partir de um manuscrito existente na biblioteca da Academia. Raro,

 Ӭ  D.H.P., V, p. 341; Inocêncio, IV, p. 25; Samodães, 2796

171 RivARA ( J. h. da cunha)
A CONJURAÇÃO de 1787 em Goa, e varias cousas desse tempo. Memória Histórica.  Nova Goa: 
Imprensa Nacional, 1875. 

120, 164 pp.; 235 mm. Brochado; capa de brochura nova reproduzindo o frontispício; acidez.
 € 20-30

PRiMeiRA eDição. A obRA PRocuRA siNtetiZAR A históRiA DA fAMosA “coNsPiRAção Dos 
Pintos” que tentou derrubar o governo português em Goa em 1787, liderada pelo Pe. José António Divar. 
Raro.

172 RochA (António José da)
FOLHINHA dos Pobres, Ecclesiastica, Historica e Civil para o Reino de Portugal ordenada para o 
anno de 1844.  Lisboa: Typ. de António Lino d’ Oliveira, 1843. 

96 pp.; 100 mm. Brochado; papel decorativo da época; acidez.
 € 15-20

Muito cuRioso e iNvuLgAR.

173 RoDRigues (Domingos)
ARTE de Cozinha [...].  Lisboa: Na Officina de Joam Anton. da Costa, 1765. 

8.º; A-S8, T4; 296, pp., 2 grav.: il.; 145 mm. Encadernação inteira de pele da época, cansada; 
acidez; uma das gravuras com perda parcial.

 € 50-80

LivRo extReMAMeNte PoPuLAR Deste MestRe De coZiNhA  DA cAsA ReAL No ReiNADo De 
D. Pedro II. Sétima edição, “a mais correcta e acrescentada de todas as anteriores, e por isso preferível 
para o conhecimento dos termos facultativos da arte”.

 Ӭ  Inocêncio, v.2, p. 197

174 RoiZ (Pedro)
LIBRO de Reloges Solares. Compuesto por Pedro Roiz [...], discipulo del Maestro Hieronymo Mu-
ñoz; en el qual muestra a hazer reloges, en llano, y en paredes a qualquier viento descubiertas, levan-
tadas a plomo, o inclinadas hazia tierra, y otras cosas para esto necessarias.  Valencia: en Casa de 
Pedro de Huete, 1575. 
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A-R4; [8], 128 pp.; 200 mm. Encadernação inteira de pergaminho da época, restaurada; alguma 
acidez; fólio B1 facsimilado.

 € 2.000-3.000

PRiMeiRA eDição DAqueLA que DuRANte Muito teMPo foi A úNicA PubLicADA sobRe o 
tema em castelhano. Sabe-se pouco sobre a biografia do autor e o que se sabe advém das poucas notas 
biográficas constantes na sua obra. Foi pároco da igreja de San Valero em Valência e depois cónego 
da Catedral Metropolitana. Discípulo de Jerónimo Muñoz (1520-1591) astrónomo e geógrafo que foi 
catedrático em Salamanca, cargo que também Roiz desempenhou.

A sua única obra publicada tem a particularidade de ter sido escrita por forma a que qualquer pes-
soa, mesmo sem conhecimentos matemáticos, pudesse dedicar-se à empresa da construção de relógios de 
sol. Assim foi pelo menos a sua intenção, bem expressa no prólogo ao leitor: «Las cosas de Mathematicas 
van tan asidas y encadenadas entre si, que no se pueden entender las unas sin las otras: las medias sin las 
del principio, ni las postreras sin estas dos. Todo quanto fuere necessario para entender la fabrica de los 
reloges solares de este libro, se hallara declarado en el, sin necesidad de otro. Leanlo desde el principio, 
y no passen por cosa, sin bien entenderla: y quando se les ofreciere algo que no este aquí declarado, dex-
enlo, porque no sera necesario para nuestro intento.»

A obra é extraordinariamente rara, havendo pouquíssimos registos de vendas e nenhum em leilão 
nos últimos anos. 

175 RoMão (visconde de vilarinho de s.)
O MINHO E SUAS CULTURAS.  Lisboa: Imprensa Nacional, 1902. 

[4], 282, [2] pp., 32 est.; il.: 320 mm. Bonito exemplar, encadernado com lombada e cantos em 
pele da época; apenas ligeiramente aparado à cabeça; conserva as capas de brochura.

 € 150-200

obRA sobRe A cuLtuRA MiNhotA DiviDiDA eM tRês PARtes, A PRiMeiRA sobRe A geo gRA      fiA 
e usos e costumes; a segunda sobre a Agricultura; e a terceira inteiramente dedicada à vinicultura minhota. 
Ilustrado com 40 estampas, das quais 8 no texto. As 32 estampas fora de texto são fotogravuras de Emílio 
Biel que capturam imagens de costumes - como feiras, ou trajos típicos - e de lugares. Muito raro.

176 sAA (Mário)
NÓS, os Hespanhoes...  Lisboa: ed. autor, 1930. 

40 pp.; 210 mm. Brochado.
 € 15-20

RARo.

177 sAN RoMáN (António de)
IORNADA y Muerte del Rey Don Sebastian de Portugal. Sacada de las obras del Franchi, ciudadano 
de Genova, y de otros muchos papeles autenticos por Fray Antonio de San Roman [...].  En Valladolid: 
Por los Herderos de Iuan Yñiguez de Lequerica, 1603. 

4.º; ¶-¶¶, A-Y4; [16], 176 pp.; 200 mm. Encadernação moderna com lombada em pele; ligeira-
mente aparado; acidez; fólio C1 com perda de suporte afectando ligeiramente o texto.

 € 800-1.000

PRiMeiRA eDição DestA RARÍssiMA obRA DA bibLiogRAfiA sebásticA. é uMA DAs MAis 
antigas relações dos acontecimentos de Alcácer Quibir, escrito por um monge beneditino, que baseou 
o seu trabalho no do italiano Franchi, assim como em vários documentos coevos a que teve acesso. 
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A descrição é precedida por um epitáfio, composto pelo autor, sobre a escultura do Rei Sebastião no 
Mosteiro dos Jerónimos. Apenas encontrámos referenciado no catálogo Travel & Exploration, n.º 360 
que faz referência somente a um outro exemplar vendido pela Maggs Bros.

178 sANtARéM (visconde de)
RECHERCHES Historiques, Critiques et Bibliographiques sur Améric Vespuce et ses Voyages.  Paris: 
Arthus Bertrand, Libraire de la Société de Géographie, s.d. 

XVI, 284 pp.; 220 mm. Brochado; manchas nos primeiros fólios.
 € 20-30

estuDo sobRe As viAgeNs De vesPúcio, DA AutoRiA De MANueL fRANcisco De MAceDo 
Leitão e Carvalhosa, 2° visconde de Santarém (1791-1856). O autor é urna figura por demais conhecida 
entre os estudiosos de cartografía antiga. Historiador, político e diplomata do segundo quartel do 
conturbado século XIX português, depois de ter sido nomeado para uma série de postos diplomáticos 
que nunca chega a ocupar, cumpriu uma breve carreira política como ministro da Marinha e Ultramar e 
ministro dos Negócios Estrangeiros. Na sequência da vitória das forças liberais sobre o regime absolutista 
do rei D. Miguel, o Visconde de Santarém exilou-se em Paris. Retomou aí uma vida de estudo iniciada 
anos antes no Brasil. Invulgar.

179 sANtos ( João dos)
ETHIOPIA Oriental e Varia Historia de Cousas notaveis do Oriente. Composta pollo Padre Fr. João 
dos Santos.  Évora: Impressa no Convento de S. Domingos de Évora por Manoel de Lira, 1609. 

[ ]10, A-R8, S4, A-P8, Q3; 2 partes, [10], 140, 123 ff.; 270 mm. Encadernação moderna inteira de 
pele, decorada a seco nas pastas e a ouro na lombada; corte das folhas carminado; ligeira acidez; 
ocasionais furos de traça junto ao festo marginais sem afectar o texto.

 € 1.500-2.000

PRiMeiRA eDição. Muito RARA. uMA DAs MAis iMPoRtANtes DescRições DA Região Do 
sudeste africano e uma das fontes primárias mais relevantes para a compreensão da forma como aquela 
região era vista em finais do século XVI. Fr. João dos Santos, logo depois de ter terminado os seus estudos 
teológicos, oferece-se como voluntário para integrar uma missão de frades dominicanos enviados para o 
oriente por Jerónimo Correa. Deixou Lisboa a 13 de Abril de 1586. A 12 de Agosto desse ano desembarca na 
costa de Moçambique dirigindo-se para o reino de Sofala na companhia de um missionário dominicano 
mais velho, de seu nome João Madeira. Esteve dois anos em Sofala, dirigindo-se depois para Quelimane, 
Quiiteve e Mutapa, Sena e Tete e nas ilhas Querimba. A 22 de Agosto de 1597, depois da chegada de um 
navio inglês, dirige-se para a Índia onde permanece até 1600. De regresso a Portugal, volta à sua Évora 
natal, pondo por escrito as suas memórias, muito provavelmente por ordem dos seus superiores. De novo 
passa pelo sudeste africano e Índia, aí falecendo em 1622.

Dividida em duas partes, a obra apresenta, na primeira, uma descrição das paisagens, fauna, flora 
e usos e costumes das regiões que Fr. João dos Santos atravessou. A segunda parte trata da história das 
missões no sudeste africano e na Índia, misturando impressões pessoais com testemunhos de outros mis-
sionários. Obviamente escrito de um ponto de vista apologético em relação aos Dominicanos, é notório, 
ao mesmo tempo, o esforço do autor para alcançar o rigor histórico definido como padrão na época, 
acrescentando argumentos e documentos que sustentassem as afirmações escritas. Deste modo, a obra 
releva-se única como fonte para história moderna daquela região. Muito RARo e vALioso.

 Ӭ  Inocêncio, v..4, p.33; Barbosa, v.3, p. 748; Palha, 4222; Travel and Exploration, 350.
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180 sARMeNto (Pedro de Mariz de souza)
PERCEITOS de Construcção de Navios e da sua Mastriação e Nomenclatura Portugueza dos Ter-
mos Technicos da Mastriação, e Diccionario delles em Francez, e Portuguez.  Lisboa: Na Offic. de 
Antonio Gomes, 1789. 

[12], 188 pp.; 150 mm. Encadernação moderna inteira de papel decorado; manchas.
 € 40-60

obRA RARA sobRe A coNstRução De NAvios. iNiciA coM uMA bReve NotÍciA sobRe A 
antiguidade da navegação, seguindo-se cinco partes de texto sobre as dimensões do navio e das peças de 
que é formado; sobre o mastro grande; sobre a âncora; nomenclatura referente à mastreação e construção 
de âncoras; e um dicionário francês-português de termos referentes à marinha.

 Ӭ  Inocêncio, v.6, p. 433

181 SATIRA (A): Revista humoristica de caricaturas.  Director e Proprietário Joaquim Guerreiro; edi-
tor Stuart de Carvalhais. - Ano 1, n.º 1, 1 de Fevereiro de 1911 - n.º 4, 1 de Junho de 1911 . Lisboa: 
José Stuart de Carvalhais, 1911. 

4 n.ºs em 1 v.: il.; 290 mm. Brochado em estojo.
 € 150-200

coLecção coMPLetA DestA iNteRessANte PubLicAção que ReúNe DeseNhos De ALMADA, 
Columbano, Leal da Câmara, e que se destaca pela extensa participação de Stuart de Carvalhais. Muito 
procurado e estimado.

182 scoto (francesco)
ITINERARIO Overo Nova Descrittione de Viaggi principali d’ Italia. Nella quale si dá piena noti-
tia di tutte le cose più notabili, & degne d’esser vedute, di Francesco Scoto, et aggiontoui in quest’ 
ultima Impressione l ’ Origine delle Cita, & molte antichitá di Roma.  In Padova: Per Giacomo 
Cadorino, 1688. 

§7 [de 8], A-Z, Aa-Kk8; [14 de 16], 528 pp., 45 gravs. desdobráveis: il.; 175 mm. Exemplar com 
falta do anterrosto; encadernação inteira de pergaminho da época; ligeiramente aparado; aci-
dez; gravuras em bom estado.

 € 200-300

eDição RARA Deste fAMoso itiNeRáRio De viAgeNs eM itáLiA. o PReseNte exeMPLAR está 
ilustrado com 45 gravuras desdobráveis com mapas e vistas das várias cidades italianas. Muito raro.

183 siLvA (Pedro Nolasco da)
MANUAL DA LINGUA SINICA Escripta e Fallada.  Macau: Typographia Mercantil, 1902-
1903. 

2 v. em 1.; 270 mm. Encadernação com lombada e cantos em pele moderna; conserva as capas 
de brochura, encontrando-se a anterior do primeiro volume com perda de suporte, restaurada; 
assinaturas de posse disfarçadas.

 € 30-50

coMPêNDio sobRe estA LÍNguA oRieNtAL usADo PeLos JoveNs MAcAeNses PARA 
aprendizagem dos 740 sons cantonenses. São os dois pimeiros volumes da primeira parte e que 
compreende, na primeira parte, “Noções Preliminares, Lições Progressivas” e na segunda parte uma 
tradução, da “Amplificação do Santo Decreto”, um conjunto de 16 máximas escritas pelo imperador 
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Kang.Hsi em 1671 e comentadas pelo seu filho e sucessor, Yung-Chang em 1724. Julgamos os restantes  
nunca chegaram a sair dos prelos.

184 siLveiRA (francisco do Nasicmento)
MAPPA BREVE DA LUSITANIA ANTIGA, e Galliza Bracarense, [...].  Lisboa: Na Of. de Simão 
Thaddeo Ferreira, 1804. 

[16], 298, [2] pp.; 150 mm. Encadernação inteira de carneira da época, cansada; rótulo com títu-
los a ouro na lommbada; ligeiramente aparado; corte das folhas pintado; limpo.

 € 40-60

úNico voLuMe PubLicADo DestA obRA que DescReve A coRogRAfiA DA LusitÂNiA ANtigA. 
Invulgar.

 Ӭ  Inocêncio, v.3, p. 18; v. 9, p. 351

185 siMões (A.A. da costa)
NOTICIA dos Banhos de Luso. Apontamentos sobre a História, melhoramentos e administração 
d’estes banhos.  Coimbra: Imprensa da Universidade, 1859. 

VIII, 192 pp., 2 est.: il.; 210 mm. Bom exemplar; encadernação com lombada em pele da época 
com títulos e ferros a ouro na lombada; nada aparado; conserva as capas de brochura; dedi-
catória do autor, não autógrafa.

 € 20-30

obRA Muito RARA sobRe As teRMAs Do Luso, suA históRiA e PRoPRieDADes MeDiciNAis. 
Ilustrado com duas estampas desdobráveis.

186 siMões (António Augusto da costa)
HISTÓRIA do Mosteiro da Vaccariça e da Cerca de Bussaco.  Coimbra: Imprensa da Universidade, 
1855. 

22 pp.; 305 mm. Encadernação moderna com lombada em pele; limpo.
 € 20-30

MoNogRAfiA bAstANte RARA.

187 soMMeR (branca) & soMMeR (fernanda falcao de)
JOURNAL de Voyage. Illustré par Luiz Falcao de Sommer.  Davos: Imprimerie de Davos, 1908. 

2 v.: il.; 250 mm. Encadernações editoriais em percalina; dedicatória da autora.
 € 30-40

DescRição De uMA extRAoRDiNáRiA viAgeM ReALiZADA eM fiNAis Do sécuLo xix coM 
passagens pelo Egipto, Palestina, Turquia, Síria, Grécia e Itália. Profusamente ilustrado com fotogravuras 
obtidas durante a viagem. Invulgar e muito interessante relato. 

188 SONGE de Poliphile. Traduction libre de l ’ Italien par J.G. Legrand.  A Paris: Imprimirie de P. 
Didot l’ Ainé, 1804. 

2 v.; 110 mm. Encadernações inteiras de pele da época; ligeiramente aparados.
 € 30-50
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cuRiosA e iNteRessANte eDição fRANcesA Do texto MeDievAL coNheciDo coMo o 
Sonho de Polifílio.

189 soRbieRe (samuel)
RELATION d’un Voyage en Angleterre. Oú sont touchées plusieurs chose, qui regardent l ’estat des 
Sciences, & de la Religion, & autres matieres curieuses.  A Cologne: Chez Pierre Michel, 1669.

[8], 180, [4] pp.; 150 mm. Encadernação moderna em papel; fólios preliminares colocados fora 
de ordem; corte das folhas pintado; acidez.

 € 80-100

teRceiRA eDição DestA DescRição De uMA viAgeM A iNgLAteRRA PoR sAMueL De 
Sorbiere, médico e homem de letras. Raro.

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

[26], XIV, 408, 100 pp.; 210 mm. Encadernação inteira de pele da época; títulos e ferros a ouro 
na lombada; corte das folhas carminado; ligeira acidez.

 € 60-80

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

 Ӭ  Inocêncio, v.4, 289

191 sPoNtoNe (ciro)
RAGUAGLIO Fedele, et Breve del Cavalier Ciro Spontone dell Fatto d’ Arme Seguito nell ’ Africa 
tra D. Sebastiano Re di Portugallo et Mulei Auda Malucco. Per Riporre ne’ Regni di Marocco, di 
Fetz, di Giafilet, et di Sus, Mehemeth il Seriffo. Narrasi la morte de tre Rè: si riferiscono gli appariti 
prodigi non solamente d’ allhora; ma que di due mille anni, apssati. Si racconta la sauola dal prin-
cipio fino ad hora, di colui, che sfacciatamente ancor hoggi si publica Re di Portugallo. Et si mostrano 
i desegni de due esserciti; & della battaglia parimente.  In Bologna: Presso Vittorio Benacci, 1601. 

¶4, A-H4; [8], 64 pp., 2 gravs desdobráveis: il.; 210 mm. Bom exemplar; encadernação inteira 
de pergaminho da época; limpo; boas margens.

 € 500-800

PRiMeiRA e úNicA eDição. ReLAção Muito RARA sobRe A bAtALhA De ALcáceR quibiR, 
apresentando várias considerações políticas e militares em torno da empresa levada a cabo por D. 
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Sebastião. Ilustrado com duas gravuras desdobráveis representando a posição das tropas de ambos os 
lados da contenda no campo de batalha.

Ciro Spontone, nasceu em Bolonha em 1554, tendo sido o primeiro secretário do Senado daquela 
cidade entre 1600 e 1610, ano da sua morte, além de ter participado na guerra da Hungria ao serviço do 
Duque de Mantova, vassalo do Sacro-Império, contra os Otomanos. Escreveu vários tratados políticos 
e obras históricas.

 Ӭ  Sebástica, 1052

192 stÖffLeR ( Johannes)
ELUCIDATIO Fabricae Ususq[ue] Astrolabii.  Oppenheim: Jacobus Köbel, 1513. 

[ ]12, A-D6, E8, F-K6, L4, M-N6; XII, LXXVIII ff., extensões de gravura nos fólios A6, C4 e 
D3: il.; 260 mm. Bonito exemplar; encadernação inteira de pergaminho moderna; limpo.

 € 4.000-5.000

PRiMeiRA eDição Do PRiMeiRo LivRo oRigiNAL De AstRoNoMiA PubLicADo No sécuLo 
XVI. Johannes Stöffler, filho de uma família nobre de Württemberg e um dos primeiros estudantes da 
Universidade de Ingolstadt em 1472, passou as primeiras três décadas dos seus estudos científicos na sua 
cidade natal como pastor e professor privado de astronomia, astrologia e produção de instrumentos. O 
tratado sobre o Globo terrestre é um dos principais trabalhos desse período. Em 1507 tornou-se professor 
em Tübingen tendo aí produzido um dos mais influentes trabalhos, o presente ‘Elucidatio fabriæ ususque 
astrolabii’, uma introdução sobre a contrução e uso do astrolábio publicado pela primeira vez em 1513 que 
conheceu várias edições e que, entre outros, influenciou o trabalho de Pedro Nunes.

Nesta obra, Stöffler dedica a primeira parte do trabalho à construção dos componentes do as-
trolábio, a segunda parte dá explicações detalhadas para o uso do astrolábio e no final apresenta uma 
discussão sobre a prespectiva e medições. A obra está soberbamente ilustrada com várias gravuras abertas 
a madeira inseridas no texto, incluindo pequenos acrescentos de papel às gravuras constantes nos fólios 
A6vo, C4vo e D3. Muito RARo e vALioso.

193 tAxiL ( Jean)
L’ASTROLOGIE et physiognomie en leur splendeur.  [Tournon]: [par R. Reynaud Libraire juré 
d’Arles], s.d.

*8 **6 ***8 a-l8 m4 ; [-]2 A4 B-M8 N6 O-P8; [44], 184, [2] colocadas erradamente entre as pp. 
190-191, 196, [32] pp.: il.; 175 mm. Frontispício facsimilado; encadernação com lombada em pele 
do século XIX; corte das folhas pintado; limpo.

 € 80-120

PRiMeiRA eDição Deste tRAtADo De AstRoLogiA e fisioNoMiA huMANA De JeAN tAxiL, 
famoso médico e astrólogo francês cuja prática estava ligada à alquimia e magia. Raro.

194 toRRes (Manuel Agostinho Madeira)
DESCRIPÇÃO Historica e Economica da Villa e Termo de Torres-Vedras.  Lisboa: Academia das 
Sciencias de Lisboa, 1819. 

128, [2] pp.; 250 mm. Brochado; capa em papel da época; corte das folhas carminado.
 € 15-20

PRiMeiRA eDição DestA MoNogRAfiA históRicA DA viLA De toRRes veDRAs PubLicADA No 
Tomo 6, parte I das Memórias da Academia Real das Ciências de Lisboa. As edições subsequentes 
vinham ilustradas com duas gravuras que não existem nesta edição.
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195 tRANsfiguRAção (fr. José Pedro da)
DISSERTAÇÃO ou Breve Tractado sobre algumas Regras mais Necessarias da Hermeneutica e da 
Diplomatica para o Estudo da Historia Ecclesiastica.  Porto: Na Of. de Antonio Alvarez Ribeiro, 
1792. 

[4], 100 pp.; 175 mm. Encadernação inteira de papel moderna; acidez; cortes de traça junto ao 
festo restaurados, afectando muito ligeiramente o texto nos útlimos fólios.

 € 20-30

cuRioso e RARo.
 Ӭ  Inocêncio, v.5, p. 92

196 vAscoNceLos ( J. Leite de)
DE TERRA EM TERRA: Excursões Arqueológico-Etnográficas através de Portugal (Norte, Cen-
tro, e Sul).  Lisboa: Imprensa Nacional de Lisboa, 1927. 

2 v. em 1: il.; 225 mm. Bonita encadernação inteira de pele decorada a seco nas pastas; lombada 
com ferros decorativos a seco e títulos a ouro; corte superior das folhas carminado; limpo.

 € 60-80

sobRe o seu PRóPRio tRAbALho DiZ Leite De vAscoNceLos: “chAMei-Lhe De teRRA eM 
Terra  porque nos artigos, que a constituem (...) narrei caminhadas que por várias vezes dei através do 
Continente português, com o intuito de conhecer sítios arqueológicos, adquirir objectos para o Museu 
Etnológico, e observar costumes e linguagens do povo”.

197 [vieiRA (Pe. António) ]
ARTE de Furtar, Espelho de Enganos, Theatro de Verdades, Mostrador de Horas Minguadas, Gazua 
Geral dos Reynos de Portugal [...]. Composta no anno de 1652 pelo Padre Antonio Vieyra. Correcta, 
e emendada de muitos erros; e assim tambem a verá o curioso leytor com as palavras, e regras, que por 
inadvertencia faltarão na passada impressão.  Amsterdam [Lisboa?]: Na Officina de Martinho 
Schagen [?], 1744. 

8.º; *8, **4, A-Z, Aa-Hh8, Ii6; [24]-508 pp., 1 retrato: il.; 220 mm. Encadernação da época 
inteira de pele; lombada cansada com perdas nas cabeceiras e sem rótulo; cortes de traça na 
encadernação não afectando o papel; corte das folhas carminado: acidez.

 € 100-150

iNocêNcio Nos seus Dois PRiMeiRos ARtigos RefeReNtes À ARte De fuRtAR, tRAtA 
apenas da problemática da autoria da obra, hoje irrefutavelmente retirada da pena do grande pregador 
e atribuída a um dos seus muitos adversários. No entanto, Brito Aranha, no suplemento, dá-nos mais 
informações sobre as várias edições desta obra, revelando-nos que se trata, digamos assim, da primeira da 
segunda edição. As diferenças estão no frontispício que, na primeira variante, possui o “E” de «Espelho” 
em tipo ligeiramente mais pequeno que a restante palavra, bem como a localização da data, por baixo do 
“De” da expressão «Na Officina de Martinho Schagen». A segunda variante tem a data fixada por Brito 
Aranha em 1745, um ano depois da presente. Raro.

 Ӭ  Inocêncio,v.1I,p. 306; idem, v.8, p. 329; idem, v. 22, p. 433; Exp. António Vieira, 222

198 vieiRA (Pe. António)
HISTORIA DO FUTURO. Livro Anteprimeyro Prologomeno a toda a Historia do Futuro, em que 
se declara o fim, & se provaõ os fundamentos della. Materia, Verdade, & Utilidades da Historia do 
Futuro [...].  Lisboa Occidental: Na Officina de Antonio Pedrozo Galram, 1718. 
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8.º; *-**8, ***2, A-Z8, Aa6; [36]-380 pp.; 205 mm. Encadernação moderna com lombada e cantos 
em pele; títulos a ouro na lombada; corte das folhas carminado; limpo.

 € 300-400

iNseRiDo No cAPÍtuLo DA obRA A que se chAMou “escRitos MessiÂNicos”, este LivRo 
Anteprimeyro “é uma espécie de prólogo explicativo da História do Futuro” (de Exp. Pe. Ant. Vieira, 
p. 135). Foi escrito em 1665 e apesar de terem circulado várias cópias manuscritas, só veio a ser editado 
na presente edição. O exemplar da B.N. descrito tanto no Catálogo da Exposição comemorativa do 
centenário da morte do Padre Jesuíta como na Bibliografia editada pela própria B.N. em 1999 está com 
falta de um dos fólios preliminares já que só apresenta [34] pp. Raro.

 Ӭ  Pe.Ant.Vieira, 1187; Exp. Pe. Ant. Vieira, 151; Samodães, 3513; Bib. Geral, 210

199 viLLegAs (Alonso de)
FLOS Sanctorum Nuevo, y Historia General de la Vida y Hechos de Iesu Christo, Dios, y Señor 
Nuestro. Y de todos los Sanctos de que reza, y haze fiesta la Yglesia Catholica [...], junto con las vidas 
de los Sanctos proprios de España, y de otros Extravagantes. [...] Y aora en esta impression añadidas 
algunas vidas, de Sanctos, y Sanctas [...].  En Vinecia: Empresso por Felix Valgrisio, 1588. 

a-b6, A-Z, Aa-Qq8, Rr6, Ss4; [12], 322 ff.: il.; 365 mm. Encadernação inteira de pele moderna 
com as pastas e partes da lombada originais coladas nos planos da nova encadernação; corte 
das folhas carminado; frontispício espelhado com margens reconstruídas; corte de traça junto 
ao festo, ocasionalmente afectando ligeiramente o texto.

 € 200-400

iNteRessANte LivRo coM A viDA Dos sANtos. coMo costuMe NA éPocA, coMeçA coM A 
vida de Jesus Cristo, seguido da biografia dos Santos venerados pela Igreja Católica de acordo com o 
Breviário já reformado pelo Concílio de Trento que havia terminado apenas cerca de 20 anos antes. A 
obra está ilustrada com uma gravura para cada Santo, além de mais uma por cada capítulo da vida de 
Cristo. Raro.

200 ZuRLA (Placido)
MAPPAMONDO (Il) di Fra Mauro Camaldolese.  Venezia: s.n., 1806. 

160 pp., 1 mapa desdobrável, 1 grav.: il.; 375 mm. Encadernação com lombada em pele moderna, 
apenas ligeiramente aparado à cabeça; acidez.

 € 300-500

PRiMeiRA eDição Do PRiMeiRo gRANDe estuDo Do fAMoso MAPA De fRA MAuRo, uM 
trabalho de Placido Zurla (1789-1834) que pertenceu à mesma ordem de Mauro e na qual foi o seu 
bibliotecário, função que lhe deu a oportunidade de estudar com profundidade aquela maravilha da 
cartagrofia mundial. Ilustrado com a reprodução do mapa em folha desdobrável e com uma gravura de 
página inteira. Raro.
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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 
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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 

GeneraL conditions for the purchase of Goods



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.




